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کرونا مثل عدویی بود که سبب خیر شد و رشد و توسعه فناوری
و بهرهگیری 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 آنها را حجت گرفتند.
الحق و االنصاف دانشمندان و پزشکان و کادرهای درمانی و
دانشبنیان 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 بهدرستی و کما هو حقه
درنمییابیم اگر به تجربه اروپا و امریکا در مواجهه با کووید 19نگاه
نکنیم .مطابق آنچه سازمان بهداشت جهانی گزارش کرده و بنا بر
اخبار موثقی که خبرگزاریها و رسانههای معتبر از امریکا مخابره
میکنند ،دولت ترامپ به بدترین وجه به مقابله با کرونا برخاست.
کرونا چند روز بعد از انتشار خبر تلخش ،در حالی که هنوز
خبرنگاران و رسانهها 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 عِده 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 نهتنها امریکا غافلگیر نشد بلکه فرصت کافی
برای تحقیق و برنامهریزی و ساماندهی ماجرا داشت .معالوصف
نهتنها در برنامهریزی به توفیق نرسید بلکه در مهار اپیدمی هم
شکست خورد .بگذارید یک مثال عینی بزنم .در شرایط عادی
بیمارستانها 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 میشود .گاه روزها
میگذرد و در یک مرکز درمانی کسی نیاز به پوشیدن گان و
ماسک و استفاده از ونتیالتور پیدا نمیکند .اما در شرایط شیوع
بیماری قصه فرق میکند .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 امریکاییها
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 شرمآوری مجبور شدند از کیسههای 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 .اروپاییها تحریم نبودند،
مشکالت ارزی نداشتند ،از حیث تکنولوژی هم در صدر دنیای
امروز قرار دارند .مردم از همه جای دنیا به اروپا و امریکا میروند تا
در دانشگاههای معتبر و مشهور و خوشسابقه درس بخوانند .اروپا
هم علمش را داشت ،هم پولش را و هم امکاناتش را .معالوصف
پای دولت و ملتش در گل کرونا گیر کرد و با پرداخت هزینهای
نسبتا گزاف توانست از آن عبور کند .مقایسههای عینی و واقعی
به ما میفهمانند که آنچه در ایران اتفاق افتاد کم از معجزه
نداشت .ایران نهتنها چهل سال گرفتار تحریم بوده بلکه از زمان
روی کار آمدن ترامپ ،به دلیل خصومتها و ایرانستیزیهای
دانشبنیان

استکبار گرفتار تحریمهای مضاعف ،به تعبیری فلجکننده شد.
ایران نهتنها مشکل تبادالت ارزی دارد بلکه عمال نمیتواند با دنیا
آسوده داد و ستد کند .حتی ایران برای خرید و تهیه داروهای
مورد نیازش دچار مشکل جدی است .با این حال دانشبنیانها
و پزشکان و کادرهای درمانی و متعاقب آنها 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 .اینکه ما بهسرعت توانستیم
کیت تشخیص بسازیم صرفا یک خبر علمی نیست ،بلکه یک
موفقیت و اقتدار ملی است که نشان میدهد تحریمها بیاثر
بودهاند و نتوانستهاند ما را فلج کنند .اما عالوه بر توفیقات سیاسی
و بینالمللی ،ما از حیث علمی و اجتماعی هم به مدارج باالتری
دست یافتهایم .همین که مرجعیت علمی بدون مقاومتی جدی از
سوی قاطبه مردم و مسئوالن و حتی علمای دینی پذیرفته شد،
نشان میدهد که در ایران با جامعهای آگاه و پویا و فهیم سروکار
داریم .شاید جامعهشناسان پیشبینی میکردند که مرجعیت
علمی در ایران باعث عکسالعمل برخی گروههای دینی شود اما
به مدد حمایت و هدایت رهبری نواندیش ،آگاه ،مقبول ،شجاع و
مقتدر نهتنها نشد ،بلکه جامعه ایران از این حیث موفقتر از اروپا
بود .مقاومتی که سنتگرایان 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 توصیههای علمی و
بهداشتی را جدی گرفتند .اینها 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 رساندهاند .این امر
متحقق نشده مگر در شرایطی که نیروهای دانشمند و جوان و
باانگیزه پا به میدان گذاشتند و به شیوه دانشبنیان موانع را از
سر راه برداشتند .شاید بعد از تجربه دفاع مقدس این جدیترین
و فراگیرترین تجربهای 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 .نهفقط دانشمندان و
مخترعان پا به میدان عمل گذاشتند بلکه هنرمندان و معلمان و
روشنفکران و طالب جوان و بسیجیها و مردم کوچه و بازار هم
به کمک جامعه آمدند تا هزینههای مادی و معنوی عبور از چنین
بحرانی را پایین بیاورند .این هماهنگی از دید جهانیان پنهان
نمانده .به تبلیغات سطحی و مبتذل بعضی رسانههای فارسیزبان
که دستشان با دست معاندان ایران در یک کاسه است ،توجه
نکنید .در عالم واقع اتفاقا دشمنان ما بهتر از دیگران میدانند ما
چه کردهایم و چه مسیر پرسنگالخی را پیمودهایم .اما آنچه مهم
است این است که از این قصه کرونا پلهای بسازیم که به ارتقای
مادی و معنوی جامعه ایران بینجامد .گفت اگر چیزی مرا نکشد
قطعا قویترم خواهد کرد .قصه کرونا هم ما را قویتر کرده و
اعتماد به نفسی را به اقشار مختلف مملکت بازگردانده که سزاوار
توجه و قدردانی است.
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هدایت و حمایت

گفتوگو ب� رضا رفییع ،جمری طرح الکن میل فناوری
گ
سامانه پ�تودیه هستهای چندمنظوره �ما

طرحی برای حل چالش ماندگاری
مواد غذایی
پریسا اماموردیلو

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 میکند.
رضا رفیعی مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره شرکت دانشبنیان «شارپرتو ایرانیان» و مجری
طرح کالن ملی «فناوری سامانه پرتودهی هستهای چندمنظوره گاما» است که برای رفع
این مشکل ،دست به کار شده است .تیمی  50نفره 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 صلحآمیز هستهای هستند.
او  43سال دارد و بیش از  15سال است که در حوزه تکنولوژی فعالیت میکند.
دانشآموخته کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
است و از تجربیات و چالشهایش برای به بار نشاندن این طرح کالن ملی میگوید.
گفتوگوی دانشبنیان با مجری این طرح کالن ملی را از نظر میگذرانید.

دانشبنیان
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قبل از اجرای این طرح کالن ملی در چه حوزههایی
از تکنولوژی و فناوری فعال بودید؟
از سال  84در حوزه  3Dپنلها ورود کردم .همواره معتقد
بودهام ورود تکنولوژیهای روز به توسعه پایدار کمک
میکند و اینکه از بسیاری از اتالف انرژیها رها میشویم.
در این سال فعالیتی را با سازمان گسترش و نوسازی
آغاز کردم و به بررسی تکنولوژی  3Dپنلها پرداختیم
اما متاسفانه با وجود اینکه این تکنولوژی هنوز به طور
صحیح وارد ایران نشده بود ،قربانی تغییر دولت شد.
سپس در سال  ،86شرکتی با نام «کیمیا آنزیم» با تاکید بر
گسترش استفاده از تکنولوژی آنزیمها در کارخانههای نان
صنعتی آغاز کردم .متوجه شدم به دلیل نبود تکنولوژی
و بهروز نبودن حوزه تولید نان ،ضایعات فراوانی را شاهد
هستیم .پس از انجام بررسیهای الزم متوجه شدم
دسترسی به آنزیمها به عنوان بهبوددهندهها میتواند در
این مسیر کمک ویژهای کند اما این تجربه هم با شکست
مواجه شد ،چراکه حوزه آنزیم خیلی «هایتک» بود و ما
زیرساختهای الزم برای مواجهه با چنین تکنولوژی را
نداشتیم.
به دلیل اهمیت آب و حفظ منابع آبی در کشور و با هدف
دستیابی به تکنولوژیهای تصفیهخانههای آب و فاضالب،
حوزه تصفیهخانههای آب و فاضالب هم حوزه دیگری بود
که برای مدتی به آن ورود کردم.
ایده طرح کالن ملی فناوری سامانه پرتودهی
هستهای چطور شکل گرفت؟
در سال  89و پس از ماهها مطالعه در حوزه پرتودهی
و سامانههای پرتودهی ،شرکت «شارپرتو ایرانیان» را در
تاریخ  20دی  89تاسیس کردم .حدود دو ماه پس از
تاسیس شرکت ،قرارداد دانش فنی را با پژوهشگاه علوم و
فنون هستهای کشور بستیم.
امروز پس از حدود  10سال و با گذر از فراز و نشیبهای
بسیار توانستهایم به دانش فنی طراحی ،ساخت و
بهرهبرداری از سایتهای پرتودهی گاما که یکی از
دستاوردهای بسیار مهم و صلحآمیز هستهای در کشور
است ،دست یابیم .ما در این حوزه به طور جدی نیازمند
توسعه این سامانهها هستیم ،چراکه ضایعات مواد غذایی
و کشاورزی ما در کشور بیش از  10میلیارد دالر در سال
برآورد میشود .این رقم معادل غذای حدود  20میلیون
نفر در سال است .یکی از مهمترین دالیل عدم کنترل این
ضایعات ،نبود زیرساخت پرتودهی صنعتی است.
براساس پروتکلهای بینالمللی مثل پروتکل روتردام یا
مونترال که در سال  1998تدوین شد ،استفاده از برخی
مواد شیمیایی در صنایع غذایی و کشاورزی ممنوع است.
متاسفانه در کشور به طور قاچاق از جایگزینهای ناسالم
مثل قرص برنج برای افزایش طول عمر مواد غذایی
استفاده میشود.
طی سالهای  1361تا  ،1363زمانی که در ایران سایت
پرتودهی ساخته شده ،خیلی از کشورهای دنیا از آن
دانشبنیان

بیبهره بودند .در آن سالها در سازمان انرژی اتمی ،مرکز
تابش گاما ساخته شد اما متاسفانه از آن زمان تا کنون
توسعه پیدا نکرده است؛ در حالی که بایستی متناسب با
رشد جمعیت و افزایش محصوالت کشاورزی ارتقا پیدا
میکرد .درواقع این زیرساخت باید از سالها پیش در
کشور توسعه پیدا میکرد .ما به عنوان اولین گروه بخش
خصوصی در این حوزه ورود پیدا کردیم و در این زمان
ترغیب و ترعیبهای بسیاری را دیدهایم.
پرتودهی گاما دقیقا چه فعالیتی را روی محصوالت
کشاورزی و مواد غذایی انجام میدهد؟
ما ساالنه یک میلیون تن دورریز سیبزمینی داریم .زمانی
که محصوالت کشاورزی به بار مینشینند ،گاهی برخی
کشاورزان زانوی غم بغل میگیرند ،چون محصولشان
خریدار ندارد .سیبزمینی بعد از  45تا  90روز جوانه
میزند و در نتیجه دیگر قابل مصرف نیست .پیاز و سیر
و زنجبیل هم همینطور است .این در حالی است که اگر
این سیبزمینیها پرتودهی شود ،طول عمر ماندگاری این
محصوالت به یک سال میرسد و میتوان ضمن جلوگیری
از ضایعات ،در مسیر صادرات آن نیز گام برداشت .همچنین
ما هر سال شاهد نوسانات عجیب قیمت سیبزمینی

شماره سیونهم خرداد ماه 1399

10

هستیم ،از  500تومان گرفته تا  11هزار تومان.
درواقع زیرساخت پرتودهی از ایجاد ضایعات پیشگیری
میکند .انواع محصوالت کشاورزی و مواد غذایی مثل
گوجهفرنگی ،میوهها ،مرغ و گوشت و ...توسط پرتودهی
به طول عمر بیشتر میرسند .محصول سیری که در بازار
کشور است ،پرتودهی شده از کشور چین وارد میشود.
سیر کشاورز ما که کیفیت مرغوبتری دارد ،به دلیل
نداشتن ماندگاری باال ،جوانه میزند و از بین میرود.
پیش از اینها ،ماندگاری برخی از مواد را با افزودن مواد
شیمیایی افزایش میدادیم اما امروز با توجه به افزایش
سرطانها ،پروتکلهای بینالمللی و رشد سالمت جامعه
اجازه استفاده از آن مواد شیمیایی را نمیدهند.
استفاده از پرتودهی محصوالت غذایی منافاتی با
سالمت جامعه ندارد؟
خیر .امروزه ( FAOسازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد)( IAEA،آژانس بینالمللی انرژی اتمی)WHO،
(سازمان بهداشت جهانی)( EFSA ،سازمان ایمنی مواد
غذایی اروپا) و ( FDAسازمان غذا و داروی امریکا) تنها
روشی که برای افزایش ماندگاری میپذیرند ،پرتودهی
است .امروزه اگر شما بخواهید به امریکا صادرات داشته
دانشبنیان

باشید ،حتما از شما میپرسند کجا محصوالت را پرتودهی
کردهاید؟
مسئله دیگری که وجود دارد این است که چون حمالت
بیولوژیک یکی از تهدیدات مهم است ،بنابراین حتما برای
امور قرنطینهای باید از پرتودهی گاما استفاده کنید تا
آن کشور اجازه ورود محصوالت کشاورزی را بدهد .چون
بسیار اتفاق میافتد که نوعی از آفت به واسطه یک
محصول وارداتی وارد یک کشور میشود و به محصوالت
کشور مقصد آسیب میرساند.
مثال سوسیس و کالباس مثال روشنی است .در کشوری
مثل امریکا ،از سوسیس و کالباس به عنوان غذای روزمره
استفاده میشود .در حالی که در کشور ما مصرف این قبیل
غذاها منع میشود .در کشوری مثل امریکا مواد اولیهای که
برای تهیه این محصوالت غذایی استفاده میشود ،پرتودهی
میکنند .یعنی انگلها ،میکروبها و میکروارگانیسمها را
از بین میبرند و سپس به دست مصرفکننده میرسانند.
در حالی که در کشور ما با اینکه فرایند آمادهسازی و
مواد اولیه مثل امریکاست ،چون پرتودهی روی مواد اولیه
انجام نشده است ،میکروارگانیسمها محیط مناسبی برای
رشد پیدا میکنند .حال برای اینکه جلوی رشد اینها را
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در حال حاضر در سه شیفت سرویسدهی انجام میشود.
به برخی از تجهیزات پزشکی با کالس خطر باال مثل
لولههای خونگیری ،گازهای وازلینی که برای سوختگیها
استفاده میشود ،پودرهای استخوانی و تجهیزات ارتوپدی
مثل پیچ و پالک ،سرویسدهی با پرتودهی انجام
میشود .در بخش مواد غذایی نیز گیاهان دارویی خشک،
سبزیهای خشک ،ادویهها و بسیاری از محصوالت غذایی
نیز از فناوری پرتودهی بهره میبرند .حتی سنگهای
قیمتی برای تغییر رنگ از این سامانه استفاده میکنند.
کتابهای خطی و اشیای باستانی و به طور کلی موزهها
هم میتوانند از این پرتودهی استفاده کند تا طول عمر
اشیا را افزایش دهند.
تنها سامانه پرتودهی در ایران ،شارپرتو است؟
خیر .ما تنها سامانه پرتودهی خصوصی هستیم و در اشل
صنعتی کار میکنیم .سازمان انرژی اتمی از سال  60تا
 63مرکزی با هزینه سازمان ملل تاسیس کرد که هنوز هم
در حال سرویسدهی است .در بناب هم با همان ظرفیت
تهران ،مرکزی زیر نظر انرژی اتمی ساخته شده و در حال
فعالیت است.
این روش هنوز محصوالت کشاورزی را پوشش
نداده است؟
برای اینکه در سایت تهران یا بناب برای پرتودهی
محصوالت کشاورزی فعالیتی انجام شود ،شرایط و
امکانات کافی مهیا نیست .سایت پرتودهی فعلی ما هم
امکان پذیرش میوهها و محصوالت کشاورزی را ندارد.

بگیرند ،سمی به عنوان نگهدارنده به مواد اضافه میکنند.
بنابراین مصرف همین مواد شیمیایی در غذاهاست که
رشد سرطان را در کشور باال برده است.
متاسفانه این مواد نگهدارنده در همه جای کشور ما استفاده
میشوند؛ از عطاری گرفته تا مواد غذایی بستهبندی .در
نتیجه این زیرساخت پرتودهی به خیلی از صنایع کمک
میکند که ضمن افزایش ماندگاری ،توان صادرات خود را
باال ببرند.
چه شد که این طرح به عنوان طرح کالن شناخته
شد؟
سازمان انرژی اتمی در سال  89با مرکز طرحهای
کالن ملی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تفاهمنامهای برای ساخت دو مرکز نوشته بود .بعد از
مدتی ما به عنوان سرمایهگذار معرفی شدیم .ما متوجه
شدیم که مسیر دستیابی به دانش فنی کاهش ضایعات
محصوالت غذایی ،دو نگاه متفاوت دارد .انرژی اتمی قصد
داشت از طریق مهندسی معکوس به تکنولوژی دست یابد،
در حالی که ما میخواستیم از طریق خرید دانش فنی
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  98با موفقیت اعالم کردند.
از این فناوری پرتودهی در چه شاخههایی استفاده
میشود؟
دانشبنیان
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ملی در بانکها بهسختی صورت میگیرد یا گاهی اصال
اختصاص نمییابد که مرکز طرحهای کالن ملی فناوری
در معاونت علمی و فناوری با اختصاص هفت میلیارد
تومان تسهیالت قرضالحسنه در بخش فناورانه طرح،
حمایت ویژهای از این طرح کالن ملی داشتند که اگر
چنین مبلغی به این پروژه تزریق نمیشد ،هرگز این طرح
آن هم در سالهای اوج تحریمهای اقتصادی و هستهای
پیش نمیرفت .چرا که بانکها اصال از طرحهای فناورانه
که برای بار اول در حال فعالیت است به دلیل عدم آشنایی
کافی ،حمایت نمیکنند .اگر این فشارها و مشکالت نبود،
امروز شرکت دانشبنیان شارپرتو ایرانیان نمیتوانست
چنین نقاط قوت بسیار باالیی داشته باشد.
در نظر بگیرید که شرکت دولتی روس اتم (سازمان انرژی
اتمی روسیه) با اطالعاتی که از پروژه ما داشتند ،برای
ساخت  10سامانه در ایران اعالم آمادگی کرده است .آنها
میخواهند دسترسیشان را به مواد غذایی پایدار کنند .به
عنوان مثال ،کیوی خشک در بازار روسیه کیلویی  48دالر
است ،این در حالی است که کیویکارهای ما محصوالت
خود را دور میریزند چون خریدار وجود ندارد .پس اگر
این زنجیره را کامل کنیم ،کیوی به عنوان یک کاالی
استراتژیک چندین برابر نفت درآمدزایی خواهد داشت.
همچنین نداشتن استانداردهای روز دنیا یکی از
بزرگترین گرفتاریهای کشور ماست .خود روسها
متوجه شده بودند که نبود چنین تکنولوژی در ایران
به عنوان چالش دسترسی آنها به مواد غذایی است .به
همین دلیل در شهر سوچی ،بزرگترین رویداد هستهای
ساالنه دنیا (اتم اکسپو) ،برنامه پیشرفت پروژه را برای
شبکهای از سامانههای پرتودهی امضا کردیم .این سامانه
استفاده کامل و شاخص از انرژی صلحآمیز هستهای است.
کاربرد نظامی ندارد و به طور مستقیم به سالمت انسانها،
کاهش آسیبهای زیستمحیطی و حفظ منابع آب کمک
میکند.
وضعیت کسب این دانش فنی در منطقه و در دنیا
چطور است؟
ما یک کشور تولیدکننده مواد غذایی هستیم .مثال
امارات تولیدکننده موادغذایی نیست که نیاز داشته باشد
سامانه پرتودهی بسازد .روسیه در آفریقا در حال ساخت
این سامانه است .روسیه در کشورهای مراکش و هند
هم چند سامانه راهاندازی کرده است .اگر روسیه تعداد
سامانههایش در دنیا را باال ببرد ،دیگر نیازی به ایران
نخواهد داشت .پس تا دیر نشده باید از چنین فرصتی
بهره بگیریم .ما روزی گوجهفرنگی به ترکمنستان صادر
میکردیم ،اما امروز از این کشور همین محصول را وارد
میکنیم .وضعیت ما به عنوان دارنده یک دانش فناورانه
در منطقه وضعیت مطلوبی است .متاسفانه حمایتهای
داخلی بسیار پایین است .امیدواریم رسانهها بتوانند در
جذب مخاطبان و همینطور حمایت کافی از طرحهای
فناورانه ،موفق عمل کنند.

بنابراین در شرف احداث سایت دوم و سوم هستیم که
به طور اختصاصی با وزن باال کار کند .با استاندار خراسان
نیز جلسهای داشتیم مبنی بر اینکه در این استان نیز
یک سایت را راهاندازی کنیم .کار جالبی که آقای استاندار
انجام دادند این است که همه مسئوالن استان را برای
انجام این پروژه در قالب مثلث توسعه ،همقسم کرده تا
این طرح را حمایت کنند.
برای به بار نشاندن این طرح کالن ملی ،بارزترین
چالشی که در این  10سال با آن روبهرو بودهاید چه
بوده است؟
یک مشکل اساسی وجود دارد و آن هم این است که تنها
مدیران ارشد تصمیمات را اتخاذ میکنند اما بسیاری از
مدیران پاییندستی اصال توجهی به این طرح کالن ندارند.
حتی گاهی اوقات با سختی از یک مدیر عالیرتبه نیم
ساعت وقت میگیرید 27 ،دقیقه ایشان صحبت میکند و
سه دقیقه هم شما اجازه دارید صحبتهای 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 نمیشد .آقای دکتر ستاری پس از بازدید
از سایت و وقتی حرفهای ما را گوش کردند و حقایق
برایشان روشن شد ،باعث دلگرمی ما شدند و عنوان کردند
هفت تا هشت سامانه اینچنینی بایستی توسط بخش
خصوصی در کشور راهاندازی شود.
در این بین در حالی اختصاص تسهیالت به این طرح کالن
دانشبنیان
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اقتصاد ایران
پ�ونده اختصایص دانشبنیان در خصوص
آخر� آمار و اخبار مبارزه ب� یب�ری ن
ین
کرو�

یکی برای همه
همه برای یکی
شفق قطبزاده

به گواه تمام فعاالن عرصه اقتصادی 98 ،از این وجه سالی سخت بود .تحریمهای شدید و
یکجانبه امریکا از یکسو و همدلی برخی کشورها و شرکتهای معظم اروپایی و آسیایی با این
تحریمها از سویی دیگر ،ایران را از نظر اقتصادی در شرایط ویژه و دشواری قرار داد .شیوع
بیماری کرونا در روزهای پایانی سال میتوانست حکم تیر خالص را به پیکر نحیف اقتصاد داشته
باشد .میشد در مایحتاج ابتدایی مبارزه با بیماری نیز منتظر کمکهای جهانی باشیم ،چشممان
به دستان شرکتهای بزرگ باشد تا برایمان تجهیزات بیمارستانی تولید کنند و منتظر بمانیم تا
دانشمندان دنیا راهی برای برونرفت از این بحران پیش پایمان بگذارند .اما اینچنین نشد.
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری از همان روزهای ابتدایی فعالیت ،توجه خود را معطوف به
شرکتهای دانشبنیان و جوانان خالق کرد .بهمرور با افزایش این شرکتها و همدلی سایر ارگانها
فضا برای فعالیتهای دانشبنیانی گسترده شد و زیستبومی که در ابتدا تنها از زبان معاونت
توگوهای رایج باقی افراد جامعه راه پیدا
علمی و فناوری رئیسجمهوری شنیده میشد ،به گف 
کرد .بارها این را شنیده بودیم که توسعه شرکتهای دانشبنیان و زیستبوم نوآوری میتواند راه
نجات ما در روزهای تحریم باشد اما بهدرستی معنای آن را درک نکرده بودیم تا با تهدید شیوع
کرونا مواجه شدیم؛ تهدیدی که تمام دولتهای 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 کمیت ه مقابله با کرونا و اقدامات الزم دست به کار شد و با هدایت و حمایت شرکتهای
دانشبنیان و در کوتاهترین زمان ممکن با همکاری و همدلی وزارتخانهها ،به تولید مایحتاج کشور،
از سادهترین محصوالت تا پیشرفتهترین و هایتکترین آنها پرداختند .به طوری که تنها پس
از گذشت دو ماه و نیم از زمان شیوع کرونا در ایران ،نهتنها اغلب نیازهای کشور در داخل تامین
میشود ،بلکه در برخی موارد کمکم به مرحله صادرات مازاد بر نیاز نیز نزدیک میشویم.
اتفاقی که در روزهای شیوع کرونا رخ داد و همدلی و همکاری مداوم و جدی ارکان دولت و
شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور را میتوان به عنوان الگویی ویژه در سالهای آتی
نیز به کار بست؛ الگویی که نشان میدهد جوانان و تحصیلگردگان ایرانی توانایی تبدیل
هر تهدیدی را به فرصت دارند و میتوانند بارهای سنگینی را از روی دوش کشور بردارند.
کافی است به قدرت آنها اعتماد شود و حمایتهای کافی و زیرساختی صورت بگیرد.
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کشفاستعدادهایخارقالعاده
در مواجهه با کرونا

نداشــته ،مطابــق بــا اســتانداردهای بینالمللــی بــه تولیــد
برســانند».
او دربــاره اقدامــات معاونــت علمــی و فنــاوری در
مواجهــه بــا کرونــا بیــان کــرده اســت« :ســال گذشــته
معاونــت علمــی برنامــهای را تحــت عنــوان مقابلــه بــا
تحریمهــا ،تولیــد کاالهــا و محصــوالت تحریمــی تدویــن
و عملیاتــی کــرده بــود .بــه طــوری کــه معاونــت در ســال
رونــق تولیــد فراخوانــی در حــوزه کاالهــای تحریمــی،
ملزومــات و تجهیــزات تحریمــی اعــام کــرد و بنــا را بــر
ایــن داشــت کــه بــه واســطه زیســتبوم و اکوسیســتم
فنــاوری و نــوآوری کــه طــی چنــد ســال گذشــته
تقویــت کــرده و بــه وجــود آورده اســت شــرکتها را
در ایــن حوزههــا حمایــت کنــد .لــذا مــا ســال گذشــته
تولیــد محصــوالت تحریمــی را تمریــن کــرده بودیــم و
موفقیتهــای خوبــی کســب شــده بــود .در اواخــر ســال
گذشــته کــه کشــور بــا اپیدمــی کرونــا مواجــه شــد،
معاونــت علمــی توســعه زیس ـتبوم ســامت و بیوتــک را
یکــی از اولویتهــای اصلــی و جــدی کار خــود قــرار داد
و تــاش کــرد ایــن زیس ـتبوم را کــه مبتنــی بــر تــوان
و ظرفیــت شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپهای
حــوزه دارو و تجهیــزات پزشــکی و درمانــی بــود ،مدیریــت
کنــد .البتــه معاونــت در مقابلــه بــا ویــروس دو بُعــد اصلــی
پیشــگیری ،تشــخیص و درمــان بــا تمرکــز بــر توســعه
دارو ،واکســن ،تولیــد تجهیــزات و ملزومــات پیشــرفته
مقابلــه بــا کرونــا و مدیریــت تمرکــز بــر اســتفاده از تــوان
و ظرفیــت اســتارتآپها و شــرکتهای دانشبنیــان
را همزمــان پیــش میبــرد .بــه طــوری کــه در حــوزه
پیشــگیری بــه تجهیــزات و ملزوماتــی ماننــد ماســک،
انــواع ژل ،مــواد ضدعفونیکننــده و داروهــای مکمــل
مــورد نیــاز و پروتکلهــای درمانــی در کنــار و بــا نظــارت
کمیتــه علمــی ســتاد کرونــا داشــتیم و در حوزه تشــخیص
نیــز بــه کیتهــای مختلــف کــه تیــم پزشــکی بتواننــد
بیمــاران را از غیربیمــار یــا مبتالیــان را از غیرمبتالیــان
تشــخیص دهنــد ،رســیدیم .درحــوزه درمــان ،داروهــا
بایــد بهخوبــی مدیریــت میشــدند و بــه تولیــد انبــوه
میرســیدند و ایــن امــر بــا تــوان و ظرفیتــی کــه
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپها داشــتند،
توانســت در موقعیــت بحــران بــه مــا کمــک کنــد.
کرمــی در حــوزه تولیــد واکســن و داروهــای کرونایــی
توســط شــرکتهای دانشبنیــان گفتــه اســت« :چندیــن
طــرح را در حــوزه پیشــگیری ،تشــخیص و درمــان و تولید
واکســن مــورد حمایــت قــرار دادیــم و بــا شــرکتهایی که
در توســعه و تولیــد واکســن و داروهــا فعالیــت میکننــد،
قراردادهایــی بســتهایم .در حــوزه پیشــگیری ملزومــات
مصرفــی ماننــد دســتکش التکــس ،ماســکهای
ســهالیه N99 ،N95 ،و خطــوط تولیــد نیــاز بــود کــه
هرچــه ســریعتر مجوزهــای کیفــی بــرای ایــن لــوازم
گرفتــه شــود .کارهــای اداری ،مجوزهــا ،آییننامههــا

در ایــن راســتا پرویــز کرمــی ،دبیــر ســتاد فرهنگســازی
اقتصــاد دانشبنیــان و مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــور ،در گفتوگــو بــا خبرگــزاری فــارس بــه
آخریــن آمــار و دســتاوردها و فعالیتهــای شــرکتهای
دانشبنیــان در مواجهــه بــا بحــران کرونــا اشــاره داشــته
و گفتــه اســت« :کرونــا بــرای کشــورها از جملــه کشــور
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 فرصتهــای بســیاری را پدیــد
آورد؛ از اعتمادبهنفــس ملــی گرفتــه تــا روزآمــدی
پروتکلهــای پزشــکی ،از توجــه بــه زیرســاختهای
کشــور گرفتــه تــا کشــف اســتعدادهای خارقالعــاده در
بیوتکنولــوژی و هــوش مصنوعــی».
او ســپس بــه نقــش دانشبنیانهــا و اســتارتآپها
اشــاره داشــته و افــزوده اســت« :نبایــد فرامــوش کنیــم
در دوران همهگیــری کرونــا شــرکتهای دانشبنیــان
و اســتارتآپهای بــزرگ توانمندیهــای خــود را
بــروز دادنــد و کمکهــای بســیار خوبــی بــرای مــردم
و کشــور بــه ارمغــان آوردنــد ،بــه طــوری کــه موضــوع
دانشبنیانهــا و توانمندیهــای آنهــا اصطالحــا در
ایــن ایــام نقــل محافــل و مجالــس ویــژه بــود .در ایــن ایام
شــاهدیم کــه شــرکتهای دانشبنیــان در دیــد مــردم
ی کردهانــد .بــه طــوری
و مســئوالن بســیار جلوهگــر 
کــه مقــام معظــم رهبــری بــه واســطه شــناخت دقیــق و
عمیقــی کــه از دانشبنیانهــا دارنــد ،ضمــن توجــه دادن
مســئوالن و مــردم بــه فعالیتهــا و اقدامــات شــرکتهای
دانشبنیــان در زمینــه پیشــگیری ،تشــخیص ،درمــان،
تولیــد و تجهیــزات پزشــکی و داروهــای الزم فرمودنــد
کــه ای بســا ایــران خیلــی زودتــر از پیشبینیهــا
بــه واکســن کوویــد  ۱۹دســت یابــد .از آنســو عمــده
گزارشهــای رئیسجمهــور در نشســتهایی کــه
بــا گروههــای احــزاب و سیاســیون داشــتند و رئیــس
مجلــس در آخریــن گــزارش خــود در کســوت ریاســت
مجلــس ،عمدتــاً بــه فعالیتهــای اثرگــذار شــرکتهای
دانشبنیــان پرداختنــد؛ اکنــون آحــاد مــردم و جامعــه
نمــود و ثمــره اقتــدار علمــی و فنــاوری و ایــران قــوی را در
منظــر دانشبنیــان میبیننــد و ایمــان دارنــد کــه بــرای
ایــن شــرکتها دیگــر کار نشــد نــدارد».
او بــه ایــن مســئله کــه البتــه فعالیــت امــروز شــرکتها،
حاصــل تمــام ســالهایی اســت کــه دانشبنیانهــا
در زیســتبوم نــوآوری ایفــای نقــش کردهانــد ،گفتــه
اســت« :ایــران طــی یــک دهــه گذشــته رشــد خوبــی در
حــوزه علــم و فنــاوری داشــته اســت .بــه همیــن دلیــل
میبینیــم شــرکتهای دانشبنیــان مــا میتواننــد
کیــت تشــخیص کرونــا یعنــی

در مــدت زمــان  ۲۰روز
بیمــاری ویروســی کــه تــا بــه حــال در جهــان ســابقه
دانشبنیان
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و بخشــنامههایی کــه بایــد پاالیــش میشــدند و
برخــی نیــز بایــد در ســطح ســتاد ملــی کرونــا بررســی
میشــدند کــه معاونــت علمــی در ایــن حــوزه ورود
کــرد؛ البتــه بــرای مــواد ضدعفونیکننــده دســت و
ســطوح ،طرحهــای کالن فنــاوری کــه در تولیــد خــط
تولیــد ماســک ســهالیه جراحــی و نانــو کاربــرد دارنــد،
حمایــت از ســاخت چندیــن نــوع دســتگاه کــه در حــوزه
ضدعفونــی چــه بــرای بخــار آب اکســیژنه پالســمایی یــا
 UVالزم بــود نیــز معاونــت علمــی وارد شــد تــا بــه ایــن
شــرکتها کمــک کنــد.
در حــوزه تولیــد کیتهــای تشــخیصی و سریعاالســتخراج،
ســرولوژی ،پالســمایی یــا کیتهایــی کــه بــه هــر نوعــی
جامعــه و بخــش بهداشــت بــه آن نیــاز داشــت تــاش
کردیــم تــا نیــاز را شناســایی کنیــم و کمکهــای
الزم بــرای تولیــد و ســاخت آنهــا صــورت گیــرد .در
حــوزه تجهیــزات پزشــکی نیــز میتــوان بــه حمایــت
از توســعه پلتفرمهــای تحلیــل کالندادههــا بــر پایــه
هــوش مصنوعــی ،دســتیار هوشــمند تحلیــل تصاویــر
پزشــکی و سیتیاســکن اشــاره کنیــم کــه بــه تولیــد
دســتگاههای آزمایشــگاهی ماننــد ســانتریفیوژهای
الزم ،االیزرهــا ،دســتگاههای دوربیــن حرارتــی،
ســاخت دتکتورسیتیاســکنها و تولیــد دســتگاه
سیتیاســکن منجــر شــد.
تجهیــزات هایتکــی ماننــد ســاخت ونتیالتورهــا،
بایپــپ ،دســتگاههای اتــاق عمــل ،آیس ـییو ،داروهــای
ضــد ویــروس یــا هــر دارویــی کــه در جامعــه جهانــی
مطــرح میشــد ،زیســتبوم فنــاوری بهســرعت ایــن
تجهیــزات و داروهــا را در ایــران نمونهســازی و طراحــی
میکــرد و بــه تولیــد انبــوه میرســاند کــه اینهــا ثمــره
کار و تــاش و تــوان شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزه
بایوتکنولــوژی اســت.
در ایــن حــوزه ،زیســتفناوری بهخوبــی درخشــید و
مــا متوجــه تــوان زیســتبوم حــوزه بایوتکنولــوژی و
زیس ـتفناوری کشــور شــدیم بــه طــوری کــه در منطقــه
قــدرت اول هســتیم .هیــچ دارو ،واکســن یــا الزامــات
مــورد نیــاز و پروتکلــی نیســت کــه مــورد نیــاز کشــور
باشــد و ایــن زیســتبوم نتوانــد ایــن کار را در کنــار
تولیــد دســتگاههای تجهیــزات پزشــکی آمــاده کنــد
و تحویــل جامعــه بدهــد .در ایــن حــوزه شــرکتهای
دانشبنیانــی داریــم کــه در حــوزه مطالعــات بالینــی و
کارآزمایــی پزشــکی وارد شــدند ،هــزاران نــوع تســت،
هــزاران ســاعت تحقیــق مطالعــات بالینــی روی موضوعات
مختلــف دارویــی و پروتکلهــای بهداشــتی انجــام شــد
و تمــام اینهــا ماحصــل کمــک و تــوان شــرکتهای
دانشبنیــان در حوزههــای مختلــف بــود».
او در خصــوص تســهیالت معاونــت بــه ایــن شــرکتها
افــزوده اســت« :حمایتهایــی از جملــه تســهیالت مالــی
کمبهــره ،تامیــن زیرســاختهای فنــی ،حمایــت از
دانشبنیان

تبلیغــات شــبکههای اجتماعــی و تلویزیونــی و حمایــت
از بازاریابــی دیجیتــال داشــتیم .ضمــن اینکــه تســهیلگر
در رابطــه بــا موانــع و فعالیتهــا بــا ســازمانها و
ســاختارهای دولتــی نیــز بودیــم کــه اگــر مشــکلی ســد
راهشــان بــود ،تعریــف و اجرایــی کنیــم.
مضــاف بــر اینهــا ،شــرکتهایی داشــتیم کــه بــا
شــیوع ویــروس کرونــا آســیبهای جــدی دیدنــد و در
کسبوکارشــان دچــار مشــکالت عدیــدهای شــدند و
معاونــت علمــی تــاش کــرد تــا ایــن شــرکتها پابرجــا
بماننــد و چنــد شــرط برایشــان گذاشــتیم کــه تعدیــل
نیــرو نداشــته باشــند یــا کمتریــن تعدیــل نیــرو را داشــته
باشــند و بتواننــد بــا فکــر و تدبیــر از طریــق کمکهــای
مالــی کــه دریافــت میکننــد ،هرچــه ســریعتر شــرکت
را ســرپا نگــه دارنــد تــا بتواننــد از ایــن بحــران عبــور
کننــد .ایــن شــرکتها عمدتــا شــرکتهای گردشــگری
دیجیتــال ،فناوریهــای مالــی ،حملونقــل هوشــمند
یــا پلتفــر م تهیــه غــذا بودنــد کــه وجودشــان بــرای
کشــور خــوب بــود امــا متاســفانه در بحــران کرونــا دچــار
آســیبهایی شــدند».
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور در پایــان
در خصــوص صــادرات محصــوالت دانشبنیــان حــوزه
کرونــا گفتــه اســت« :همــواره ایــن را مــد نظــر داشــتهایم
کــه شــرکتها و اســتارتآپها در وهلــه اول نیــاز کشــور
را برطــرف کننــد و بعــد از تولیــد انبــوه و رفــع احتیاجــات،
جایــگاه خوبــی بــرای صــادرات فراهــم شــود .در حــوزه خــط
ل ،مــواد ضــد عفونیکننــده ،تجهیــزات
تولیــد ماســک ،ژ 
و لــوازم پزشــکی و آزمایشــگاهی صــادرات خوبــی بــه
کشــورهای اروپایــی ،آســیای جنــوب شــرقی مثــل اندونزی،
کشــورهای اطــراف و همســایگانی ماننــد عــراق ،ترکیــه
و امــارات داشــتهایم .قبــل از اینکــه تولیــد کیتهــای
ایــران ســاخت را در کشــور داشــته باشــیم بــرای حفاظــت
از جــان هموطنــان و مــردم بــه خریــد کیتهایــی کــه
توســط کشــورهای دیگــر تولیــد میشــد اقــدام کــرده
بودیــم و زمانــی ایــن کیتهــا از طریــق مرزهــای زمینــی
یــا دریایــی بــه کشــور رســید کــه شــرکتهای دانشبنیــان
ایــن کیتهــا را ســاخته و صــادر میکردنــد .در حــوزه
تولیــد ملزوماتــی مثــل ونتیالتــور ،اکسیژنســاز ،بایپــپ،
هــوش مصنوعــی دســتیار هوشــمند کــه کمککننــده بــه
تیــم پزشــکی در شناســایی کوویــد  ۱۹از طریــق فایلهــا و
عکسهــای سیتیاســکن بــود در حــال حاضــر بــه چنــد
کشــور از جملــه هندوســتان و چنــد کشــور اروپایــی صــادر
شــده کــه بیانگــر تــوان شــرکتهای دانشبنیــان ماســت
کــه ظــرف مــدت کوتاهــی موفــق شــدند از تهدیــد جهانــی
فرصتــی بــرای کشــور و خودشــان بســازند».
در صفحــات پیــش رو ســعی کردیــم الاقــل بخشــی از ایــن
تــاش جهــادی کــه تــا همیــن امــروز نیــز نتایــج درخشــانی
را بــه بــار آورده اســت ،نمایــش دهیــم و بگوییــم بــا یــاری
خــدا کرونــا را شکســت میدهیــم.
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ایران در مبارزه با کرونا توانمند است
هنوز شیوع کرونا به سه ماه نرسیده است که شرکتهای دانشبنیان با عزم جدی خود و زیرساختها
و حمایتهای معاونت علمی و فناوری دست به کارهای بزرگ زدهاند و بخش اعظمی از نیازهای کشور
در زمینههای مختلف را برطرف کردهاند .در حالی که حتی پیشرفتهترین کشورها درگیر مایحتاج
اولیه مقابله با بیماری هستند ،ایران توانسته است به کمک شرکتهای دانشبنیان ،مسیر جهش
تولید را در پیش بگیرد و دیری نمیگذرد که آمادگی کمک به سایر کشورها و صادرات این محصوالت
را نیز خواهیم داشت .در این میان دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهور ،چند
بازدید و رونمایی از محصوالت را در روزهای اخیر داشته است که در ادامه به آنها میپردازیم.
دانشبنیان
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ت دانشبنیان استان البرز تامینمستمرتجهیزاتپزشکی
بازدید از چند شرک 
ســورنا ســتاری بــا همراهــی عزیــزاهلل شــهبازی و سالمت ایرانساخت

در ایــن ســفر ،فعــاالن فنــاور شــرکت ســینا تجهیــز البــرز،
شــرکتی فعــال در زمینــه تولیــد تجهیــزات پزشــکی و
توانبخشــی ایرانســاخت ،توانمنــدی و دستاوردهایشــان را بــه
ســتاری معرفــی کردنــد .انــواع دســتگاههای الکتروســرجری،
دســتگاههای لیــزر ،دســتگاه  ،IPLتجهیــزات فیزیوتراپــی و...
از جملــه تولیــدات ایــن شــرکت دانشبنیــان اســت .ســینا
تجهیــز البــرز از ســال  1391در کارخانــهای بــه وســعت دو
هــزار متــر مربــع در شــهرک صنعتــی بهارســتان واقــع در
اســتان البــرز فعالیــت میکنــد و بــرای بیــش از  150نیــروی
انســانی بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم کارآفرینــی کرده
اســت .بخــش عمــدهای از دســتگاههای ایــن شــرکت بــا
تفــاوت قیمــت حداقــل  40تــا  50درصــدی بــا نمونــه مشــابه
خارجــی ایرانســاخت شــدهاند.

اســتاندار البــرز از پنــج شــرکت دانشبنیــان مســتقر
در ایــن اســتان بازدیــد کــرد .تولیــد دســتگاهای
اکسیژنســاز در  ۲۴ســاعت شــبانهروز و افزایــش
صــد درصــدی برخــی از تجهیــزات پزشــکی ،بخشــی
از آخریــن تحــوالت کاروان دانــش و فنــاوری در ایــن
اســتان اســت.
ســتاری در ایــن بازدیدهــا ،ضمــن تاکیــد بــر ادامــه
حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان ،تقویــت
زیســتبوم اقتصــاد دانشبنیــان کشــور را رمــز
پیــروزی بــر بیمــاری کرونــا عنــوان کــرد .تــاش عینــی
و عملــی شــرکتهای دانشبنیــان بــرای تحقــق
جهــش تولیــد ،دیگــر موضوعــی بــود کــه مــورد تاکیــد
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری قــرار گرفــت.
دســتگاههای اکسیژنســاز عظیــم ویــژه مراکــز
بیمارســتانی ،تجهیــزات الکتروســرجری و تولیــد مــواد
اولیــه بــا فنــاوری بــاال بــرای اســتفاده کارخانجــات
صنعــت کفــش ،بخشــی از محصــوالت دانشبنیانــی
اســت کــه توســط فنــاوران البــرزی تولیــد میشــود.
ایــن شــرکتها در شــهرکهای صنعتــی حــد فاصــل
اســتانهای تهــران و البــرز مســتقر هســتند.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری ضمــن
اینکــه در جریــان آخریــن دســتاوردهای ایــن
شــرکتها قــرار گرفــت ،بــا مدیــران و فعــاالن فنــاور
بــه گفتوگــو نشســت .ســتاری بــا آگاهــی از جریــان
کار ،چالشهــا و مســائل مربــوط بــه تولیــد ،دســتورات
الزم را بــرای تســریع فراینــد تولیــد و پیشــبرد فعالیــت
نوآورانــه صــادر کــرد.
دانشبنیان

پکیجهای اکسیژنساز 100متر
مربعی ایرانساخت شد

شــرکت دانشبنیــان هوایــار ،دیگــر مجموع ـهای اســت کــه
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری از آن بازدیــد بــه
عمــل آورد .ایــن شــرکت دانشبنیــان تولیدکننــده ژنراتورها و
پکیجهــای عظیــم اکسیژنســاز اســت کــه فضــای بــه انــدازه
یــک آپارتمــان مســکونی را اشــغال میکنــد .ایــن دســتگاه
عظیــم کــه بــه فضــای بالــغ بــر  100متــر مربــع نیــاز دارد،
در مراکــز درمانــی نصــب میشــود .اکســیژن بــا خلــوص
باالتــر از  95درصــد تولیدشــده توســط ایــن دســتگاه ،از طریق
شــبکه انتقــال مرکــزی بــه تمــام اتاقهــای درمانــی منتقــل
میشــود .مدیــران ایــن شــرکت در توضیحــات خــود اظهــار
کردنــد کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا تولیــد دســتگاه

شماره سیونهم خرداد ماه 1399

20

تامیــن دســتگاههای اکسیژنســاز مــورد نیــاز بیمارســتانها
در ایــن روزهــا بــه صــورت ســه شــیفت کار میکننــد .مدیران
ایــن شــرکت در ایــن بازدیــد توضیحاتــی در مــورد دیگــر
محصــوالت تولیــد شــده در ایــن شــرکت از جملــه مخــازن
کرایوژنیــک ارائــه کردنــد .مخــازن تولید شــده در این شــرکت
بــا قیمتــی در حــدود  40درصــد نــرخ مشــابه خارجــی تولیــد
میشــود.

اکسیژنســاز را تــا صــد درصــد افزایــش دادهانــد و خــط تولیــد
ایــن کارخانــه در روز اول فروردیــن نیــز در حــال تــاش بــرای
تامیــن ســفارشهای مــورد نیــاز بیمارســتانهای کشــور
بــوده اســت .تولیــد پکیجهــای هیدروژنســاز و نیتروژنســاز،
از جملــه دیگــر تولیــدات ایــن شــرکت دانشبنیــان بــه شــمار
م ـیرود.

تولید داروهای شیمیایی و زیست فناور

تولید مهمترین تجهیز مقابله با کرونا

شــرکت دانشبنیــان مــدوک زیســتدارو از جملــه
شــرکتهایی بــود کــه مــورد بازدیــد ســتاری قــرار گرفــت.
ایــن شــرکت دارویــی در زمینــه تولیــد داروهــای شــیمیایی
و زیســتی بــه شــکل قــرص ،کپســول و ویــال دارویــی فعــال
اســت .فعــاالن فنــاور ایــن مجموعــه دانشبنیــان ،تولیــدات
خــود را در زمینــی بــه مســاحت چهــار هــزار متــر مربــع در
یکــی از شــهرکهای صنعتــی اســتان البــرز آغــاز کردهانــد.
بهکارگیــری فنــاوری پیشــرفته در خطــوط تولیــد ،دارا بــودن
مجموعــهایهایتــک از ماشــینآالت و تجهیــزات مــدرن
آزمایشــگاهی مطابــق بــا  GMPاز ویژگیهــای ایــن واحــد
دانشبنیــان تولیــدی اســت.

ســاخت دســتگاه ونتیالتــور مراقبــت ویــژه بــه عنــوان
مهمتریــن تجهیــز مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در انــواع مختلف
در داخــل کشــور بــه همــت شــرکتهای دانــشبنیــان،
ایرانســاخت شــد و بــه بهرهبــرداری رســید .ایــن خبــر را
اولبــار دکتــر ســورنا ســتاری اعــام کــرد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور بــا بازدیــد از شــرکت
احیــا درمــان پیشــرفته در جریــان مراحــل تولیــد قــرار گرفت.
دســتگاه ونتیالتــور چنــد ســالی بــود کــه بــا واردات و ارائــه
خدمــات پــس از فــروش بــه عنــوان دســتگاه مراقبتهــای
ویــژه و ماشــین بیهوشــی از کمپانــی  MEDECدر ایــران
خدماتــی ارائــه میکــرد امــا بــا تــاش متخصصیــن داخلــی
و توســط ایــن شــرکت دانشبنیــان ایــن دســتگاه بــا
بومیســازی دانــش در کشــور بــه تولیــد انبــوه رســیده و
ســتاری در بازدیــدی کــه از ایــن شــرکت دانشبنیــان داشــت،
عنــوان کــرد« :روزانــه  30دســتگاه ونتیالتــور تولیــد و بــرای
اســتفاده بــه بیمارســتانها و مراکــز درمانی ارســال میشــود».
نکتــه قابــل توجــه آنکــه بـهزودی ایــن ظرفیــت چنــد برابــر
میشــود.
ایــن شــرکت ضمــن دریافــت تاییدیــه از مراجــع داخلــی و
همچنیــن بــا حمایتهــای همهجانبــه معاونــت علمــی و

مقابله با کرونا با تولید شبانهروزی
دستگاهاکسیژنساز

صنایــع اکســیژن دلــوار فــراز ،شــرکت دانشبنیــان دیگــری
کــه در زمینــه تامیــن نیــاز مبــرم ایــن روزهــا بــرای مقابلــه
بــا کرونــا فعــال اســت مــورد بازدیــد معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری قــرار گرفــت .ایــن مجموعــه دانشبنیــان،
دســتگاههای اکسیژنســاز مرکــزی را در ظرفیتهــای
گوناگــون از  70تــا  2500لیتــر تولیــد میکنــد .فعــاالن فنــاور
ایــن شــرکت دانشبنیــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا و بــرای
دانشبنیان
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فنــاوری ریاســت جمهــوری در خصــوص کیفیــت مطلــوب و
مناســب اقــدام بــه تولیــد ایــن دســتگاه کــرد .شــرکت احیــا
درمــان پیشــرفته بــا دارا بــودن ســابقه  13ســاله در زمینــه
تولیــد تجهیــزات پزشــکی و آشــنایی بــا چالشهــای موثــر
در زمینــه تولیــد ،فــروش ،ارائــه خدمــات پــس از فــروش و
نیــز صــادرات گام بعــدی خــود را در مســیر تولیــد دســتگاه
ســیتی اســکن برداشــته و بــا بهرهگیــری از دانــش فنــی
مناســب و متخصصیــن مجــرب خــود و همچنیــن ســابقهای
خــوب در زمینــه ارائــه خدمــات پــس از فــروش دســتگاههای
ســیتی اســکن ،اقــدام بــه انتقــال تکنولــوژی تولیــد ایــن
دســتگاه از کمپانــی  Neusoftکــرده و موفــق بــه دریافــت
پروانــه مونتــاژ ایــن محصــول در ایــران شــده اســت.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایــن شــرکت ،آمادگــی صــادرات
ایــن دســتگاه را بــه خــارج از کشــور پــس از تامیــن نیــاز
داخلــی دارد.
ســتاری در ایــن زمینــه بیــان کــرد« :وقتــی اکوسیســتم
شــرکتهای خصوصــی توانمنــد دانشبنیــان در داخــل
کشــور وجــود داشــته باشــد ،ایــن شــرکتها در مدتزمــان
کوتاهــی میتواننــد مشــکالت کشــور را در هــر زمینــهای
مرتفــع کننــد و بــا ایــن اتفــاق بــه هــر میــزان الزم داشــته
باشــیم میتوانیــم دســتگاههای مراقبتهــای ویــژه و ماشــین
بیهوشــی را تولیــد کنیــم تــا ب ـهزودی مشــکالت کشــور در
زمینــه تامیــن دســتگاه مراقبــت ویــژه بــه پایــان برســد».

شــد تــا گامــی قدرتمنــد بــرای مبــارزه با ایــن بیماری توســط
زیســتبوم نــوآوری و فنــاوری باشــد.
ســتاری در ایــن بازدیــد بــر توانمنــدی بــاالی کشــور در حــوزه
تولیــد کیتهــای تشــخیصی کرونــا اشــاره کــرد و گفــت« :از
زمــان شــیوع ایــن ویــروس در کشــور شــاهد اتفاقــات خوبــی
بودیــم و امــروز در نقط ـهای قــرار داریــم کــه میتــوان گفــت
تمــام محصــوالت در داخــل کشــور و بــا اســتفاده از توانمنــدی
نیــروی انســانی داخلــی تولیــد میشــود».
ســتاری ادامــه داد« :بخشــی از توانمنــدی شــرکتها در تولیــد
تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز بــرای مبــارزه بــا کرونــا ماننــد
تجهیــزات اتــاق عمــل ،اتــاق آیس ـییو و نیــز لــوازم مــورد
نیــاز بــرای پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری کرونــا مثل ماســک،
دارو و غیــره اســت .خوشــبختانه همــه ایــن تجهیــزات در
داخــل کشــور و بــه دســت شــرکتهای دانشبنیــان تولیــد
میشــوند».
رئیــس ســتاد توســعه زیســتفناوری ،تولیــد کیتهــای
تشــخیصی ایرانســاخت را یــک گام بلنــد در مبــارزه بــا کرونــا
ویــروس دانســت و گفــت« :تولیــد کیتهــای تشــخیص ،یکی
دیگــر از اتفاقــات ویــژه در ایــن حــوزه اســت .شــش ش ـرکت
دانشبنیــان در ایــن حــوزه تاییدیههــای نهایــی را اخــذ
کردهانــد و انــواع مختلــف ایــن کیتهــا را تولیــد میکننــد».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه
اینکــه شــرکت پیشــتاز طــب زمــان یکــی از بزرگتریــن
شــرکتهای فنــاور فعــال در ایــن حــوزه اســت ،بیــان کــرد:
«دو نــوع کیــت تشــخیصی توســط شــرکت ایــن شــرکت
دانشبنیــان وجــود دارد .نــوع نخســت کیتهایــی اســت کــه
براســاس آنالیــز پیس ـیآر ( )PCRعمــل میکننــد و تــوان
تولیــد ایــن نــوع از کیتهــا  100هــزار عــدد در هفتــه اســت».
ســتاری نــوع دوم را کیتهــای ســرولوژی دانســت کــه قابلیت

رونمایی از خط تولید کیت تشخیص کرونا

خــط تولیــد دو نــوع کیــت تشــخیصی کرونــا ویــروس شــامل
کیتهــای مبتنــی بــر آنالیــز  PCRو نیــز کیتهــای
ســرولوژی در شــرکت دانشبنیــان پیشــتاز طــب زمــان بــا
حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری رونمایــی
دانشبنیان
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تشــخیص کرونــا را دارد و دو میلیــون کیــت از ایــن نــوع در
هفتــه بــه تولیــد میرســد .ایــن اتفــاق بــرای کشــور اهمیــت
دارد .کیتهــای ســرولوژی کرونــا بــا هــدف تشــخیص اینکــه
آیــا سیســتم ایمنــی بــدن افــراد جامعــه نســبت بــه ایــن
بیمــاری پاســخ داده اســت یــا خیــر بــه تولیــد رســیده اســت.
ایــن محصــول بــه لحــاظ کاربــردی در کنــار کیتهــای
تشــخیصی کارآمــد اســت و بــه عنــوان یــک ابــزار صــرف
تشــخیصی نیســت کــه مــوازی بــا کیتهــای تشــخیصی
کرونــا مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان همچنیــن
گفــت« :البتــه بــا گســترده شــدن ظرفیــت تولیــد دیگــر
شــرکتهای فنــاور ،قطعــا ایــن ارقــام بزرگتــر و معنیدارتــر
خواهــد شــد و میتوانیــم بــه یکــی از صادرکننــدگان جــدی
کیتهــای تشــخیصی بــدل شــویم .همچنیــن بخشــی از
شــرکتها نیــز در حــوزه کیتهــای اســتخراج کار میکننــد
کــه عمــا ایــن ســه نــوع کیــت در کشــور بــه تولیــد انبــوه
رســیده اســت .ایــن تولیــدات ضمــن آنکــه پاســخگوی نیــاز
داخلــی اســت ،میتوانــد بــه دیگــر کشــورها صــادر شــود».
بــه گفتــه ســتاری ،ایــن اتفاقــات خــوب در حــوزه تجهیــزات
پزشــکی ،هــوش مصنوعــی و آیس ـیتی هــم افتــاده اســت.
اتفاقاتــی کــه همــه برآمــده از دل زیســتبوم فنــاوری و
نــوآوری و توســعه آن در کشــور اســت .ایــن بحــران ثابــت
کــرد بایــد ایــن زیسـتبوم در تمــام صنایــع فعــال شــود تــا در
شــرایط بحرانــی مشــکلی ایجــاد نشــود.

شــرایط بســیار خوبــی داریــم .ایــران در حــوزه تولیــد بیوتک
پیشــرفتهای قابــل توجهــی داشــته اســت و در حــال حاضر
 ۲۳داروی زیســتی در داخــل کشــور تولیــد میشــود .ایــن
در حالــی اســت کــه در ترکیــه حتــی یــک داروی زیســتی
داخلــی هــم تولیــد نشــده اســت .همــه ایــن موفقیتهــا
را مدیــون توانمنــدی و ظرفیتهــای اســتارتآپها،
دانشبنیانهــا و زیســتبوم فنــاوری و نــوآوری هســتیم».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ادامــه از
اقدامــات وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه
عنــوان خــط اول مقابلــه بــا ایــن بحــران تشــکر کــرد و ادامه
داد« :در واقــع مــا بــه عنــوان پشــتیبان عمــل میکنیــم و بــا
کمــک دانشبنیانهــا بــه مــدد نظــام درمــان و ســامت
کشــور آمدهایــم .ایــن روزهــا کادر درمــان خــط مقــدم
حملــه هســتند .مــا کمــک میکنیــم شــرکتها پــا بگیرنــد
و نیازهــای کادر درمــان را تامیــن کننــد .امــروز شــرکتهایی
در کشــور داریــم کــه در مقیــاس انبــوه محصوالتــی تولیــد
میکننــد کــه همســطح اســتانداردهای بینالمللــی
اســت».
ســتاری همچنیــن بیــان کــرد« :تشــخیص کرونــا و تخمین
میــزان واگیــری ایــن بیمــاری در بیــن جامعــه بــا ایــن
کیتهــا انجــام میشــود .همچنیــن بــا تســت ســرولوژی
میتــوان بــا اطمینــان بیشــتری گفــت کــه چــه کســانی
قبــا بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــدهاند امــا هیــچ عالمــت و
نشــانهای ندارنـد ».وی در ایــن میــان بــه نکتهای مهم اشــاره
کــرد و گفــت« :در کشــور شــرکتهای دانشبنیانــی فعــال
هســتند کــه در زمــان بــروز بحرانهــا رویــداد را تشــخیص
میدهنــد ،نیازهــا را میشناســند و بــرای رفــع ایــن نیازهــا،
تجهیــزات الزم را طراحــی میکننــد و میســازند .ایــن
رویکــردی اســت کــه همــه صنایــع بــه آن نیــاز دارنــد».

 ۲۳داروی زیستی در داخل
کشور تولید میشود

وی در بخشــی از ســخنان خــود بیان کــرد« :در حــوزه تولید
مــواد ضدعفونیکننــده ،ماســک و تجهیــزات پزشــکی هــم
دانشبنیان
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گ
دست�ه ونتیالتور ،نیاز ی ن
ا� روزهای تا�ق
در�ره
ب
خ
آییسیو که دو ش�کت به آن پ�س دادهاند

نیاز کشور تامین میشود

کرونا ویروسی است که بزرگترین حملههایش به سیستم تنفسی است .به همین
خاطر تامین تجهیزات آیسییو یکی از مهمترین دغدغههای دولت بود که برای
رفع آن از شرکتهای دانشبنیان 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 مهمترین نیازهای آیسییو برای بیماران مبتال به کرونا تامین
شود :دستگاه ونتیالتور یا همان تنفس مصنوعی که از نظر تکنولوژی پیچیدهترین
دستگاه اتاق آیسییو است .نکته مهم این است که دستگاه تولیدی این شرکتها
نهتنها رشد کمی داشته ،بلکه از نظر کیفی نیز در باالترین سطوح جهانی قرار دارد.
آنچه در ادامه میآید ،گپ و گفتی کوتاه با مدیرعاملهای این دو شرکت است.
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تنها نیاز ما عقد قرارداد است

عبدالرضا یعقوب زاده طاری مدیرعامل شرکت دانشبنیان
پویندگان راه سعادت است .شرکتی که از سال  1377کار خود
را آغاز کرده و از سال  87تا  ،95ن ُه سال صادرکننده نمونه و سه
سال ممتاز بوده و مدال افتخار صادرات را کسب نموده است و
همچنین تندیس رعایت حقوق مصرفکننده 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 فنآفرینی شیخ بهایی را در کارنامه خود دارد.
یعقوبزاده درباره تاریخچه فعالیت این شرکت میگوید« :در
ابتدا تولیدات شرکت محدود به مانیتورهای عالیم حیاتی بیمار
بود و کمکم محصوالت دیگری نیز اضافه شدند ،مانند سیستم
الکتروکاردیوگراف ،سیستم آریا تیسی با قابلیت ارسال عالیم
حیاتی روی بسترهای مخابراتی بیسیم ،تجهیزات پوشیدنی با
قابلیت ثبت عالیم حیاتی بیماران و انتقال داده به مراکز درمانی
از طریق گوشیهای هوشمند و در نهایت سیستم ونتیالتور
کمپرسوری که قابل استفاده در آیسییو است».
این شرکت دانشبنیان نهتنها سهم بزرگی از بازار ایران را در
اختیار دارد ،بلکه به کشورهای دیگر نیز صادرات انجام میدهد:
«بیشتر سهم بازار متعلق به این شرکت است و محصوالت ما در
 80درصد از بیمارستانهای درجه یک خصوصی کشور استفاده
میشوند که نشان میدهد خرید دستگاههای ما با بخشنامه و
بهاجبار نبوده است .ما به  50کشور صادرات داریم و در بعضی
سالها بیش از  50درصد این صادرات به کشورهای اروپایی بوده
است .همچنین در کشورهای ترکیه ،بالروس و سوئد خط تولید
راه انداختهایم».
دانشبنیان

پویندگان راه سعادت کار خود را روی ونتیالتور از سال  91آغاز
کرد و پنج سال طول کشید تا توانست با دانش فنی خود ،این
دستگاه را تولید کند و در سال  96استاندارد اروپا را گرفت و
در سال  97پروانه ساخت وزارت بهداشت ایران را .یعقوبزاده
میگوید« :این ونتیالتور در سالهای  97و  98در بیمارستانهای
مختلف مورد آزمایش قرار گرفت و از مهرماه سال گذشته فروش
آن را آغاز کردیم .سال گذشته  100دستگاه ونتیالتور تولید
کردیم و بنا داشتیم برای سال جدید تولید خود را به  300دستگاه
در سال برسانیم .اما با شیوع کرونا و مشکلی که کشور در حوزه
تامین ونتیالتور داشت ،ظرفیت تولید خود را از سالی  300دستگاه
به ماهی  300دستگاه رساندیم و سال جدید در حدود سه هزار
ونتیالتور تولید خواهیم کرد که ده برابر پیشبینی خودمان است».
او در پاسخ به این سوال که تا امروز چه نوع حمایتهایی دریافت
کرده و برای ادامه کار چه نیازهایی دارد ،میگوید« :برای این کار
باید زیرساختهای تولید را ایجاد میکردیم که خدا را شکر در این
مسیر شرکتهای خصوصی دیگر نیز کمکمان کردند .خودمان در
مجموعه قطعهسازی هم میکنیم .وامی که دولت در اختیارمان
گذاشت 12 ،میلیارد تومان بود که آ ن هم تا حدودی یاریمان
کرد اما با توجه به اینکه 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 نمیکند .تنها کمکی
که دولت میتواند 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 صرفهجویی
ارزی قرارداد خوبی منعقد شده است که در حال تولید و تحویل
دستگاهونتیالتورهستیم».
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حاصل تالش جمعی

نهتنها 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 میافزاید« :با توجه به اینکه ظرفیت تولید به اندازه
کافی باال رفته است ،بعید به نظر میرسد که نیاز داخلی تامین
نشود .با اطمینان باال میتوانم بگویم این شرکت قادر به تامین نیاز
موجود است و حتی افزایش نیاز احتمالی در پاییز و زمستان آینده
را پوشش میدهد».
بهفر مقدم با تاکید بر سالها فعالیت مجموعه و صادرات به
دیگر کشورها ،درباره ویژگیهای ونتیالتور تولیدی این شرکت
میگوید« :به نظرم توضیح ویژگیهای فنی دستگاه از حوصله این
مطلب خارج است اما میتوانم بگویم استفاده بیش از  ۴۶۰مرکز
درمانی از  2500دستگاه تولیدی این شرکت در طول هفت سال،
ضریب اعتماد باالیی نسبت به عملکرد دستگاه به وجود آورده
است .به گونهای که تقریبا تمام کاربرها با نحوه استفاده از دستگاه
و ویژگیهای آن آشنا هستند».
بهفر مقدم با تاکید بر اینکه در جهش تولید این شرکت جمع
بزرگی نقش داشتهاند ،میافزاید« :ده سال است این مجموعه در
حال تولید است .جهشی که اتفاق افتاده به دلیل حمایتهای
جمعی است .دکتر ستاری معاون علمی رئیسجمهور ،دکتر
نمکی وزیر بهداشت ،هیئت امنای صرفهجویی ارزی ،اداره کل
تجهیزات پزشکی ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
صندوق نوآوری و شکوفایی با تامین سرمایه در گردش به مبلغ
 40میلیارد تومان ،وزارت صنعت و معدن ،گمرک با تسهیل
تشریفات گمرکی به جریان مواد اولیه مورد نیاز کمک کردند
تا این اتفاق افتاد».

شرکت احیا درمان پیشرفته ،دیگر شرکت باسابقهای است که
پیش از این نیز دستگاه ونتیالتور را تولید میکرده 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
ظرفیت خط تولید این شرکت میگوید« :با توجه به شیوع
بیماری کرونا از اسفندماه سال گذشته ،شرکت دانشبنیان احیا
درمان اقدام به افزایش ظرفیت تولید از پنج دستگاه در روز به ۳۰
دستگاه کرده که این افزایش ظرفیت ،به معنای تولید ساالنه ۱۰
هزار دستگاه ونتیالتور است».
بهفر مقدم در پاسخ به این سوال که چند درصد از دستگاه
ساختهشده تماما به تولید داخلی متکی است ،میگوید« :از نظر
تکنولوژی ،ونتیالتور پیچیدهترین دستگاه آیسییو محسوب
میشود و دستگاه تولیدی شزکت ما استاندارد داخل و  CEاروپا
را دارد .این دستگاه از نظر تکنولوژی صد درصد بومی است اما
برای برخی قطعات الکترونیکی آن که در حوزه فعالیت صنعتی
است ،واردات میشود که کمتر از  30درصد است».
او معتقد است با ادامه این روند تولید ،نهتنها تمام نیاز داخلی
برطرف خواهد شد ،بلکه میتوان آن را صادر کرد .بهفر مقدم
میگوید افزایش تولید به معنای کاهش کیفیت نیست و در
اینباره توضیح میدهد« :شرکت احیا درمان پیش از این خطوط
تولید چهار دستگاه ونتیالتور را داشته است .تمامی این خطوط
زیرساختها و تجهیزات و متخصصین کنترل کیفی و آزمونهای
الزم را دارا بودند .این شرکت زیرساختهای تولید دیگر مدلها
را معطوف به یک مدل دستگاه مناسب برای کرونا کرده است .لذا
دانشبنیان
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کرو� پالس و بسته ت
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محای� معاونت عیمل

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 برنامهریزی مــدون و کمک
گرفتــن از شــرکتهای دانشبنیــان ،ظــرف مــدت کوتاهــی
توانســت اقدامــات ارزشــمندی را بــه انجــام برســاند کــه البتــه
هنــوز برخــی از آنهــا بــه نتیجــه نهایــی نرســیدهاند؛ نتایجــی
کــه نهتنهــا بــرای ایــران ،بلکــه بــرای دنیــا نیــز میتوانــد
ارزشــمند باشــد .بــا طوالنــی شــدن دوره شــیوع ایــن بیمــاری
و احتمــال درگیــری جهانــی بــا ایــن ویــروس طــی ماههــای
آینــده ،معاونــت علمــی و فنــاوری در اقدامــی دیگــر از بســته
حمایتــی معاونــت علمــی و فنــاوری از شــرکتهای دانشبنیان
و اســتارتآپهای حــوزه آنالیــن ،دیجیتــال و مجــازی رونمایی
کــرد .در نشســت خبــری ایــن رونمایــی کــه بــا حضــور پرویــز
کرمــی دبیــر ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان معاونت
علمــی و مهــدی محمــدی دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای
اقتصــاد دیجیتــال و هوشمندســازی معاونــت علمــی برگــزار
شــد ،کرمــی اظهــار داشــت« :در راســتای حمایتهــای
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از شــرکتهای
دانشبنیــان و اســتارتآپها بــرای شــتاب حرکــت در میــدان
مبــارزه بــا کرونــا ،بســته حمایتــی دیگــری رونمایــی میشــود.
معاونــت علمــی همزمــان بــا شــیوع کرونــا فراخوانــی منتشــر
کــرد و بــر اســاس آن کمیت ـ ه مبــارزه بــا کرونــا نیــز شــکل
گرفــت کــه مطابــق بــا آن در حوزههــای تولیــد ماســک،
خطــوط دســتگاههای تولیــد ماســک ،مــواد ضدعفونیکننــده
و دســتگاههای پزشــکی ماننــد ونتیالتــور ،بــای پــپ ،کیــت
تشــخیصی کرونــا و پروتکلهــای دارویــی اقدامــات خوبــی
توســط دانشبنیانهــا انجــام شــد».
دبیــر کمیتــه مقابلــه بــا کرونــای معاونــت علمــی ادامــه داد:
«بــرای گســترش ایــن موفقیتهــا بــه ســایر حوزههــا و
درخشــش اســتارتآپهای دیگــری کــه میتواننــد در
مبــارزه بــا کرونــا نقشآفرینــی کننــد ،پویــش «کرونــا
دانشبنیان

پــاس» بــا همــکاری ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان
معاونــت علمــی و ســتاد اقتصــاد دیجیتــال و هوشمندســازی
راهانــدازی شــد .نتیجــه ایــن پویــش ارائــه خدمــات بهتــر،
باکیفیــت ،ارزانتــر و باســرعت بــه مــردم اســت .در ایــن
راســتا تســهیالتی بــه اســتارتآپها ارائــه میشــود .البتــه
مطالعــات و بررسـیهای جامعــی دربــاره مشــکالت پیــش روی
اســتارتآپها انجــام شــد تــا خدمــات ارائهشــده در راســتای
رفــع مشــکل و ســرعت و قــوت کار آنهــا باشــد .پــس کمــک
بــه تســریع مجوزهــا و اقدامــات در خــاق یــا دانشبنیــان
شــدن اســتارتآپها ،ارائــه حمایتهــای مالــی ،کمــک بــه
رفــع موانــع قانونــی بــرای اخــذ مجــوز ،کمــک بــه تبلیــغ و
معرفــی آنهــا و تامیــن زیرســاختها ،شبکهســازی بیــن
اســتارتآپهای مختلــف از جملــه حمایتهایــی اســت کــه
در ایــن پویــش انجــام میشــود».
کرمــی ایجــاد یــک زنجیــره بــا کمــک پویــش «کرونــا پالس»
را از اهــداف ایــن اقــدام دانســت تــا از دل آن تهدیــد کرونــا
بــه فرصــت تبدیــل و اســتفاده شــود و ســبک جدیــدی در
نــگاه بــه فنــاوری اطالعــات ،خدمــات آنالیــن و دورکاری
ایجــاد شــود .پــس بــا رشــد اســتارتآپها خدمــات بهتــری
بــه مــردم ارائــه میشــود .مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری
رئیــس جمهــوری در ادامــه بــا بیــان اینکــه بــرای پررنــگ
کــردن نقــش اســتارتآپها در زندگــی مــردم پویــش کرونــا
پــاس راهانــدازی شــد تــا بــه کمــک آن اقدامــات ارزشــمندی
انجــام شــود ،گفــت« :ایــن پویــش بــا ایجــاد ارتبــاط میــان
بخشهــای دولتــی و اســتارتآپها در نظــر دارد ماننــد پلــی
بــرای گســترش راهحلهــای نوآورانــه و آنالیــن باشــد».
مهــدی محمــدی ،دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای اقتصــاد
دیجیتــال و هوشمندســازی معاونــت علمــی ،نیــز بیــان کــرد:
«چنــد مــاه از شــیوع کرونــا میگــذرد ،تــا چنــد مــاه آینــده
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 میتوانــد عرصههــای گوناگونــی ماننــد حملونقــل
آنالیــن تــا آمــوزش آنالیــن را شــامل شــود .در پویــش کرونــا
پــاس راهحلهــای فناورانــه توســط اســتارتآپها ارائــه
میشــود .البتــه در ایــن پویــش هــدف حمایــت از ایدههــا
نیســت بلکــه راهحلهایــی کــه مــدت زمــان کمــی بــرای
گســترش و توســعه نیــاز دارنــد حمایــت میشــوند .ایــن
حمایتهــا نیــز متنــوع اســت و از حمایــت مالــی تــا ایجــاد
زیرســاخت را دربرمیگیــرد .پــس اســتارتآپهایی کــه بــرای
رشــد نیــاز بــه کمــک دارنــد ،شناســایی و بــا مکانیس ـمهای
الزم حمایــت میشــوند».
مهــدی محمــدی دربــاره آخریــن آمــار تــا ســیام
اردیبهشــتماه بــه مجلــه دانشبنیــان گفــت« :تاکنــون
ثبتنــام  70شــرکت دانشبنیــان 284 ،شــرکت خــاق،
 268دارای شناســه شــرکت و  123متفرقــه را داشــتیم کــه
ســهم ســامت آنالیــن  18درصــد ،حمــل و نقل آنالیــن کاال 3
درصــد ،ســرگرمی و توریســم آنالیــن  6درصــد ،فروشــگاههای
آنالیــن و مســئولیت اجتماعــی  26درصد ،نــوآوری اجتماعی 8
درصــد ،تولیــد محتــوای آنالیــن  8درصد ،ایــده و ابتــکارات 12
درصــد ،آمــوزش آنالیــن  16درصــد و ورزش آنالیــن  3درصــد
بــود».
محمــدی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه اغلــب شــرکتها تقاضــای
کمــک مالــی داشــتهاند ،گفــت 63« :درصــد از شــرکتها
خواهــان کمــک مالــی بودهانــد و پــس از آن تبلیغــات
تلویزیونــی و دیجیتــال مارکتینــگ هــر کــدام بــا  46درصــد در
رتبههــای بعــدی درخواســتها قــرار میگیرنــد 38 .درصــد
از شــرکتها نیــاز بــه کمــک بــه رفــع موانــع و دریافــت مجــوز
از مراجــع ذیربــط داشــتند و  32درصــد از آنهــا نیــز خواهــان
حمایتهــای زیرســاختی بودهانــد».
دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای اقتصــاد دیجیتــال و
دانشبنیان

هوشمندســازی معاونــت علمــی در خصوص میــزان پراکندگی
درخواســتها اذعــان داشــت« :تهــران ،خراســان رضــوی و
اصفهــان بــا  11 ،60و  5درصــد از درخواسـتها ،رتبــه اول تــا
ســوم را داشــتند و میــزان ثبتنــام در باقــی اســتانها از صفــر
تــا  2/5درصــد متغیــر اســت».
محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون  528طــرح بررســی
و  355مــورد از آنهــا تاییــد شــدهاند ،افــزود« :در حــوزه
فروشــگاههای آنالیــن و مســئولیت اجتماعــی  126طــرح
داشــتیم و بعــد از آن حوزههــای ســامت آنالیــن و آمــوزش
آنالیــن بــا  98و  80طــرح قــرار داشــتند .پــس از اینهــا بــه
ترتیــب ایــده و ابتــکارات ،تولیــد محتــوای آنالیــن ،نــوآوری
اجتماعــی ،آمــوزش آنالیــن ،ســرگرمی و توریســم آنالیــن،
حمــل و نقــل آنالیــن کاال و ورزش آنالیــن بــا ،26 ،40 ،42 ،56
 19و  11طــرح قــرار دارنــد».
وی در ادامــه در خصــوص تاییــد درخواســتهای حمایــت
مالــی  174شــرکت کــه به دو دســته تســهیالت جهت توســعه
بــازار و تســهیالت جهــت توســعه محصــول تقســیم میشــوند،
گفــت« :ســهم ســامت آنالیــن بــا  22درصــد از باقــی حوزهها
بیشــتر بــود و آمــوزش آنالیــن بــا  21درصــد ،فروشــگاه آنالین
و مســئولیت اجتماعــی بــا  16درصــد در رتبههــای بعــدی
حمایتهــای مالــی قــرار داشــتند .همچنیــن ســهم نــوآوری
اجتماعــی  12درصــد ،تولیــد محتــوای آنالیــن  9درصــد ،ایــده
و ابتــکارات  9درصــد ،ورزش آنالیــن  4درصــد ،ســرگرمی و
توریســم آنالیــن  4درصــد و حمل و نقــل آنالیــن کاال  3درصد
از حمایتهــای مالــی بــود».
محمــدی در پایــان مجمــوع تســهیالت ارائــه شــده بــه
شــرکتها را  11200میلیــون تومــان عنــوان کــرد کــه از ایــن
مقــدار  7050میلیــون تومــان تســهیالت جهــت توســعه بــازار
و  4150میلیــون تومــان تســهیالت جهــت توســعه محصــول
بــوده اســت.
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ت
اکسیم� یا�انساخت
رو�ت خدمترسان و پ�لس
در�ره ب
ب

ایرانساختها به کمک کادر درمان
بیمارستانهامیآیند
متخصصان یک شــرکت دانشبنیان در مدتزمانی کوتاه موفق به طراحی و ســاخت یک
روبات خدمترســان پزشکی شــدند .این روبات ایرانساخت با نام «کیوان الیف بات»
با ویژگیهای خود در زمان شــیوع بیماریهای با ضریب بــاالی انتقال ،ارتباط درمانگر
و بیمار را کم میکند .روبات پزشــکی کیوان الیــف بات به عنوان عضوی از کادر درمان
بیمارســتان شهید هاشــمینژاد و همزمان در قطر فعالیت خود را آغاز کرد.
همچنین شــرکت دانشبنیان 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.

دانشبنیان
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در مراســم رونمایــی از روبــات خدمترســان پزشــکی
«کیــوان الیــف بــات» ،پرویــز کرمــی ،دبیــر ســتاد
فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت علمــی،
بیــان کــرد« :زیسـتبوم فنــاوری و نــوآوری بــا موفقیــت
توانســته اســت ضمــن شناســایی نیازهــا ،محصــوالت
و خدمــات کاربــردی خــود را در جامعــه ارائــه دهــد و
نمونــه آن در بحــران کرونــا بیــش از پیــش بــرای مــردم
و مســئوالن نمایــان شــد کــه دســتاوردها و محصــوالت
ایرانســاخت 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
فناوریهــای هــوش مصنوعــی روباتیــک در صنعــت
بیمارســتانی».
کرمــی همچنیــن بیــان کــرد« :افــرادی همچــون
مســئوالن و کادر پزشــکی و درمانــی بیمارســتان شــهید
هاشــمینژاد قابــل تقدیــر هســتند .در بحــران کرونــا در
بســیاری از کشــورها کادر درمــان و پزشــکان کار را رهــا
کردنــد و مــردم بیپنــاه را تنهــا گذاشــتند؛ اتفاقــی کــه
در ایــران بــه همــت پزشــکان و کادر درمانــی شــجاع،
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 ایرانســاخت بــه مــردم
ایــران و ســایر کشــورها بــود .فعــاالن زیس ـتبومی کــه
در زمــان بحــران داروهــا ،تجهیــزات و محصــوالت الزم
بــرای مقابلــه بــا کرونــا را تولیــد و بومیســازی کردنــد».
دانشبنیان

کرمــی در ایــن میــان بــه نقــش گــروه بیمارســتان
محــب نیــز کــه بــه صــورت ویســی از ایــن شــرکت
دانشبنیــان حمایــت کــرده ،اشــاره و از ایشــان تقدیــر
کــرد.
علیرضــا زالــی فرمانــده عملیــات مدیریــت بیمــاری
کرونــا در کالنشــهر تهــران در ایــن مراســم گفــت:
«توســعه فعالیــت شــرکتهای دانشبنیــان بــه همــت
معاونــت علمــی در کشــور جــای تبریــک بــه مــردم دارد.
اکنــون در ایــن شــرکتهای فنــاور نســل جــوان خالقــی
مشــغول فعالیــت هســتند کــه نوعــی خیــزش جهادگونــه
را در کشــور ایجــاد کردنــد .بــا شــیوع کرونــا در کشــور
شــاهد خیــزش در زیسـتبوم فنــاوری و نــوآوری بودیــم
کــه همــه بــرای رفــع نیــاز بــه میــدان آمدنــد .در همیــن
مدتزمــان کوتــاه از شــیوع کرونــا در کشــور خودکفایــی
ملــی بــه معنــای واقعــی بــه فعلیــت درآمــد و اگــر
عــدهای بــه ایــن فعالیتهــا بــا تردیــد نــگاه میکردنــد،
ایــن بحــران زمانــی مناســب بــرای رفــع آن بــود».
وی بــه ســاخت روبــات پزشــکی کیــوان الیــف بــات
اشــاره کــرد و افــزود« :طراحــی و ســاخت ایــن روبــات
در کمتــر از  50روز یــک کار نشــدنی را شــدنی کــرد
کــه در توســط متخصصــان یــک شــرکت دانشبنیــان
انجــام شــد».
همچنیــن قرهخانــی ،مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان
رویــال توســعه پایــدار ،تولیدکننــده ایــن روبــات ،بــه
ویژگیهــای آن اشــاره کــرد و گفــت« :ایــن روبــات بــه
صــورت خــودکار یــا کنتــرل از راه دور فعالیــت میکنــد.
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کیوان الیف بات چه ویژگیهایی دارد

حمــل غــذا و دارو بــه اتاقهــای مختلــف و ارائــه آن
بــه بیمــار ،اندازهگیــری میــزان دمــا و اکســیژن خــون
بــدن بیمــار ،ارتبــاط صوتــی و تصویــری پزشــک و
بیمــار برخــی از ویژگیهــای آن اســت .البتــه بــه دلیــل
ایرانســاخت بــودن ایــن روبــات امــکان اضافــه کــردن
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 کردهانــد
و در حــال آمادهســازی محتــوای الزم بــه زبــان آنهــا
هســتیم».
در ادامــه ضمــن رونمایــی از روبــات پزشــکی کیــوان
الیــف بــات ،از کادر پزشــکی و درمانــی و پرســتاری
بیمارســتان شــهید هاشــمینژاد بــا حضــور مســئولین
تقدیــر صــورت گرفــت.

«ســام ،مــن آمــادهام کــه در کنارتــون باشــم»
ایــن روبــات صحبتهــای خــود را بــا ایــن کلمــات
آغــاز میکنــد .بــه وســیله او تــردد کادر درمــان بــه
بخشهــای قرنطینــه شــده کاهــش مییابــد .زیــرا ایــن
روبــات بــه شــکل کنتــرل از راه دور یــا خــودکار در ایــن
فضاهــا رفتوآمــد میکنــد .بــا دوربینــی کــه در آن
تعبیــه شــده اســت ارتبــاط تصویــری و صوتــی میــان
بیمــار و پزشــک از راه دور فراهــم میشــود.
ایــن روبــات دارای طبقاتــی اســت کــه دارو یــا غــذا روی
آن قــرار میگیــرد و بــرای بیمــار ارســال میشــود.
همچنیــن میتــوان طبقــات را بــاز کــرد و سیســتمهای
ضــد عفونیکننــده  UVیــا پالســما را بــه آن افــزود .بــا
ایــن کار ضــد عفونــی کــردن فضــا را انجــام میدهــد و
تمیــز کــردن بــه صــورت خــودکار انجــام میشــود.
مجهــز بــودن بــه سنســورهایی در بخــش باالیــی بــرای
اندازهگیــری درجــه حــرارت بــدن بیمــار از دیگــر
ویژگیهــای آن اســت .البتــه در کنــار آن محفظــهای
تعبیــه شــده اســت کــه بیمــار بــا قــرار دادن انگشــت
خــود در آن امــکان اندازهگیــری میــزان اکســیژن خــون
و ضربــان قلــب را مهیــا میکنــد.
ایــن تنهــا بخشــی از قابلیتهــای ایــن روبــات پزشــکی
خدمترســان اســت .او قابلیتهــای دیگــری ماننــد
تشــخیص مانــع ،قابلیــت اضافــه شــدن بــه سنســورهای
دیگــر و دیــد ســهبعدی را نیــز دارد .فنــاوری هــوش
مصنوعــی بــه کار رفتــه در آن ایــن قابلیتهــا را بــه
روبــات میدهــد .بومیســازی ایــن روبــات نشــان از
تخصــص و توانمنــدی فنــاوران داخلــی در ایــن حــوزه
از علــم و فنــاوری دارد.
قرهخانــی میگویــد« :کاربــرد ایــن روبــات لزومــا
در زمــان شــیوع کرونــا نیســت .کرونــا آغــازی بــرای
ورود کیــوان بــه دنیــا بــود و در ســایر بحرانهــا نیــز
میتــوان از آن بهــره بــرد .کیــوان مشــتریان خارجــی
هــم دارد .نمونـهای از آن بــه قطــر ارســال شــده اســت و
توافقــات بــرای ارســال آن بــه مســکو و کــره جنوبــی نیــز
در مراحــل پایانــی اســت.

مبارزه روباتیک با کرونا

ف بــات» در قرنطینــه چــه میکنــد؟
امــا «کیــوانالیــ 
حــرف میزنــد .راه مــیرود .قــدرت تشــخیص موانــع
را دارد و دمــای بــدن و ســطح اکســیژن خــون افــراد
را انــدازه میگیــرد .ســاخته دســت بشــر اســت و بــا
قــدرت ذهــن ،خالقیــت و نــوآوری او متولــد شــده اســت.
بشــر ســالها آرزوی ســاخت روباتهــا را در ســر
میپرورانــد تــا اینکــه ســالها پیــش ایــن رویــا
بــه واقعیــت تبدیــل شــد و روباتهــا از فیلمهــا و
داســتانهای علمــی  -تخیلــی خــارج شــدند و روز بــه
روز توســعه یافتنــد.
ایــده اصلــی طراحــی و ســاخت «کیــوان الیــف بــات»،
روبــات پزشــکی خدمترســان بــه کادر درمــان ،در
روزهــای اوج کرونــا شــکل گرفــت .متخصصــان یــک
شــرکت دانشبنیــان همــت کردنــد و در مدتــی کوتــاه
آن را ســاختند .ضربالمثــل «ســنگ بــزرگ عالمــت
نــزدن اســت» بــا ایــن اقــدام آنهــا رنــگ باخــت.
بــه گفتــه علــی قرهخانــی ،مجــری گــروه طــراح ایــن
روبــات 15 ،اســفند مــاه ســال گذشــته همزمــان بــا
روزهــای پــر از اســترس و نگرانــی ناشــی از شــیوع
کرونــا و زمانــی کــه ایــن بیمــاری بــرای خــود یکهتــازی
میکــرد ،آغــازی بــرای آنهــا بــود تــا کار طراحــی
روبــات را شــروع کننــد« :البتــه ایــن پلتفــرم از  17ســال
پیــش در شــرکت دانشبنیــان رویــال توســعه پایــدار
شــکل گرفتــه اســت».
طراحــی و ســاخت روباتهــای ســیار فعالیتــی اســت
کــه ایــن شــرکت دانشبنیــان در آن تبحــر دارد.
متخصصــان در آن مســیر حرکــت خــود بــرای ســاخت
روباتهــا 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 برنامهریزی
و شــبکه کــردن آن در ایــران و توســط متخصصــان
شــرکت دانشبنیــان انجــام شــده اســت.
دانشبنیان

روبات خدمترسان پلتفرمی
قابل توسعه است

از آنجــا کــه پلتفــرم آن قابــل توســعه اســت ،باعــث شــده
مشــتریان زیــادی متقاضــی آن باشــند و طراحــان آن
میتواننــد قابلیتهــای دیگــری ماننــد اندازهگیــری
فشــار خــون یــا افــزودن صندلــی بــرای حمــل بیمــار را
بــه آن اضافــه کننــد.
البتــه نبایــد انتظــار داشــت کــه کیــوان الیــف بــات
تمــام تواناییهــای یــک پرســتار را داشــته باشــد امــا
 70تــا  80درصــد مراجعــات میــان درمانگــر و بیمــار را
کاهــش میدهــد .ایــن روبــات نخســتین پلتفــرم روبــات
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شــد دســت بــه کار ســاخت پالــس اکســیمتر شــدند،
چنیــن توضیــح میدهــد« :دســتگاه پالــس اکســیمتر
نتیجــه همافزایــی و هماندیشــی بــا دوســتانی بــود کــه
بــا راهانــدازی دپارتمــان مهندســی پزشــکی بــه جمعمــان
اضافــه شــدند و چندیــن طــرح معرفــی کردنــد .ایــن
طــرح را بــا ســرمایهگذار مطــرح کردیــم و کار از ســال
 96اســتارت خــورد .نمونــه اولیــه و آزمایشــگاهی را
ســاختیم و چنــد بــار نرمافــزار آن را تغییــر دادیــم تــا
در نهایــت اواخــر ســال  97دســتگاه آمــاده شــد .ســال
 98را بــه انجــام تســتهای بالینــی و پایلــوت بــرای
محاســبه دقــت دســتگاه و رفــع مشــکالت احتمالــی آن
اختصــاص دادیــم».

خدمترســان اســت کــه تجاریســازی شــد.
ایجــاد بســتر مهــم دانشــی در زیســتبوم فنــاوری و
نــوآوری زیرســاختی بــود کــه در کوتاهتریــن زمــان
مســیر رســیدن بــه ایــن محصــول «ایرانســاخت» را
محقــق کــرد .فعــاالن زیســتبوم فنــاوری و نــواوری
بــا نــوآوری و خالقیــت خــود در حــال ارائــه خدمــات
گوناگــون بــه جامعــه هســتند .شــاید بحــران کرونــا
فرصتــی شــد تــا ایــن دســتاوردها بــه مــردم کشــور
و دنیــا نشــان داده شــود .جوانــان خــاق ایرانــی در
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپها در تــاش
بــرای پــرورش ایــده خــود و تبدیــل آن بــه بــازار بــرای
ارتقــای کیفیــت زندگــی مــردم هســتند .روبــات خدمــت
رســان کیــوان الیــف بــات نیــز از ایــن قاعــده جــدا
نیســت.
بــه گفتــه قرهخانــی قــرار اســت ایــن روبــات بــرای
فعالیتهــای خــارج از بیمارســتان ماننــد مجتمعهــای
تجــاری هــم توســعه داده شــود.

دقت باال ،قیمت پایین

امــا روش کار ایــن دســتگاه بــه چــه شــکل اســت؟
براســاس توضیحاتــی کــه شــرکت مپــوا ارائــه کــرده،
روش کار پالــس اکســیمتر روشــی غیرتهاجمــی اســت
کــه میــزان مولکولهــای هموگلوبینــی را کــه بــا
اکســیژن آمیختــه شــدهاند ،اندازهگیــری و بــه درصــد
بیــان میکنــد .میــزان نرمــال آن بیــن  ۹5تــا 97
درصــد اســت.
ایــن دســتگاه از یــک سنســور نــوری تشــکیل شــده
اســت کــه روی شــریانچههای نبــضدار قــرار میگیــرد
(معمــوال روی انگشــت اشــاره شــخص) .در یــک طــرف
دو  LEDبــه عنــوان فرســتنده قــرار گرفتــه اســت
کــه دو مــوج نــور قرمــز بــا طــول مــوج  ۶۶۰نانومتــر
و مــادون قرمــز بــا طــول مــوج  ۹۳۰نانومتــر را انتشــار
میدهــد .تقریبــا  ۹۷درصــد از مقــدار اکســیژنی کــه
بــه بافتهــا میرســد ،از طریــق ترکیــب شــیمیایی
آن بــا هموگلوبیــن اســت .باقــی  ۳درصــد آن از طریــق
حــل شــدن آن در آب پالســما انتقــال پیــدا میکنــد.
اکســیژن بــه هموگلوبیــن بــه صــورت سســت متصــل
میشــود و قابلیــت بازگشــت دارد ،یعنــی واکنــش
آن تعادلــی و بازگشــتپذیر اســت .زمانــی کــه PO2
باالســت ،مثــا در مویرگهــای ریــوی ،اکســیژن
بــه هموگلوبیــن وصــل میشــود و وقتــی فشــار کــم
اســت ،مثــا در مویرگهــای اطــراف بافــت ،اکســیژن
از هموگلوبیــن آزاد میشــود .اســتفاده از ایــن دســتگاه
نســبت بــه روشهــای دیگــر تعییــن درصــد اکســیژن
خــون ســریعتر و راحتتــر اســت و میتــوان کمبــود
یــا ازدیــاد اکســیژن (هیپواکســی یــا هایپراکســی) در
خــون را مشــخص و نتیجــه اکســیژندرمانی را مشــاهده
کــرد.
دســتگاه پالــس اکســیمتر تولیــدی شــرکت مپــوا میــزان
اکســیژن محلــول در خــون ،ضربــان قلــب و نمــودار
ضربــان قلــب را نمایــش میدهــد ،پــس از هشــت ثانیــه
بــه صــورت خــودکار خامــوش میشــود ،نمایشــگری بــا
وضــوح بــاال دارد و قابــل شــارژ از طریــق شــارژر اندرویــد

پالس اکسیمتر ایرانساخت قابل رقابت
با بهترین نمونههای خارجی است

شــرکت دانشبنیــان مپــوا (مهندســان پایــش وضعیــت
امیرکبیــر) سالهاســت در زمینههــای طراحــی
و ســاخت روباتهــای بــازرس مخــزن بــه منظــور
بازرســی غیرمخــرب و ســاخت بوردهــای الکترونیکــی
و آکوســتیک و طراحــی و ســاخت تجهیــزات در حــوزه
مهندســی پزشــکی فعالیــت دارد .همچنیــن کارگــزار
رســمی معاونــت علمــی و فنــاوری در زمینــه ارزیابــی
طرحهــای دانشبنیــان اســت .ایــن شــرکت توانســته
اســت دســتگاهی را بــه تولیــد برســاند کــه در ایــام
شــیوع کرونــا ،کشــور بــه آن نیــاز مبــرم دارد.
محســن صــدری ،رئیــس هیئتمدیــره مپــوا ،دربــاره
نقطــه آغــاز آن میگویــد« :تیــم مــا ســال  89شــروع
بــه فعالیــت کــرد .کاری کــه در ابتــدا انجــام میدادیــم،
پایــش ســامت ســازهها و صنعــت بــود .ســال 95 ،94
دپارتمــان مهندســی پزشــکی را ایجــاد کردیــم و R&D
یکســری محصــوالت شــروع شــد .اولیــن محصولمــان
فشارســنج دیجیتــال بــود کــه ســرمایهگذار خصوصــی
داشــت .امــا متاســفانه بــه دلیــل اینکــه ســرمایهگذار
نمیخواســت تولیــد انبــوه آن را آغــاز کنــد ،در حــد
نمونــه اولیــه باقــی مانــد».
برخــاف محصــول فشارســنج کــه کامــا بــرای همــه
آشناســت و در بســیاری از خانههــا اســتفاده میشــود،
پالــس اکســیمتر بــا وجــود کاربــرد فراوانــی کــه دارد،
کمتــر شــناخته شــده اســت و بیشــتر بــرای کنتــرل
وضعیــت بیمــاران خــاص و معمــوال در بیمارســتانها
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در اصــل از پالــس
اکســیمتر بــرای ســنجش میــزان اکســیژن اشــباع خــون
اســتفاده میشــود .صــدری دربــاره اینکــه چطــور
دانشبنیان
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ایــن حــد اشــتباه میکنــد .دســتگاه حســاس امریکایــی
را بردیــم تــا ببینیــم دادههــای مــا درســت اســت یــا
نمونــه آلمانــی .دســتگاه امریکایــی دادههــای مــا را تاییــد
کــرد و پالــس اکســیمتر آلمانــی بــه دلیــل خــارج شــدن
از کالیبــر یــا هــر مــورد دیگــری ،دچــار اشــتباه شــده
بــود».

اســت .ماننــد تمامــی محصوالتــی کــه بــه حوزه پزشــکی
مربــوط میشــوند ،مهمتریــن ویژگــی پالساکســیمتر
نیــز دقــت آن اســت و متاســفانه بســیاری از محصــوالت
بــرای کاهــش هزینــه تمامشــده فاقــد کیفیــت و دقــت
کافــی هســتند .پالــساکســیمتر مپــوا در کنــار قیمــت
تمامشــده بســیار پایینتــر از رقبــای خارجــی ،دارای
باالتریــن دقــت اســت کــه نتیجــه ماههــا مطالعــات
تیــم تحقیــق و توســعه در راســتای بهینهســازی
کارکــرد ،قیمــت و دقــت قطعــات بــه کار رفتــه در آن
اســت .صــدری دربــاره کیفیــت پالــس اکســیمتر مپــوا و
مســیری کــه طــی کــرده اســت ،میگویــد« :ایــن ورژن
از دســتگاهی کــه مــا تولیــد کردیــم ،کاربــرد بالینــی و
بهداشــتی و بیمارســتانی یــا خانگــی دارد .دســتگاههای
خارجــی رقیــب در بــازار دو نــوع هســتند .یکــی ورژن
چینــی آن کــه دقــت بســیار پایینــی دارد و دیگــری
دســتگاههای تحــت لیســانس آلمــان و ژاپــن کــه دقــت
مناســبی دارنــد .سیاســت مــا از ابتــدای کار ایــن بــود
کــه پالــس اکســیمترمان را قابــل رقابــت بــا نمونههــای
خارجــی خــوب بــازار بســازیم .یکــی ،دو نمونــه از بهترین
ورژنهــای آن را تهیــه کردیــم و ســعیمان بــر ایــن
بــود کــه از ایــن نمونههــا بهتــر باشــیم بــرای همیــن
قابلیتهایــی بــه دســتگاه مــا اضافــه شــد ماننــد قابــل
شــارژ بــودن .تســتهای بالینــی کــه در ایــن مــدت
انجــام شــد ( 500تســت در پنــج بیمارســتان ظــرف
مــدت دو هفتــه تــا یــک مــاه) اثبــات کــرد کــه حتــی
دقــت دســتگاههای مــا از نمونههــای خارجــی آن نیــز
بهتــر اســت .بــا وجــود آنکــه پالــس اکســیمتر مــا پرتابل
و ســاده بــه نظــر میرســد ،بــا ورژن بیمارســتانی آن از
نظــر دقــت و کارکــرد فرقــی نــدارد .مــا اســتانداردهای
ســختی را گذراندهایــم .دســتگاه امریکایــی کــه در
آیســییو اســتفاده میشــود و الگویتمهــای پیچیــده
و چندیــن سنســور دارد ،بــا دســتگاه مــا مقایســه شــد.
دقــت اســتاندارد میگویــد میــزان خطــا بایــد زیــر 4
درصــد در کل دیتاهــا باشــد و میــزان خطــای
دســتگاه مــا زیــر  2درصــد بــود و
خوشــبختانه دقــت و کیفیتــی
آبرومندانــه و قابــل عرضــه
دارد».
او از روزهــای تســت
دســتگاه نیــز خاطــره
شــیرینی دارد« :جالــب
اســت بدانیــد کــه در همــان
فراینــد تســتهای بالینــی
و پزشــکی گــزارش شــد
دادههــای دســتگاه مــا در
مقایســه بــا نمونــه خارجــی
انحــراف زیــادی دارد .نگــران
شــدیم کــه چطــور دســتگاه تــا

اخذ مجوزها در مدتزمانی کوتاه

رئیــس هیئتمدیــره شــرکت مپــوا در خصــوص اینکــه
تــا امــروز چــه حمایتهایــی دریافــت کــرده اســت و کار
تولیــد پالــس اکســیمتر ایرانســاخت در چــه مرحل ـهای
قــرار دارد ،میگویــد« :در انتهــای ســال کــه شــیوع
کرونــا را شــاهد بودیــم ،توییــت دکتــر ظریــف را دیدیــم
کــه اعــام کــرده بــود کشــور بــه  25هــزار پالــس
اکســیمتر نیــاز دارد .همــان زمــان مکاتبــات خــود را
شــروع کردیــم و گفتیــم مــا تکنولــوژی آن را داریــم و در
صــورت حمایــت میتوانیــم نیازهــای کشــور را پوشــش
دهیــم .خیلــی ســریع حمایتهــای خوبــی از مــا شــد،
بــه طــوری کــه توانســتیم طــی دو مــاه مجوزهــا را
بگیریــم و پروانــه ســاخت هــم چنــد روز پیــش صــادر
شــد .در حــال حاضــر خــط تولیــدی بــا ظرفیــت ســه
هــزار دســتگاه در مــاه داریــم کــه تولیــد خــود را آغــاز
میکنــد».
صــدری بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت مپــوا تنهــا و
مهمتریــن کمــک را از جانــب معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری دریافــت کــرده اســت ،میگویــد:
«تنهــا کمــک و مهمتریــن آن را از جانــب معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری دریافــت کردیــم
کــه پــروژه مــا را در قالــب طــرح کالن ملــی تصویــب
کردنــد و بــا مکاتبــات و پیگیریهایشــان رونــد دریافــت
مجــوز را ســرعت بســیاری بخشــیدند وگرنــه دریافــت
مجوزهــا در ایــن مدتزمــان کــم ممکــن نبــود .ایــن
حمایــت بســیار دلگرمکننــده و بــزرگ بــود زیــرا بعــد
از ســه ســال توانســتیم پالــس اکســیمتر تولیدیمــان
را در حجــم بــاال تجاریســازی کنیــم و در
راســتای تامیــن نیــاز کل کشــور و
حتــی صــادرات قــدم برداریــم».
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در�ره روند تولید ماسک ،مواد
ب
ن
ضدعفو�کننده و اقالم ض�وری دیگر

بحرانی که از سر گذراندیم
با شیوع کرونا ،بیش و پیش از هر چیز ،محصوالتی نسبتا ساده و ارزان خبرساز شدند .آن موقع هنوز
مردم نگران در تمام دنیا به سمت خرید مازاد بر نیاز
کشورها درگیر وضعیت شیوع بیماری بودند و
ِ
ماسک و مواد ضدعفونیکننده دست زدند .تولید این محصوالت در هیچ کشوری پیشبینی 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 ضدعفونیکننده راه را برای محتکران و متقلبان باز کرد .اما ایران مقهور این قدرتنمایی اپیدمی
جهانی نشد .راهحل در دسترس ،توجه به تولید داخلی بود .شرکتهای دانشبنیان 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 آنکه بعد از گذشت دو ماه و نیم ،نهتنها به خودکفایی در این محصوالت نزدیک شدهایم بلکه
پیشبینی میشود بهزودی صادرات این محصوالت پس از تامین کامل نیاز داخل در دستور کار قرار بگیرد تا
هم نشانگر قدرت ایران در مقابله با بحرانها باشد و هم ارزآوری به همراه داشته باشد .آنچه در پی میآید،
توگوهای کوتاه مجله دانشبنیان است با دکتر جعفر قیصری رئیس پارک علمی تحقیقاتی اصفهان ،دکتر
گف 
حبیب ابراهیمپور رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل ،رضا میکائیلی مدیرعامل شرکت دانشبنیان
رادیس صنعت هوشمان آرتاویل و نوید نجاتبخش مدیرعامل شرکت دانشبنیان بهیار صنعت سپاهان.

دانشبنیان
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افزایش دو برابری شرکتهای مرتبط
با سالمت و تجهیزات پزشکی

دورکاری یــا سیســتم رهتــاب (راهــکار هوشــمندانه
تنظیــم الکترونیــک بــازار)».
او دربــاره حجــم تولیــدات ایــن شــرکتها میافزایــد:
«شــرکت زیســت فــرآورده ســپاهان  15هــزار لیتــر در
روز الــکل و محلــول ضدعفونیکننــده تولیــد میکنــد
کــه تــا پیــش از ایــن اتفاقــات حجــم تولیــد آن در
حــدود ســه ،چهــار هــزار لیتــر در روز بــود .ایــن شــرکت
جــزو قدیمیتریــن دانشبنیانهاســت کــه از ســال
 80فعالیــت میکنــد و ایــن روزهــا نیــاز شــش اســتان
اصفهــان ،چهارمحــال و بختیــاری ،قــم ،یــزد ،البــرز و
بخشــی از تهــران را برطــرف میکنــد».
بــه گفتــه قیصــری همچنیــن شــرکت بهیــن آب زنــدهرود
بــا تولیــد روزانــه  20هــزار لیتــر ضدعفونیکننــده
غیرالکلــی و بــر پایــه آب ،بهبــود تجهیــز بهیناندیــش بــا
تولیــد ضدعفونیکننــده دســت و ســطوح بــه میــزام ســه
هــزار لیتــر در روز ،نانــو واحــد صنعــت پرشــیا بــا روزانــه
ل ضدعفونیکننــده ســطوح و
ســه هــزار لیتــر محلــو 
مهیــاران ســامت پایــا بــا تولیــد روزانــه هــزار لیتــر ژل
ضدعفونیکننــده دســت ،بخــش مهمــی از نیــاز اســتان
و کشــور را پوشــش میدهنــد.
امــا در خصــوص تولیــد ماســک ســهالیه و نانــو نیــز
چنــد شــرکت فعالیــت دارنــد .قیصــری در اینبــاره

یکــی از ســازمانهایی کــه اقدامــات مهمــی در جهــت
مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا انجــام داده اســت ،شــهرک
علمــی تحقیقاتــی اصفهــان بــه ریاســت دکتــر جعفــر
قیصــری اســت .شــهرکی کــه بــه گفتــه او تــا پیــش از
شــیوع ایــن بیمــاری 15 ،شــرکت فعــال در حوزههــای
مرتبــط بــا ســامت و تجهیــزات پزشــکی داشــت کــه
ایــن تعــداد تــا پایــان فروردینمــاه  99بــه  30شــرکت
رســید.
قیصــری دربــاره فعالیتهــای ایــن شــرکتها میگویــد:
«در حــال حاضــر مــا شــش شــرکت در حــوزه تجهیــزات
بیمارســتانی ،چهــار شــرکت تولیــد ماســک  N95و 10
شــرکت فعــال در حــوزه تولیــد مــواد ضدعفونــی داریــم.
یکــی از شــرکتها طراحــی و ســاخت خــط تولید ماســک
س ـهالیه را انجــام میهــد و شــرکتی دیگــر تولیدکننــده
دوربینهــای غیرتماســی تبســنجی اســت کــه بــدون
نیــاز بــه اپراتــور و از فاصلــه  40 ،30ســانتیمتری کار
میکنــد .چهــار شــرکت طراحــی و تولیــد بســتهبندی
مــواد ضدعفونیکننــده ماننــد اســپری را برعهــده دارنــد
و چهــار شــرکت دیگــر نیــز روی ســامانهها و خدمــات
آیتــی مــورد نیــاز کار میکننــد ماننــد سیســتمهای
دانشبنیان
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میگویــد« :شــرکت بهیــار صنعــت ســپاهان طراحــی و
ســاخت خــط تولیــد ماســک را بــر عهــده دارد ،عــاوه
بــر اینکــه تاکنــون  17دســتگاه را در اختیــار ســایر
شــرکتها گذاشــته اســت ،خــود نیــز روزانــه 150
هــزار ماســک ســهالیه تولیــد میکنــد .اکســین ســبز
اســپادان بــا تولیــد روزانــه پنــج هــزار ماســک N99
و  ،N95نانــو تــار پــاک بــا تولیــد روزانــه ســه هــزار
عــدد از ایــن ماســکها و کارا پاالیــه بــا تولیــد روزانــه
 500عــدد ،در حــال تامیــن نیازهــای اســتان و کشــور
هســتند .همچنیــن الیــاف توانمنــد نیــز در روز  10هــزار
ماســک ســهالیه و کاپــی را بــه بــازار عرضــه میکنــد.
ماس ـکهای نانــو مســتقیما در اختیــار سیســتم درمانــی
کشــور قــرار میگیرنــد».
رئیــس شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان میافزایــد:
«در شــهرک علمــی تحقیقاتــی آزمایشــگاه مرجــع
فیلتراســیون را نیــز داریــم .ایــن آزمایشــگاه از ســال 96
فعالیــت میکنــد 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
و هــم دســتگاههای نظارتــی انجــام میدهیــم و در ایــن
مــدت هزینــه خدمــات را بــه نصــف کاهــش دادیــم».
دانشبنیان

قیصــری بــا تاکیــد بــر گســتردگی خدمــات شــرکتهای
مســتقر در شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان در مبارزه
بــا کرونــا ،دربــاره فعالیــت ســایر شــرکتها چنیــن
توضیــح میدهــد« :شــرکت نیکاندیشــان نــوآور کــه
در حــوزه اینترنــت اشــیا فعــال اســت ،دوربینهــای
اندازهگیــری دمــای بــدن را ســاخته اســت کــه نیــاز
بــه اپراتــور نــدارد و خــودش تنظیــم میشــود .از ایــن
دســتگاه میتــوان در ورودی ســاختمان ادارات یــا
کنــار دســتگاه حضــور و غیــاب اســتفاده کــرد .خــود
مــا ایــن دســتگاه را خریــداری و نصــب کردهایــم.
ایــن دوربینهــا دمــا را بــا دقــت یکدهــم درجــه
نشــان میدهنــد .روزانــه  35دوربیــن در ایــن شــرکت
تولیــد میشــود .همچنیــن شــرکت پیشــران زمهریــر
آســمان نیــز کــه تــا پیــش از ایــن مخــازن کرایوژنیــک
را بــرای صنایــع تولیــد میکــرد و تجربــه صــادرات بــه
خاورمیانــه و کشــورهای اروپایــی نیــز داشــت ،شــروع بــه
ســاخت مخــازن اکســیژن بیمارســتانی کــرده اســت .بــا
رایزنیهــای وزارت بهداشــت ،اکســیژن مــازاد صنایــع
بــرای پــر کــردن ایــن مخــازن اســتفاده میشــود
و هماکنــون ایــن شــرکت از تهــران ،قــم ،گیــان و
اصفهــان ســفارش میگیــرد و ظرفیــت تولیــد خــود را
افزایــش داده اســت».
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ویــروس کرونــا انجــام داده اســت و بــه عنــوان یکــی از
اســتانهای پیشــتاز در ایــن حــوزه فعالیــت میکنــد.
دکتــر حبیــب ابراهیمپــور ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری
اســتان اردبیــل ،دربــاره فعالیتهــای شــرکتها و
واحدهــای فنــاور پــارک در خصــوص مبــارزه بــا بیمــاری
کرونــا میگویــد« :شــرکتها و واحدهــای فنــاور زیــادی
اقــدام بــه فعالیــت کردهانــد کــه بعضــی اقدامــات بــه
مرحلــه تولیــد رســیده ،برخــی در مرحلــه تحقیقــات
هســتند و بعضــی دیگــر نیــز تنهــا بــا اخــذ مجوزهــای
الزم میتواننــد تولیــد خــود را شــروع کننــد».
او بــه توضیــح فعالیــت برخــی از ایــن شــرکتها و
واحدهــای فنــاور میپــردازد« :شــرکت دانههــای ســالم،
طراحــی و تولیــد دســتگاه ســاخت ماســک جراحــی
ســهالیه را انجــام داده کــه پنــج دســتگاه در حــال
ســاخت اســت و بــا اســتان مرکــزی قــراردادی منعقــد
کــرده .شــرکت لبــاس ایزولــه در جهــت تولیــد لبــاس
ایزولــه مخصــوص کادر درمــان  350عــدد ســفارش
گرفتــه اســت .شــرکت پویــش ســامت تصویــر ،ســاخت
دســتگاه ویدئــو الرینکوســکوپ را در دســتور کار دارد کــه
پنــج دســتگاه در روز تولیــد میشــود و  30دســتگاه در
بیمارســتانها در حــال اســتفاده اســت .نتیجــه طراحــی
و تولیــد روبــات حکیــم و ماســک  ،N95دو روبــات و
روزانــه هفــت هــزار عــدد ماســک بــوده اســت و رادیــس
صنعــت هوشــمان آرتاویــل کــه طراحــی و ســاخت
دســتگاه تولیــد ماســک جراحــی و  N95را در دســتور کار
داشــته ،تاکنــون ســاخت پنــج دســتگاه را بــه پایــان بــرده
اســت .تولیــد روزانــه  300بطــری ژل ضدعفونیکننــده
و راهانــدازی ســامانه خدمــات پزشــکی آنالیــن بــا 20
پزشــک و  10هــزار کاربــر بخشــی دیگــر از اقدامــات ایــن
شــرکتها و واحدهــای فنــاور اســت».
ابراهیمپــور اقدامــات پــارک اردبیــل را بــه چنــد دســته
تقســیم میکنــد و میافزایــد« :در بخــش اقدامــات در
حــوزه اداری و پشــتیبانی ،ســامانه را راهانــدازی کردیــم تــا
واحــد ثبــت نــام در پــارک و مرکــز رشــد توســط فنــاوران
پــارک باشــد و مراجعــه حضــوری ایدهپــردازان و فنــاوران
بــه پــارک حــذف شــود .همچنیــن بــا کاهــش کارکنــان
پــارک بــه یکســوم (بــا دورکاری) و تغییــرات در ســاعات
اداری مخصوصــا بــرای کارمنــدان دارای بیماریهــای
زمین ـهای و آســیبپذیری بــاال ســعی در کاهــش شــیوع
بیمــاری داشــتیم .حــذف حضــور و غیــاب بــه وســیله
سیســتم انگشـتزن ،نصــب دو دســتگاه ضدعفونیکننــده
پدالــی (بــدون نیــاز بــه دســت و تولیــد شــده توســط
فنــاوران پــارک) ،تامیــن مــواد ضدعفونیکننــده و
ماســک  N95بــرای کارکنــان پــارک (مــواد و ماســک
هــردو تولیــد شــده توســط فنــاوران پــارک) ،ضدعفونــی
روزانــه فضاهــای داخلــی پــارک ،رعایــت پروتکلهــای
فاصلهگــذاری اجتماعــی در محیــط اداری و جلســات
حضــوری پــارک ،نصــب سنســور ویــژه در آسانســورهای

وی دربــاره فعالیتهــای مرتبــط بــا خدمــات آیتــی
شــرکتها میگویــد« :شــرکت تالیــس نیــز ســامانه
ارتبــاط تصویــری پزشــک و بیمــار بــه نــام بالینــو را
راهانــدازی کــرده اســت .ایــن ســامانه خصوصــا بــرای
جاهایــی کــه دسترســی بــه پزشــک متخصــص ندارنــد،
کاربــرد بیشــتری دارد .ایــن ســامانه تحــت تســت
و بهرهبــرداری علــوم پزشــکی کشــور قــرار گرفتــه
اســت .ســامانه آمــوزش مجــازی آموزگــرام شــرکت
پایاهیدرولیــک جــم و ســامانه دورکاری کیهــان
پیامپــرداز نیــز از تولیــدات شــرکتهای شــهرک علمــی
تحقیقاتــی اصفهــان هســتند .شــرکت پیامپــرداز پیــش
از ایــن بــه شــکل تخصصــی روی ســختافزار و نرمافــزار
امنیــت دیتــا بیــن دو نقطــه فعــال بــود .ایــن مــدت
تجربــه کردیــم و دیدیــم میشــود از ایــن خدمــات
اســتفاده کنیــم و کارهــا را بــه شــکل دورکاری انجــام
دهیــم .بــرای آینــده نیــز ایــن ســامانه بــه کار خواهــد
آمــد .زمانــی کــه شــهر بــه دلیــل آلودگــی هــوا ،وضعیــت
جــوی و ...بــه حالــت تعطیــل درمیآیــد.
شــرکت مهندســی پیــام مشــرق هــم ســامانه رهتــاب را
راهانــدازی کــرده کــه یــک محصــول را از زمانی کــه تولید
میشــود تــا وقتــی بــه دســت مصرفکننــده برســد،
دنبــال میکنــد و بــه ایــن طریــق زمینههــای احتــکار را
از بیــن میبــرد .ایــن سیســتم پیــش از ایــن بــرای برنــج
و شــکر اســتفاده میشــد و در حــال حاضــر گــروه هــدف
مــواد ضدعفونیکننــده و تجهیــزات بهداشــتی هســتند و
فروشــگاههای زنجیــرهای و داروخانههــای شــبانهروزی
بــه آن متصــل شــدهاند».
قیصــری بــا ابــراز ایــن مطلــب کــه اینهــا تنهــا بخشــی
از محصــوالت و خدماتــی اســت کــه شــرکتهای شــهرک
علمــی تحقیقاتــی اصفهــان ارائــه میدهنــد ،در خصــوص
حمایتهــا انجامشــده ،میافزایــد« :بــا وجــود اینکــه
برخــی شــرکتها فعالیتشــان رونــق یافتــه اســت
امــا بــه ســبب وضعیــت موجــود بعضــی از شــرکتها
نیــز ضربــه خوردنــد و مشــکالتی داشــتند .بــه همیــن
دلیــل شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان اجارههــای
اســفند ،اردیبهشــت و خــرداد را  30درصــد کاهــش داد
و بــرای فروردینمــاه اصــا اجــارهای دریافــت نکــرد.
بدهــی وامهــا را نیــز تــا چهارمــاه بــه تعویــق انداختیــم.
همچنیــن تــاش کردیــم بــرای همــه شــرکتهایی کــه
در زمینــه مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا فعــال هســتند ،از
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان و صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی وام بــا بهــره پاییــن بگیریــم کــه مجموعــا
 1/2میلیــارد تومــان از ایــن طریــق تســهیالت کمبهــره
پرداخــت کردیــم».

از ماسک تا تونل ضدعفونی

پــارک علــم و فنــاوری اســتان اردبیــل نیــز اقدامــات
ارزشــمندی در خصــوص نیازهــای کشــور در مبــارزه بــا
دانشبنیان
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پــارک بــه جهــت عــدم لمــس دکمههــای آسانســور
(تولیــد شــده توســط فنــاوران پــارک) ،تعبیــه تونــل
ضدعفونیکننــده در ورودی پــارک (ســاخت ه شــده
توســط هســتههای فنــاور پــارک) و نصــب کابیــن
ضدعفونیکننــده بــرای اســتفاده قبــل از جلســات
حضــوری پــارک (تولیــد شــده توســط فنــاوران پــارک)
ســایر اقدامــات پــارک در ایــن حــوزه بــوده اســت».
رئیــس پــارک اســتان اردبیــل اقدامــات حمایتــی
پــارک از فنــاوران را چنیــن برمیشــمارد« :تخفیــف
 ۷۵درصــدی اجارهبهــای واحدهــای پــارک بــرای
ماههــای اســفند  ۹۸و اردیبهشــت  ،۹۹تخفیــف صــد
درصــدی در اجارهبهــای واحدهــای پــارک در فروردیــن
 ،۹۹تمدیــد مهلــت پرداخــت چکهــای شــرکتهای
مســتقر بــا سررســید اســفند  ۹۸و فروردیــن و اردیبهشــت
 ،۹۹همــکاری گســترده بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی
جهــت بازاریابــی بــرای محصــوالت تولیــد شــده توســط
فنــاوران در زمینــه مبــارزه بــا کرونــا جهــت اســتفاده
در بیمارســتانها و مراکــز درمانــی ،برگــزاری جلســات
بــا ادارات و ســازمانهای صادرکننــده مجوزهــای الزم
(غــذا و دارو ،صمــت و )...بــرای محصــوالت بــرای تســریع
و تســهیل در فراینــد آزمایــش و صــدور مجوزهــای الزمــه،
حمایــت ویــژه مالــی توســط مجمــع خیریــن پــارک
دانشبنیان

علــم و فنــاوری از محصــوالت حــوزه کرونــا ،همــکاری بــا
معاونــت علمــی و فنــاوری بــرای تســریع رونــد ارزیابــی
دانشبنیانــی بــرای واحدهــای فنــاور مرتبــط بــا کرونــا
و همــکاری ویــژه بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــرای
پرداخــت تســهیالت بــه شــرکتهای دانشبنیــان کــه در
زمینــه کرونــا محصوالتــی تولیــد کردهانــد».

نتیجه تالش شبانهروزی

رضــا میکائیلــی مدیرعامــل شــرکت رادیــس صنعــت
هوشــمان آرتاویــل اســت .همــان شــرکتی کــه بــا شــیوع
بیمــاری کرونــا و افزایــش نیــاز کشــور بــه ماســک نانــو،
طراحــی و ســاخت دســتگاه تولیــد ماســک  N95را در
دســتور کار خــود قــرار داد و بــا تالشهایــش توانســته
بخــش مهمــی از ایــن نیــاز اساســی را برطــرف کنــد.
میکائیلــی در اینبــاره میگویــد« :در ســال جهــش
تولیــد بــه فکــر ســاخت دســتگاهی افتادیــم کــه بشــود
بــه وســیله آن ماســکهای یکبــار مصــرف مــورد نیــاز
کادر درمانــی بیمارســتانها را تامیــن کــرد .تمرکــز ویــژه
مــا روی تولیــد ماســک  N95بــود ،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،
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توان صادرات داریم

آقــای بهنامجــو رســید کــه ضمــن تاییــد ،حمایتهــای
ارزشــمندی از ایــن کار داشــت».
مدیرعامــل رادیــس صنعــت در ادامــه میافزایــد« :ایــن
دســتگاه بــا تــاش شــبانهروزی در مدتزمــان کمتــر از
 12روز بــا ظرفیــت تولیــد پنــج هــزار ماســک در هــر
شــیفت بــه بهرهبــرداری رســید .امــا بــا توجــه بــه حجــم
مصــرف ،ایــن مقــدار کافــی نبــود .بــه همیــن خاطــر بــا
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،دکتــر
ســتاری و همکارانشــان مســئله را مطــرح کردیــم .ایشــان
بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع و شــرایط خــاص حاکــم
بــر نظــام ســامت همچنیــن حمایــت از تولیــد داخــل
ضمــن بررســی طــرح ،بــه منظــور ســاخت پنــج دســتگاه
خــط تولیــد ماســک  ،N95ســرمایه در گــردش ســاخت
ماشــینآالت را در اختیــار شــرکت قــرار دادنــد .دو
دســتگاه بــه درخواســت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت
امــام(ره) بنیــاد برکــت بــود و ســه دســتگاه نیــز بــه
تقاضــای بخــش خصوصــی ســاخته شــد و آمــاده واگذاری
اســت کــه تــا چنــد روز آینــده همگــی بــه بهرهبــرداری
خواهنــد رســید ».میکائیلــی در پایــان میگویــد« :تفکــر
تولیــد ایــن ماشــینآالت ،ضمــن کمــک بــه کادر پزشــکی
و درمانــی کشــور ،در الیههــای مختلــف (اعــم از ســاخت
ماشــینآالت و اجــرای فراینــد تولیــد ماســک) باعــث
ایجــاد اشــتغال صدهــا نفــر شــد و در وضعیــت بحــران
اقتصــادی کشــور توانســتیم اشــتغالزایی قابــل توجهــی
ایجــاد کنیــم».
دانشبنیان

بهیــار صنعــت ســپاهان ســابقهای  20ســاله در تولیــد
تجهیــزات پزشــکی دارد .ایــن شــرکت در ابتــدای
فعالیــت خــود از تولیــد ســادهترین تجهیــزات ماننــد
تخــت بیمارســتان و برانــکارد شــروع کــرد و در ســال 91
وارد شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان شــد تــا ســطح
علمــی فعالیتهــای خــود را بــاال ببــرد .ایــن شــرکت در
اولیــن اقــدام نیــز یکــی از تجهیــزات هایتــک را تولیــد
کــرد؛ شــتابدهنده خطــی کــه بــرای پرتودرمانــی بیمــاران
ســرطانی از آن اســتفاده میشــود و تکنولــوژی ســاخت
آن تنهــا در اختیــار ســه ،چهــار شــرکت در دنیاســت.
نویــد نجاتبخــش ،مدیرعامــل شــرکت بهیــار صنعــت
ســپاهان 46 ،ســاله اســت و مهندســی الترونیــک دارد.
او دربــاره فعالیتهــای بعــدی شــرکت چنیــن توضیــح
میدهــد« :پــس از آن تصمیــم بــه ســاخت دســتگاه
ایک ـسری کانتینــری کاال گرفتیــم .ایــن دســتگاه را کــه
در گمــرک بســیار کاربــرد دارد و میتوانــد بــا اشــعه
ایکــس داخــل کانتینهــا را چــک کنــد ،در ســال 96
اســتارت زدیــم و پــس از هشــت مــاه دســتگاهی را ارائــه
کردیــم کــه  90درصــد آن کامــا بومــی بــود .بــه طــور
کلــی حاصــل ســالها فعالیــت بهیــار صنعــت ســپاهان
اشــتغال  320نفــر نیــروی انســانی و عرضــه  80محصــول
اســت و در حــال کار روی بیــش از  170پــروژه در بخــش
تحقیــق و توســعه هســتیم».
نجاتبخــش دربــاره اینکــه چطــور شــد دســت بــه کار
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طراحــی و ســاخت خــط تولیــد ماســک شــدند ،میگویــد:
«مــا نــه دســتگاه تولیــد ماســک را دیــده بودیــم و نــه
آن را میشــناختیم .در همــان روزهــای ابتدایــی شــیوع
کرونــا در اوایــل اســفندماه ،مــن بــه یکــی از مســئوالن
وزارت بهداشــت پیغــام دادم کــه اگــر کشــور در زمینـهای
مشــکل دارد و کاری از دســت ایــن شــرکت برمیآیــد،
اطــاع دهنــد .آن زمــان مشــکل کمبــود ماســک و مــواد
ضدعفونیکننــده را مطــرح کردنــد .مــا همــان زمــان کار
را کلیــد زدیــم و ظــرف کمتــر از  10روز  40خــط تولیــد
ماســک س ـهالیه ارائــه کردیــم .مشــکل کشــور عظیمتــر
از آن بــود کــه بــا یکــی ،دو خــط تولیــد حــل شــود.
حــدود  12روز بعــد هــم اولیــن ماســکهای ســهالیه
عرضــه شــدند .در حــال حاضــر  70خــط تولیــد ســاخته
شــده یــا در حــال ســاخت هســتند کــه بعضــی بــه
شــرکتهای دیگــر تحویــل شــدهاند ،بعضــی در شــرکت
خــود مــا کار تولیــد ماســک را انجــام میدهنــد و برخــی
دیگــر نیــز در مرحلــه مونتــاژ قــرار دارنــد».
وی دربــاره تولیــد ماســکهای نانــو میافزایــد« :اواخــر
ســال گذشــته نیــز بحــث کمبــود ماســک  N95مطــرح
شــد کــه از آن زمــان  17خــط تولیــد ساختهشــده یــا
در مرحلــه مونتــاژ داریــم کــه بعضــی از آنهــا تحویــل
داده
مشــتریها
شــدهاند و برخــی دیگــر
هــم در بهیــار صنعــت
در حــال تولیــد ماســک
 N95هســتند .در اصــل
مــا در مــدت بســیار
کوتاهــی دســتگاهی را
کــه تــا بــه حــال ندیــده
بودیــم ،تنهــا از روی
فیلــم و عکــس تولیــد
کردیــم و در حــال
حاضــر چندیــن میلیــون
ماســک تولیــدی ایــن
خطــوط بــه سیســتم
درمانــی و بــازار کشــور
تحویــل داده شــده
اســت».
مدیرعامــل شــرکت
بهیــار صنعــت ســپاهان
دربــاره حمایتهایــی
کــه از فعالیتهــای
آنهــا صــورت گرفتــه،
میگویــد« :حمایــت
مهمــی کــه معاونــت
علمــی چنــد روز پــس
از شــروع کار مــا انجــام
داد ،ایــن بــود کــه
دانشبنیان

تعــدادی از ایــن خطــوط تولیــد را خریــداری کــرد تــا
کار مــا تســهیل شــود .صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی هــم
در بحــث نقدینگــی بــه مــا کمــک کــرد .حتــی وزارت
بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو نیــز ظــرف  48ســاعت
مجوزهــای الزم را صــادر کردنــد .بــه طــور کلــی همدلــی
خوبــی اتفــاق افتــاد کــه میتــوان بــه عنــوان مدلــی
بــرای حــل همــه مســائل از آن اســتفاده کــرد».
نجاتبخــش دربــاره مشــکالتی کــه در حــال حاضــر
پیــش روی فعالیتشــان قــرار دارد ،میافزایــد« :بیشــتر
از هــر چیــزی مســئله نقدینگــی برایمــان مطــرح اســت.
از آنجــا کــه کار شــرکت چیــز دیگــری اســت و بنــا
بــه شــرایط ،وارد حــوزه تولیــد ماســک شــده اســت،
بــا عبــور از ایــن بحــران ،مــا هــم ســر کار اصلــی خــود
بازمیگردیــم .مــن نمیگویــم بــرای تامیــن نقدینگــی
بــه مــا وام داده شــود ،بلکــه نیــاز داریــم خطــوط تولیــد
ماســک را بــه فــروش برســانیم .اگــر ایــن دســتگاهها
توســط ســازمانها خریــداری شــوند یــا حتــی تســهیالت
لیزینــگ بــرای مشــتریها ارائــه شــود تــا فــروش اینهــا
ســرعت بگیــرد ،کمــک خوبــی بــرای بهیــار صنعــت
اســت».
مدیرعامــل ایــن شــرکت دانشبنیــان معتقــد اســت
بــهزودی میتــوان
وارد پروســه صادرات
نیــز شــد« :مــا
در بخــش تولیــد
االن بــه مرحلــهای
رســیدهایم کــه در
صــورت تســهیل
امــور ،میتوانیــم
هــم
صــادرات
داشــته باشــیم.
صــادرات ماســک
در حــال حاضــر
هــم آورده ارزی
خواهــد داشــت و
هــم از نظــر اعتباری
بســیار مهــم اســت
و نشــان میدهــد
در شــرایطی کــه
بســیاری از کشــورها
بــا مشــکل روبــهرو
هســتند ،کشــور مــا
نهتنهــا زمینگیــر
بلکــه
نشــده،
در
تولیداتــش
حــدی اســت کــه
تــوان صادراتــی نیــز
دارد».
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تقویت زنجیره رابطه دانشگاه،
تولیدکننده و پارکهای علم و فناوری
امیر مجذوب

دانشبنیان
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بــه خودکفایــی و اقتصــاد دانشبنیــان کشــور دانســت و
گفــت« :تامیــن ایــن نیازهــا و همزمــان فراهــم کــردن
زمینــه صــادرات بســیاری از محصــوالت از جملــه ماســک
و ضــد عفونیکنندههــا و دســتگاههای ونتیالتــور،
نمایــش غیــرت مومنانــه ملــی یــک کشــور بــود».
رئیسجمهــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا
بیــان اینکــه همــه دنیــا وارد یــک رقابــت بــرای کشــف
واکســن کرونــا شــدهاند ،گفــت« :مــا نیــز در ایــن
رقابــت هســتیم و اگــر بتوانیــم زودتــر از دیگــران بــه
نتیجــه برســیم حرکتــی مهــم از لحــاظ ســامت ،نجــات
بشــر و اقتصــاد کشــور خواهــد بــود».
دکتــر روحانــی همچنیــن پیشــنهاد داد کــه در شــرایط
کنونــی  ۴۳پــارک علــم و فنــاوری کشــور بــا یک تقســیم
کار ،روی بخشهــای تخصصیتــر در حوزههــای
تشــخیص و تولیــد تجهیــزات و مراقبــت فعــال شــوند.
در ایــن جلســه کــه از ســاعت  ۱۶روز دوشــنبه آغــاز
شــد ،روســای پــارک علــم و فنــاوری تهــران و تعــدادی از
اســتانهای کشــور بــه همــراه شــماری از مدیــران عامــل
شــرکتهای دانشبنیــان ،گزارشــی از محصــوالت و
خدمــات شــرکتهای خــود در حــوزه مقابلــه بــا کرونــا
ارائــه دادنــد.
دکتــر روحانــی در ایــن جلســه ،پــس از شــنیدن

نشســت مجــازی گفتوگــوی رئیسجمهــور ،دکتــر
حســن روحانــی ،بــا مدیــران پارکهــای علــم و فنــاوری
و شــرکتهای دانشبنیــان امــروز برگــزار شــد .در
ایــن جلســه روســای  43پــارک علــم و فنــاوری حضــور
داشــتند.
رئیسجمهــور ،رونــد شــتابان درآمدزایــی و اشــتغالزایی
پارکهــای علــم و فنــاوری کشــور را بســیار ارزنــده
خوانــد و اظهــار داشــت« :از ســال  ۹۲تــا امــروز ۱۹
درصــد بــر شــمار پارکهــای علــم و فنــاوری کشــور
افــزوده شــده و همزمــان شــرکتهای دانشبنیــان
فعــال در پارکهــای علــم و فنــاوری در ســال گذشــته
موفــق بــه کســب درآمــد  ۱۳هــزار میلیــارد تومانــی
شــدند.
حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســن روحانــی در
ایــن جلســه کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار
شــد ،گفــت« :تقویــت بیــش از پیــش زنجیــره روابــط
و همــکاری دانشــگاه ،تولیدکننــده و پارکهــای علــم و
فنــاوری ضــروری اســت و بیتردیــد ایــن رونــد بــه نفــع
هــر ســه بخــش خواهــد بــود».
دکتــر روحانــی همچنیــن رفــع عمــده نیازهــای کشــور
در بخشهــای درمانــی و حفاظتــی در موضــوع بیمــاری
کرونــا را بیانگــر قــدرت علمــی و توان کشــور در رســیدن
دانشبنیان
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گزارشهــا و صحبتهــای چنــد نفــر از مســئوالن،
گفــت« :بســیار خوشــحالم کــه در ایــن جلســه توانســتم
بــا تعــدادی از مســئولین علــم و فنــاوری کشــور از
نزدیــک صحبــت کنــم .گرچــه فرصــت کافــی نبــود تــا
از نظــرات همــه عزیــزان و محققیــن بتوانیــم بهخوبــی
اســتفاده کنیــم .پارکهــای علــم و فنــاوری ســرمایه
بســیار عظیــم بــرای کشــور هســتند .شــاید یــک ســرمایه
بــزرگ پنهــان کــه بهتدریــج بــرای مــردم آشــکار
میشــود کــه فعالیــت ایــن پارکهــا چقــدر میتوانــد
در اقتصــاد دانشبنیــان ،در اشــتغال دانشــجویان و افــراد
تحصیلکــرده و فارغالتحصیــان دانشــگاهها تاثیرگــذار
باشــد .بایــد کمکــم ارزشــمندی دانشــگاههایمان بــر
ایــن مبنــا باشــد کــه ایــن دانشــگاه چنــد پــارک علــم
و فنــاوری دارد و چگونــه میتوانــد علــم را از طریــق
ایــن پارکهــا بــه بــازار برســاند .یعنــی بایــد علــم و
دانــش و فناوریمــان را بــه دســت مصرفکننــده نهایــی
برســانیم».
او در زمینــه گزارشهــای ارائهشــده از ســوی مســئوالن،
افــزود« :در ایــن جلســه ،پــارک علــم و فنــاوری اســتان
مرکــزی گــزارش داد یــک هــزار و  ۸۰نفــر تحصیلکــرده
در ایــن پــارک شــاغل هســتند و ایــن تنهــا یکــی از
پارکهــای علــم و فنــاوری کشــورمان بــود و البتــه
پارکهــای بزرگتــری هســتند کــه فعالنــد و اشــتغال
زیــادی هــم دارنــد .گــزارش پــارک اصفهــان هــم بــرای
مــن بســیار جالــب بــود کــه بخشــی کــه محصولــی را
تولیــد میکنــد ،محصــول خــود را تــا مصرفکننــده
نهایــی دنبــال میکنــد .ایــن خیلــی مهــم اســت کــه
تولیــد خودمــان را چگونــه پایــش و نظــارت کنیــم کــه
آیــا جایــی انبــار میشــود ،سوءاســتفاده میشــود،
فروشــگاهی ایــن را بــه قیمــت نامناســب عرضــه
میکنــد و واقعــا بــه مصرفکننــده نهایــی میرســد
یــا دالل .ایــن کار بســیار ارزشــمندی اســت کــه یــک
پــارک علــم و فنــاوری ،تحقیقــات خــود را انجــام داده
و بــا شــرکتهایی کــه در اختیــار دارد بــه محصــول
نهایــی رســیده و بــا ســامانهای کــه توانســته فعــال کنــد،
میدانــد آنچــه امــروز تولیــد کــرده بــه کــدام فروشــگاه
رســیده و ایــن فروشــگاه بــه چــه مشــتریهایی تحویــل
داده و بــا چــه قیمتــی تحویــل داده اســت».
رئیسجمهــور حســن روحانــی در خصــوص افزایــش
تعــداد پارکهــا از ســال  92تاکنــون گفــت« :پارکهــای
علــم و فنــاوری در مجمــوع هــم از لحــاظ درآمــد و هم از
لحــاظ اشــتغال ،شــتاب بســیار خوبــی داشــتهاند ،یعنــی
اگــر از ســال  ۹۲تــا امــروز محاســبه کنیــم خواهیــم
دیــد تعــداد پارکهــای علــم و فنــاوری چنــد درصــد
اضافــه شــده اســت و فکــر میکنــم در طــول ایــن
هفــت ،هشــت ســال اخیــر ،تعــداد پارکهــای علــم
و فنــاوری  ۱۹درصــد اضافــه شــده و بــه  ۴۳پــارک
رســیده اســت .بنابرایــن خــود ایــن ،پیشــرفت بســیار
دانشبنیان

خوبــی اســت .از لحــاظ درآمدزایــی هــم حرکــت بســیار
خوبــی داشــته اســت کــه دکتــر غالمــی در آغــاز جلســه
اعــام کردنــد  ۱۳هــزار میلیــارد تومــان در ســال قبــل
درآمــد و فــروش شــرکتهای دانشبنیانــی بــوده کــه
در ایــن پارکهــا فعــال هســتند .البتــه از لحــاظ ارزی،
یــک مقــدار کاهــش داشــت .از ســال  ۹۶یــک مقــدار
کاهــش نســبت بــه ســال  ۹۸داشــت و دلیلــش هــم
قاعدتــا تحریــم و ارتباطــات و مشــکالتی اســت کــه
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
صــادرات داریــم».
او ســپس بــه شــیوع کرونــا و وضعیتــی کــه در حــال
حاضــر همــه کشــورها بــا آن درگیرنــد ،اشــاره کــرد و
گفــت« :امــروز کرونــا معضــل و مشــکل بزرگــی بــرای
همــه جوامــع انســانی و از جملــه ایــران ،در ارتباطــات
و زندگــی مــردم درســت کــرده اســت .وقتــی از کرونــا
ســخن گفتــه میشــود همــه بــه فکــر ســامت جســم و
بــه فکــر اقتصــاد و بــازار میافتیــم .البتــه ایــن دو خیلــی
مهــم اســت ولــی خیلــی مســائل مهــم دیگــری اســت
کــه کرونــا آنهــا را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت .بــه
هــر حــال ارتباطــات اجتماعــی ،ارتباطــات خانوادههــا،
اقــوام و دوســتان و مــاه رمضــان و عیــد نــوروز ،کامــا
تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت .ایــن ویــروس توانســته
زندگــی بشــر را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و ایــن هــم
واقعــا عظمــت و قــدرت طبیعــت و قــدرت خداونــد اســت
کــه یــک موجــود ریــز و پنهــان و نادیدنــی از نقط ـهای
میتوانــد فعالیــت خــودش را شــروع کنــد و در یــک مــاه
روی همــه کــره زمیــن و سراســر جهــان را تاثیــر بگــذارد.
امــروز کشــوری نیســت کــه تحــت تاثیــر ایــن مشــکل
نباشــد و همــه کشــورها بــا مشــکالتی مواجــه شــدند
و یــک مقــداری باعــث تنبــه و بیــداری انســان شــده و
بــه تعبیــر قــرآن ،هــر چــه هــم شــما بــه دانــش و علــم
نزدیــک شــوید ،دانــش و علــم بشــر کال انــدک اســت».
روحانــی بــا بیــان اینکــه ایــن ویــروس بــا وجــود
مشــکالت فراوانــی کــه بــه وجــود آورده ،فضــا و فرصــت
خاصــی هــم بــرای فعالیــت ایجــاد کــرده اســت ،افــزود:
«شــرکتهای دانشبنیــان و پارکهــای علــم و
فنــاوری میبینیــم چگونــه بــا همــه قــدرت از روز اولــی
کــه بــا ایــن ویــروس مواجــه شــدیم ،بــه میــدان آمدنــد
و در مســیر تامیــن نیازمندیهایــی کــه در بخــش
ضدعفونــی ،تشــخیص ،پیشــگیری ،مراقبــت و درمــان
داریــم ،وارد شــدند .حــاال در بعضــی از زمینههــا مثــل
درمــان اساســا خــود دنیــا هــم هنــوز در مراحــل اولیــه
اســت و مــا هــم در مراحــل اولیــه هســتیم .خوشــحال
شــدم کــه برخــی از پارکهــای علــم و فنــاوری تــاش
میکننــد کــه چگونــه میتواننــد حتــی از داروهــای
گیاهــی در مهــار ایــن ویــروس اســتفاده کننــد .خیلــی
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مهــم اســت کــه بــا دالوری و شــجاعت ایــن کار شــروع
شــده اســت .مســئله درمــان ویــروس کرونــا یــا تهیــه
واکســن آن یــک رقابــت جهانــی اســت؛ یعنــی وارد
یــک رقابــت جهانــی شــدهایم .تمــام کشــورهای دنیــا
مخصوصــا کشــورهای پیشــرفته ،کار و تــاش میکننــد
کــه بــه نتیجــه برســند .مــا هــم در ایــن رقابــت هســتیم
و اگــر بتوانیــم یــک قــدم پیشتــر بگذاریــم و زودتــر از
دیگــران بــه نتیجــه برســیم ،از لحــاظ افتخــار ،ســامت،
نجــات بشــر و اقتصــاد میتوانــد مهــم باشــد».
روحانــی همچنیــن گفــت« :اینکــه بــا یــک ویــروس
خطرنــاک مواجــه شــدیم و امــروز اکثــر نیازهایمــان در
داخــل تولیــد میشــود ،خیلــی مســئله مهمــی اســت
و نشــاندهنده قــدرت علمــی ،خودکفایــی و اقتصــاد
دانشبنیــان کشــور اســت کــه توانســته ایــن حرکــت
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
خودشــان را بــه کار گرفتنــد».
رئیسجمهــور در بحــث تقســیم کار میــان شــرکتها
گفــت« :بایــد یکســری از شــرکتهای دانشبنیــان
و پارکهــا تعییــن شــوند کــه در بخــش تشــخیص
کار کننــد .بخشــی را هــم بایــد بگذاریــم در زمینــه
تولیــد تجهیــزات مــورد نیــاز از جملــه ونتیالتــور و
سیتیاســکن کــه در بخــش مراقبــت و تشــخیص نیــاز
اســت ،کار کننــد و بعضــی شــرکتها هــم در بحــث
درمــان فعــال هســتند کــه آنهــا بــه نظــرم هنــوز در
قدمهــای اولیــه اســت و بایــد تــاش کنیــم بــه نتیجــه
برســیم .کار شــرکتهای دانشبنیــان تنهــا مســائل
بهداشــتی و تشــخیصی نســبت بــه ویــروس کرونــا
نیســت ،کارهــای بســیار عظیــم و بزرگــی دارنــد کــه
بــا بســیاری از کارهایشــان آشــنا هســتم و میدانــم
کار بســیار عظیــم و بزرگــی انجــام میدهنــد و بایــد
کاری کنیــم کــه بخــش خصوصــی و تولیدکنندههــا
بــه گون ـهای تشــویق شــوند و بداننــد کــه بــرای آینــده
صنعــت ،خدمــات و تولیــد خــود بایــد بــه شــرکتهای
دانشبنیــان و پارکهــای علــم و فنــاوری متصــل شــوند.
آنهــا بایــد بیاینــد و متقاضــی شــوند و شــرکتها نیــز
بایســتی طــراح باشــند و طرحهــای جدیــد را بــه آنهــا
ارائــه کننــد و لــذا خــود شــرکتها بایــد در ایــن
زمینــه ســرمایهگذار اصلــی باشــند .اگــر ایــن اتصــال
بیــن دانشــگاه ،پــارک ،کارخانــه و تولیدکننــده کامــا
برقــرار شــود ،آن وقــت هــم تولیدکننــده نفــع میبــرد
و هــم دانشــگاه تشــویق میشــود و میدانــد چــه علــم
و دانشــی مهمتــر اســت و بیشــتر بایــد روی آنهــا
ســرمایهگذاری کنــد و هــم شــرکتهای دانشبنیــان
تقویــت میشــوند».
او بــه تبعــات اقتصــادی و اجتماعــی ایــن ویــروس نیــز
اشــاره داشــت و گفــت« :کار بعــدی کــه بایــد بــا آن
دانشبنیان

مواجــه شــویم مســئله تبعــات اقتصــادی اســت .در
تبعــات اجتماعــی و اقتصــادی شــرکتهای دانشبنیــان
بایــد بــه صحنــه بیاینــد .اینکــه بــه مــردم میگوییــم
بیشــتر در خانــه بمانیــد و از خانــه کمتــر خــارج شــوید.
اگــر بتوانیــم نیازمندیهــای مــردم را کــه در خانــه
هســتند ،تامیــن کنیــم و آنهــا بتواننــد نیازمندیشــان
را در فضــای مجــازی منتقــل کننــد و بتوانیــم از طریــق
فضــای مجــازی بــه آنهــا اطــاع دهیــم و نیازمندیهای
آنهــا را تامیــن کنیــم ،کار بســیار بزرگــی در صحنــه
تبعــات اقتصــادی کرونــا انجــام دادیــم .کرونــا مشــکالتی
را ایجــاد کــرده و ممکــن اســت چنــد مــاه دیگــر بــا ایــن
مشــکالت مواجــه باشــیم .نمیدانیــم پایــان کرونــا چــه
ماهــی و چــه روزی اســت .پــس بایــد بــه تبعــات کرونــا
توجــه کنیــم ،بایــد بــه اقتصــاد پســاکرونا توجــه کنیــم و
پارکهــای علمــی و فنــاوری در ایــن زمینــه ،فعالیتهــا،
طراحــی و اقداماتــی را انجــام میدهنــد .البتــه در خــود
بحــث روابــط اجتماعــی بــا وجــود کرونــا ،خیلــی کارهــا
میشــود انجــام داد».
او نکتــه آخــر را توجــه بــه کارخانههــای نــوآوری عنــوان
کــرد و افــزود« :خیلــی مهــم اســت در کنــار پارکهــای
علــم و فنــاوری کــه داریــم بــه کارخانههــا هــم برســیم.
کارخانههــا در واقــع مراکــز عظیــم و بزرگــی هســتند
کــه تعــداد زیــادی از شــرکتهای دانشبنیــان را
در خودشــان جــای میدهنــد .شــتابدهندهها و
شــرکتهای دانشبنیــان در آنجــا فعــال میشــوند.
شــتابدهندهها میتواننــد ایــن کار و فعالیــت را تســهیل
کننــد .ایــن کارخانــه در چنــد اســتان شــروع بــه فعالیــت
کــرده اســت و امیدواریــم بــهزودی شــاهد فعالیــت
کارخانههــای نــوآوری باشــیم .خیلــی دلــم میخواهــد
کــه همــه اســتانها بتواننــد در ایــن زمینــه قــدم مهمــی
را بردارنــد و در کنــار پردیسهــا ،کارخانههــای نــوآوری
میتواننــد بســیار موثــر باشــند».
او در پایــان بــا تاکیــد بــر ایــن ژکــه بایــد اقتصــاد
ســنتی ،دانشــگاه ســنتی ،فعالیــت و خدمــات ســنتی،
کمکــم جــای خــود را بــه فعالیتهــای نویــن و علمــی
بدهــد ،گفــت« :کمــا اینکــه کمکــم خدمــات بــه
ســمت دانشبنیــان شــدن یــا حتــی دیجیتالــی شــدن
حرکــت میکنــد .دانشــگاهها هــم بایــد بــه ایــن
ســمت حرکــت کننــد .دانشــگاههای ســنتی بایــد بــه
دانشــگاههای فناورانــه تبدیــل شــود ،بــه دانشــگاهی
کــه کامــا بــه تولیــد متصــل اســت .خداونــد ایــن
قــدرت و اســتعداد را بــه مــا داده و ایــن تحــول را بایــد
شــاهد باشــیم و امــروز ایــن مســئولیت تحــول جدیــد
بــه دوش پارکهــای علــم و فنــاوری اســت .بــه دوش
شــرکتهای دانشبنیــان اســت .امــروز بایــد تحــوالت
جهــان را مــد نظــر قــرار بدهیــم .یــک مقــدار بــه ۲۰ ،۱۰
ســال آینــده نــگاه کنیــم و بــر آن مبنــا بتوانیــم تحــوالت
الزم را بــه وجــود بیاوریــم».
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در�ره اقدامات ستاد توسعه زیستفناوری
ب
و کیتهای تشخیص یا�انساخت

همه بازیگران اکوسیستم در کنار هم
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 زیستفناوری به دلیل ارتباط
با شرکتهای مرتبط ،از همان روزهای ابتدایی شیوع بیماری ،این سه رکن را مد نظر قرار دادهاند و همه آنها
توگوی
را با هم به پیش بردهاند .ستاد توسعه زیستفناوری اقدامات موثری را پی گرفته است که در گف 
دانشبنیان با دکتر مصطفی قانعی ،دبیر این ستاد ،به شرح بخشی از این فعالیتها میپردازیم .همچنین
در گزارش پیش رو ،گپ و گفت دانشبنیان را با بهروز حاجیان تهرانی مدیرعامل شرکت پیشتاز طب زمان
و وحید یونسی مدیرعامل شتابدهنده سیناپس در خصوص کیتهای تشخیص کرونا میخوانید.
دانشبنیان
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دانشبنیان
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از واکسنهای پیشگیری تا
داروهای ضد ویروس

و شــکوفایی جهــت اخــذ تســهیالت بــرای تولید دســتگاههای
ضدعفونیکننــده و مایــع ضدعفونیکننــده دســت معرفــی
شــده اســت».
بــه گفتــه دبیــر علمــی ســتاد مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا
در حــوزه تشــخیص بیمــاری ،چندیــن شــرکت در زمینــه
کیتهــای تشــخیص و اســتخراج فعالیــت دارنــد کــه میتوان
بــه شــرکتهای پیشــتاز طــب زمــان ،آتیــه بهمــن ،بــن
یاختــه ،لیــووژن فارمــد ،ژیــوان زیســتفناوری روژه ،بــهژن،
آمیتیــس ژن ،ژن زیس ـتفناوری آنــا اشــاره داشــت .اقدامــات
و نتایــج حاصلــه عبارتنــد از :حمایــت از تولیــد کیتهــای
تشــخیص ( ،Real Time-PCR، ELISAتســت ســریع)
و اســتخراج ،تفاهــم بــا هیئــت امنــای صرفهجوییهــای ارزی
بــرای خریــد  250هــزار واکنــش از تولیدکننــده کیتهــای
تشــخیصی و اســتخراج ،اخــذ تاییدیــه کیفــی از انســتیتو
پاســتور و مجوزهــای تولیــد از ســازمان غــذا و دارو توســط
ســه شــرکت (پیشــتاز طــب زمــان ،آتیه بهمــن و بــن یاخته)،
اخــذ تاییدیــه کیفــی از انســتیتو پاســتور برای کیت اســتخراج
توســط دو شــرکت (بــهژن و ژیــوان زیســتفناوری روژه)،
ســاخت نمونــه اولیــه کیتهــای تشــخیص و ارســال آن بــه
انســتیتو پاســتور بــرای اخــذ تاییدیههــای کیفــی توســط ســه
شــرکت (بـهژن ،آمیتیــس ژن و لیــووژن فارمــد) و حمایــت از
تولیــد کیتهــای  ELISAدر شــرکت پیشــتاز طــب زمــان.
قانعــی میافزایــد« :بــا اخــذ مجوزهــای الزم از ســوی شــرکت
پیشــتاز طــب زمــان 20 ،هــزار کیــت آمــاده تحویــل و ظرفیت
تولیــد  1/5میلیــون تســت در مــاه طبــق آخریــن بررس ـیها
بــه وجــود آمــده اســت .باقــی شــرکتها امــا هنــوز محصــول
آمــاده تحویــل ندارنــد و در مراحــل تســت و اخــذ مجــوز
بــه ســر میبرنــد .همچنیــن در زمینــه تولیــد کیــت االیــزا
شــرکت پیشــتاز طــب زمــان کــه موفــق بــه اخــذ تاییدیههای
انســتیتو پاســتور شــده اســت ظرفیــت تولیــد یــک میلیــون
تســت در هفتــه را دارد».
دبیــر ســتاد توســعه زیس ـتفناوری در خصــوص تجهیــزات
پزشــکی تشــخیصی چنین توضیــح میدهــد« :از پژوهشــکده

مصطفــی قانعــی ،دبیــر ســتاد توســعه زیسـتفناوری معاونت
علمــی و فنــاوری و دبیــر کمیتــه علمــی ســتاد مقابلــه بــا
ویــروس کرونــا ،اقدامــات و حمایتهــای انجامشــده را بــه
ســه مرحلــه پیشــگیری ،تشــخیص و درمــان فعــال تقســیم
میکنــد .ســه مرحلـهای کــه هــر کــدام اهمیتهــای خــاص
خــود را بــرای مبــارزه بــا ایــن بیمــاری دارنــد.
قانعــی بــه حمایــت ایــن ســتاد از طرحهــای توســعه تولیــد
واکســن اشــاره دارد و میافزایــد« :شــرکتهای مجــری
ایــن طرحهــا درمــان گســتر رنــاپ و نیــواد فارمــد ســامت
هســتند و تفاهمنامــه تولیــد واکسـنهای کرونــا توســعهیافته
در هســتههای فنــاور انســتیتو پاســتور ایــران نیــز منعقــد
شــده اســت .مضــاف بــر اینهــا تفاهمنامــه ســهجانبه
میــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری ،موسســه
تحقیقــات واکســن و سرمســازی رازی و انســتیتو پاســتور،
جهــت تولیــد طرحهــای منتخــب در زیرســاخت تولیــدی
موسســه رازی بــه امضــا رســیده اســت».
او همچنیــن در خصــوص ملزومــات مصرفــی پیشــگیری از
بیمــاری ،بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکتهای زیــادی هســتند
کــه هنــوز مجــوز دریافــت نکردهانــد یــا نیــاز بــه حمایتهــای
بیشــتری بــرای تولیــد انبــوه دارنــد ،به بهیــار صنعت ســپاهان
و رادیــس صنعــت هوشــمان آرتاویــل اشــاره میکنــد کــه
بــا حمایتهــای صورتگرفتــه چندیــن دســتگاه خــط
تولیــد ماســک س ـهالیه و نانــو را طراحــی و عرضــه کردهانــد
و مضــاف بــر آن در ایــن شــرکتها ماســک بــه شــکل
مســتقیم نیــز تولیــد میشــود .قانعــی میافزایــد« :از شــرکت
داریــا دانــش بارثــاوا در قالــب طــرح کالن فنــاوری بــرای
تولیــد دســتگاه ضدعفونیکننــده ســطوح و محیــط بخــار
آب اکســیژنه پالســمایی حمایــت شــده و ســفارش ســاخت
دســتگاه ضدعفونیکننــده مکاتبــات اداری بــه روش مایکروویو
بــه شــرکت ایمــن الکترونیــک باختــران داده شــده اســت.
همچنیــن شــرکت آژنــد پژوهــان تــوس بــه صنــدوق نــوآوری
دانشبنیان
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فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات پیشــرفته دانشــگاه صنعتــی
شــریف بــرای توســعه پلتفــرم تحلیــل کالندادههــا بــر پایــه
هــوش مصنوعــی و دســتیار هوشــمند تحلیل تصاویر پزشــکی
بــا تاکیــد بــر اســکن قفســه ســینه بیمــاران مبتــا بــه کووید
 19حمایــت کردیــم .همچنیــن شــرکت آرمــان اکســیر
ســامت جهــت اخــذ تســهیالت بــرای تولیــد دســتگاههای
آزمایشــگاهی (هود المینار ،وورک استیشــن  ،pcrســانتریفیوژ
و االیــزا ریــدر) بــه صنــدوق توســعه ملــی معرفی شــده اســت.
همچنیــن حمایتهــای الزم از شــرکت رایــان رشــد افــزار
بــرای ســاخت و تحویــل پنــج دســتگاه دوربیــن حرارتــی
(نمایشدهنــده دمــای بــدن در محیطهــای 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
میکنــد و میگویــد« :بــرای داروهــای ضــد ویــروس نظیــر
 Remdsivir، Favipiravir، Oseltamivirحمایتهایــی
صــورت گرفتــه اســت .از شــرکت نفــس زیســت فارمــد بــرای
تولیــد نمونــه اولیــه قــرص  Favipiravirحمایــت شــده
و بــرای اخــذ تســهیالت ســرمایه در گــردش از صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی معرفــی شــده اســت .ژرفاندیشــان
فنــاور زیستبســپار نیــز بــرای تولیــد نمونــه اولیــه داروی
 Remdesivirحمایــت و قــرارداد مشــارکت بــا صنــدوق
حمایــت از ســرمایهگذاری زیســتفناوری بــا ایــن شــرکت
منعقــد شــده اســت .شــرکت مــدوک زیسـتدارو را نیــز بــرای
تولیــد آنتیبــادی درمــان بیمــاری کرونــا بــه صندوق نــوآوری
و شــکوفایی معرفــی کردهایــم».
حمایــت در قالــب طــرح کالن فنــاوری ،کمک به تســریع روند
اخــذ مجوزهــا ،معرفی بــه صندوق نــوآوری و شــکوفایی جهت
تامیــن ســرمایه در گــردش شــرکتها ،بخشــی از کمکهایــی
اســت کــه ایــن ســتاد در حــوزه تجهیــزات پزشــکی مرتبــط
بــا درمــان بــه شــرکتهای گوناگــون کــرده اســت تــا تولیــد
محصوالتــی چــون دســتگاه تبســنج غیرتماســی مــادون
قرمــز ،پالــس اکســیمتر انگشــتی ،ونتیالتــور غیرتهاجمــی،
دانشبنیان

ونتیالتــور مراقبتهــای ویــژه ،دســتگاه ســیتی اســکن،
پمــپ فلــو ماشــین بیهوشــی ،مانیتــور عالیــم حیاتــی بــا
قابلیــت پلــی ســومنوگرافی ،دســتگاه رادیولــوژی دیجیتــال،
دســتگاه مونیتــور عالیــم حیاتــی بــا قابلیــت ســوئیچ بــه
سیســتم پکــس بیمارســتانی ،دســتگاه اکسیژنســاز قابــل
حمــل خانگــی ،توســعه تولیــد ســامانه پرتودهــی چندمنظوره
گامــا ،دســتگاه اکســیژنراتور ،دســتگاه اکمــو ( )ECMOو
دســتگاه اســتریلکننده  UVفتوالکترونیــک حاصــل شــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه برخــی از ایــن دســتگاهها هماکنــون
بــه تولیــد انبــوه رســیدهاند و در اختیــار کادر درمانــی
بیمارســتانها قــرار دارنــد.
قانعــی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه مطالعــات و تحقیقــات
در زمینــه روشهــای درمــان کرونــا همچنــان ادامــه دارد و
تحــت حمایــت کمیتــه علمی مبــارزه بــا بیمــاری کروناســت،
میافزایــد« :تــا اینجــای کار  11مطالعــه بالینــی تاییــد شــده
در کمیتــه اخــاق در حــوزه اثربخشــی داروهــا و روشهــای
درمانــی انجــام شــده اســت».

حمایتهایصورتگرفته
در دنیا بینظیر است

دکتــر وحید یونســی مدیرعامل شــتابدهنده ســیناپس اســت.
او در رشــته ایمنیشناســی از وزارت بهداشــت فارغالتحصیــل
شــده و طــرح خدمــت دکتــرای تخصصــی را بــا حمایــت
وزارت بهداشــت بــه شــرکت پیشــتاز طــب زمــان آمــده تــا بــه
جــای اینکــه جــذب دانشــگاه شــود ،بــه صنعــت ورود کنــد.
یونســی دربــاره تجربــه کار در شــرکت پیشــتاز طــب زمــان
و چگونگــی شــکلگیری شــتابدهنده ســیناپس میگویــد:
«بــه ایــن ترتیــب بــود کــه توانســتم اکوسیســتم را بشناســم
و دانــش دانشــگاهی خــود را بــا صنعــت هماهنــگ کنــم.
اوایــل ســال  97پیشــنهاد تاســیس شــتابدهنده داده شــد و
بــا توجــه بــه تجربــه دو ،ســه ســاله ،بــه عنــوان مدیــر ایــن
شــتابدهنده انتخــاب شــدم .هــدف اصلـیام جــذب نیروهــای
فارغالتحصیــل در شــتابدهنده بــود کــه محقــق شــده .ایــن
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شــتابدهنده ظــرف ایــن مــدت توانســته  25فارغالتحصیــل
رشــتههای علــوم زیســتی را در پروژههــای مختلــف جــذب
کنــد.
شــتابدهنده فنــاوری تشــخیص آزمایشــگاهی ســیناپس در
حقیقــت شــتابدهنده فنــاوری در حــوزه کیتهــا و تجهیــزات
آزمایشــگاهی اســت کــه در ســال  97بــا حمایــت معاونــت
علمــی و دو شــرکت تولیــدی تخصصــی دانشبنیــان در
حــوزه تجهیــزات آزمایشــگاهی ( )IVDتاســیس شــد .ایــن
صنعــت اساســا صنعتــی اســت کــه حــدود  90درصد بــازارش
در اختیــار واردکنندههاســت .مــا بــرای اینکــه بــه ســمت
خودکفایــی و پیشــرفت قــدم برداریــم ،نیــاز بــه زیرســاخت
شتابدهیشــده بــرای جبــران خألهــای تکنولوژیــک داشــتیم.
ایــن شــتابدهنده نیــز براســاس تجربیات  20ســاله دو شــرکت
پیشــتاز طــب زمــان و ایــدهآل تشــخیص آتیــه تاســیس شــد.
آنهــا منتورهــای مختلــف ایــن صنعــت را در اختیــار داشــتند
و بــه جــذب تیمهــای فنــاور بــا توجــه بــه اولویتهــا و
خألهــای موجــود در نظــام ســامت پرداختنــد و پروژههایــی
تعریــف شــد .مــا در ایــن شــتابدهنده  22تیــم فنــاور و
پــروژه داریــم .ایــن تیمهــا فنــاوری محصــوالت مختلفــی را
کــه مشــابه نداشــتند ،ایجــاد و بــه شــرکتهای تولیدکننــده
واگــذار کردنــد».
او در توضیــح بیشــتر علــت فعالیــت شــتابدهنده ســیناپس
میگویــد« :در کشــور مــا ،بــا وجــود شــمار قابــل توجهــی از
دانشآموختــگان ،فنــاواران و ایدهپــردازان جــوان ،ظرفیــت
باارزشــی بــرای پیادهســازی فناوریهــای تشــخیصی ()IVD
منطبــق بــا مدلهــای موفــق جهانــی وجــود دارد .بــا ایــن
وجــود ،اکوسیســتم و بســتر طراحــی ،تولیــد و تجاریســازی
پروژههــای نوآورانــه  IVDناهمــوار و پرچالــش بــوده کــه
نتیجــه آن ســهم ناچیــز محصــوالت داخلــی از بــازار کشــور
و صــادرات بــوده اســت .در مســیر تبدیــل ایــده بــه محصــول
قابــل ارائــه بــه بــازار  ،IVDعــدم شــناخت صحیــح و واقعی از
ســاختار و نیــاز بازار و مشــتری ،قوانیــن ،اســتانداردها و الزامات
حاکــم بــر بــازار داخلــی و بینالمللــی و مهمتــر از همــه نبــود
زیرســاختهای مالــی و ســرمایهگذاری از جملــه چالشهــای
ش روی تیمهــای نوپاســت .ایــن وضعیــت ،لــزوم ایجــاد
پی ـ 
ســاختارهای حمایتمحــور را کــه محلــی بــرای تالقــی و
نزدیکتــر شــدن صاحبین ایــده ،صنعتگــران و ســرمایهگذاران
اســت را دوچنــدان میکنــد .در پاســخ بــه وضعیــت موجــود،
شــتابدهنده ســیناپس بــا ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی
و حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
بــه عنــوان اولیــن شــتابدهنده محصــوالت تشــخیصی IVD
کشــور بــا هــدف رفــع چالشهــای ایــن صنعــت در دی
مــاه  1397آغــاز بــه کار کــرد .ســیناپس بــه عنــوان یــک
شــتابدهنده فناوریمحــور بــا اتخــاذ مدلهــای متنــوع
مشــارکت بــرای ذینفعــان ،تیمهــای فنــاور ،ســرمایهگذاران و
شــرکتهای تولیدکننــده همــراه بــا تیــم مشــاوران حرفـهای
در زمینــه تحلیــل دقیــق نیــاز صنعت ،بــازار ،مشــتری و رقبای
خارجــی ،بــا تمرکــز بــر محصــوالت و تکنولوژیهــای ارزبــر و
دانشبنیان

ثروتآفریــن ،میزبــان نــوآوران و فنــاوران نوپــای عرصــه IVD
اســت تــا بــا طراحــی و تولیــد کیــت ،تجهیــزات ،نرمافزارهــا
و خدمــات تشــخیص آزمایشــگاهی ،بــه عنــوان پربازدهتریــن
شــتابدهنده پلتفرمهــای  IVDدر منطقــه خاورمیانــه تــا پنج
ســال آینــده شــناخته شــود».
مدیرعامــل ســیناپس بــا اشــاره بــه اینکــه آنهــا از اولیــن
مجموعههایــی بــود کــه بــر اســاس فراخــوان معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزارت بهداشــت ،تحقیقــات
خــود را بــرای تولیــد داخلــی کیتهــای تشــخیصی کوویــد
 19آغــاز کــرد ،میافزایــد« :زمانــی کــه در اســفند 98
اولیــن نمونههــای بیمــاری کوویــد  19در کشــور شناســایی
شــد ،بالفاصلــه تیــم تحقیقاتــی روی ویــروس جدیــد کرونــا
را در مرکــز شــتابدهی بــا محققیــن فعــال در ایــن مرکــز
کــه دارای دکتــرای تخصصــی رشــتههای مرتبــط ماننــد
ویروسشناســی ،ایمنیشناســی ،بیوشــیمی و ...هســتند
تشــکیل دادیــم و تحقیقــات بــرای تولیــد کیــت تشــخیص
مولکولــی ایــن بیمــاری بــرای تشــخیص بیمــاری بــه روش
 Realtime PCRشــروع شــد».
یونســی میافزایــد« :فضــای شــتابدهنده ســیناپس فضــای
بســیار چابکــی بــود کــه بــا آغــاز شــیوع بیمــاری کرونــا در
ایــران آمادگــی داشــت تــا بخــش قابل توجهــی از فعالیــت این
تیمهــای فنــاور را روی نیازهــای تخصصــی مرتبــط بــا ایــن
بیمــاری متمرکــز کنــد .ماحصــل فعالیــت ایــن تیمهــا ،عرضه
ســه محصــول در زمــان  45روزه بــود کــه ایــن محصــوالت
بــرای تشــخیص قطعــی ویــروس کرونــا و پاسـخهای سیســتم
ایمنــی و آنتیبــادی بــدن علیــه ویــروس طراحــی شــدند و
توانســتند تاییدیــه کیفــی را اخــذ کننــد و ایــن تکنولوژیهــا
را بــرای تولیــد انبــوه بــه شــرکتهای مــادر انتقــال دهنــد.
جالــب اســت بدانیــد کــه جــز مســئله طراحــی محصــوالت،
یکــی از چالشهــای جهانــی تولیــد انبــوه اســت کــه چــون
خوشــبختانه شــتابدهنده ســیناپس بــا دو شــرکت تولیــدی
مــادر پیشــتاز طب زمــان و ایــدهآل تشــخیص آتیــه در ارتباط
بــود ،ایــن مشــکل را نداشــت .در حــال حاضــر حــدود ،400
 500هــزار تســت مولکولــی در مــاه و یــک میلیــون تســت
ســرولوژی یــا آنتیبــادی در روز تولیــد میشــود کــه عــدد
قابــل توجهــی اســت و جــزو باالتریــن ظرفیتهــای تولیــدی
در ســطح جهــان اســت .فــروش ایــن محصــوالت دو هفتــه
اســت کــه آغــاز شــده و میتوانــد نیــاز کل کشــور را تامیــن
کنــد .حتــی اولیــن محمولــه صادراتی خــود را ارســال کردیم».
او دربــاره ســایر مقاصــد صادراتــی کیتهــای تشــخیصی
میافزایــد« :مــا تــا امــروز  60درخواســت جــدی از  40کشــور
دنیــا داشــتهایم و بــاری کــه امــروز ارســال شــد بــه مقصــد
نماینــده مــا در آلمــان اســت .البتــه ایــن کار بــا توجــه بــه
محدودیتهایــی کــه در صــادرات محصــوالت مرتبــط بــا
کرونــا وجــود دارد ،کار ســختی بــود .امــا ایــن صــادرات ادامــه
دارد و طــی هفتــه آتــی محمولههایــی را نیــز بــه مقصــد
کشــورهای ترکیــه ،اســپانیا و اکــوادور میفرســتیم».
یونســی دربــاره کیــت تشــخیص ســرولوژی توضیــح میدهــد:
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«ممکــن اســت برخــی از افــراد بــا وجــود اینکــه ویــروس
کوویــد 19وارد بدنشــان شــده ،عالیمــی از خــود بــروز ندهنــد
و ایــن مواجهــه از بررســی آنتیبادیهــای تولیــد شــده در
بــدن فــرد قابــل تشــخیص اســت .ایــن موضــوع میتوانــد
کاربردهــای متنوعــی از غربالگــری افــراد در معــرض بیمــاری
تــا روش کمکتشــخیصی بــرای تشــخیص قطعــی بیمــاران
و همچنیــن شناســایی افــراد بهبودیافتــه از ایــن بیمــاری را
داشــته باشــد».
او بــا تاکیــد بــر دقت بــاالی کیتهــای تولیدشــده توســط این
مجموعــه میگوید« :روش و اســاس کار تسـتهای ســرولوژی
بیمــاری کوویــد 19طراحیشــده ،االیزای غیرمســتقیم اســت.
بــه ایــن صــورت کــه آنتیژنهــای ایمونــوژن اختصاصــی
نوترکیــب ویــروس  2-SARS-CoVتوســط محققیــن ایــن
شــرکت انتخــاب ،ســنتز و در کــف پلیــت کــد شــده اســت
و مطابــق روش االیــزای غیرمســتقیم ،وجــود آنتیبــادی
اختصاصــی در ســرم و پالســمای بیمــاران بــه صــورت کیفــی
و نیمهکمــی قابــل ســنجش اســت .مهمتریــن ویژگــی کــه
کیتهــای بیمــاری کرونــای جدیــد بایــد داشــته باشــند بحث
اختصاصــی بــودن اســت ،بــه ایــن معنــا کــه بــا ویروسهــا
یــا ســایر آنتیبادیهایــی کــه در بــدن وجــود دارد ،نتیجــه
مثبــت کاذب ندهــد .مــا طیــف وســیعی از نمونههــای ســرمی
از ماههــا قبــل از پیدایــش ایــن بیمــاری را در بیوبانک شــرکت
در اختیــار داشــتیم .بــا اســتفاده از آنهــا اختصاصــی بــودن
 98درصــدی کیتهــا بــه اثبــات رســید کــه میــزان بســیار
قابــل قبولــی اســت .در خصــوص حساســیت تشــخیصی نیــز
بــا اســتفاده از نمونههــای پالســمای بیمــاران بهبودیافتــه
بــه حساســیت  94درصــدی بــرای  IgGدســت یافتیــم .در
خصــوص حساســیت کیــت  IgMهم حساســیت بالینــی 80
درصــدی در بیمــاران بســتری محقــق شــد».
مدیرعامــل شــتابدهنده ســیناپس بــا تاکیــد بــر اینکــه
ایــن اتفــاق بــه مــدد همــکاری شــبانهروزی  15فنــاور کــه
در رشــتههای مختلــف علــوم زیســتی تحصیــل کردهانــد
و برخــی از آنهــا اســاتید برجســته دانشــگاهی بودنــد رقــم
دانشبنیان

خــورد ،در مــورد حمایتهــای انجامشــده میگویــد« :بــرای
اینکــه بتوانیــم بــه نقطهای کــه حاال در آن هســتیم ،برســیم،
قطعــا اکوسیســتمی وجــود داشــته اســت .فعالیتهــای یــک
شــتابدهنده یــا یــک شــرکت بهتنهایــی اثربخــش نیســت.
درســت اســت کــه مــا شــتابدهنده فنــاوری و شــرکتهای
نــوآور را در کنــار هــم داشــتیم امــا بــدون همــکاری ســایر
اجــزای اکوسیســتم ایــن اتفــاق نمیافتــاد.
بــا شــیوع کرونــا در ســطح جهــان ،رقابــت بــر ســر هدایــت
مــواد اولیــه کیتهــای تشــخیصی بــه کشــورهای مختلــف به
راه افتــاد .مــا نیــز بــرای ســاخت کیتهــای تشــخیصی ،نیــاز
بــه یکــی ،دو مــورد از اقــام مــواد اولیــه را داشــتیم و نیازمنــد
حمایتهایــی در ایــن راســتا بودیــم .در نظــر بگیریــد کــه این
واردات میخواهــد در حالــی اتفــاق بیفتــد کــه کلیــه پروازهــا
متوقــف شــدهاند .اینجــا بــود کــه معاونــت علمــی و فنــاوری
و مرکــز همکاریهــای تحــول و پیشــرفت ریاســت جمهــوری
بــرای انتقــال مــواد اولیــه مذاکــرات بینالمللــی انجــام دادند و
بــه ایــن ترتیــب باالتریــن ســطح حمایتهــا را از مــا داشــتند.
فکــر نمیکنــم در هیــچ کشــوری ،هیــچ ارگانــی بازیگــران
خصوصــی فعــال در اکوسیســتم را اینگونــه حمایــت کــرده
با شد .
مســئله دیگــر مــا همــکاری بــا مراکــز درمانــی بــود .کیتهــا
براســاس پروتکلهــا بایــد کنتــرل کیفــی میشــدند و در
مراحــل مختلــف نیاز بــه نمونــه بیمــاران و همکاری پزشــکان
وجــود داشــت .اینجــا هــم معاونــت تحقیقــات و فنــاوری
وزارت بهداشــت باالتریــن ارتباطهــا را بــا مراکــز درمانــی
صــورت داد و نمونــه برخــی از ایــن بیمــاران بــا رعایــت کــد
اخــاق در اختیــار مــا قــرار گرفــت ،بــه شــکلی کــه تعــداد
نمونههــای مــورد بررســی مــا بــرای تولیــد ایــن کیتهــا در
دنیــا بینظیــر اســت.
ضمــن آنکــه در اکوسیســتم فنــاوری همــواره بحــث تامیــن
ســرمایه اهمیــت باالیــی دارد که صنــدوق نوآوری و شــکوفایی
ایــن مهــم را بــه انجــام رســاند.
اســاتید گــروه ایمونولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید
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بهشــتی نیــز سرپرســتی علمــی ایــن کیــت را بــه عهــده
داشــتند و بیمارســتان مسیح دانشــوری و بیمارســتان بقیه اهلل
نیــز پشــتیبانیهای قابــل توجهــی انجــام دادنــد».
وحیــد یونســی زیســتبوم زیســت فنــاوری کشــور را
مهمتریــن عامــل موفقیــت بــرای واکنــش ســریع در برابــر
کوویــد 19میدانــد و در پایــان تاکیــد میکنــد« :اگــر ایــن
بازیگــران اکوسیســتم فنــاوری در کشــور مــا را مــورد حمایــت
قــرار نمیدادنــد ،امــروز نهتنهــا نمیتوانســتیم بــه صــادرات
فکــر کنیــم ،بلکــه در تامیــن نیازهــای داخــل نیــز ناموفــق
بودیــم».

دانش و تجربه کافی

شــرکت پیشــتاز طــب زمــان از اولیــن شــرکتهای
دانشبنیــان ایــران در حــوزه زیســت فنــاوری اســت کــه در
ســال  1377فعالیــت خــود را آغــاز کــرد .ایــن شــرکت در
حــال حاضــربزرگتریــن واحــد طراحــی ،تولیــد و صــادرات
محصــوالت تشــخیصی طبــی آزمایشــگاهی کشــور با بیــش از
چهــل نــوع محصــول بــه روش االیــزا شــامل انــواع کیتهــای
تشــخیص مارکرهــای ســرطانی ،بیماریهــای عفونــی،
هورمونــی و همچنیــن بیــش از پنــج نــوع کیــت بیوشــیمی
اســت .پیشــتاز طــب زمــان طــی ســالها فعالیــت با صــادرات
بــه چهــار قــاره جهــان بــه عنــوان بهتریــن صادرکننــده نمونه
کشــور در ســالهای  1396 ،1394 ،1389انتخــاب شــده
اســت.
حاجیــان تهرانــی بــا تاکیــد بــر تجربیــات و زیرســاختهای
موجــود بــرای تولیــد کیتهــای تشــخیصی کرونــا در
مجموعــه خــود ،توضیــح میدهــد« :نقطــه قــوت مجموعــه
مــا وجــود دانــش و تجربــه کافــی حاصــل از فعالیتهــای
قبلــی بــود و همیــن موضــوع موجــب شــد بتوانیــم با ســرعت
بیشــتری رونــد تولیــد کیتهــای تشــخیصی ایــن بیمــاری
ویروســی را بــا بهتریــن کیفیــت و دقــت پیــش ببریــم .در
حقیقــت هســته اولیــه تیــم طراحــی کیتهــای مولکولــی و
ســرولوژی کوویــد 19شــرکت پیشــتاز طــب در شــتابدهنده
فنــاوری تشــخیص آزمایشــگاهی ســیناپس شــکل گرفــت .در
ایــن شــتابدهنده تیمهــای فنــاور مســتقر و در حــال توســعه
روشهــا و محصــوالت مختلف هســتند .بــا ورود ویــروس کرونا
بــه کشــور بخــش عمــدهای از ایــن پروژههــا متوقــف شــد و بــا
تمــام نیــرو بــه طــور شــبانهروزی روی کیتهــای کرونــا کار
کردیــم .همانطــور 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
کیتهــای ســرولوژی بــه اتمــام رســید و توســط انســتیو
پاســتور تاییــد شــد.
نکتــه متمایــز در رویــه طراحــی ایــن کیتهــا ایــن بــود
کــه از همــان ابتــدا معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزرات
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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و کمــک بســزایی در توســعه ایــن محصــوالت داشــتند ،بــه
طــوری کــه مطالعــات مربوطــه بــه لحــاظ تعــداد نمونــه مورد
مطالعــه در دنیــا کمنظیــر اســت».
پــس از آنکــه انســتیتو پاســتور تاییدیههــای الزم را بــه ایــن
محصــوالت داد ،مجــوز فــروش و صــادرات آنهــا هــم از اداره
کل تجهیــزات پزشــکی اخــذ شــد و تکنولــوژی توســعهیافته
در شــتابدهنده ســیناپس بــه دو شــرکت تولیــدی دانشبنیان
پیشــتاز طــب زمــان و ایــدهآل تشــخیص آتیــه واگــذار شــد.
بــه گفتــه حاجیــان تهرانــی ،اســناد طراحــی ایــن کیــت
کــه اســناد مهمــی هســتند ارائــه شــده و بــه عنــوان کاالی
دانشبنیــان تیــپ یــک (مصادیــق کامــل  )R&Dشــناخته
شــده اســت ،زیــرا بیــش از  90دانــش بــه کار رفتــه در آن
بومــی اســت.
او در خصــوص ظرفیــت تولیــد و تــوان صادراتــی ایــن شــرکت
دانشبنیــان میافزایــد« :کیــت االیــزا و روش آن و بــه
طــور کلــی  Immunoassayیــک تکنولــوژی بالــغ اســت.
هماکنــون شــرکتهای مختلفــی در دنیــا روش ســرولوژی
تشــخیص ویــروس کرونــای جدیــد را طراحــی کردهانــد
ولــی مســئله تولیــد و ظرفیــت واقعــی عرضــه آنهــا بســیار
مهــم اســت .در ایــن خصــوص شــرکتهای پیشــتاز طــب
و ایــدهآل تشــخیص یکــی از باالتریــن ظرفیتهــای تولیــد
در ســطح دنیــا را اعــام کردهانــد .مــواد اولیــه و زیرســاخت
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  20درصــد از ایــن
میــزان بــه کشــورهای منطقــه ،اروپــا ،امریــکای جنوبــی و
آفریقــا صــادر شــود.
در حــال حاضــر بــا توجــه بــه کیفیــت بــاالی کیتهــای
تولیــدی و تولیــد انبــوه کیتهــای مولکولــی و ســرولوژی ،نیاز
داخــل کشــور بــا قیمــت تمامشــده بســیار مناســب تامیــن
شــده اســت و بــا توجــه بــه اخــذ مجوزهــای الزم ب ـهزودی
کیتهــای تشــخیصی پیشــتاز طــب بــه اقصــی نقــاط جهــان
صــادر میشــود».

آخرین خبر تولید و صادرات

دکتــر ســتاری چنــدی پیــش گفتــه بــود« :تولیــد انبــوه
کیتهــای تشــخیص کرونــا توســط شــرکتهای دانشبنیــان
از چنــدی پیــش در ایــران آغــاز شــدهاســت و در زمــان حاضر
تاییدیههــای هشــت کشــور را بــرای صــادرات گرفتهایــم.
در تولیــد کیتهــای ســرولوژی ظرفیــت یــک میلیــون عــدد
در روز و کیتهــای تشــخیص پیسـیآر ماهانــه  1/5میلیــون
عــدد در کشــور وجــود دارد کــه بخشــی از ایــن تولیــدات بــه
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و بخــش دیگــری
نیــز بــرای صــادرات تحویــل میشــود».
الزم بــه ذکــر اســت طبــق آخریــن خبرهــا ،پــس از نخســتین
ت تشــخیصی بــر پایــه االیــزا کــه یــک محمولــه
محمولــه کیـ 
 ۴۰هــزار عــددی بــود و بــه کشــور آلمــان صــادر شــد ،چندی
پیــش نیــز یــک محمولــه بــه ترکیــه فرســتاده شــده اســت.
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در�ره سامانه آی مد و تبسنج یغ� ت�ایس یا�انساخت
ب

اشتغالزایی در دوران رکود همگانی
محصوالت متفاوتی به یاری پزشکان ایرانی آمدهاند تا روند تشخیص و درمان بیماری کرونا را تسهیل
کنند .در این میان چنان که پیشتر نیز گفته شد ،بسیاری از محصوالتی که مشابه خارجی داشتند،
بومیسازی شدند و جز این ،فعاالن فناور دست به اقدامات نوآورانهای نیز زدند که در دنیا اگر بینظیر
نباشد ،کمنظیر است .سامانه منحصربهفرد تشخیص پونومی کووید ۱۹از طریق تصاویر سیتیاسکن یا
همان آی مد و تبسنج طبی غیرتماسی با فناوری مادون قرمز ،دو نمونه از این خدامات هستند.
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سامانه صد درصد بومی

ارزيابــي در كشــورهاي هنــد ،غنــا و ايتاليــا نصــب شــده
و بـهزودي در كشــورهاي اســامي نيــز بــه طــور رايــگان
عرضــه خواهــد شــد».
ربیعــی دربــاره حمایتهــای انجامشــده بــرای توســعه
ایــن ســامانه میگویــد« :بــراي توســعه سيســتم
تشــخيص كوويــد 19حمايتــي دريافــت نكردهايــم و بــر
اســاس مســئوليت اجتماعــي خــود آن را بــه طــور رايگان
در اختيــار مراكــز درمانــي عامالمنفعــه قــرار خواهيــم
داد .البتــه قــرار اســت معاونــت علمــي بــراي توســعه و
تهيــه تــوان پردازشــي در آينــده مــا را حمايــت کنــد
و هميشــه مركــز نــوآوري دانشــگاه صنعتــي شــريف را
مــورد حمايــت قــرار داده اســت».
او دربــاره گروهــی کــه در توســعه ایــن ســامانه نقــش
ایفــا کردهانــد ،توضیــح میدهــد« :ايــن يــك ســامانه
تشــخيص مبتنــي بــر هــوش مصنوعــي اســت و در
ايــن زمينــه گروهــي از بهتريــن دانشــجويان آزمايشــگاه
تحقيقاتــي مــن نقــش كليــدي داشــتهاند .ايــن گــروه
از هشــت مــاه قبــل  AI-Medرا جهــت تشــخيص
بيماريهــاي گوناگــون از طريــق پــردازش هوشــمند
عالمــات و تصاويــر پزشــكي زيــر نظــر مــن كليــد زدنــد
و بــا شــروع شــيوع كوويــد ١٩بــه طــور شــبانهروزي ايــن
ســامانه هوشــمند و منحصربهفــرد را توســعه دادنــد».
ربیعــی در پایــان میافزایــد« :ايــن ســامانه صــد درصــد
بومــي اســت و چــون يــك ســامانه نرمافــزاري اســت،
نيــاز بــه ورود قطعــات از خــارج كشــور نــدارد».

گــروه تحقیقاتــی آی مِــد متشــکل از دانشــجویان و
فارغالتحصیــان دانشــگاه صنعتــی شــریف اســت کــه
تحــت نظــر دکتــر حمیدرضــا ربیعــی اســتاد هــوش
مصنوعــی ،بــا همــکاری دکتــر حســین قناعتــی اســتاد
رادیولــوژی و همــکاری دانشــگاههای علــوم پزشــکی
تهــران ،ایــران ،اصفهــان و کرمــان و بــا حمایــت مرکــز
نــوآوری پژوهشــکده فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
پیشــرفته دانشــگاه صنعتــی شــریف و معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،موفــق بــه توســعه
ســامانهای هوشــمند بــه عنــوان دســتیار متخصصیــن
رادیولــوژی شــده اســت کــه ســرعت و دقــت تشــخیص
کوویــد 19را از طریــق پــردازش تصاویــر سیتیاســکن
قفســه ســینه افزایــش میدهــد.
ســامانه تشــخیص پنومونــی کوویــد 19بــا اســتفاده از
نــوآوری در پیشپــردازش ایــن تصاویــر و الگوریتمهــای
یادگیــری ژرف میتوانــد ناهنجاریهایــی را کــه در
مراحــل ابتدایــی در تصاویــر سیتیاســکن قفســه
ســینه دیــده نمیشــوند تشــخیص داده و حجــم ناحیــه
عفونــی را نیــز در مدتزمــان بســیار کوتاهــی بــا دقــت
بســیار بــاال محاســبه کنــد .ایــن ســامانه بــا ویژگیهــای
منحصربهفــرد جــزو معــدود ســامانههای موجــود دنیــا
بــا دقــت و ســرعت بــاال در تشــخیص کوویــد ۱۹اســت و
آمــاده خدمترســانی رایــگان بــه صــورت برخــط و غیــر
برخــط در تمامــی مراکــز درمانــی دنیاســت.
دکتــر حمیدرضــا ربیعــی ،عضــو کمیتــه هــوش
مصنوعــی ســازمان بهداشــت جهانــی و اســتاد هــوش
مصنوعــی دانشــگاه صنعتــی شــریف و مجــری طــرح
ســامانه تشــخیص پونومــی کوویــد ۱۹از طریــق تصاویــر
سیتیاســکن ،دربــاره اینکــه فنــاوری طراحــی
ایــن ســامانه تــا چــه میــزان در لبــه دانــش قــرار دارد
و آیــا دارای نمونــه مشــابه خارجــی نیــز هســت ،بــه
مجلــه «دانشبنیــان» میگویــد« :ايــن ســامانه عــاوه
بــر پيشپــردازش نوآورانــه ،بــراي تشــخيص از يــك
الگوريتــم يادگيــري عميــق توصيفپذيــر اســتفاده
ميكنــد كــه از الگوريتمهــاي نويــن و در لبــه دانــش
يادگيــري ماشــين و هــوش مصنوعــي اســت .چنــد گــروه
ديگــر در جهــان از يادگيــري عميــق بــراي تشــخيص
كوويــد ١٩اســتفاده ميكننــد ولــي الگوريتــم مــا
متفــاوت از آنهاســت و دقــت و حساســيت باالتــري
دارد».
او همچنیــن میافزایــد« :ايــن ســامانه قابليــت نصــب
روي سيســتمهاي اســتاندارد  PACSمراكــز درمانــي،
دســكتاپ و برخــط را داشــته و از تمامــي جهــان قابــل
اســتفاده اســت .هماكنــون ايــن ســامانه بــا سيســتم
 PACSكــه در بيــش از  ٦٠٠مركــز درمانــي نصــب
شــده ،همبنــدي شــده و در چنديــن بيمارســتان كشــور
نصــب شــده اســت .همچنيــن نمونههايــي جهــت
دانشبنیان
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ایجــاد بحــران کرونــا موجــی از خودبــاوری را در کشــور
ایجــاد کــرد .فعــاالن زیســتبوم فنــاوری و نــوآوری
بــرای مقابلــه بــا بحــران بــه میــدان آمدنــد و هــر روز
از دل ایــن زیســتبوم محصولــی ایرانســاخت تولیــد
شــد« .تبســنج طبــی غیرتماســی بــا فنــاوری مــادون
قرمــز» یکــی از محصــوالت دانشبنیانــی اســت کــه
بومــی شــد.
همزمــان بــا شــیوع کرونــا اســتفاده از تبســنج بــرای
کنتــرل دمــای بــدن گســترده شــد .محصولــی مــورد
اســتفاده و کاربــردی در مکانهایــی کــه در آنهــا رفــت
و آمــد زیــاد بــود .تبســنجها یکــی از تجهیــزات بــرای
مقابلــه بــا کرونــا بــه شــمار میرونــد .محصــوالت بــا
برنــد چیــن در بــازار بهوفــور یافــت میشــد تــا اینکــه
اســفندماه یــک شــرکت دانشبنیــان بــرای بومیســازی
آن اقــدام کــرد و توانســت بــه دانــش فنــی ســاخت
تبســنج طبــی غیرتماســی بــا فنــاوری مــادون قرمــز
دســت یابــد .محصولــی کــه از نظــر کیفیــت برتــر از برنــد
چینــی اســت.
هــادی قزاقــی ،مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان
ســامانههای دمــا ،نــور ،انــرژی ســدنا ،دربــاره ایــن
محصــول گفــت« :بــا شــیوع کرونــا در کشــور خــط تولید

شماره سیونهم خرداد ماه 1399

60

ایــن محصــول را راهانــدازی کردیــم و ایــن اقــدام خــود
بــه اشــتغالزایی منجــر شــد و در شــرایطی کــه کرونــا
رکــود را بــه بســیاری از کســبوکارها تحمیــل کــرد،
راهانــدازی ایــن خــط تولیــد بــرای  23نفــر اشــتغالزایی
بــه همــراه داشــت».
وی ادامــه داد« :تاکنــون ســه هــزار دســتگاه تبســنج بــه
مراکــز گوناگونــی ماننــد بیمارســتانها ،مراکــز ورزشــی و
دانشــگاهها عرضــه شــده اســت و بــا تخفیــف مناســبی
در اختیــار مــدارس ،آموزشــگاهها و مســاجد قــرار
میگیــرد».
قزاقــی دربــاره فنــاوری موجــود در ایــن محصــول
ایرانســاخت گفــت« :فنــاوری موجــود در ایــن
تبســنج بــر پایــه مــادون قرمــز اســت .امــواج بــه
پیشــانی فــردی کــه نیــاز اســت دمــای بــدن او انــدازه
گرفتــه شــود تابانــده میشــود و بــا اندازهگیــری
اختــاف انــرژی رفــت و برگشــت امــواج و پــردازش آن،
اختــاف دمــا بــرآورد میشــود».
تبســنج طبــی غیرتماســی بــا فنــاوری مــادون قرمــز
محصــول ایرانســاختی اســت کــه در بــازاری کــه
محصــوالت چینــی بهوفــور یافــت میشــود ،توانســته
اســت برتــری خــود را اثبــات کنــد .ایــن محصــول تولیــد
دانشبنیان

داخــل بــا وجــود کیفیتــی مشــابه نمونههــای خارجــی،
بــا قیمتــی کمتــر بــه فــروش میرســد .ایــن محصــول
از اواخــر اســفندماه ســال گذشــته مجوزهــای الزم را از
ســازمان ملــی اســتاندارد دریافــت کــرده اســت و بــا ثبت
در ســامانه آیمــد مراحــل ارزیابــی را بــا موفقیــت پشــت
ســر گذاشــته و گواهــی فــروش موقــت شـشماهه خــود
را گرفتــه اســت .همچنیــن در پنــج بیمارســتان تهــران
دســتگاه بــا حضــور  150بیمــار تســت شــد و در مقایســه
بــا نمونــه خارجــی ســربلند بیــرون آمــد.
عــاوه بــر ایــن ،ایــن شــرکت فنــاور توانســته بــا ورود بــه
بازارهــای بینالمللــی و مذاکــره بــا کشــورهای همســایه
از جملــه عــراق و روســیه ،نیازهــای مربــوط بــه ایــن
محصــول را تامیــن کنــد و قــدم بزرگــی در راســتای
اهــداف صادراتــی خــود بــردارد.
ایــن شــرکت دانشبنیــان همچنیــن تولیــد
ترموســتاتهای هوشــمند دیجیتالــی را بومــی کــرده
اســت و از ســال  93تاکنــون  500هــزار دســتگاه را وارد
بــازار کــرده اســت .فنــاوری ســاخت تبســنج و ایــن
ترموســتاتها بســیار بــه یکدیگــر شــبیه اســت و همیــن
علتــی بــرای دســتیابی بــه فنــاوری ســاخت تبســنج در
مدتــی کوتــاه شــد.
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استارتآپ
پگ� ب� سعید ب�درنگ ،بنیانگذار استارتآپ پ�وفایل

لینکدینبومی
مریم مهداد

سعید بیدرنگ بنیانگذار شبکه اجتماعی پروفایل است .او  35ساله است و
لیسانس کامپیوتر دارد .بیدرنگ اهل شهر مشهد است .از دوران راهنمایی
برنامهنویسی میکند اما از 18سالگی برنامهنویسی شغل و حرفهاش شده
است 17.سال در حوزه آیتی در شرکتهای بزرگ مشهدی فعالیت کرده
اما از  10سال پیش تصمیم میگیرد کسبوکار خود را راهاندازی کند.

دانشبنیان
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لطفا پروفایل را معرفی کنید.
پروفایــل یــک شــبکه اجتماعــی ویــژه متخصصــان اســت.
در ایــن پلتفــرم بســتری فراهــم کردهایــم کــه متخصصان
ایرانــی در سراســر جهــان بــا یکدیگــر در ارتبــاط باشــند
تــا فرصــت گفتوگــو و همافزایــی ایجــاد شــود و
متخصصــان در حوزههــای مختلــف بتواننــد نــتورک
خــود را تشــکیل دهنــد.
ایــن اســتارتآپ چــه خدماتــی ارائــه
می کنــد ؟
پروفایــل بــا ارائــه آدرس بــه کاربــران ،شــرایطی بـه وجود
مـیآورد کــه کارت ویزیــت آنالیــن بــرای خــود طراحــی
کننــد و هویــت مجازیشــان از جملــه لینــک تمامــی
شــبکههای اجتماعــی ،بیوگرافــی ،عالقهمندیهــا
و مهارتهــا و ســایر اطالعــات رزومــهای خــود را در
آن قــرار دهنــد و بــهطــور جامــع خــود را در فضــای
اینترنــت معرفــی کننــد.
همچنیــن کاربــران میتواننــد نمونــه کارهــا ،خاطــرات،
روزنوشــت و تجربیــات خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد.
چه سالی این پلتفرم را راهاندازی کردید؟
مــرداد ســال  95همزمــان بــا انجــام پروژههــای
بینالمللــی ،پروفایــل را هــم اســتارت زدیــم .چنــد
ســالی در شــرکتهای بــزرگ مشــغول فعالیــت بــودم
کــه فرصتــی پیــش آمــد بــا شــرکتهای خــارج از
کشــور هــم همــکاری داشــته باشــم ،بنابرایــن بــا
یکســری از شــرکتهای بینالمللــی در امــارات ارتبــاط
گرفتــم ،البتــه پروژههــا را در ایــران انجــام میدادیــم.
در مســیر راهانــدازی اســتارتآپ خــود بــا چــه
چالشهایــی مواجــه شــدید؟
وقتــی پروفایــل را راهانــدازی کردیــم بــا مشــکالت مالــی
زیــادی روبـهرو شــدیم ،چراکــه بـه خاطــر تمرکز بیشــتر
روی اســتارتآپ خــود ،دیگــر انجــام پروژهــای خارجــی
را قبــول نکــردم .حــدود دو ســال اســت کــه روی
پروفایــل متمرکــز هســتم .در ایــن مــدت
چالشهــای زیــادی مثــل از دســت دادن
نیــروی انســانی را پشــتســر گذاشــتهایم .امــا
چالــش اصلــی مــا همیشــه تامیــن نیــروی انســانی
متخصــص بــوده اســت.
تیم پروفایل چند نفر است؟
زمانــی کــه کار را شــروع کردیــم 10 ،نفــر بودیــم کــه
از آن تیــم فقــط یــک نفــر بــا مــن مانــد ،چــون اواخــر
ســال  96اعضــای 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 میپذیرفتیــم
یــا ادامــه میدادیــم .تصمیــم گرفتیــم دوبــاره برخیزیــم.
بــه خاطــر اینکــه جمــعکــردن یــک تیــم زبــده در
مشــهد ســخت اســت ،تصمیــم گرفتیــم دفترمــان را
بــه تهــران انتقــال دهیــم .امــا بعــد از مدتــی دیدیــم
دانشبنیان
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مشــکالتمان کمتــر کــه نمیشــود هیــچ ،مضاعــف هــم
شــد.
دوباره به مشهد بازگشتید؟
بلــه ،چــون اعتبــار کس ـبوکار خــود را مدیــون مشــهد
بودیــم و تمــام ارتباطــات مــا در ایــن شــهر بــود و
اگــر میخواســتیم در تهــران ادامــه دهیــم ،بایــد از
اول شــروع میکردیــم .وقتــی بــه مشــهد بازگشــتیم،
شــروع بــه تشــکیل تیــم کردیــم .طــی یــک ســال و نیــم
گذشــته تیــم دوبــاره ســاخته شــد.
در حــال حاضــر تیــم جدیــد پروفایــل چنــد
نفــر هســتند؟
االن  14نفــر هســتیم .بــرای توســعه تیــم بــا چالشهــای
زیــادی مواجــه شــدیم .طــی یــک ســال و نیــم گذشــته
 30نفــر بــه تیــم پیوســتند امــا رفتنــد.
آیــا نســخه جدیــدی بــه ســرویس پروفایــل
اضافــه شــده اســت؟
نســخه جدیــد پروفایــل بــا طراحــی و تکنولوژیهــای
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
کشــور خواهــد بــود .پروفایــل جدیــد ،بازنویســی
پروفایــل قدیمــی اســت .پروفایــل در گذشــته ایــن
قابلیــت را نداشــت کــه تبدیــل بــه یــک شــبکه اجتماعی
بــزرگ شــود .قبــا یــک امویپــی بــود .یــک محصــول
اولیــه بــود کــه افــراد رزومــه ،مطلــب و نمونــه کارشــان
را بارگــذاری میکردنــد .بیشــتر شــبیه فیســبوک بــود،
امــا در فضــای تخصصــی.
سرمای ه جذب کردهاید؟
تــا بــه امــروز ســرمایهای جــذب نکردیــم .امــا
محصــول جدیدمــان را کــه ارائــه کنیــم ،اگــر
ســرمایهگذاری پیــدا شــود کــه دغدغــه
مــا را داشــته و ماموریــت پروفایــل برایــش
مهــم باشــد ،تمایــل داریــم ســرمایه جــذب
کنیــم ،زیــرا تــا زمانــی کــه پروفایــل بــه
درآمدزایــی برســد زمــان میبــرد.
زمــان قطعــی اینترنــت دچــار چــه
مشــکالتی شــدید؟
چــون مــا روی ســرویس قدیمیمــان
تبلیغــات زیــادی نداریــم و کاربــران ارگانیــک
دارد در نتیجــه زیــاد دچــار مشــکل نشــدیم ،امــا
زمانــی کــه از محصــول جدیدمــان رونمایــی کنیــم
موضــوع اینترنــت برایمــان مهــم خواهــد بــود ،چــون
بــرای معرفــی آن نیــاز بــه تبلیغــات داریــم.
چشمانداز شما برای سال  99چیست؟
بــه نظــر مــن شــرایط بــه ایــن شــکل نمیمانــد و حتمــا
بــه نحــو خوبــی تغییــر خواهــد کــرد .کســبوکارهایی
کــه تــا بــه امــروز دوام آوردنــد بــه امیــد بهبــود اوضــاع
دانشبنیان
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اقتصــادی و شــرایط کشــور ادامــه میدهنــد .شــاید
شــروع ســال  99ســخت باشــد امــا اطمینــان دارم ســال
خوبــی بــرای کســبوکارهای آنالیــن خواهــد بــود.
کشــور مــا فرصتهــا و پتانســیلهای خوبــی دارد کــه
تبدیــل بــه یــک رشــد بــزرگ شــود .کشــور بــهدســت
متخصصــان ســاخته میشــود .امیــدوارم بــا محصــول
جدیــد پروفایــل ارتباطــات بیــن متخصصــان تبدیــل بــه
فرصــت شــود.
پروفایل در بازار رقیبی دارد؟
همــه شــبکههای اجتماعــی مثــل تلگــرام ،فیســبوک
و ...بهنوعــی رقیــب مــا هســتند .مــا بایــد ببینیــم
افــراد نیازهــای ارتباطــی خودشــان را چگونــه برطــرف
میکننــد .شــبکههای تخصصــی مثــل تلگــرام رقیــب
مــا حســاب میشــوند امــا وجــود ایــن رقبــا اتفــاق
خوبــی اســت .در کل هــر شــبکه اجتماعــی کــه در آن
محتــوای تخصصــی ارائــه میشــود ،رقبــای مــا بــه
شــمار میآینــد .پروفایــل بــهدنبــال ایــن اســت کــه
بــهصــورت متمرکــز نیازهــای کاربــران خــود را برطــرف
کنــد .تمــام تــاش خــود را کردهایــم بــه کاربــران ایــن
اطمینــان را دهیــم کــه یــک ســرویس ایرانــی میتوانــد
پشــتوانهای باشــد تــا نیازهــای گفتوگــوی تخصصــی و
ســلف برندینــگ و تمــام امکاناتــی کــه بــرای ارتباطــات
تخصصــی نیــاز اســت ،برطــرف کنــد.
شــما بــرای افــرادی کــه میخواهنــد عضــو
پروفایــلشــوند ،فیلتــر خاصــی داریــد؟
خیــر .قــرار نیســت مــا افــراد را گلچیــن کنیــم .پروفایــل
پلتفرمــی اســت کــه بســتری آمــاده میکنــد تــا افــراد
ثبتنــام و رزومــه خــود را در آن بارگــذاری کننــد .البتــه
در آینــده ابــزار جدیــدی بــه ایــن پلتفــرم اضافــه خواهــد
شــد کــه اعتبــار رزومههــا مــورد ســنجش قــرار خواهــد
گر فت .
کاربــران ایــن امــکان را دارنــد در گروههایــی کــه در
پروفایــل قــرار دارد ،براســاس عالقــه خــود مطالــب
مرتبــط را دنبــال کننــد .بهعنــوان مثــال ،اگــر فــردی
بــه حــوزه آیتــی عالقهمنــد باشــد ،میتوانــد مطالــب
مــورد عالقــه خــود را پیگیــریکنــد .بنابرایــن بــا
مطالعــه مطالــب ارزشــمندی کــه در آن حــوزه تولیــد
میشــود ،بــا افــراد مختلفــی کــه در آن حــوزه فعالیــت
میکننــد ،آشــنا میشــود و میتوانــد بــا آنهــا ارتبــاط
بگیــرد .همچنیــن گروههایــی را کــه در آنهــا گفتمــان
انجــام میشــود شناســایی کنــد ،بنابرایــن میتوانــد
ایــن ارتباطــات را گســترش دهــد.
برنامه پروفایل در آینده نزدیک چیست؟
بــا توجــه بــه چشـمانداز آینــده ،بــا تیــم جدیــد تصمیــم
گرفتیــم از الیــه زیرســاخت تغییراتــی انجــام دهیــم
تــا اگــر تعــداد کاربــران بیشــتر شــد مشــکلی پیــش
نیایــد .االن زیرســاختهای پروفایــل را قــوی کردیــم
کــه کاربــران میلیونــی را بتوانیــم پشــتیبانی کنیــم.
دانشبنیان

تکنولوژیهایــی کــه اســتفاده کردیــم بــهروز هســتند
و خدماتــی کــه ارائــه خواهیــم کــرد در ســطح جهانــی
مطرحنــد.
اســتارتآپهایی کــه در شــهرهای دیگــر
بــ ه جــز تهــران فعالیــت میکننــد ،بــا چــه
چالشهایــی مواجــه هســتند؟
شــاید مشــکل بــزرگ اســتارتآپهای شهرســتانی
موضــوع ارتباطــات باشــد و دور بــودن از پایتخــت کــه
مــا بــرای رفــع ایــن چالــش ،یــک دفتــر در تهــران
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نظــر شــما در مــورد ادغــام چیســت؟ بــه ایــن
موضــوع فکــر کردهایــد؟
چــون شــبکههای اجتماعــی یــک ســرویس مــادر بــه
حســاب میآینــد ،اگــر ســرمایهگذار قــوی داشــته
باشــیم اســتقبال میکنیــم بــا یــک شــبکه اجتماعــی
ادغــام شــویم .چنــد ســرویس در چشــمانداز خــود
تعریــف کردهایــم کــه اگــر پروفایــل مــورد پذیــرش
کاربــران قــرار گیــرد ،بــا جــذب ســرویسهای
کوچکتــر بــه پروفایــل کار را توســعه خواهیــم داد.

داریــم کــه امــور مربــوط بــه توســعه بــازار کس ـبوکار
را انجــام میدهیــم ،چــون مــا نیــاز داریــم بــا ســایر
شــرکتها و اینفلوئنســرها بــا تخصصهــای مختلــف در
ارتبــاط باشــیم .مــا بــا امیــد زنــده هســتیم .امیــدوارم
پتانســیلهایی کــه در کشــور وجــود دارد بــا ایجــاد
زیرســاختها بالفعــل شــوند .مــن هــم پروفایــل را یــک
وســیله میدانــم بــرای ســهیمشــدن در یــک تصمیــم
بــزرگ یعنــی ســاختهشــدن کشــور و دس ـتیافتن بــه
عرصههــای بــزرگ اقتصــادی ،علمــی و تکنولــوژی و...
دانشبنیان
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آبدار� ش� ن ژ�اد ،بنیانگذار استارتآپ ت
اکک�استور
مصاحبه ب� وحید
ب

کاکتوس را آنالین بخر!
هدی فالنجی

کاکتیاستور استارتآپ فعال در زمینه فروش آنالین گل وگیاه از
سال  94کار خود را آغاز کرده است .وحید آبدارباشی همبنیانگذار این
استارتآپ 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 ویژهاش به گیاهان این استارتآپ را راهاندازی کرده
است .با او به گفتوگو نشستیم تا برایمان از کاکتیاستور بگوید.
ایــده کاکتیاســتور چــه زمانــی و چطــور
شــکل گرفــت؟
ایــده کاکتیاســتور براســاس عالقــه شــخصی مــن بــه
ل و گیــاه در ســال  94شــکل گرفــت .مــن
حــوزه گ 
بــه همــراه شــریکم بهــروز دیبــا تصمیــم گرفتیــم بــه
ایــن ایــده جدیتــر نــگاه کنیــم و بعــد از رصــد بــازار
فــروش آنالیــن متوجــه شــدیم در اغلــب فروشــگاههای
آنالیــن برنــد ،جــای ارائــه ایــن نــوع محصــول خالــی
اســت .یعنــی محصــوالت گلخانــهای بهویــژه کاکتــوس
و گلهــای تزئینــی بــه خاطــر شــرایط لجســتیکی و
ارســال حساســی کــه دارنــد ،کمتــر مــورد توجــه قــرار
گرفتهانــد.
در واقــع فــروش گیاهــان بــه شــکل مارکتپلیــس وســیع
و بــا قیمــت گلخان ـهای کــه ب ـ ه دســت کاربــر میرســد
و همچنیــن بــا حــذف واســطهها وجــود نداشــت .عــاوه
بــر ایــن کاکتیاســتور بــا ایــن سیســتم در کنــار کار بــا
گلخانههــا ،بــه پرورشدهنــده هــم کمــک میکنــد.
ل و گیــاه بعــد از ورود
عالقهمنــدان بــه پــرورش گ 
بــه ســایت ،بــذر و لــوازم کاشــت را تهیــه و شــروع بــه
تولیــد میکننــد و در نهایــت بــه فروشــندهها اضافــه
میشــوند.
البتــه کاکتیاســتور پــدری هــم دارد کــه برمیگــردد
بــه یــک دانشــنامه بــه نــام کاکتــوس پدیــا کــه پــروژه
دانشــگاه مــن بــود .بعــد از ارائــه ایــن دانشــنامه در
صفحــات وب ،بازدیــد و اســتقبال خوبــی صــورت گرفــت
و ایدهمــان را در همــان ســال  94اجــرا کردیــم .در
نهایــت آن راه منجــر بــه شــکلگیری کاکتیاســتور
شــد.
در تهــران و کــرج بــا توجــه بــه نــوع آبو هــوا پــروش
برخــی از گلهــا رایــج و البتــه هزینهبــر اســت .عــاوه
دانشبنیان

بــر ایــن نیــاز بــه دانــش فنــی و متخصــص هــم دارد
کــه در هــر شــهری موجــود نیســت مثــا در خیلــی از
شهرســتانهای محــروم خیلــی از گونههــا شناختهشــده
نیســت .مــا بــه دلیــل رســالت اجتماعــی ســعی کردیــم
موضــوع را گســتردهتر کنیــم ،یعنــی بهصــورت آنالیــن
ایــن بــازار را بــههــم نزدیــک کنیــم و فقــط منــوط بــه
کاالهــای مرســوم نباشــد.
در حــال حاضــر ارســال گل و گیــاه را از کــدام
شــهرها انجــام میدهیــد؟
مبــدا اصلــی ارســال مــا از کــرج اســت ولــی در
شهرســتانهای دیگــر هــم نمایندگــی داریــم .بــا قزویــن
هــم قصــد همــکاری داشــتیم کــه ایــده را در شــتابدهنده
دانشــگاه ایــن شــهر ارائــه دادیــم امــا اســتقبال نشــد.
تا امروز جذب سرمایه داشتهاید؟
خیــر .مــا بــا ســرمایه شــخصی شــروع کردیــم .در
حــال حاضــر بــه دنبــال جــذب ســرمایه هســتیم
امــا ســرمایهگذاری کــه دغدغــه ایــن کار را هــم
داشــته باشــد و فقــط روی بیزینــس تمرکــز نکنــد.
بــا ســرمایهگذارانی تــا امــروز مذاکــره کردیــم کــه
متاســفانه توجهــی بــه ایــده و رســالت اجتماعــی ندارنــد
و ســریع ســراغ بــرآورد برگشــت ســرمایه میرونــد.
ترجیــح میدهیــم کاکتیاســتور بــه ایــن شــکل بمانــد
تــا اینکــه بخواهیــم بــا اینگونــه ســرمایهگذاران
ســهیم شــویم.
ممکــن اســت بــا یــک ســرمایهگذار رشــد حبابــی داشــته
باشــیم ولــی نتوانیــم ادامــه دهیــم و شــفافیت ،رشــد و
محبوبیــت بیــن کاربرانمــان را از دســت بدهیــم .امــا اگــر
ســرمایهگذاری باشــد کــه از ایــن مــدل بیزینسپلــن
اســتقبال و بــا گیــاه و طبیعــت ارتبــاط برقــرار کنــد ،مــا
هــم از او اســتقبال خواهیــم کــرد.
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در حــال حاضــر چــه بخشهایــی بــه
کاکتیاســتور اضافــه کردهایــد؟
محصــوالت جدیــدی در قالــب یــک ســبک ژاپنــی اضافه
کردیــم کــه در آن پروســه گلدانهــای پالســتیکی و هــر
فراینــد غیرقابــل تجزیــه را حــذف خواهیــم کــرد .یعنــی
گیــاه بــا بســتری کــه بــه مشــتری ارائــه میشــود بعــد
از اینکــه رشــد کافــی را داشــت میتوانــد وارد بســتر
دیگــری شــود و بســتر قبلــی از بیــن م ـیرود.
به نقطه سربهسر رسیدهاید؟
مــا نقطــه سربهســر را تقریبــا رد کردهایــم امــا از ســال
 94تــا  96دائــم در حــال ضــرردادن بودیــم و تمــام
پروســههای ارســال را امتحــان کردیــم تــا اینکــه
توانســتیم بــه نقطــه فعلــی برســیم.
پلن درآمدزایی شما به چه صورت است؟
پلــن درآمدزایــی مــا مارکتپلیــس اســت و ســود
ناچیــزی از گلخانــهداران میگیریــم .بهمــرور هــم
اعتمــاد آنهــا را جلــب کردیــم .گلخان ـهدار ابتــدا نــگاه
مثبتــی بــه مــا نداشــت بــه ایــن دلیــل کــه تــا امــروز
بــا یــک روال ســنتی ادامــه داده بــود .در روال ســنتی
بــا چنــد مرحلــه شــدن و وجــود داللهــای متفــاوت
قیمتهــا افزایــش پیــدا میکنــد و ایــن باعــث
میشــود بــه عنــوان یــک کاالی غیرضــروری خیلــی بــه
گیاهــان بهــا داده نشــود.
دانشبنیان

در زمینــه ارســال گیاهــان بــا چــه مشــکالتی
روب ـهرو هســتید؟
مــا بــا دو نفــر شــروع بــ ه کار کردیــم و نزدیــک بــه
یــک ســال هــم دونفــری کار را ادامــه دادیــم .مــن
ارســالکننده بــودم و بــهخاطــر عالق ـهای کــه داشــتم
حســاس بــودم گلهــا آســیب نبیننــد و در حــال حاضــر
مبــدع روشهــای ارســالی هســتیم ولــی در کنــار آن بــا
نهادهایــی مثــل باربــری و پســت هــم کــه روال ســابق و
ســنتی خــود را دارنــد همــکاری داریــم .مــا یــک روش
ویــژه بســتهبندی ،ارســال ،زندهرســانی و سالمرســانی
ایــن نــوع محصــول را تجربــه کردیــم و آمــوزش دادیــم و
تیــم کاکتیاســتور کــه در ایــن زمینــه کار میکنــد در
مــورد هــر ســفارش میدانــد کــه بــا چــه گیاهــی و بــا
چــه درج ـهای از شــکنندگی ســروکار دارد.
ایــن روش ارســال و فــروش خیلــی نگاههــا را بــه ایــن
ســمت جــذب کــرده اســت و ارزشــی کــه مــا اضافــه
کردیــم ایــن اســت کــه بــه غیــر از پرورشدهنــدگان،
کســبوکارهای خانگــی و خانمهــای خانــهداری کــه
گیــاه پــرورش میدهنــد ،گلــدان طراحــی میکننــد
و بــه فــروش میرســانند و دو ســه برابــر مــا ســود
خواهنــد بــرد.
چه خدمات دیگری ارائه میدهید؟
در حــوزه آمــوزش ،کاکتوسپدیــا را داریــم و بــه
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ایــن دلیــل کــه تخصــص دانشــنامهای دارد بــا کمــک
تجربیــات و نظــر کارشناســان روش را عــوض کردیــم
و روشهــای نگهــداری بومــی را مــد نظــر قــرار دادیــم.
خاســتگاه خیلــی از کاکتوسهــا مکزیــک و امریــکای
جنوبــی اســت امــا وقتــی شــما آنهــا را در ایــران
نگهــداری میکنیــد بایــد بدانیــد کــه چطــور بــا گیــاه
رفتــار کنیــد .مــا قوانیــن رایــج در جامعــه کــه بایــد
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
گیاهــان قابــل پــرورش باشــند .تیــم تولیــد محتــوای
مــا بــا اســتفاده از زبــان و بیــان ســاده گلخانهدارهــا،
آموزشهــا را در اختیــار مــا میگذارنــد و مــا بــا
تکنیکهــای خودمــان محتــوا را در وبســایت قــرار
میدهیــم.
تــا امــروز چــه چالشهایــی داشــتید؟ چطــور
ایــن چالشهــا را رفــع کردیــد؟
از چالشهــای بخــش ســنتی بایــد گفــت .بخــش ســنتی
بــه دو بخــش تقســیم میشــود ،پرورشدهنــدگان
و سیســتمهای حملونقــل ســنتی کــه ســالها بــه
روشهــای ســنتی خدمــت کردهانــد و زمانــی کــه
محصولــی بــه ایــن شــکل بــه آنهــا ارائــه میشــود
واکنــش نشــان میدهنــد و ایــن طبیعــی اســت .در
دانشبنیان

راســتای برطــرف کــردن ایــن چالــش مذاکــرات و
آموزشهــا تیــم مــا بــا خیلــی از گلخانهدارهــا توانســته
کمــک کنــد تــا بتواننــد از طریــق کانــال فــروش مــا
گلخانهشــان را بزرگتــر کننــد و حجــم فــروش بیشــتر
و بهتــری داشــته باشــند.
امــا در بخــش دیگــر زیرســاختهای ارســال مــا بســیار
ضعیــف اســت و اســتارتآپهایی کــه محصــوالت
را ارســال میکننــد عمومــا خودشــان یــک سیســتم
ارســالی را طراحــی کردهانــد .اگــر مســئولین بــه دنبــال
حمایــت از اســتارتآپها بهویــژه اســتارتآپهای
کوچــک هســتند ،بایــد ســازوکار پســتی و بــه طــور
کلــی ارســال کاال را اصــاح کننــد و راهــکاری بــرای
ایــن موضــوع در نظــر بگیرنــد .در واقــع بزرگتریــن
چالــش مــا کــه در ایــن زمینــه بــه دنبــال ســرمایهگذار
هــم هســتیم بخــش ارســال و زیرســاختهای مربــوط
بــه آن اســت.
و حرف آخر؟
گیاهــان در کنــار زیبایــی کــه بــه مــا میدهنــد بــه
محیــط زیســت هــم کمــک میکننــد .روزهــای اول
شــروع بــهکار خیلــی چالــش داشــتیم بــه ایــن دلیــل
کــه تــا امــروز ایــن نمونــه کارهــا انجــام نشــده اســت و
ریســک باالیــی داشــت امــا ســعی کردیــم ناامیــد نشــویم
و فقــط عالقــه مــا را زنــده نگــه داشــته اســت.
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کارآفرینی
مد�عامل هلدینگ دانشبنیان ی ن
گر�وب
گفتوگو ب� همدی حممدی ،ی

استفاده بهینه از دوران کرونا و
پساکرونا
نیلوفر منزوی

«چشمانداز ما از همان ابتدا جهانی کردن صنعت آیتی ایران بود ».این را مهدی محمدی،
مدیرعامل هلدینگ دانشبنیان گرینوب میگوید .هلدینگی که چندین شرکت دانشبنیان
و شتابدهنده گرینتک را در مجموعه خود دارد .محمدی معتقد است آنچه سبب شده
امروز کارآفرینی موفق باشد ،تجربهای است که طی سالها کار در شرکتهای مختلف
اندوخته و توانسته است از پس همان سالها همبنیانگذار خوبی برای فعالیت خود پیدا
کند .او میگوید بدون کسب تجربه ،چنین چیزی ممکن نبود .محمدی میگوید« :به اعتقاد
بوکار مثلثی است که سه راس آن عبارتند از مشتری ،همکاران و
مجموعه ما ،هر کس 
جامعه و اکوسیستم و ما میخواهیم مشتریان راضی ،همکاران خوشحال و جامعه سالم
داشته باشیم و تا امروز نیز همه تصمیماتمان حول این محور چرخیده است».

دانشبنیان
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گریــنوب از چــه ســالی و چگونــه کار خــود را
آغــاز کــرد؟
گریــنوب از ســال  1390ایجــاد شــد .ماموریتــی کــه
بــرای خــود تعریــف کردیــم ،نقشآفرینــی در تحــول
دیجیتالــی کشــور بــود و چشــماندازمان جهانــی کــردن
صنعــت آیتــی ایــران بــود ،بــه ایــن معنــی کــه خدمــات
خــود را در کالس جهانــی بــا مهنــدس ایرانــی عرضــه
کنیــم .بــا ایــن اهــداف بــا همراهــی چنــد فاینــدر دیگــر
شــرکت را بــه پیــش بردیــم .اول شــرکت نوآفریــن بودیــم
و بعــد کــه بحــث شــرکتهای دانشبنیــان مطــرح شــد،
گواهــی دانشبنیانــی را اخــذ کردیــم.
از آنجــا کــه ماموریــت ســازمانی مــا کمــک بــه تحــول
دیجیتالــی در ایــران بــود ،دیدیــم کــه بــرای رســیدن
بــه ایــن تحــول نیــاز بــه ابــزار و زیرســاخت داریــم و
در همیــن راســتا شــروع بــه کار کردیــم و کار خــود را
گســترش دادیــم بــه شــکلی کــه در حــال حاضــر یــک
هلدینــگ دانشبنیــان هســتیم کــه چندیــن شــرکت
دانشبنیــان را زیرمجموعــه خــود دارد .کاری کــه مــا
انجــام دادیــم ،شــبیه بــه کاری اســت کــه آمــازون و
آیبـیام در دنیــا بــا نــام میزبانــی ابــری انجــام میدهنــد.
دانشبنیان

بوکارهای اینترنتــی خدمــات پایــه ماننــد
مــا بــه کســ 
خدمــات امنیتــی ،زیرســاختی و میزبانــی ابــری ارائــه
میکنیــم و در حــال حاضــر نیــز  75هــزار مشــتری از
سراســر کشــور داریــم.
دربــاره خدمــات و محصــوالت دانشبنیــان ایــن
مجموعــه بیشــتر توضیــح میدهیــد؟
چندیــن خدمــت و محصــول دانشبنیــان داریــم .یکــی از
اینهــا بخــش ابــری بــه نــام پاپیــروس اســت .پاپیــروس
اتوماســیون تحــت وب بــرای اســتفاده چاپخانههاســت تــا
کار خــود را بــه شــکل آنالیــن انجــام دهنــد و ظرفیــت
خالــی چاپخانههــا را بــه اشــتراک بگذارنــد .در حــال
حاضــر ایــن خدمــت باعــث شــده چندیــن چاپخانــه کــه
در آســتانه ورشکســتگی قــرار داشــتند ،نجــات پیــدا کنند
و بعضیهــا صــادرات خدمــات چاپــی بــه کشــورهای
همســایه داشــته باشــند.
سایتســاز مانــا دیگــر خدمــت ماســت کــه چندزبانــه
اســت و بــا چنــد کلیــک میتوانــد یــک ســایت آمــاده
کنــد .بــا توجــه بــه هــوش مصنوعــی بــه کار رفتــه در
ایــن سایتســاز ،تولیــد محتــوا ،تبلیغــات و دیجیتــال
مارکتینــگ را نیــز در خــود دارد و بــه شــما کمــک میکند
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تــا بــه شــکل هوشــمند خدمــات خــود را گســترش دهید.
در اصــل سایتســاز مانــا صفــر تــا صــد کار را بــرای
شــما انجــام میدهــد :از طراحــی ســایت تــا دیجیتــال
مارکتینــگ .ایــن خدمــت مشــتریهایی در دنیــا نیــز دارد
و کمــک بــه ارزآوری میکنــد.
همچنیــن مجموعــه مــا اولیــن کارتخــوان اتوبوســی را کــه
از سیســتم آنالیــن پشــتیبانی میکنــد ،تولیــد کــرده
اســت .ایــن محصــول کامــا داخلــی اســت در حالــی
کــه تــا االن همــه کارتخوانهــا وارداتــی بودهانــد .از
ایــن محصــول در سیســتم اتوبوســرانی تبریــز اســتفاده
میشــود.
مضــاف بــر اینهــا ،در ســازمان مــا همیشــه مســئولیت
اجتماعــی امــری مهــم بــوده اســت .بــه همیــن خاطــر
منتظــر نماندیــم تــا تبدیــل بــه شــرکتی بــزرگ شــویم
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 میفروشــیم،
یــک درخــت در پــارک خورشــید مشــهد میکاریــم.
همچنیــن شــتابدهندهای را بــه نــام گرینتــک در
هلدینــگ خــود راهانــدازی کردهایــم تــا بــه وســیله آن بــه
دانشبنیان

اســتارتآپها کمــک کنیــم.
ســرمایه انجــام ایــن کارهــا را چطــور بــه دســت
آوردیــد؟ ســرمایهگذار داشــتید؟
زمانــی کــه مــا شــروع بــه کار کردیــم ،ســرمایهگذار بــه
شــکل حــاال وجــود نداشــت .ســرمایهگذاری خطرپذیــری
در کار نبــود .بنابرایــن بــا پسانــداز خودمــان ،کمکهــای
خانــواده و درآمدهایــی کــه از طریــق کارهــای دانشــجویی
بــه دســت میآوردیــم ،کار را پیــش بردیــم .مجبــور
بودیــم خیلــی ســریع هــم رشــد کنیــم وگرنــه از بیــن
میرفتیــم.
بازاریابــی و بازارســازی بــرای خدمــات و
محصــوالت جدیــد و دانشبنیــان کاری دشــوار
اســت .شــما چطــور از پــس انجــام ایــن مهــم
برآمدیــد؟
بلــه ،در آن زمــان کــه شــروع بــه کار کردیــم ،خدمــات
میزبانــی وب بســیار جدیــد بــود و در اصــل مــا روی لبــه
تکنولــوژی حرکــت میکردیــم و شــبانهروزی مشــغول
فعالیــت بودیــم .همانطــور کــه گفتیــد ،بازاریابــی
بــرای چنیــن چیــزی کار بســیار ســختی اســت .امــا
آقــای هاشــمی کــه یکــی از همبنیانگــذاران شــرکت
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بــود ،ســابقه خوبــی در ســختافزار داشــت و از تجربــه
و نفــوذش در ایــن بــازار اســتفاده کــرد تــا بتوانیــم آن
مشــتریان ســختافزار را تبدیــل بــه مشــتریان خدمــات
میزبانــی وب کنیــم .از آنجــا کــه کیفیــت کارمــان
قابــل رقابــت در جهــان اســت ،بهراحتــی و بــا ســرعت
توانســتیم بــازار کارمــان را گســترش دهیــم .بــا وجــود
اینکــه شــرکت مــا در مشــهد مســتقر اســت امــا بیــش
از نیمــی از مشــتریان مــا از تهــران هســتند و ایــن نشــان
میدهــد خدمــات از راه دور خوبــی ارائــه کردهایــم.
در مســیری کــه تــا امــروز پیمودهایــد ،بــا
چــه چالشهایــی مواجــه شــدهاید؟ آیــا بــه
راهــکاری بــرای حــل آنهــا نیــز دســت پیــدا
کرد هایــد؟
اولیــن و بزرگتریــن چالــش مــا در کار ،بیثباتــی
کشــور اســت کــه بــه واســطه تحریمهــای ظالمانــه بــه
وجــود آمــده اســت .بســیاری از مســائل را نمیتوانیــم
پیشبینــی کنیــم و در کنــار تحریمهــا مســئله تــورم
و گاه تصمیمــات کالن بــدون مطالعــه نیــز مشکلســاز
میشــوند .امــا بــرای پشــت ســر گذاشــتن ایــن چالــش
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
توانســتیم در شــرایط اقتصــادی گوناگــون بــه کار خــود
دانشبنیان

ادامــه دهیــم.
چالــش دیگــر ایــن اســت کــه در صنعــت آیتــی و بــه
طــور کلــی صنایــع هایتــک بــه دلیــل جدیــد بــودن
آنهــا ،ضعــف قانونــی داریــم .شــخصا بــرای حــل ایــن
چالــش عضــو انجمنهــای مختلفــی شــدم کــه بتوانــم
در رایزنیهــا و ارائــه پیشــنهادها بــرای قانونگــذاری
ت مدیــره شــرکتهای
اثرگــذار باشــم .مــن عضــو هیئــ 
دانشبنیــان اســتان ،هیئــت مدیــره صادرکننــدگان
خدمــات فنــی و مهندســی و عضــو کمیســیون صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی اتــاق بازرگانــی هســتم.
همچنیــن عضــو اتحادیــه شــرکتهای کامپیوتــری
اســتان و نظــام صنفــی رایانــهای کشــور .در ایــن
انجمنهــا تــاش کردیــم تــا بــه قانونگــذاری بــرای
ایــن حوزههــا کمــک کنیــم و جلســاتی را بــا اســتانداری
و مقامــات مســئول کشــور داشــتیم.
مشــکل دیگــری کــه داریــم ،پیــدا کــردن نیــروی ماهــر
و متخصــص اســت زیــرا متاســفانه فارغالتحصیــان
دانشــگاهی مــا مهــارت کافــی بــرای ورود بــه بــازار کار
را ندارنــد و دانشــگاهها آموزشــی در ایــن زمینــه ارائــه
نمیدهنــد .بهخصــوص ایــن مســئله در صنعــت آیتــی
بهوفــور مشــاهده میشــود .بــرای حــل ایــن مســئله،
در مرکــز شــتابدهنده خــود دوره آمــوزش حرفـهای بــرای
ورود بــه بــازار کار ارائــه میکنیــم کــه رایــگان اســت و
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شــرکتهای عــادی بــا آن مواجــه نیســتند؟
یکــی از بزرگتریــن تفاوتهــا در مدیریــت شــرکتهای
دانشبنیــان بــا شــرکتهای عــادی ،مدیریــت نخبــگان
اســت زیــرا پرســنل معمــوال از گــروه نخبــگان انتخــاب
میشــوند و شــرکتهای دانشبنیــان متشــکل از
مدیــران جــوان و کارمنــدان نخبــه هســتند و اینکــه
مدیــر بتوانــد بــه نحــوی کار شــرکت را بــا روحیــات
آنهــا وفــق دهــد و زمینــه را بــرای پیشــرفت آنــان
فراهــم کنــد ،کار ســختی اســت کــه اگــر انجــام شــود،
میتوانــد پیــروز و موفــق باشــد.
در ایــن شــرکتها همچنیــن وابســتگی بــه نیــروی
انســانی بســیار زیــاد اســت و بیــش از آنکــه ســختافزار
یــا نرمافــزار در شــرکتهای دانشبنیــان اهمیــت
داشــته باشــد ،ایــن مغزافــزار اســت کــه اثرگــذاری باالیی
دارد .بنابرایــن مهاجــرت نیروهــا میتوانــد لطمــات
زیــادی بــه شــرکت وارد کنــد و مدیــر الزم اســت بــا
حفــظ چابکــی در مجموعــه ،ایــن لطمــات را بــه حداقــل
برســاند .اساســا چابکــی در مجموعههــای دانشبنیــان
خیلــی مهــم اســت زیــرا ســرعت تکنولــوژی باالســت و
ایــن شــرکتها خــود را بایــد بــا تحــوالت روز هماهنــگ
نگــه دارنــد.
جــز مــواردی کــه ذکــر شــد ،بــه نظــرم مدیــران
شــرکتهای دانشبنیــان بایــد پیــش از تاســیس
شــرکت تجربیــات کاری مناســبی داشــته باشــند
و کارمنــد شــرکتهای دیگــری باشــند و بتواننــد
همبنیانگــذار مکمــل خــود را پیــدا کننــد.
توصیهتــان بــه کســانی کــه میخواهنــد وارد
ایــن کار شــوند و شــرکتی دانشبنیــان تاســیس
کننــد ،چیســت؟
توصیــهام ایــن اســت کــه شــرکتهای دانشبنیــان بــه
دنبــال حمایتهــای دولتــی نباشــند و خــود را وابســته
بــه آنهــا نکننــد زیــرا بــه چشــم دیــدهام هــر شــرکتی کــه
وابســته شــد ،چابکــی خــود را از دســت داد و بهمــرور از
گردونــه رقابــت حــذف شــد.
کارآفریــن شــدن شــاید ســخت باشــد امــا ســختتر از همــه
پیــدا کــردن فاینــدر خوب اســت .از طرفــی کارآفرینــی بدون
تجربــه نیــز بــه نظــرم بیمعناســت .کارآفرینــی ترکیبــی
اســت از ایــده و خالقیــت ،تجربــه و پارتنــر خــوب .همــه
کارآفرینهــای دنیــا هــم شــخصی را نــه شــبیه خــود ،بلکــه
بــه شــکلی کــه مکملشــان باشــند ،داشــتهاند .ایــن کوفایندر
خــوب هــم لزومــا همکالســی دانشــگاه شــما نیســت .مــن
پیــش از تاســیس ایــن شــرکت و از اولیــن روزهایــی کــه
وارد دانشــگاه شــدم ،کار کــردم و  12ســال تجربــه به دســت
آوردم .زمانــی کــه کار میکــردم ،فرصــت خوبــی بــود کــه
کوفاینــدر پیــدا کنــم .کســی کــه بــا هــم تجربــه همــکاری
داشــته باشــیم و بــرای کار در بلندمــدت همدیگــر را انتخاب
کنیــم .نداشــتن تجربــه و پیــدا نکــردن کوفاینــدر خــوب
مثــل ســم بــرای کارآفریــن اســت.

افــراد آموزشدیــده ملــزم نیســتند در گری ـنوب فعالیــت
کننــد و میتواننــد پــس از دیــدن آموزشهــای الزم بــه
کار در هــر شــرکت دیگــری بپردازنــد .در مــورد نیروهــای
متخصــص معضــل دیگــری بــه نــام مهاجــرت بــه تهــران
نیــز داریــم کــه بــا تالشهایــی کــه انجــام دادهایــم،
شــاهد مدیریــت معکــوس هســتیم و حتــی دو نیــروی
اصالتــا تهرانــی داریــم کــه بــرای کار ،شــرکت مــا را در
مشــهد انتخــاب کردهانــد.
شــیوع بیمــاری کرونــا روی کســبوکار شــما
تاثیــری نداشــته اســت؟ در ایــن مــدت مشــغول
چــه کارهایــی بودهایــد؟
مســلما هــر واقع ـهای ماننــد شــیوع بیمــاری کرونــا کــه
روی اقتصــاد کالن تاثیــر میگــذارد ،بــا یــک تاخیــر
زمانــی روی همــه کس ـبوکارها اثرگــذار خواهــد بــود و
رکــود حاصــل از آن گریبانگیــر همــه میشــود .امــا مــا
ســعی کردیــم بــه ایــن بحــران بــه چشــم یــک فرصــت
نــگاه کنیــم و معتقدیــم تمــام تالشهایــی کــه طــی 10
ســال گذشــته در زمینــه فرهنگســازی تحــول دیجیتالــی
در کشــور شــده اســت ،تاثیــری کمتــر از تاثیــر
همهگیــری کرونــا بــر ایــن مســئله داشــته اســت .اگــر
بتوانیــم از رکــود حاصــل از ایــن بیمــاری عبــور کنیــم،
بــه نظــر میرســد فرصــت خوبــی بــرای دانشبنیانهــا
خصوصــا در زمینــه آیتــی ایجــاد شــده اســت تــا
بتواننــد ســهم خــود را از اقتصــاد دیجیتــال افزایــش
دهنــد .امــروزه کــه نفــت بــه حداقــل قیمــت خــود در
دهههــای اخیــر رســیده اســت و شــرکتهای بــزرگ
و جهانــی فعالیــت خــود را تقریبــا متوقــف کردهانــد
و زمــان میخواهنــد تــا دوبــاره بــه بــازار برگردنــد،
فرصتــی بــرای دانشبنیانهــا خواهــد بــود تــا وارد
بازارهــای جهانــی شــوند و ســهم اقتصــاد دیجیتــال را از
تولیــد ناخالــص ملــی بــاال ببرنــد.
گری ـنوب همزمــان بــا اتفاقــات کرونــا ســه اقــدام انجــام
داد .یکــی اینکــه بســته حمایتــی بــرای کس ـبوکارهای
اینترنتــی در نظــر گرفــت تــا بــه هرکــدام از  75هــزار
مشــتری مــا کــه بــه دلیــل شــرایط امــروز تــوان مالــی
تمدیــد اشــتراک خــود را ندارنــد ،کمــک شــود .مضــاف
بــر ایــن دوره شــتابدهی آنالیــن را راهانــدازی کردیــم کــه
همــه شــرکتها و اســتارتآپها میتواننــد در آن شــرکت
کننــد .بــه عــاوه یکــی از دغدغههــای مــا ،اســتفاده از
فرصــت صــادرات در دوران پســاکرونا بــود .بــه همیــن
دلیــل بــا راهانــدازی ســرویسهای بینالمللیســازی کــه
بــا کمــک پــارک فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات خراســان
انجــام شــد ،میتوانیــم ســرویس بینالمللیســازی را
بــه کل کشــور ارائــه دهیــم تــا آنهــا از نظــر زیرســاختی
ایــن تــوان را داشــته باشــند کــه بتواننــد در بازارهــای
بینالمللــی حضــور پیــدا کننــد.
مدیــر یــک شــرکت دانشبنیــان بــا
چــه مســائلی روبــهرو اســت کــه مدیــران
دانشبنیان
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مد�عامل
رضا� ،ی
گفتوگو ب� همدی ی
ش� کت دانشبنیان کندا ایده

تحریم برای ما
فرصت بود
ملیکا حسینی

شركت كندا ايده سالهاست که در زمینه خدمات ژئوماتیک و
انفورماتیک آغاز به کار کرده است و تا به حال در پروژههای 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 راهاندازی و بهرهبرداری از سیستمهای مدیریت
یکپارچه اطالعات مکانی آغاز کرد؛ زيرساختهاي مديريت يكپارچه
اطالعات که از زمان و مكان به شكل ذاتي پشتيباني ميكنند و
بهخوبي در نقش يك ابزار پشتيبان تصميمسازی ( )DSSظاهر
میشوند و ياريرسان مديران و كارشناسان سازمان خواهند بود.
د تحقيق و
كندا ايد ه در چند سال گذشته ،تمرکز واح 
توسعه خود را روی ايجاد يك هسته بومي مديريت دادههاي
د محصوالت موفقی
مكاني گذاشته است كه حاصل آن تولی 
چون Map Plus ، iCens، DoxO، LandBankبوده
است؛ محصوالتی که گزينه مناسبي جهات فراهم کردن
مرجع سازمانهاست.
بستری براي فعاليتهاي مكان
ِ
مهدی رضایی ،مدیرعامل این شرکت ،متولد سال  63است و بهزودی
از تز  IBMخود دفاع میکند و با همراهی برادرش بابک رضایی که
ریاست هیئتمدیره را بر عهده دارد ،از سالهای دور ،کندا ایده را
توگوی پیش رو از نحوه ورود
به نقطه حاضر رسانده است .او در گف 
به بازار و فرصتهایی که در اثر تحریم برایشان ایجاد شد ،میگوید
و توصیههایی برای کسانی که هنوز در ابتدای راه هستند دارد.
دانشبنیان
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کندا ایده از چه سالی شروع به کار کرد؟
هســته اصلــی شــرکت از ســال  82 ،81شــکل گرفت .شــروع
بــه کار مــا همزمــان شــد بــا اواخــر دولــت آقــای خاتمــی
کــه کمکــم شــرکتهای خارجــی و مشاورانشــان داشــتند از
کشــور میرفتنــد و جــا بــرای شــرکتهایی ماننــد مــا بــاز
شــد .از همــان زمــان کنــدا ایــده شــکل گرفــت و بــه رشــد
خــود ادامــه داد.
از زمــان حضورمــان در صنایــع پتروشــیمی و خدمترســانی
در ایــن حــوزه تــا امــروز شــرکتمان همــواره شــیب رو بــه
بــاال داشــته و بــه رشــد خــود ادامــه داده اســت .مــا در
چندیــن حــوزه محصــول و ســرویس داریــم امــا درآمــد خود
را ناشــی از فــروش ســرویس میدانیــم .بیــس کار براســاس
ســامانههایی اســت کــه اولیــن اســتارت آن در صنایــع
نفتــی زده شــد و بــه نوعــی سیســتم مــا بــه پایــش مدیریــت
پروژههــای ایرانــی کمــک کــرد .ایــن ســامانه آیتمــز نــام دارد
و بعدهــا در صنعــت مخابــرات نیــز بــا شــرکت ایرانســل کار
کردیــم و بــا شــرکتهای مختلــف دیگــری بــه فعالیــت
پرداختیــم.
چطــور شــد گواهــی دانشبنیــان را دریافــت
کردیــد؟
ســال  93 ،92بــود کــه بــا مفهــوم دانشبنیــان آشــنا
شــدیم و ســال  94اقــدام بــه گرفتــن گواهــی دانشبنیــان
کردیــم .آن ســال بــا چهــار محصــول گواهــی را گرفتیــم و
در ســالهای بعــد از آن نیــز محصــوالت جدیدتــری ارائــه
کردیــم و هنــوز هــم در حــال انجــام کارهــای نــو هســتیم.
بــه طــور کلــی جنــس کاری ما بیشــتر  B2Bو  B2Gاســت
امــا میخواهیــم کمکــم بــه ســمت  B2Cحرکــت کنیــم.
هــدف مــا در شــرکت ایــن نیســت کــه تنهــا بــه مشــتری
یــک سـیدی بفروشــیم کــه روی سیســتمش نصــب کنــد و
کار مــا تمــام شــود .مــا نــگاه میکنیــم کــه مشــتریها چــه
میخواهنــد؟ مدیــر یــک بخــش در پتروشــیمی یــا همــراه
اول چــه نیــازی دارد؟ ایــن نیــاز و خواســته را میگیریــم و در
نهایــت طــی فراینــدی محصولــی عرضــه میکنیــم کــه بــه
کار مشــتری بیایــد .اساســا کامپیوتــر بــرای انجــام کارهــای
تکــراری اســت و مــا ایــن مســیر را تســهیل میکنیــم.
سیســتمهای مختلفــی براســاس اطالعــات مکانــی داریــم
کــه هــم  2Dبودهانــد و هــم .3D
بــرای نیــل بــه همیــن هــدف نیــز از ســال  91البراتــواری
بــا محوریــت تحقیــق و توســعه راهانــدازی کردیــم .در آن
البراتــوار روی تکنولــوژی  ARو  VRکار کردیــم و حتــی
البراتــوار دریاییمــان را راه انداختیــم کــه بتوانیــم بــه طیــف
مشــتریهایی کــه در صنایــع مرتبــط بــا دریــا مشــغول بــه
کار هســتند ،ســرویس ارائــه دهیــم .میتوانــم بگویــم کــه
واحــد  R&Dدر هــر شــرکت دانشبنیــان ماننــد چاهــی
اســت کــه دائــم بایــد در آن پــول بریزیــد تــا بتوانیــد نهایتــا
یــک محصــول از آن خــارج کنیــد.
گفتیــد شــرایط تحریــم بــرای شــما یــک فرصــت
بــود .بــه نظــر خودتــان توانســتهاید محصــوالت و
دانشبنیان
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خدماتــی قابــل رقابــت بــا جهــان تولیــد کنیــد؟
دانشــی کــه مــا داریــم و براســاس آن ســرویسها را بــه
مشــتریانمان ارائــه میکنیــم ،بــه گــواه آنهــا همــواره
کارگشــا بــوده اســت .بلــه ،شــرایط تحریــم واقعــا بــرای
مــا فرصــت بــود .در نبــود شــرکتهای خارجــی کــه
میتوانســتند ســرویسهای مــا را بــه چندیــن برابــر قیمــت
بفروشــند ،توانســتیم همــان ســرویسها را بــا قیمتــی
منصفانــه عرضــه کنیــم .حاصــل کارمــان هــم پس از ســالها
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 ســالهایی کــه مدیریــت شــرکت را بــر عهــده
داشــتید ،بــا چــه مشــکالتی روب ـهرو شــدهاید؟
شــرکتداری اساســا کار ســختی اســت و شــما دائمــا بــا
بیمــه و مالیــات و تــورم و کمبــود نقدینگــی دســت بــه
گریبانیــد .االن بســیاری از همســن و ســاالن مــن کــه آنهــا
را میشــناختم ،بــه خــارج از کشــور مهاجــرت کردهانــد
و در شــرکتهای خارجــی کار میکننــد .مــا هــم اگــر
میخواســتیم ،میتوانســتیم همیــن وضعیــت را داشــته
باشــیم و ایــن مشــکالت را بــر دوش نکشــیم امــا نگاهمــان
هیچوقــت ایــن نبــوده اســت .از همــان روز اول تــاش کردیم
و کنــدا ایــده را آجــر بــه آجــر روی هــم چیدیــم .گاهــی
کــه بــه عقــب نــگاه میکنیــم و بــا هــم گــپ میزنیــم،
یــاد روزهایــی میافتیــم کــه ســه نفــری در یــک دفتــر
کوچــک کار میکردیــم و حــاال دو دفتــر در تهــران داریــم
و  100کارمنــد بیمهشــده .چیــزی در حــدود  150نفــر بــا
مــا کار میکننــد .در مســیرمان هــم ســختیهای زیــادی
کشــیدهایم و چــون مجموعــه خصوصــی هســتیم ،ناچــار
بودیــم همــواره قائــل بــه نتیجــه و نتیجهگــرا باشــیم .الزامــا
همیشــه نتیجــه مثبــت نیــز نگرفتهایــم امــا جوابهــای
منفــی مــا را بــه ســوی رســیدن بــه جــواب مثبــت هدایــت
کردهانــد .بنابرایــن مدعــی هســتیم کاری میکنیــم کــه
بقیــه نمیکننــد .کار مــا کشــتن اژدهاســت و هــر کســی
ســراغ ایــن کار ســخت نمــیرود .مــا بــه حــوزهای ورود
پیــدا کردیــم کــه هــر چنــد رقبایمــان کــم بودنــد امــا کاری
بســیاری دشــوار پیــش رو داشــتیم .رســیدن بــه جایــی کــه
حــاال هســتیم ،هزینــه ،زمــان و انــرژی زیــادی از مــا بــرده
اســت .در کنــار همــه ایــن اتفاقــات بــا بیمــه و مالیــات و
بازرسهــا نیــز درگیــر هســتیم و بایــد بــه نحــوی کمبــود
نقدینگــی را جبــران کنیــم .خوشــبختانه تبدیــل شــدنمان
بــه یــک شــرکت دانشبنیــان بســیار بــه رشــدمان کمــک
کــرد .همــواره در ســفرها و دیدارهــا بــه آقای ســتاری و ســایر
دوســتان در معاونــت علمــی و فنــاوری و صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی گفت ـهام کــه بــه عنــوان شــرکت دانشبنیــان از
حمایتهــای آنهــا راضــیام.
تعامــل بــا دولــت مســئله مهمــی اســت .دولــت در ارتبــاط بــا
ســاختارهایی کــه قــرار اســت از آنهــا درآمــد کســب کنــد،
دانشبنیان
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توقعاتــی دارد .ارزش افــزوده ،مالیــات و بیمــه در ایــن دســته
قــرار میگیرنــد .امــا مســئله اینجاســت کــه دولــت در
مقابــل شــرکتهای دانشبنیــان همــان ســختگیریهایی
را نشــان میدهــد کــه در تعامــل بــا شــرکتی بــا قدمــت
 50ســاله دارد .بــا مشــکالت فــراوان در شــرایط تحریــم،
تامینکننــده خارجــی پیــدا میکنیــم امــا وقتــی بــه مرحلــه
انجــام کار میرســیم ،بــه مســئله ارز و هــزار مشــکل دیگــر
برمیخوریــم .نمیدانــم خواســته درســتی اســت یــا نــه،
ولــی بــه نظــرم دولــت میتوانــد در مــورد دانشبنیانهــا
کمــی ایــن گــره را شــل کنــد .درســت اســت کــه همــه
دانشبنیانهــا نیــز درســتکار نیســتند و ممکــن اســت از
ایــن شــرایط سوءاســتفاده کننــد امــا بســیاری از آنهــا هــم
ماننــد مــا واقعــا کار میکننــد و در صــورت تســهیل امــور،
شــرایط بهتــری خواهنــد داشــت .البتــه در دو ســال اخیــر
بــا توجــه بــه زحماتــی کــه آقــای صاحبــکار در مجموعــه
معاونــت علمــی کشــیده ،اوضــاع خیلــی متفاوت شــده اســت
و در مــورد بیمــه تامیــن اجتماعــی گشــایشهای خوبــی را
شــاهد بودهایــم .در مــورد مالیاتهــا هــم بررســی پرونــده
دانشبنیانهــا بــه عهــده ممیزانــی گذاشــته مــی شــود
کــه بــا شــرکتها همدلــی بیشــتری دارنــد و مستنداتشــان
را بــاور میکننــد .امیــدوارم ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد
چــون میبینــم در ســطح کالن کشــور مدیرانــی هســتند
کــه واقعــا دغدغــه رشــد شــرکتهای دانشبنیــان را دارنــد.
البتــه در ایــن میــان ســنگاندازیهایی هــم میشــود.
آقــای دکتــر ســتاری در یکــی از ســخنرانیهایش میگفــت
در بدنــه مدیریتــی کشــور افــرادی هســتند کــه تمــام
دانشبنیان

تالششــان ایــن اســت کرکــره کار ایــن بچههــا را پاییــن
بکشــند و مــا وظیفهمــان ایــن اســت کــه نگذاریــم زمیــن
بخورنــد و مایــوس شــوند و تــا جایــی کــه بتوانیــم حمایــت
کنیــم.
خودتــان فکــر میکنیــد چــه عواملــی ســبب
شــد بــه موفقیتــی کــه در حــال حاضــر داریــد،
دســت پیــدا کنیــد؟
در طــول ســالهایی کــه در ایــن شــرکت مشــغول بــه
کار بودهایــم نــه مــن و نــه بــرادرم اتفــاق مالــی خاصــی
در زندگــی شــخصیمان نیفتــاده اســت .بــرادرم  15ســال
اســت کــه مســتاجر اســت و ایــن نشــان میدهــد مــا همــه
آوردهمــان را دوبــاره در شــرکت ســرمایهگذاری کردهایــم.
از ســال  91تــا امــروز کــه مــن مدیرعامــل شــرکت شــدهام،
همــواره توانســتهایم شــیب مثبــت شــرکت را هــر چنــد کــه
انــدک باشــد ،حفــظ کنیــم و امیدواریــم ایــن رونــد را بتوانیم
ادامــه دهیــم .عــاوه بــر وضعیــت مالــی شــرکت کــه همــواره
رشــد مثبــت داشــته ،مــا از نظــر تعــداد همــکاران و تنــوع و
تعــداد مشــت ریها نیــز نــرخ مثبتــی را شــاهد بودهایــم .بایــد
بگویــم آدمهــای زیــادی دیدیــم و کتــاب خواندیم و مشــورت
گرفتیــم بــرای اینکــه رشــد کنیــم.
همچنیــن ایــن شــانس را داشــتیم کــه در ابتــدای راه بــه
مدیرانــی برخــورد کنیــم کــه بــه مهندســان جوانــی چــون
مــا اعتمــاد کردنــد .ایــن کارشــان بســیار ارزشــمند بــود.
حــاال کــه بــه گذشــتهها نــگاه میکنــم ،میبینــم واقعــا
آن زمــان کمســن و ســال و کمتجربــه بودیــم امــا ســر
پرســودایی داشــتیم و حمایــت میخواســتیم .نیــاز داشــتیم
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مدیرانــی باشــند کــه اگــر در جــاده خاکــی افتادیــم ،مــا را
بــه ســمت جــاده آســفالت هدایــت کننــد و خوشــبختانه بــا
چنیــن مدیرانــی کار کردیــم .واقعــا بــه آنهــا دس ـتمریزاد
میگویــم کــه کمــک کردنــد مــا تجربــه کنیــم و بــه روال
بیفتیــم.
جــز اینهــا بایــد تاکیــد کنــم کــه ســاختاردهی شــرکت
خیلــی مهــم اســت؛ اینکــه چطــور تعــدادی متخصــص را
در یــک ســاختار کنــار یکدیگــر قــرار دهیــد و چــه زمانــی
ریســک کنیــد .نمیدانــم تشــخیص اینکــه االن زمــان
ریســک کــردن اســت یــا نــه ،بــه چــه چیــزی بســتگی دارد؛
هــوش یــا دانــش؟ مــا معموال ایــن تصمیمــات را در جلســات
توفــان فکــری میگیریــم .همیشــه برنــده بودهایــم؟ نــه .در
ایــن ریســکها مالباختــن هــم داشــتهایم .بحــث دیگــر
تعامــل بــا مشــتری اســت .در جلســاتی کــه داریــم اگــر
ایدهمــان را کامــل توضیــح دهیــم ،گاهــی بــرش میدارنــد.
اگــر هــم توضیــح ندهیــم ،متوجــه منظورمــان نمیشــوند.
ســخت اعتمــاد میکننــد و ســر قیمتهــا چانــه میزننــد.
پــروژهای داشــتهایم کــه دو ســال کار کردهایــم و بعــد از
آن کارفرمــا اعتــراف کــرده مطمئــن نبــوده مــا از پــس کار
بربیاییــم.
چــه توصیـهای بــه کســانی داریــد کــه میخواهند
شــرکتی دانشبنیــان تاســیس کنند؟
توصیـهام بــه کســانی کــه قصــد ورود بــه حــوزه شــرکتهای
دانشبنیــان را دارنــد ،ایــن اســت کــه نترســند .گاهــی
بعضــی کارهــا و اعــام آمادگــی بــرای انجــام برخــی پروژههــا
بــه نظــر ســخت میآیــد ولــی بــه آنهــا میگویــم از انجــام
دانشبنیان

کارهــای ســخت هــراس نداشــته باشــند ،زیــرا تــرس بــرادر
مــرگ اســت و اگــر بترســند خیلــی زود از بیــن میرونــد.
حتمــا شرکتشــان را ثبــت کننــد .بــه تمــام کســانی کــه
میخواهنــد حتــی رقیــب شــرکت مــا بشــوند ،توصیــه
میکنــم بــا ثبــت شــرکت کار خــود را آغــاز کننــد زیــرا اگــر
هــر شــرکتی رقیــب داشــته باشــد ،تــاش میکنــد کیفیــت
خــود را بــاال ببــرد.
کار مهمــی کــه در شــرکتمان انجــام دادیــم ،ایــن بــود کــه
از ابتــدا همــه چیــز را ثبــت و از داشــتههای معنــوی خــود
محافظــت کردیــم .در حــال حاضــر بــرای همــه محصوالتمان
تاییدیــه شــورای انفورماتیــک را گرفتهایــم و آنهــا را بــه
ثبــت رســاندهایم .بنابرایــن بــه آنهــا میگویــم حتمــا اگــر
دانشــی دارنــد ،از ثبــت آن غافــل نشــوند و حواسشــان بــه
بحــث مالکیــت معنــوی باشــد زیــرا آینــده شــرکت را همیــن
داشــتههای معنــوی میســازد.
حتمــا از فرصــت اخــذ گواهــی دانشبنیــان اســتفاده
کننــد زیــرا معاونــت علمــی حمایتهــای مفیــدی از ایــن
شــرکتها میکنــد .جــا دارد همینجــا از مجموعــه تحــت
مدیریــت آقــای ســتاری و آقــای وحــدت تشــکر کنــم کــه
در معاونــت علمــی و صنــدوق نــوآوری کمکهایــی را ارائــه
میدهنــد کــه میتواننــد موتــور محرکــه شــرکتها باشــند.
معتقــدم شــرکتداری کار ســختی اســت و تحقیق و توســعه
هزینــه زیــادی میبــرد امــا از آنهــا میخواهــم ایــن کار
ســخت را انجــام بدهنــد و وارد عرصــه رقابــت شــوند .هرچــه
رقابــت ســنگینتر باشــد ،ســود بیشــتر میشــود و در
نهایــت مشــتری نیــز برنــده اســت.
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چطور یمتوان ین�وی اکر مفیدی شد؟

چیزهایی هست که نمیدانی
شفق قطبزاده

مهارتهایی برای کار در هر سازمانی وجود دارد که هیچوقت با شما درباره آن حرف
نمیزنند؛ کارفرما ظاهرا عالقهای به آنها ندارد و دورههای آموزش ضمن کار به یادگیری
این مهارتها کمکی نمیکند .اما چیزی که باید بدانید این است که این مهارتها اگر
مهمتر از تخصص نباشند ،کمتر از آن نیز اهمیت ندارند .شاید کمتر کسی درباره آنها
حرف بزند ولی در ناخودآگاه هر سازمانی این مهارتها ارزشمند و مهم هستند.
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کدام مهارت؟

ارتباطی ،مدیریتی یا رهبری .کارگران نیز اذعان میدارند
که در انجام کارهایشان مهارتهای نرم بسیار مهمتر از
مهارتهای فنی به حساب میآید.
نسخههای متفاوتی برای کسانی که میخواهند مهارتهای
نرم را فرابگیرند ،پیچیده میشود .اما همگی در این قول
متفقند که شش مهارت برای کارجویان الزم است تا بتوانند
موقعیتهای شغلی بهتری پیدا کنند .این فارغ از مسیر
شغلیای است که هر کس طی میکند و شامل مهارتهای
عمومی میشود.

وقتی درباره مهارتهای عمومی صحبت میکنیم ،دقیقا
منظورمان چیست .روانشناسان و مشاوران کاریابی نام آنها
را مهارتهای نرم گذاشتهاند .مجموعهای از قابلیتها که
سبب میشوند بهتر فکر کنید ،با اطرافیان ارتباط بگیرید
و به شکل هوشمندانهای از تجربیاتتان استفاده کنید.
کارآفرینان میگویند کارفرماها میتوانند افرادی را که سواد
کمتری دارند ،استخدام کنند و با آموزشهای فنی مناسب
برای جایگاه شغلی مورد نظر آمادهشان کنند .اما کسی که
مهارتهای نرم را نداشته باشد ،بهسادگی از گردونه رقابت در
بازار کار حذف میشود.
براساس تحقیقی که دانشگاه هاروارد در سال  2011انجام
داد ،متوجه شدند دانشآموزان فارغالتحصیل از کالج بهشدت
در مهارتهایی چون تفکر انتقادی ،حل مسئله ،خالقیت
و ارتباطات مشکل دارند .این در حالی است که به گفته
محققان بیشتر مشاغلی که درآمد باالیی دارند ،نیازمند
مهارتهای نرم هستند .آن دسته از مهارتهای اجتماعی
که به قوه تحلیل اشخاص وابسته است مانند مهارتهای

دانشبنیان

یک؛ ارتباطات

یکی از اصول اولیهای که همه به ضرورت آن پی بردهاند،
توانایی در برقراری ارتباط موثر است که از اساسیترین
مهارتها برای نیروی کار به شمار میرود .مهم نیست چه
شغلی دارید یا زمینه کاریتان چیست ،به هر حال نیاز به
برقراری ارتباط هم در داخل سازمانی که در آن مشغول
هستید و هم خارج از آن ،دارید .این حتی چیزی است که
والدین نیز به اهمیت آن پی بردهاند .به طوری که در امریکا
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طی تحقیقی مشخص شد برای  54درصد والدین مهارت
برقراری ارتباط موثر حتی بیشتر از نمرات درسی اهمیت
دارد و دستیابی به این مهارت را در موفقیت آینده فرزندشان
الزم و ضروری میدانند.
به نظر میرسد ارتباط برقرار کردن کار سخت و دشواری
نباشد اما اینطور نیست .بهخصوص برای کودکان و نوجوانانی
که بیشتر به ارتباطات مجازی عادت دارند و برقراری ارتباط
رودررو برایشان حکم یک چالش بزرگ را دارد.
اما چه چیز مهارت ارتباطی را تا این اندازه مهم میکند؟
شما در هر شغلی که باشید نیاز دارید عقاید و افکار خود
را بهروشنی بیان کنید ،حتی ممکن است این کار را به
شکل کالمی انجام ندهید و آن را با نشانههای ظاهری و
غیرکالمی ابراز کنید .بهعالوه مهارت ارتباطی تنها به ابراز
عقاید و احساسات شخصی معطوف نمیشود بلکه متقابال یاد
میگیرید چگونه به حرفهای دیگران گوش کنید و درک
الزم را به دست آورید .در دنیایی که ارتباطات دیجیتالی
حرف اول را میزنند ،شاهد ضعف مهارتهای ارتباطی
هستیم .این در حالی است که داشتن مهارتهای ارتباطی و

دانشبنیان

آگاهی اجتماعی دو مولفه اصلی ارتباط موثرند .از این طریق
است که کارمندان درمییابند چگونه میتوانند قاطعانه عمل
کنند ،در عین حال که از چارچوب سازمانی خارج نمیشوند،
با فکر خود کار را به پیش ببرند ،قوانین اجتماعی محیط کار
را درک کنند و متوجه شوند چگونه میشود درون ساختار
سازمانی ارتباط برقرار کرد.

دو؛ کار تیمی

شاید به عنوان یک کارجو به شکلی ذاتی یا اکتسابی
مهارتهای ارتباطی را داشته باشید اما کار به عنوان عضوی
از یک تیم ،چیزی بیشتر از ارتباطات موثر را میطلبد.
بهخصوص ضرورت یادگیری کار تیمی آنجا مشخص
میشود که درمییابیم 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
تیم کار میکنید باید این توانایی را داشته باشید که به
چیزی فراتر از نفع شخصی و خواستههایتان توجه کنید و
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همواره هدف مشترک تیم را در ذهن داشته باشید و در
مسیر آن حرکت کنید حتی اگر این به معنای کوتاه آمدن
از بعضی خواستههایتان باشد .این مهارت بهخصوص برای
تازهکارها مفید است چون به کمتر کسی در همان ابتدای
امر و بدون هیچ سابقه ارزشمندی ،سمت ریاست پیشنهاد
میشود .بنابراین چالش کار تیمی چیزی است که عمدتا
همه تازهکارها با آن مواجه میشوند .تازهکارهایی که الزم
است مهارتهایشان را در خدمت هدف کلی قرار دهند .هر
فرد در گروه پشتیبان ماموریت سازمان به حساب میآید
و در سالهای ابتدایی کار حرفهای نیازمند تالشی سخت،
متعهد بودن و ازخودگذشتگی است.

سه؛ عملکرد حرفهای

مهم نیست در چه شغلی قرار دارید یا مقام و رتبهتان در
سازمان کجاست ،در هر حال عواملی که نشان میدهند
شما در کار خود حرفهای هستید ،یکسان است .عادات
شغلی خوب که شامل حاضر شدن بهموقع ،مسئولیتپذیری
و سازمان دادن به کارها میشود ،مهارتهایی هستند که
نشان میدهند شما دارید حرفهای عمل میکنید .در اصل
در صورتی به عنوان شخصیتی حرفهای شناخته میشوید
که بتوانید مدیریت زمان خودتان را در دست بگیرید .بهموقع
حاضر شدن هم سادهترین مهارت است و هم در عین حال
جزو اساسیترین بخشهای حرفهایگری است .اگر قرار است
راس ساعت هشت در محل کارتان حاضر شوید ،همین کار را
بکنید .بهعالوه زمان انجام پروژهها و مهلتها را در نظر داشته
باشید و کارتان را سر موقع تحویل دهید .این نشان میدهد
شما شخصیتی مسئولیتپذیر دارید و مدیریت شخصی را
خوب بلد هستید .نکاتی که در نهایت از یک کارمند معمولی،
کارمندی حرفهای میسازد.

چهار؛ ابتکار عمل

قرار نیست حتما رهبری گروهی را بر عهده داشته باشید
تا خصوصیات رهبری را در خود نشان دهید .اینکه شما
پتانسیلهایی را از خود به نمایش بگذارید که نشان میدهد
مهارت های یک رهبر را دارید ،امتیاز ویژهای نزد کارفرمایان
به حساب میآید .اما چطور میشود چنین چیزی را به
نمایش گذاشت و اساسا قابلیتهای رهبری چه هستند؟
خود مدیریتی و ابتکار عمل دو ویژگیای هستند که باید
روی تقویت آنها کار کنید .مدیریت خود یعنی توانایی
برنامهریزی ،سازماندهی و اولویتبندی کارها؛ نظم و انضباط
در پیگیری وظایف و پروژهها .ابتکار عمل نیز یعنی توانایی
انجام کارهای مفید ،پیش از آنکه رئیستان از شما چنین
چیزی را بخواهد .این باعث میشود مدیران به کارمندان
احساس اعتماد کنند و در مواردی به آنها تکیه داشته
باشند .در نهایت نیز الزم است بتوانید اقدامات ،کارها و
پروژههای خود را ارزیابی کنید تا ببینید به اهداف ،جدول
زمانی و دستورالعملهای کلی چقدر فاصله دارد یا چه میزان
به آنها نزدیک است که مجموعه اینها یعنی توانایی ارزیابی
دانشبنیان

عملکرد خود ،پیش از آنکه شخصی دیگر این کار را انجام
دهد و قوت و ضعفههایتان را به شما یادآور شود.

پنج؛ تفکر انتقادی و خالقانه

تفکر انتقادی و خالقانه مهارتهایی هستند که اتفاقا در
موقعیتهای شغلی شرکتهای پیشرو و خالق بسیار به کار
میآیند .کسانی میتوانند در استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان به عنوان مهره کلیدی عمل کنند که این دو نوع
تفکر را در خود تقویت کرده باشند.
تفکر انتقادی به این معناست که هر راهحلی که پیش
رویتان قرار گرفت ،نپذیرید .ابتدا آن را از زوایای مختلف
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و نقاط ضعف و قوت راهحل
را مشخص کنید و به دنبال امکانات جانبی بگردید تا بتوانید
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سازمانشان در آن قرار گرفته است ،ندارند .اما چشماندازی
جهانی داشتن به این معناست که موقعیت سازمان خود را
میبینید و این قابلیت را دارید که با افرادی از فرهنگها،
نژادها ،سنین گوناگون ،جنسیتها ،ایدئولوژیهای 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 برمیگردد که شما تا چه میزان
توانایی استفاده از امکانات دیجیتالی را دارید؟ منظور تنها
دانش فنی مورد نیاز نیست ،بلکه تسلط جهانی به این
معناست که بتوانید به شکلی بهینه و صحیح از رسانههای
اجتماعی استفاده کنید ،ایمیلهای رسمی یا غیررسمی
را تنظیم کنید و نحوه برقراری ارتباط موثر آنالین را فرا
گرفته باشید.

با کمترین نقاط ضعف ،راهحل ارائهشده را عملی کنید .از
سویی دیگر تفکر خالق به شما کمک میکند مشکالت یا
موقعیتهایی را از زاویه دیدی غیرمتعارف نگاه کنید که
این به معنای ارائه راهحلها و ایدههای جدید و نوآورانه
است .بنابراین تفکر انتقادی و خالقانه سبب میشوند در
تصمیمگیری درباره موقعیتهای تازه و مشکالت ،قویتر
از سایر همکاران خود ظاهر شوید و نیروی کاری غیر قابل
جایگزین باشید.

شش؛ تسلط بر امور و داشتن
چشمانداز جهانی

در محدوده خود باقی نمانید .کسانی که تنها دنیای
کوچک اطراف خود را میبینند ،درکی از بازار کاری که
دانشبنیان
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بــا توجــه بــه افزایــش نگرانیهــا از شــیوع ویــروس
کرونــا عــاوه بــر شــرکتهای دارویــی و موسســات
تحقیقاتــی ،اکنــون شــرکتهای مبتنــی بــر
فناوریهــای نویــن نیــز وارد عمــل شــدهاند بلکــه
راهــکاری مناســب بــرای کنتــرل ویــروس بــه دســت
آیــد.
در ایــن زمینــه تمامــی ســازمانها و نهادهــای مرتبط
بــا ایــن بیمــاری وارد عمــل شــدهاند تــا بتواننــد
راهــکار مناســبی بــرای درمــان یــا پیشــگیری از
بیمــاری بــه جامعــه جهانــی ارائــه کننــد کــه بعضــا
بــه دلیــل پراکندگــی مراکــز تحقیقاتــی فراینــدی
مــوازی صــورت میگیــرد و نهتنهــا زمــان بلکــه
هزینههــای باالیــی بــه اقتصــاد کشــورها تحمیــل
میکنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی کارشناســان بــر این
باورنــد کــه تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای پیشــگیری،
مدیریــت و مقابلــه بــا ایــن ویــروس بااهمیتتــر
از فراینــد تولیــد واکســن یــا دارو اســت .بــه
عنــوان مثــال اکنــون فراینــد تولیــد انــواع ماســک،
دســتکش و لباسهــای محافــظ مراکــز درمانــی در
کانــون توجــه قــرار گرفتــه اســت.
اهمیــت ردیابــی و توجــه بــه فراینــد تولیــد بــرای
جلوگیــری از افزایــش هزینههــای تولیــد آنچنــان
مهــم اســت کــه فنــاوری بالکچینهــا در ایــن
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مرحلــه وارد شــدهاند تــا بتــوان براســاس عملکــرد
آنهــا را از ابتــدای مســیر تولیــد تجهیــزات تــا مکان
مصــرف ردیابــی کــرد.
بــه گفتــه برخــی کارشناســان آگاهــی از مبــدأ
تولیــد و مطلــع بــودن از مــواد اولیــه بــه کار رفتــه
در کنتــرل و پیشــگیری کرونــا و ســایر ویروسهــای
نگرانکننــده مهــم اســت و افزایــش ناگهانــی تقاضــا
در نقط ـهای از جهــان نشــاندهنده تمرکــز آلودگــی
در محلــی خــاص اســت کــه هــردو اطالعات یادشــده
امتیــازی بــرای مدیریــت بهینــه اســت.
از ســوی دیگــر بــا در نظــر گرفتــن محــل شــیوع
ایــن بیمــاری و رشــد قابــل توجــه ویــروس کــه یکی
از قطبهــای تولیــدی کشــور چیــن اســت ،ایــن
نگرانــی را در میــان بازارهــای مصــرف ســایر نقــاط
جهــان ایجــاد کــرده کــه مبــادا کاالهــای خریــداری
شــده آلــوده باشــند و رونــد افزایــش بیمــاری را
گســترش دهنــد .بــه همیــن دلیــل اســتفاده از
فنــاوری بالکچیــن میتوانــد ایــن اطمینــان را بــه
خریــداران کاال و خدمــات بدهــد کــه مراحــل تولیــد
چگونــه بــوده اســت.
دولــت چیــن تولیدکننــدگان تجهیــزات ماینینــگ را
تعطیــل کــرد
در همیــن حــال ،درســت زمانــی کــه همــه بــا
اســتفاده از امکاناتــی کــه در اختیــار دارنــد مشــغول
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مقابلــه بــا گســترش ویــروس کرونــا هســتند،
دولــت چیــن بــرای جلوگیــری از شــیوع و گســترش
ویــروس یادشــده اقــدام بــه قطــع ارتباط ســرورهای
ماینینــگ بیتکویــن و تولیدکننــدگان تجهیــزات
ماینینــگ ارزهــای دیجیتالــی کــرد تــا بــا اســتفاده
از ایــن سیاســت بتوانــد مانــع از افزایــش تــردد در
مناطــق مختلــف کشــور شــود.
دولــت در ایــن زمینــه تولیدکننــدگان تجهیــزات
ماینینــگ در ایــن کشــور مثــلBitmain ،Canaan
 ،Innosiliconو MicroBTرا ملــزم بــه تعطیلــی
فعالیتهــای خــود کــرده اســت و فعــاالن ایــن
عرصــه بــا ایــن ســوال مواجــه شــدهاند کــه در
آینــده ادامــه رونــد بــازار ماینینــگ  BTCچیــن
و هفتههــای آتــی بــازار چــه رویکــردی خواهــد
داشــت.
جیانــگ ژوئــر ،یکــی از مدیــران شــرکتهای
برتــر تولیدکننــدگان تجهیــزات ماینینــگ ،دربــاره
اقــدام اخیــر دولــت چیــن میگویــد« :براســاس
دســتورالعمل جدیــد دولــت چیــن تمــام ســازندگان
قطعــات و تجهیــزات ماینینــگ ارزهــای دیجیتالــی
ملــزم هســتند فعالیــت و کارشــان را بــه دلیــل
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری کرونــا تعطیل کننــد ،اما
ســوال اینجاســت کــه ایــن فراینــد چــه ارتباطــی
بــه شــیوع بیمــاری دارد؟ آیــا ســختافزارهای
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کامپیوتــری میتواننــد عامــل شــیوع ویــروس کرونــا
باشــند؟»
ژوئــر در توییتــر خــود نوشــت« :مــن یــک
تولیدکننــده تجهیــزات ماینینــگ و اســتخراجکننده
در چیــن هســتم؛ امــروز صبــح پلیــس بــه محــل
کارم آمــد و بــا حکــم دســتور قطــع تمــام ســرورها
و فعالیتهــای تولیــدی را صــادر کــرد .از خــودم
پرســیدم آیــا ایــن روال عــادی اداری اســت و واقعــا
حتمــا بایــد بــا مراجعــه حضــوری پلیــس ایــن کار
انجــام شــود؟ مگــر نــه اینکــه بــا اطالعیــه و
خبــر هــم چنیــن کاری صــورت میگرفــت؟ امــا
نکتــه اصلــی اینجاســت کــه واقعــا تعطیــل شــدن
کارگاههــای تولیــدی و تجهیــزات ماینینــگ میتواند
جلــوی شــیوع بیمــاری کرونــا را بگیــرد؟»
تحلیلگــران و بازیگــران اصلــی در دنیــای
اســتخراج ارزهــای دیجیتالــی در ایــن زمینــه
میگوینــد« :واقعیــت امــر اینجاســت کــه اگرچــه
سیاســتهای چیــن در ایــن زمینــه ســوالبرانگیز
بــوده و همــه انتظــار نوســان شــدید در بــازار و ارزش
ایــن نــوع ارزهــای دیجیتالــی را داشــتند ،بــه ایــن
دلیــل کــه حجــم اســتخراج کاهــش یافتــه اســت
امــا براســاس نمودارهــا جابهجایــی زیــادی در ایــن
بخــش صــورت نگرفتــه اســت و اکنــون  103دالر بــر
ثانیــه میــزان اســتخراج اســت.
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چرا ب�ید از ب�زار کشاورزان حمیل ت�ن خرید کنید؟

استفاده از قدرت خرید
برای ساختن جهانی عادالنهتر
مهسا محجوب

کشاورزی امریکایی از هر دالری که برای خرید محصولی در مغازه میپردازید،
به طور متوسط کمتر از  ۱۵سنت سهم میبرد .آنها غذای جوامع را تامین
میکنند ولی اکثر کشاورزان توانایی مالی خرید محصولی را که خودشان
پرورش میدهند ،ندارند .در این سخنرانی تد ،محمد مدرس نشان میدهد
که چطور میتوانید 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 اینقدر بزرگ نبوده است .قانون که قرار بود بازیگران
بزرگ این صنعت را بهتر تحت مراقبت داشته باشد ،به بازیگران
کوچکتر صدمه رسانده و باعث شده بیشتر دارایی این صنعت
تحت کنترل یک درصد برتر باشد .آنها شکستناپذیر شدهاند.
منظور من بانکهای بزرگ نیست ،بلکه دنیای کشاورزیِ کالن
است .به عنوان متخصص بهداشت عمومی که با کشاورزانی خرد
در رواندا کار کردهام و صاحب کسبوکاری کوچک در صنعت
غذا هستم  -صنعتی که در نقطه تالقی مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان قرار دارد  -در معرض فشارهای زیستمحیطی 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
بودهام .کشاورزان غذای جوامع را تامین میکنند ولی اکثر آنها
توانایی مالی خرید محصولی را که خودشان پرورش میدهند،
ندارند .امروزه تعداد کمی از شرکتها به یکپارچهسازی زنجیره
تامین غذا میپردازند؛ یعنی از مالکیت معنوی دانهها گرفته تا
تولید و دام و مدیریت موسسات مالی که به این کشاورزان وام
میدهند .یافتههای اخیر نشان میدهند در مزارع خانوادگی و
کسانی که با توان کم بهتنهایی وارد این صنعت شدهاند و تالش
کردهاند دوام بیاورند ،با افزایش ورشکستگی مواجه بودهایم .اگر
این مسئله به حال خود رها شود ،ما را به سوی فروپاشی اقتصادی
دیگری سوق میدهد که بسیار شبیه به بحران کشاورزی دهه ۸۰
میالدی خواهد بود .آن زمان قیمتهای بازار کاال سقوط کرد ،نرخ
دانشبنیان

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 میتوانید 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

بهتریــن تصمیــم شــما بــه عنــوان مصرفکننــده میتوانــد
ایــن باشــد :خریــد از بــازار محلــی و عضویــت در سیســتم
پشــتیبانی از تولیــدات کشــاورزی کــه بــه  CSAمعــروف
اســت .ســال گذشــته درآمدشــان بــه کمتریــن مقــدار در ســه
دهــه گذشــته رســید ،زیــرا سهمشــان از بخشهــای زنجیــره
تامیــن کمتــر از هــر زمــان دیگــری اســت .فروشــگاههای
زنجیــرهای قراردادهــای منحصربهفــردی بــا صنعــت کشــاورزی
کالن میبندنــد و بــه کشــاورزان خــرد قیمــت عادالنــهای
بــرای خریــد محصولشــان پیشــنهاد نمیشــود .کشــاورزی
امریکایــی از هــر دالری کــه بــرای خریــد محصولــی در مغــازه
میپردازیــد ،بــه طــور متوســط کمتــر از  ۱۵ســنت ســهم
میبــرد .امــا از ســویی دیگــر ،کشــاورزانی کــه محصوالتشــان
را در بــازار کشــاورزان محلــی بــه فــروش میرســانند ،ســودی
حــدود  ۹۰ســنت از هــر دالر را بــه خانــه میبرنــد .امــا
پیشتــر و مهمتــر از اینکــه کشــاورزان چــه ســهمی بــه
خانــه میبرنــد ،ایــن اســت کــه کشــاورزان از بــازار محلــی بــه
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عنــوان موقعیتــی بــرای پــرورش نســل بعدی کشــاورزان ســود
میبرنــد؛ کشــاورزانی کــه قــرار اســت زمینهــای کشــاورزی
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 آنهــا را حفــظ کنیــم.
وقتی مزارع چند نسل در یکپارچهسازی کشاورزی سطح کالن
از دست میروند ،جامعه به صورتهای مختلف و زیادی صدمه
میبیند .آمار جرایم خشونتآمیز 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 میشود ،اما میدانیم که در حال حاضر آمار
خودکشی در میان کشاورزان روندی افزایشی دارد.

هوشمند ،بازار تحویل مستقیم کاال به مشتری کساد شده است.
با وجود اینکه برای مدتها استفاده از غذاهای محلی و پایدار
رواج داشته ،امروزه واژههایی مثل «سالم» و «طبیعی» در قوانین
ایاالت متحده جایی ندارند .بهترین فرصتی که میتوانید محصول
تازه و مغذی تهیه کنید و گرفتار کلکهای بازاریابی نشوید ،کدام
است؟ رفتن به بازار کشاورزان محلی .خرید از بازار محلی ایده
تازهای نیست اما بدل کردن آن به عادتی در دنیای امروز ،جدید
است .اگر نمیخواهیم برای غذاهای ارزان ،هزینه باال بپردازیم ،اگر
میخواهیم 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 سیستمهای 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 میدهند ،ترمیم کنیم کنیم؛
همینطور دوبار دیگر برای میانوعده .این واقعیت است .در پایگاه
داده آنالین دولت که اطالعات بیش از  8600بازار کشاورزی محلی
سراسر کشور در آن وجود دارد ،بهراحتی میتوانید نزدیکترین
بازار به محل زندگی خود را بیابید .به خودتان به عنوان کسی که
در صنعت غذا سرمایهگذاری نگاه کنید ،زیرا قدرت خریدتان این
توان را دارد که جامعهای عادالنهتر برای همگان بسازد .کم مانده
بود بخش سوم را یادم برود که ممکن است باعث تعجبتان شود :از
بازار کشاورزان محلی خرید کنید!

قدم دوم :از بازار کشاورزان محلی خرید کنید

محصولی که در یک فروشگاه خردهفروشی وجود دارد ،پیش از
اینکه برسد ،برداشت شده است .زیرا این محصول پیش از اینکه
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 زمینها و بخش تولید قرار دارند ،کشاورزان تنها با طی
کردن  80کیلومتر به بازار میرسد و این محصول محلی کمترین
ضایعات بستهبندی را نیز دارد .با ظهور فروشگاههای اینترنتی و
بستههای غذایی معمول ،ارتباط مصرفکنندگان با کشاورزان و
اقتصاد تولید غذا کمتر از گذشته شده است .با انقالب تلفنهای
دانشبنیان
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ز� ی�ه بلوک یمتواند جنایت علیه شب� یت را متوقف کند؟
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بردهداری مدرن زیر ذرهبین بالکچین
عماد عزتی
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شــاید کمتــر کســی بــر ایــن بــاور باشــد کــه در قــرن
حاضــر بــردهداری ،قاچــاق انســان یــا مــواردی اینچنینــی
همچنــان ادامــه داشــته باشــد ،امــا واقعیــت امــر
اینجاســت کــه برخــی مناطــق هنــوز درگیــر اینچنیــن
جنایاتــی هســتند و مشــکالتی بشــریت را تهدیــد میکنــد.
در ایــن زمینــه برخــی نهادهــا تمــام تــاش خــود را
بــه کار گرفتهانــد تــا بتواننــد مدیریــت کارآمدتــری در
کنتــرل جنایــت علیــه بشــریت داشــته باشــند و یکــی از
فرصتهــای ایجادشــده مربــوط بــه فنــاوری بالکچیــن
اســت کــه احتمــاال میتوانــد ایــن جنایــات را بــه حداقــل
برســاند و شــرایط بهتــری بــرای بشــر بــه ارمغــان آورد.
لــری کامــرون ،رئیــس گــروه امنیــت اطالعــات در بخــش
اطالعــات ضــد قاچــاق انســان ،در ایــن زمینــه میگویــد:
«اســتفاده از فناوریهــای نویــن در بهبــود کیفیــت
زندگــی بشــر عاملــی شــده تــا در بســیاری از کشــورهای
توســعهیافته مثــل انگلســتان و امریــکا شــرایط بهبــود قابل
توجهــی داشــته باشــد و جنایاتــی مثــل قاچــاق انســان
تقریبــا رونــد نزولــی بــه خــود گرفتــه اســت».
کامــرون در ادامــه میافزایــد« :دقیقــا در همیــن شــرایط
میبینیــم چــون کشــورهای کمتــر توســعهیافته یــا
دانشبنیان

جهــان ســومی امکانــات اســتفاده از فنــاوری نویــن را
ندارنــد ،جرایمــی از ایــن دســت در آنهــا شــدت گرفتــه
کــه تبعــات و آثــار آن عــاوه بــر همــان منطقــه ،ســایر
نقــاط کشــور را نیــز تحــت تاثیــر قــرار داده اســت».
ایــن کارشــناس فنــاوری معتقــد اســت اســتفاده از فناوری
بالکچینــی میتوانــد تمامــی جنایــات اینچنینــی
را رصــد و کنتــرل کنــد ،بــه ایــن دلیــل کــه از اولیــن
مرحلــه یعنــی تقاضــا تــا آخریــن نقطــه کــه مربــوط بــه
جنایتــکاران اســت ،مراحــل را میتــوان رصــد کــرد .بــه
عنــوان مثــال یکــی از شــایعترین مشــکالت در دنیــای
مــدرن امــروزی قاچــاق انســان از کشــورهای کمتــر
توســعهیافته بــه کشــورهای توســعهیافته اســت کــه بــا
اســتفاده از بالکچینهــا امــکان رصــد کل چرخــه عرضــه
و تقاضــا وجــود دارد.کامــرون دربــاره قاچــاق انســان تاکیــد
میکنــد« :برآوردهایــی انجــام شــده کــه در یــک دهــه
گذشــته تقریبــا  45میلیــون نفــر در  165کشــور جهــان
درگیــر چنیــن مشــکلی شــدهاند و احتمــاال بــا ادامــه ایــن
رونــد ،در پنــج ســال آینــده هــم شــاهد رشــد نزدیــک بــه
 10درصــدی مشــکالت اینچنینــی خواهیــم بــود.
وی ضمــن یــادآوری اینکــه اکنــون در ســال 2020
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جــزو نگرانیهــای مرتبــط بــه افزایــش اســتفاده از ارزهــای
دیجیتالــی اســت.

میــادی هســتیم ،میگویــد« :خوشــبختانه فناوریهــای
نویــن و امکاناتــی کــه در اغلــب کشــورهای جهــان وجــود
دارد ایــن بســتر را فراهــم میکنــد کــه بــا اســتفاده از
همیــن امکانــات موجــود بــرای مقابلــه و جلوگیــری از بروز
بحــران برنامهریــزی کنیــم».

راهکار چیست؟

بــا توجــه بــه اینکــه اغلــب جنایــات انجــام شــده بــه
منظــور بهرهکشــی از افــرادی اســت کــه بــرای زندگــی
بهتــر قصــد مهاجــرت میکننــد ،برخــی از شــرکتها
یــا کشــورها در ایــن زمینــه اقدامهــای جالبــی انجــام
دادهانــد.
ایــن شــرکتها بــا اســتفاده از فنــاوری بالکچینــی
تــاش میکننــد رزومــه کارگــران مهاجــری را کــه بــه
کار گرفتهانــد تهیــه کننــد تــا در نهایــت بتواننــد فراینــد
ورود ایــن افــراد بــه شــرکت خــود را کامــا شــفاف در
اختیــار داشــته باشــند و نکتــه جالبتــر اینکــه برخــی
شــرکتها نیــز شــرط اســتخدام نیروهــای خارجــی را
داشــتن چنیــن رزومــهای عنــوان میکننــد .بــه ایــن
ترتیــب حداقــل در مــورد مهاجــرت کارگــران خارجــی
امــکان تخلــف کاهــش چشــمگیری یافتــه اســت.
بــ ه عنــوان مثــال شــرکت  Diginexدر کشــور
هنگکنــگ بــرای جلوگیــری از درگیــر شــدن بــا مســئله

اما واقعا بالکچین جنایت علیه
بشریت را کاهش میدهد؟

رئیــس گــروه امنیــت اطالعــات در بخــش اطالعــات
ضــد قاچــاق انســان در ایــن زمینــه میگویــد« :یکــی
از راهکارهــای رصــد گروههــای قاچــاق انســان در
بخشهــای مختلــف جهــان بررســی رونــد جابهجایــی
پــول اســت امــا بــا توجــه بــه رونــق گرفتــن اســتفاده از
ارزهــای دیجیتالــی تقریبــا طــی پنــج ســال گذشــته ایــن
راهــکار کماثــر شــده و امــکان ردیابــی جابهجایــی پــول
بعضــا وجــود نــدارد».
کامــرون معتقــد اســت بــا ورود ایــن فنــاوری نمیتوانیــم
تبــادل مالــی میــان دو طــرف معادلــه رصــد کنیــم و بــرای
آن راهــکار ارائــه کنیــم و امــروز جرایمــی مثــل قاچــاق
انســان ،پولشــویی ،قاچــاق مــواد مخــدر و فــروش اســلحه
دانشبنیان
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کارگــران غیرقانونــی پلتفرمهایــی بــا نامهــای IRIS-
 SAFERو  Eminرا بــه کار گرفتــ ه اســت تــا بتوانــد
رونــد جابهجایــی افــراد و کارگــران را میــان دو کشــور
چیــن و هنگکنــگ کامــا رصــد و بــرای آنهــا یــک
رشــته رزومــه بالکچینــی ایجــاد کنــد.
مــارک بلیــک ،مدیرعامــل  ،Diginexدر ایــن زمینــه
ی در سراســر
میگویــد« :بــا توجــه بــه گســترش فنــاور 
جهــان اکنــون واژه دهکــده جهانــی شــکل نوینــی بــه
خــود گرفتــه اســت و تقریبــا میتــوان گفــت هیــچ
مــرزی میــان کشــورها نیســت .بــه همیــن دلیــل بســیاری
از شــرکتها و حتــی کشــورها بــرای تامیــن نیــروی کار
متخصــص خــود اقــدام بــه جــذب کارگــران خارجــی بــا
اســتفاده از قوانیــن مهاجرتــی میکننــد کــه همیــن رونــد
عاملــی در افزایــش جــرم و جنایــت از ســوی ســودجویان
شــده اســت».
بلیــک تاکیــد میکنــد« :جنایتــکاران بــا اســتفاده از
اطالعــات محلــی و حتــی بینالمللــی کــه در اختیــار
دارنــد گروهــی از افــراد بیاطــاع را مجــاب میکننــد
کــه در مقابــل پرداخــت مبالغــی هنگفــت آنهــا را بــه
صــورت غیرقانونــی وارد کشــورها کــرده تــا بتواننــد کار
کننــد یــا اینکــه در خوشبینانهتریــن حالــت قانونــی
آنهــا را وارد کشــور مــورد نظــر میکننــد امــا ســالیان
ســال از آنهــا اخــاذی میکننــد».
وی میگویــد« :پــروژه  IRIS-SAFERدرواقــع بــا
اســتفاده از قوانیــن حقــوق بشــر و قوانیــن ســازمان ملــل
اقــدام بــه ثبــت اطالعــات مهاجرتــی و همچنیــن مهاجران
میکنــد تــا در ایــن زمینــه بتــوان بانــک اطالعاتــی قابــل
قبولــی ایجــاد کــرد و رزومــه دقیقــی از خارجیهــا در
کشــورهای پذیرنــده مهاجــر در اختیــار داشــته باشــیم».
مدیرعامــل  Diginexهمچنیــن میافزایــد« :بهتازگــی
بــرای جلوگیــری از بــردهداری نیــز شــرایطی فراهــم شــده
تــا در برخــی اماکــن کــه بیشــتر چنیــن جرمهایــی اتفــاق
میافتــد مثــل رســتورانهای زنجیــرهای ،کالبهــا و...
اطالعــات کارگــران کامــا قانونــی در پلتفــرم یــاد شــده
ثبــت شــود تــا امــکان ادامــه سوءاســتفاده از مهاجــران
وجــود نداشــته باشــد.
بلیــک دربــاره برنامههــای آتــی ایــن پلتفــرم نیــز
میگویــد« :اســتفاده از سیســتم ثبــت احــوال کشــورها
یکــی از راهکارهــای دقیــق و غیرقابــل نفــوذ در ایــن زمینه
اســت کــه امیدواریــم بــا اســتفاده از قوانیــن بینالمللــی و
الزامهــای ســازمان ملــل کشــورها را ملــزم بــه اســتفاده از
ایــن شــیوه بــرای جلوگیــری از بــردهداری نویــن کنیــم».
وی معتقــد اســت بــردهداری یــک قــرن پیــش در میــان
کشــورها و برخــی افــراد رواج داشــته و امــروز در قــرن
حاضــر نبایــد چنیــن جرایمــی علیــه انســان مــدرن صورت
پذیــرد .بنابرایــن اســتفاده از بالکچینهــا میتوانــد کامــا
ایــن جــرم و جرایــم مشــابه را حــذف کنــد و زندگــی آزاد
را بــه بشــر قــرن  21هدیــه دهــد.
دانشبنیان
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تغی� روش مبارزه ب� رسطان
«دارو� زنده» ب�ای ی
ی

در آرزوی تب  41درجه
مهسا محجوب

کارل جون شخصی پیشرو در درمان سلول  CAR Tاست؛ روشی
پیشگامانه درمان سرطان که قسمتی از سیستم ایمنی شخص بیمار را
سوپرشارژ میکند تا به غدههای سرطانی حمله کنند و آنها را بکشند.
او در سخنرانی خود برای ما از این پیشرفت نوین میگوید؛ اینکه 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 میدهد
که چطور میتوان این روش را برای نبرد با انواع سرطان به کار برد.

دانشبنیان
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خــب اولیــن بــار اســت کــه زوایــای شــخصی ایــن
داســتان را میــان جمــع نقــل میکنــم .یوگــی بازیکــن
معــروف بیســبال میگفــت« :اگــر تــوی جــاده چنگالــی
دیدیــد ،آن را برداریــد 1».محققــان بیــش از صــد ســال
اســت کــه سیســتم ایمنــی بــدن را مطالعــه میکننــد
تــا بتواننــد روشــی بــرای مبــارزه بــا ســرطان پیــدا کنند.
متاســفانه نتیجــه واکســنهای ســرطان ناامیدکننــده
بــوده اســت .آنهــا تنهــا در ســرطانهایی کــه منشــأ
ویروســی داشــتهاند ،ماننــد ســرطان دهانــه رحــم یــا
کبــد ،اثرگــذار بودهانــد.
بــر ایــن اســاس محققــان ســرطان از ایــده کــه میشــود
از سیســتم ایمنــی بــدن بــرای مغلــوب کــردن ســرطان
اســتفاده کــرد ،چشمپوشــی کردنــد و تحقیقــات دربــاره
سیســتم ایمنــی و نحــوه مبــارزه آن بــا ســرطان ناتمــام
مانــد و تنهــا بــرای مبــارزه بــا عوامــل بیمــاریزا کــه
از بیــرون بــه بــدن حملــه میکننــد ،تکامــل یافــت.
بنابرایــن وظیفــه سیســتم ایمنــی از بیــن بــردن
باکتریهــا و ویروسهاســت .سیســتم ایمنــی در مبــارزه
بــا اغلــب ســرطانها بــه مشــکل برمیخــورد زیــرا
ایــن بیمــاری حملــه بیرونــی نیســت و از ســلولهای
خــود بــدن تکامــل مییابــد .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه سیســتم ایمنــی یــا ســرطان را بــه عنــوان مشــکل
شناســایی نمیکنــد ،یــا هــم بــه ســلولهای ســرطان،
هــم بــه ســلولهای عــادی حملــه میکنــد و باعــث
دانشبنیان

ایجــاد بیماریهــای خودایمنــی مثــل اســکلروز متعــدد
(اماس) یــا کولیــت میشــود.
پــس راه حــل چیســت؟ راه حــل مــا سیســتمهای
ایمنــی مصنوعــی اســت کــه بــرای تشــخیص و کشــتن
ســلولهای ســرطانی مدلســازی شــدهاند .درســت
اســت؛ گفتــم یــک سیســتم ایمنــی مصنوعــی .ایــن
کار را بــا مهندســی ژنتیــک و بیولــوژی ســاختگی اجــرا
میکنیــم .ایــن کار را بــا قســمتهایی کــه بــه شــکل
معمــول در سیســتم ایمنــی اتفــاق میافتنــد ،انجــام
دادیــم کــه بــه ســلولهای  Bو  Tمشــهورند .اینهــا
اجــزای ســازنده سیســتم ایمنــی مــا هســتند .وظیفــه
ســلولهای  Tاز میــان بــردن ســلولهای مبتــا بــه
ویــروس اســت و ســلولهای  Bمســئول ســاختن
پادتنهایــی هســتند کــه ترشــح میشــوند و بــرای
نابــودی باکتریهــا بــه هــم اتصــال مییابنــد .خــب
حــال اگــر عملکــرد ایــن دو را بــه گونــهای بــا هــم
بیامیزیــم کــه آنهــا را بــرای مبــارزه بــا ســرطان
دگرگــون کنــد ،چــه؟ مــا دریافتیــم ایــن امــکان وجــود
دارد کــه ژنهــا را بــه عنــوان پادتنهایــی از ســلولهای
 Bبــه ســلولهای  Tوارد کنیــم.
خــب چگونــه میشــود ایــن کار را انجــام داد؟ بــا
اســتفاده از ویــروس  HIVبــه عنــوان اســب تــروا .بــه
ایــن شــکل توانســتیم از ســلولهای  Tسیســتم ایمنــی
بگذریــم .نتیجــه شــبیه بــه شــیمر یکــی از اســاطیر یونان
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باســتان بــود؛ مخلوقــی کــه از دهانــش شــعله بیــرون
میآیــد ،ســرش شــبیه بــه شــیر اســت و بدنــش از بــز و
دم آن یــک مــار اســت .بنابرایــن تصمیــم بــر آن شــد کــه
ایــن چیــز پــر از تناقضــی را کــه بــا پادتنهــای ســلول
 Bو ســلولهای حامــل  Tو اســب تــروای  HIVخلــق
کــرده بودیــم ،گیرنــده آنتــیژن شــیمریک ســلولهای
 Tیــا ســلولهای  CAR Tنامگــذاری کنیــم .ویــروس
همچنیــن اطالعــات ژنتیکــی را وارد ســلولهای T
میکنــد تــا حالــت برنامهریــزی بــرای از بیــن بــردن
را در آن فعــال کنــد.
پــس وقتــی ســلولهای  CAR Tبــه فــرد مبتــا
بــه ســرطان تزریــق شــود و ایــن ســلولها ،تومــور
مــورد نظــر ببینــد و بــه آن بچســبند ،چــه واقعــهای
روی خواهــد داد؟ عملکــرد آنهــا ماننــد ســلولهای
 Tامــا از نــوع قاتــل سوپرشــارژ شــده خواهــد بــود.
آنهــا بــا سیســتم متــداول دفــاع ضربتــی کار خــود
را آغــاز میکننــد و در عمــل میلیونهــا بــار تقســیم
و تکثیــر میشــوند تــا زمانــی کــه بــه تومــور حملــه
کننــد و آن را از بیــن ببرنــد .ایــن یعنــی ســلولهای
 CAR Tنخســتین داروی زنــده در علــم پزشــکی اســت.
ســلولهای  CAR Tبــا هــم تفــاوت دارنــد .برعکــس
داروهــای معمولــی کــه اســتفاده میکنیــد ،وظیفهشــان
را انجــام میدهنــد و میســوزند و الزم اســت دوبــاره
اســتعمال شــوند ،ســلولهای  CAR Tزنــده میمانــد
و ســالها کار خــود را دنبــال میکننــد .مــا ســلولهای
CAR Tای داریــم کــه بیــش از هشــت ســال اســت در
جســم بیمــاران ســرطانی زنــده ماندهانــد .بــرآورد شــده
نیمــه عمــر ایــن ســلولها بیــش از  ۱۷ســال خواهــد
بــود .پــس یــک بــار کار تزریــق انجــام میشــود و آنهــا
بــرای باقــی عمــر از شــما مراقبــت میکننــد.
ایــن آغــازی اســت بــر الگویــی جدیــد در پزشــکی .مــا
بــا چالشــی اساســی در تزریــق ســلولهای  Tمواجــه
بودیــم .تنهــا منبــع ســلولهای  Tکــه بــرای درمــان
بیمــار جــواب میدهــد ،ســلولهای  Tخــود او اســت،
مگــر اینکــه دوقلــوی همســان داشــته باشــید .بیشــتر
مــا اینقــدر خوششــانس نیســتیم .بــه همیــن جهــت
بایــد ســلولهای  CAR Tرا میســاختیم؛ بایــد
میآموختیــم کــه چگونــه ســلولهای  Tخــود بیمــار
را پــرورش دهیــم .در دهــه  90میــادی بــر ایــن کار
مشــغول توســعه ســکویی نیرومنــد شــدیم .ســپس
در ســال  ۱۹۹۷بــرای اولیــن بــار ســلولهای CAR
 Tرا روی مبتالیــان ایــدز و  HIVپیشــرفته آزمایــش
کردیــم .دریافتیــم کــه ســلولهای  CAR Tبیــش از
یــک دهــه در بــدن بیمــاران باقــی میماننــد ،سیســتم
ایمنــی را بهبــود میدهنــد و باعــث کاهــش ویروسهــا
میشــوند امــا آنهــا را مــداوا نمیکننــد.
بنابرایــن بــه آزمایشــگاه برگشــتیم و در طــول ده ســال
پــس از آن در طراحــی ســلول  CAR Tاصالحاتــی را
دانشبنیان

انجــام دادیــم .در ســال  ،۲۰۱۰درمــان بیمــاران مبتــا
بــه ســرطان خــون را آغــاز کردیــم .تیــم مــا ســه بیمــار
را تحــت مــداوا قــرار داد کــه در ســال  ۲۰۱۲ســرطان
خونــی لیمفوکتیــک مزمــن پیشــرفته داشــتند؛ نوعــی
ســرطان العــاج کــه هــر ســال  20هــزار انســان بالــغ در
امریــکا بــه آن مبتــا میشــوند .نخســتین مریضــی کــه
تحــت درمــان واقــع شــد ،گروهبــان بازنشســته نیــروی
دریایــی و افســر تادیــب و اصــاح زنــدان بــود .چنــد
هفتــ ه دیگــر میمــرد و هزینــه کفــن و دفنــش را هــم
پرداخــت کــرده بــود .ســلولها تزریــق شــدند و او ظــرف
چنــد روز دچــار تــب شــدیدی شــد و بعضــی از اعضــای
بدنــش از کار افتادنــد .او بــه بخــش مراقبتهــای
ویــژه انتقــال یافــت و بــه کمــا رفــت .فکــر میکردیــم
میمیــرد .امــا بعــد ،چنــگال دیگــری در جــاده مشــاهده
شــد ۲۸ .روز پــس از تزریــق ســلولهای  ،CAR Tاو
بیــدار شــد و پزشــکان او را معاینــه کردنــد و ســرطان
ناپدیــد شــده بــود .تودههــای بزرگــی کــه آنجــا بــود،
ی مغــز اســتخوان نشــانهای
آب شــده بودنــد .نمونهبــردار 
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 آنهــا نســبتا درمــان
شــد .ســلولهای  CAR Tبــه ســرطان خــون در ایــن
بیمــاران حملــه و در هــر بیمــار بین  1/3تــا  3/5کیلوگرم
غــده را نابــود کــرده بودنــد .بدنهــای آنهــا تبدیــل بــه
بیوراکتورهــای واقعــی بــرای ســلولهای CAR Tشــده
بــود و میلیونهــا و میلیونهــا ســلول  CAR Tدر
مغــزاســتخوانها ،خــون و تودههــای ســرطانی تولیــد
میشــد .مــا پــی بردیــم اگــر ســلولهای CAR T
را بــه بوکســورها تشــبیه کنیــم ،آنهــا میتواننــد در
کالس باالتــر از وزن خــود مش ـتزنی کننــد .تنهــا یــک
ســلول  CAR Tمیتوانــد هــزار ســلول ســرطانی را
از بیــن ببــرد .بلــه ،ایــن نســبت ،یــک بــه هــزار اســت.
ســلول  CAR Tو ســلولهای نــواده آن ،تــا زمانــی کــه
آخریــن ســلول ســرطانی نابــود شــود ،قادرنــد بارهــا در
بــدن تکثیــر شــوند.
ایــن اتفــاق در پزشــکی ســرطان ســابقه نداشــته اســت.
دو بیمــار اولــی کــه کاهــش بیمــاری کامــل داشــتند،
امــروز هــم ســرطان خــون ندارنــد و فکــر میکنیــم
درمــان شــدهاند .همــان افــرادی کــه راه دیگــری
برایشــان نداشــتند و براســاس همــه راهکارهــای ســنتی،
شــبیه بــه پــروژه الزاروس در دنیــای امــروز بودنــد .تمــام
چیــزی کــه میتوانــم بگویــم ایــن اســت :از خداونــد
بابــت همــه آن چنگالهــای تــوی جــاده سپاســگزارم.
قــدم بعــدی مــا گرفتــن مجــوز بــرای درمــان کــودکان
دچــار ســرطان خــون حــاد بــود کــه رایجتریــن مــدل
ســرطان در کــودکان اســت .اولیــن بیمــار ایــن آزمایــش
امیلــی وایتهــد شــش ســاله بــود .او یکســری دورههــای
شــیمیدرمانی و پرتودرمانــی را طــی ســالها گذرانــده
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بــود و ســرطان خونــش همــواره برگشــته بــود .در واقــع
ســه بــار عــود کــرده بــود .بــار اولــی کــه امیلــی را دیدیم،
بهشــدت بیمــار بــود .تشخیصشــان هــم ســرطان خــون
العــاج پیشــرفته بــود .ســرطان بــه مغــز اســتخوان،
کبــد و طحالــش حملــه کــرده بــود .و در آوریــل ســال
 ،2012زمانــی کــه ســلولهای  CAR Tرا بــه او
تزریــق کردیــم ،پــس از چنــد روز نهتنهــا حالــش بهتــر
نشــد ،بلکــه بدتــر شــد و راســتش اوضــاع خیلــی وخیــم
بــود .امیلــی هــم ماننــد آن افســر کــه در ســال ۲۰۱۰
داشــتیم ،در ســال  ۲۰۱۲بــه بخــش مراقبتهــای ویــژه
منتقــل شــد و ایــن مرحلــه ترســناکترین چنــگال در
تمــام جــاده ایــن ماجــرا بــود .او روز ســوم ،بــه کمــا
رفــت و چــون در کمــا بــود و کلیههــا و ش ـشهایش از
کار افتــاده بودنــد ،بــه دســتگاههای کمکــی وصــل شــد.
در آن ســه روز تــب بــاالی  ۴۱درجــه ســانتیگراد داشــت
و مــا نمیدانســتیم ریشــه ایــن تبهــا چیســت .همــه
آزمایشهــای عفونــت خــون را انجــام دادیــم و بــرای
تــب او هیــچ منشــأ عفونـیای پیــدا نکردیــم .امــا چیــزی
بســیار غیرعــادی در خونــش یافتیــم کــه پیشتــر در
علــم پزشــکی بــه آن برنخــورده بودیــم .ســطوح باالیــی از
پروتئینــی بــه نــام اینترلوکیــن  ۶در خــون او پیــدا شــد.
درواقــع میــزان آن هــزار برابــر ســطح نرمــال آن بــود و
اینجــا یــک چنــگال دیگــر در جــاده دیدیــم.
یکــی از دخترانــم بــه شــکلی اتفاقــی مبتــا بــه آرتــروز
کــودکان اســت .بــه همیــن خاطــر بــه عنــوان پزشــک
ســرطان درمانهــای آزمایشــی آرتــروز دختــرم را
در صورتــی کــه احتیــاج شــود ،پیگیــری میکنــم.
معلــوم شــد چنــد مــاه پیــش از بســتری شــدن امیلــی
در بیمارســتان ،ســازمان غــذا و دارو ،داروی تــازهای را
تاییــد کــردهکــه ســطوح بــاالی اینترلوکیـن  ۶را درمــان
میکنــد .ایــن دارو بــرای آرتــروزی کــه دختــرم داشــت
تاییــد شــده بــود .نامــش توســیلیزومب اســت و آن زمــان
بهتازگــی بــرای درمــان آرتــروز بــه داروخانــه بیمارســتان
امیلــی اضافــه شــده بــود .وقتــی فهمیــدم ســطح
اینترلوکیــن  6امیلــی ایــن میــزان پیشــرفته اســت ،بــا
پزشــکان او در بخــش مراقبتهــای ویــژه تمــاس گرفتــم
و گفتــم« :چــرا بــرای مــداوای او از ایــن داروی آرتــروز
اســتفاده نمیکنیــد؟» بــه مــن گفتنــد خیلــی بیفکــرم
کــه چنیــن پیشــنهادی میدهــم .امــا چــون تــب بــاال و
فشــار خــون پاییــن او بــه هیــچ درمــان دیگــری واکنــش
نشــان نــداده بــود ،پزشــکش بهســرعت از هیئــت بررســی
و والدیــن امیلــی بــرای ایــن درمــان اجــازه خواســت و
پاســخ همــه آنهــا البتــه مثبــت بــود .امتحانــش کردنــد
و چیــزی کــه بــه دســت آمــد ،شــگفتانگیز بــود .کمــی
بعــد از آغــاز پروســه درمــان بــا داروی توســیلیزومب،
امیلــی ســریعا حالــش بهتــر شــد 23 .روز بعــد از مــداوای
او ،اعــام شــد کــه دیگــر ســرطان نــدارد .او در حــال
حاضــر  12ســال دارد و هنــوز حالــش خــوب اســت.
دانشبنیان

در نتیجــه اکنــون میدانیــم عکسالعمــل ناهنجــار
تــب بــاال و بــه کمــا رفتــن بعــد از تزریــق ســلولهای
 ،CAR Tســندروم آزادی ســیتوکین یــا بــه اختصــار
CRSاســت .دریافتیــم کــه تقریبــا ایــن اتفــاق بــرای
همــه بیمارانــی کــه بــه روش درمانــی پاســخ میدهنــد،
میافتــد .امــا در بیمارانــی کــه ایــن روش رویشــان
ناموفــق اســت ،روی نمیدهــد .بنابرایــن بــه شــکلی
متناقــض ،بیمــاران مــا اکنــون امیدوارنــد بعــد از
درمــان بــا ســلولهای  CAR Tبــه تبهایــی بــا
درجــه بــاال دچــار شــوند کــه مثــل بدتریــن آنفلوانــزای
زندگیشــان اســت .آرزوی ایــن عکسالعمــل را دارنــد
زیــرا میداننــد ایــن اتفــاق قســمتی از مســیر پــر پیــچ
و خــم در بازگشــت بــه تندرســتی اســت .متاســفانه هــر
بیمــاری مــداوا نمیشــود .بیمارانــی کــه دچــار CRS
نمیشــوند بیشــتر کســانی هســتند کــه سیســتم ایمنــی
ضعیفتــری دارنــد .در نتیجــه رابطــهای محکــم میــان
 CRSو توانایــی سیســتم ایمنــی در ریش ـهکنی ســرطان
خــون وجــود دارد.
تابســتان گذشــته ،وقتــی ســازمان غــذا و دارو ســلولهای
 CAR Tرا بــرای ســرطان خــون تاییــد کــرد ،اســتفاده
از توســیلیزومب را نیــز بــرای مســدود کــردن اثــرات
اینترلوکیــن  ۶همــراه بــا وقــوع  CRSدر ایــن بیمــاران
مــورد تاییــد قــرار داد .ایــن رویــدادی غیــر معمــول در
تاریــخ علــم پزشــکی اســت .پزشــکان امیلــی اکنــون
بــا تکمیــل آزمایشهــای بیشــتری گــزارش کردهانــد
کــه از  30بیمــاری کــه اینگونــه مــداوا شــدهاند۲۷ ،
نفــر درمــان شــدهاند ،یعنــی  90درصــد آنهــا ظــرف
یــک مــاه پــس از تزریــق ســلولهای  CAR Tکامــا
بهبــود یافتهانــد .در ایــن  50ســالی کــه از تحقیقــات در
زمینــه ســرطان میگــذرد ،نــرخ ریشــهکنی کامــل ۹۰
درصــدی در بیمــاران مبتــا بــه ســرطان پیشــرفته ســابقه
نداشــته اســت .در واقــع بیشــتر مواقــع کافــی اســت تنهــا
 15درصــد بیمــاران ســامتی کامــل خــود را بازیابنــد تــا
شــرکتها ادعــا کننــد در آزمایشهایشــان بــرای درمــان
ســرطان موفــق شــدهاند.
مطالعــه قابــل توجهــی در ســال  ۲۰۱۳در مجلــه پزشــکی
نیواینگلنــد صــورت گرفــت .ســپس مطالعـهای بینالمللــی
آن نتایــج را مــورد تاییــد قــرار داد و همــه اینهــا نهایتــا
ســبب شــد در اوت ســال  ،2017ســازمان غــذا و دارو
ایــن درمــان را بــرای ســرطان خــون در بیــن نوجوانــان و
خردســاالن تاییــد کنــد .ایــن روش مــداوا بــا ســلولهای
 CAR Tبــه عنــوان نخســتین درمــان ژنــی و ســلولی
تاییدشــده ،در بزرگســاالن مبتــا بــه لنفــوم صعبالعــاج
آزمایــش شــده اســت .هــر ســال در امریــکا حــدود 20
هــزار نفــر دچــار ایــن بیمــاری میشــوند .نتایجــی کــه
تــا امــروز بــه دســت آمــده اســت نشــان میدهــد کــه
ایــن روش درمانــی هــم تاثیرگــذار اســت و هــم تاثیــر آن،
مانــدگار .شــش مــاه پیــش ســازمان غــذا و دارو درمــان
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لنفــوم پیشــرفته بــا ســلولهای  CAR Tرا تاییــد کــرد.
در حــال حاضــر آزمایشــگاهها ،پزشــکان و دانشــمندان
بســیاری در سراســر جهــان از ســلولهای CAR T
بــرای درمــان بیماریهــای زیــادی اســتفاده کردهانــد و
گویــا همــه مــا از اینکــه بــا چنیــن شــتابی در زمینــه
درمــان بیماریهــا حرکــت میکنیــم ،خوشــحالیم .از
خداونــد بســیار سپاســگزاریم کــه میبینیــم بیمارانــی
ماننــد امیلــی کــه از آنهــا قطــع امیــد کردهانــد،
ســامتی خــود را بــه دســت میآورنــد .خوشــحالیم کــه
میبینیــم عقبگــرد بیمــاری در مدتــی طوالنــی همچنــان
پابرجاســت کــه ایــن نشــان میدهــد افــراد واقعــا درمــان
شــدهاند..
همزمــان بــا همــه اینهــا ،دغدغــه هزینههــای درمــان
را نیــز داریــم .ســاخت ســلولهای  CAR Tممکــن
اســت بــرای هــر بیمــار هزین ـهای در حــدود  ۱۵۰هــزار
دالر داشــته باشــد .زمانــی کــه هزینــه مــداوا بــا  CRSو
دیگــر پیچیدگیهــا را بــه آن بیفزاییــد ،هزینــه درمــان
هــر بیمــار میتوانــد بــه یــک میلیــون دالر نیــز برســد .بــه
یــاد بســپاریم کــه بهــای شکســت حتــی بدتــر هم هســت.
درمانهــای ناموثــر ســرطان عــاوه بــر اینکــه بســیار
گــران هســتند ،مــرگ بیمــاران را نیــز در پــی دارنــد .بــه
همیــن علــت مــا تمایــل داریــم کــه تحقیقــات بیشــتری
در ایــن زمینــه داشــته باشــیم تــا ایــن روش درمانــی را
از نظــر هزینــه بهینهتــر کنــد و آن را بــا قیمــت بهتــری
در اختیــار همــه بیمــاران قــرار دهــد .خوشــبختانه ایــن
رشــته جدیــد اســت و در حــال تکمیــل شــدن .همــراه بــا
بســیاری از خدمــات و درمانهــای دیگــر ،قیمتهــا نیــز
کاهــش مییابنــد ،زیــرا صنعــت میآمــوزد کــه چگونــه
بهینهتــر عمــل کنــد.
وقتــی بــه همــه چنگالهــای تــوی جــاده فکــر میکنــم
کــه بــه روش درمانــی بــا اســتفاده از ســلولهای CAR
 Tمنجــر شــدند ،یــک مــورد بیــش از همــه شــگفتزدهام
میکنــد؛ ایــن اتفــاق بــه مــا یــادآوری میکنــد کــه
اکتشــافات در ایــن مقیــاس یــک شــبه روی نمیدهنــد.
مــداوا بــا ســلولهای  CAR Tپــس از ســفری ۳۰
ســاله در مســیری پــر از مانــع و شــگفتی بــه مقصــد
رســید .در جهانــی کــه خشــنودی لحظـهای را میطلبــد
و نتیجههــا نیــز تنهــا براســاس نیــاز آنــی شــکل
میگیرنــد ،دانشــمندان بــرای رســیدن بــه موفقیــت
نیــاز بــه پشــتکار ،آگاهــی و صبــوری دارنــد .آنهــا
میتواننــد ببیننــد کــه چنــگال تــوی جــاده همیشــه
یــک دو راهــی یــا بیراهــه نیســت ،گاهــی  -حتــی اگــر
در آن لحظــه از آن آگاهــی نداشــته باشــیم  -چنــگال در
مســیر خانــه قــرار گرفتــه اســت.
پینوشت:
 -1چنــگال در جــاده اســتعاره از در یــک لحظــه تصمیـم
گرفتــن در زندگــی یــا تاریــخ اســت کــه نیــاز اســت
دســت بــه یــک انتخــاب بــزرگ زده شــود.
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حفــظ و حراســت از اطالعــات و دادههــای نظامــی
بهخصــوص در بخــش مخابراتــی یکــی از دغدغههــای مهــم
در ارتشهــا و نیروهــای نظامــی سراســر جهــان اســت .بــه
ایــن ترتیــب تمامــی کشــورها در تــاش هســتند با اســتفاده
از شــیوههایی مخصــوص بــه خــود اطالعــات و مکالمــات
محرمانــه خــود را دور از دســترس دیگــران و تجهیــزات
شــنود محافظــت کننــد.
در ایــن زمینــه طبــق آخریــن گزارشهایــی کــه از نیــروی
نظامــی امریــکا منتشــر شــده اســت ،ایــن کشــور بــرای
حراســت از اطالعــات و مکالمــات خلبانــان خــود حیــن پرواز
ی بالکچینــی اســتفاده کنــد تــا
تصمیــ م گرفتــه از فنــاور 
براســاس کدبندیهــا و سیســتمهای امنیتــی ایــن فنــاوری
نویــن بتوانــد اطالعــات و مکالمــات حیــن پــرواز خلبانهــا را
همچنــان محرمانــه نگــه دارد.
شــرکت  Flureeدر ایــن زمینــه مقالــهای منتشــر کــرده
اســت کــه خلبانهــای نیــروی هوایــی امریــکا بــا توجــه
بــه تجس ـسهایی کــه در سراســر جهــان انجــام میدهنــد
هنــگام پــرواز و انجــام ماموریتهــای خــود مکالمــات
زیــادی دارنــد کــه قطعــا اطالعــات آنهــا میتوانــد بــرای
دیگــران ارزشــمند باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه اصــوال
ایــن اطالعــات نشــاندهنده سیاس ـتهای آتــی امریــکا در
مناطــق مختلــف نیــز خواهــد بــود.
نویســنده مقالــه معتقــد اســت البتــه ایــن تنهــا مربــوط
بــه مکالمــات خلبانهــای امریکایــی نیســت بلکــه تمامــی
مکالمــات ماهــوارهای نظامــی امریــکا بــهزودی قطعــا بــا
اســتفاده از فناوریهــای بالکچینــی محافظــت میشــود
تــا مبــادا انتشــار ایــن مکالمــات سیاس ـتهای آینــده ایــن
کشــورها برمــا کنــد.
در مقالــه یادشــده آمده اســت ،براســاس پلتفرم طراحیشــده
کــه مبتنــی بــر فنــاوری بالکچیــن اســت ،تمامــی مکالمــات
و نقــل و انتقــال دادههــا در زنجیــرهای محافظتشــده قــرار
میگیرنــد کــه تنهــا مبــدأ و مقصــد میتواننــد از محتویــات
آن مطلــع باشــند و بــا در نظــر گرفتــن امنیــت ســایبری
بالکچیــن تقریبــا میتــوان ادعــا کــرد دسترســی بــه ایــن
مکالمــات بــرای غیرخودیهــا ممکــن نیســت.
برایــان پالتــز ،یکــی از مدیــران ارشــد در پــروژه ،Fluree
میگویــد« :تحقیقــات بــرای اســتفاده از ایــن فنــاوری در
ارتباطــات نظامــی امریــکا از ابتــدای ســال  2010میــادی
شــروع شــده اســت و تقریبــا ســال  2015بــه نتیجــه نهایــی
رســیده اســت و مدتــی هــم بــه صــورت آزمایشــی بــه کار
گرفتــه شــد ،امــا بــا درنظــر گرفتــن زیرســاختهای مــورد
نیــاز نیــروی هوایــی امریــکا از نیمــه اول ســال جــاری آن
را بــه کار خواهــد گرفــت تــا تمامــی مکالماتــش محفــوظ
باشــد».
الزم بــه یــادآوری اســت کــه ســال  2018نیــز
 InsideBitcoinsدربــاره فنــاوری نویــن ارتــش امریــکا
مطالبــی را منتشــر کــرده بــود کــه بــا تکذیــب رســمی از
ســوی دولــت روبــهرو شــد.
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واژه پربســامد ایــن روزهــا «توســعه» اســت .در دنیــای
امــروز کشــورها را بــا عباراتــی چــون توســعهنیافته،
کمتــر توســعهیافته ،در حــال توســعه و توســعهیافته در
دســتهبندیهای مختلــف از نظــر اقتصــادی قــرار میدهنــد.
امــا توســعه تنهــا تکوجهــی و معطــوف بــر اقتصــاد نیســت
بلکــه توســعه فرهنگــی و توســعه جامعــه نیــز بایــد همــراه
بــا توســعه اقتصــادی صــورت پذیــرد و حتــی توقــع توســعه
اقتصــادی بــدون توســعه دو رکــن اساســی ،یعنــی همــان
فرهنــگ و جامعــه ،توقعــی غیــر معقــول بــه نظــر میرســد.
امــا توســعه چیســت؟ جــان ندرویــن پیتــرز در کتــاب خــود
بــا عنــوان «نظریــه توســعه» بــا عنــوان فرعــی «فرهنــگ،
اقتصــاد ،جامعــه» ســعی در توضیــح همیــن مســئله دارد.
او در مقدمــه کتــاب ایــن مســئله را متذکــر میشــود کــه
مطالــب کتــاب حاصــل ســالها کار پژوهشــی و مطالعاتــی او
در زمینــه اندیشـههای 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 روبهرو شــود .نویســنده فصــل اول
کتــاب را ،فصــل اصلــی و زیربنایــی آن میدانــد ،چــرا کــه
در آن دانــش توســعه بــه چالــش کشــیده شــده و روندهــای
اصلــی در تفکــر توســعه بــه طــور مختصــر مرور شــده اســت.
او دربــاره فصــول بعــدی چنیــن مینویســد« :از فصــل 2
تــا  7ســعی شــده ضمــن شــرحی مختصــر ،رویکردهــای
مختلــف توســعه نیــز نقــد شــوند .در فصــل  2و  3تفکــر
توســعه بــه شــیوه تحلیــل گفتمــان واکاوی میشــود .فصــل
 2بــه بررســی میــراث عمیــق اروپامــداری در توســعهگرایی
اختصــاص دارد و فصــل  3آشــفتگی تفکر توســعه و تناقضات
آن در طــول زمــان را نشــان میدهــد .در صفحههــای پایانــی
همیــن فصــل ،نگاهــی تحلیلــی بــه جهانگرایــی انتقــادی
خواهیــم انداخــت .از ایرادهــای تحلیــل گفتمــان (کــه فصــل
 1و  7بــه آن میپردازنــد) ایــن اســت کــه در کاربســت
اقتصــاد سیاســی بــا شکســت مواجــه میشــود .فصــل 4
رویکــرد اقتصــاد سیاســی را بــا نقــدی از کار ســمیر امیــن
تشــریح میکنــد .نظریــه او (کــه نظریــه قطــع ارتبــاط نــام
دارد) در تقابــل بــا فرایندهــای جهانیشــدن و ادامــه مبحــث
جهانگرایــی انتقــادی فصــل قبــل اســت .وجــه دیگــر کار
ســمیر امیــن ،رویکــرد اقتصــاد سیاســی بــه فرهنــگ اســت.
فصــل  5مربــوط بــه شــیوههای مختلفــی اســت کــه در
آنهــا ،فرهنــگ در گفتمــان و سیاسـتگذاری توســعه تنیده
شــده اســت .در حالــی کــه «توســعه جایگزیــن» نقــد جریان
اصلــی توســعه اســت ،فصــل  6ادعاهــای ایــن دیــدگاه را بــا
رویکــردی نقادانــه معرفــی میکنــد ،بهویــژه ادعــای کســانی
را کــه قائــل بــه پارادایــم توســعه جایگزیــن هســتند .فصل 7
نقــدی بــر اســتداللهای پساتوســعه اســت .بهتــر اســت ایــن
فصــل را نوعــی واســازیِ واســازی بدانیــم .فصــل  4تــا  7چهار
رویکــرد اساســی توســعه یعنــی اولویــت ســاختارها (اقتصــاد
سیاســی) ،اولویــت فرهنــگ (فرهنــگ و توســعه) ،اولویــت
نیروهــای اجتماعــی (توســعه جایگزیــن) و اولویــت گفتمــان
دانشبنیان

شماره سیونهم خرداد ماه 1399

116

(پساتوســعه) را مــورد کنــکاش قــرار میدهــد».
پیتــرز معتقــد اســت نوشــتن کتابــی تنهــا بــا هــدف نقــد و
خداحافظــی از پارادایمهــا کار ســادهای بــه نظــر میرســد؛
کاری کــه سالهاســت در میــان کســانی کــه در زمینــه
توســعه مطالعاتــی را انجــام میدهنــد ،رایج اســت .نویســنده
ایــن کار را رضایتبخــش نمیدانــد زیــرا تحلیــل و نقدهــای
طوالنــی را سببســاز بــه دســت آوردن دســتاوردهای انــدک
در زمینــه طــرح راهکارهایــی بــرای آینــده میدانــد .بــه
همیــن دلیــل خــود او تــاش کــرده در ایــن دام گرفتــار
نشــود و رویکــرد مثبــت و ســازنده «نظریــه توســعه» را حفظ
کنــد .فصــول  8تــا  11بــه همیــن منظــور نوشــته شــدهاند؛
فصولــی کــه بــه طــور کلــی در آنهـا شــاهد مطالبــی چــون
روشهــای مبتنــی بــر برنامــه و بازســازی در فهــم تحــوالت
جدیــد و بدیلهایــی کــه نظریــه توســعه بــرای آینــده
در نظــر دارد ،هســتیم .تمرکــز فصــل  8بــر دالیــل تحــول
توســعه انســانی بــه توســعه اجتماعــی اســت .همچنیــن
توضیحاتــی را دربــاره رویکــرد طــرف عرضــه بــرای توســعه
اجتماعــی ارائــه میدهــد .فصــل  9نســبتا فصلــی فلســفی
و روانشــناختی اســت و تکمیلکننــده توضیحاتــی کــه در
فصــل  2دربــاره اروپامــداری مطــرح شــده اســت .در فصــل
 11در مــورد روندهــای موجــود در تفکــر و سیاســت توســعه
در آینــدهای پرتنــش ،بحثهایــی را پیــش میکشــد و در
تــاش اســت توســعه را در پرتــو اندیش ـههایی کلــی از نــو
تعریــف کنــد .فصــل  12نیــز کــه از چــاپ دوم بــه کتــاب
اضافــه شــده اســت ،محصــول روزگار نوســت و در آن بــه
تویکم اشــاره شــده اســت.
تحــوالت ســده بیســ 
پیتــرز مینویســد« :هــر یــک از ایــن رویکردهــا (تحلیــل
گفتمــان ،انسانشناســی ،مطالعــات فرهنگــی ،توســعه بدیل،
اقتصــاد سیاســی و غیــره) از آن رو حائــز اهمیتنــد کــه بــه
طــور قطــع بــه درک پیچیدگیهای توســعه کمک بیشــتری
خواهنــد کــرد .در جریــان پیچیده توســعه ،رویکردهــای خرد
هــم توانســتهاند فرصــت بــروز یابنــد ،اگرچــه تحــت ظرافــت
فنــی و مداخلــه مدیریتــی قــرار میگیرند .بــه واقع ،برداشــت
مدیریتــی از دانــش و مهــارت ،خود بخشــی از مشــکل اســت.
بررســی جامعــه دیدگاههــا و رویکردهــای مختلــف منتــج بــه
ارزیابــی صحیحتــری از توســعه میشــود .بایــد توجــه داشــت
کــه خطاپذیــری و بیانتهایــی ،ویژگیهــای 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
میگیرنــد ،بایــد بــه چگونگــی و طریقــی کــه بــرای حصــول
بــه ایــن هــدف معرفــی میکننــد اهمیــت داد ،ایــن مســئله
حتــی در مــورد رویکــرد کلنگــری انتقــادی نیــز صــادق
اســت ،زیــرا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کلنگــری تبدیــل
بــه راهــی همهمنظــوره فــارغ از دغدغههــای توســعه گــردد.
ایــن مالحظــات اساســا در راســتای کمــک بــه اجتنــاب از
نتیجهگیریهــای جزمگرایانــه 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 رهاییبخــش باشــد».
چنــان کــه پیشتــر 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
اولینبــار در ســال  2001بــه چــاپ رســیده اســت .امــا از آن
زمــان تــا ســال  2009کــه او را مجــاب کــرد عقایــد مطروحه
در کتــاب را تکمیــل کنــد ،تغییــرات مهمــی در عرصــه
سیاسـتها و مطالعــه توســعه رخ داده بــود .او در پیشــگفتار
ایــن کتــاب در همــان ابتــدا بــه بــاز کــردن آنچــه او تغییــرات
سیاســی مهــم میدانــد ،میپــردازد .پیتــرز نولیبرالیســم و
اســتیالی امریــکا را در حــال از دســت دادن قــدرت خــود
میبینــد و در اینبــاره مینویســد« :پــارهای از ایــن
تغییــرات و روندهــا بهویــژه 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 مهمتریــن وقایــع جریان اصلی توســعه،
کاهــش روزافزون اقتدار نولیبرالیســم و اســتیالی امریکاســت.
گرچــه ایــن دو بــه کلــی صحنــه توســعه را رهــا نمیکننــد،
امــا بایــد پذیرفــت کــه جایــگاه و شــکوه ســابق را از دســت
دادهانــد و چالشهــا و بحرانهــای بزرگــی کــه ایــن دو بــا
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آن مواجهنــد ســبب شــده تــا رســیدن بــه اقتــدار گذشــته
بعیــد به نظــر آید .نولیبرالیســم در اصــل همان ســرمایهداری
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 بهشــدت فروکــش کــرده اســت .و
بــه طــور همزمــان و همراســتا بــا ایــن جریــان ســلطه امریکا
نیــز در همــه حوزههــا روزبـهروز کمتــر میشــود ،چنــان کــه
بهتازگــی گســترش و افزایــش قــدرت نومحافظ ـهکاران بــه
طــور اخــص در عــراق و افغانســتان بــه ایــن رونــد شــتاب
بخشــیده اســت».
او عنــوان میکنــد کــه در ایــن کتاب ســه دوره اصلی توســعه
را بازخوانــی میکنــد .ظهــور توســعه از دهه اول قــرن نوزدهم
میــادی اولیــن دورهای اســت کــه پیتــرز مــورد خوانــش قرار
میدهــد .دورهای کــه بــه گفتــه او «راهبردهــا و جریانهــای
توســعه را از اواســط قــرن نوزدهــم تــا نیمــه ســده بیســتم
توضیــح میدهــد ».دوره دومــی کــه ایــن نویســنده از آن
ســخن میگویــد مربــوط بــه دهــه  50میــادی تــا دهــه 80
اســت .او در ایــن دوره اجتمــاع کینــزی را بررســی میکند .در
نهایــت بــرای دوره ســوم ،مهمتریــن حــوادث و ویژگیهــا را
برمیشــمرد و دربــاره آنهــا توضیــح میدهــد .او دوره ســوم
را «عصــر نولیبرالیســم برآمــده از اجمــاع واشــنگتن از دهــه
 1980تــا دهــه  »2000میدانــد.
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پیتــرز میگویــد در چــاپ نخســت کتــاب تمــام توجهــش
را روی تنــش میــان رویکــرد کینــزی و اجمــاع واشــنگتن
گذاشــته بــود .اگــر بخواهیــم دقیقتــر بگوییــم تنــش میــان
رویکــرد دولتمحــور و بازارمحــور .امــا بــه چه علت نویســنده
در آن زمــان ایــن موضــوع برایــش اهمیــت داشــت؟ پیتــرز
پاســخ ایــن ســوال را اینگونــه میدهــد« :زیــرا در آن زمــان
جهــات چالشهــا و مجــادالت وســیعی در رشــته توســعه
بــه راه افتــاده بــود .بــه همیــن خاطــر در فصــل  11خواهیــد
خوانــد کــه تنــش اصلــی در سیاســت و تفکــر معاصر توســعه
همچنــان بیــن نهادهــای واشــنگتن در یــک ســو (شــامل
صنــدوق بینالمللــی پــول و بانــک جهانــی ،همــراه بــا
ســازمان تجــارت جهانــی) ،و رویکرد توســعه انســانی (شــامل
برنامــه عمــران ســازمان ملــل متحــد و نهادهــای وابســته بــه
آن ،نهادهــای توســعهای کشــورهای در حــال توســعه و برخی
ســازمانهای فعــال در زمینــه همکاریهــای توســعهای) در
ســوی دیگــر اســت».
امــا پیتــرز پــس از گذشــتن هشــت ســال از زمــان چــاپ
اول کتــاب ،بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه در قــرن
تویکم نظارهگــر مرحلــهای دیگــر از جهانــی شــدن
بیســ 
و عصــر دیگــری از توســعه هســتیم .نویســنده در برابــر ایــن
پرســش کــه چگونــه بــه ایــن نتیجهگیــری دســت یافتــه
اســت ،مینویســد« :زیــرا بــا آغاز ایــن ســده ،نولیبرالیســم رو
بــه افــول نهــاده و اجمــاع واشــنگتن هــم حرفی بــرای گفتن
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نــدارد؛ در حــال حاضــر شــاهد شکســت ایــن جریانهــا و
ظهــور روندهــای جدیدتــری هســتیم ،امــا هنــوز شــواهد
کافــی بــرای معرفــی یــک الگــوی توســعهای جدیــد در
دســت نداریــم .از جملــه جریانهــای نویــن میتــوان بــه
رشــد دنیــای جنــوب و افزایــش روابــط بیــن ایــن کشــورها
در عرصههــای مختلــف ،افزایــش نقــش رهبــری جوامــع
نوظهــور (از جملــه بریــک [برزیــل ،روســیه ،هنــد و چیــن])
و صندوقهــای پولــی جنــوب اشــاره کــرد .موضــوع دیگــری
کــه توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت ،بیثباتــی
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
کینــزی هســتیم») و هــم بــا افزایــش نفــوذ دولتهــای
توســعهای در جنــوب ،رغبــت کشــورها بیشــتر بــه ســوی
مقــررات دولتــی بــوده اســت .بــرای نمونــه میتــوان از اقتصاد
بریــک نــام بــرد کــه به طــور معمــول ،بخــش دولتــی ،بخش
اصلــی و حاکــم بــر اقتصــاد ایــن کشورهاســت».
پیتــرز معتقــد اســت کــه در حــال حاضــر نبایــد تمــام
توجههــا معطــوف بــه نقــد رویکردهــای گذشــته باشــد .بــا
وجــود مفیــد بــودن ایــن نقدهــا ،آنهــا نمیتواننــد حکــم
پیشــقراول و روش ـنکننده موضوعــات توســعهای را داشــته
باشــند .نویســنده «نظریــه اقتصــاد» بــر ایــن بــاور اســت کــه
نابرابــری در اقتصــاد جهانــی آنقــدر عمیــق شــده اســت کــه
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نمیتــوان امیــدی بــه حــل آن داشــت .بــا وجــود راهحلهــا
و نظریههایــی کــه عرضــه میشــوند ،یافتــن پارادایــم جدیــد
توســعهای کــه دقیــق کار کنــد ،دشــوار بــه نظــر میآیــد.
بــه همیــن دلیــل پیتــرز در فصــل  12کتــاب کــه در چــاپ
دوم بــه آن اضافــه شــده اســت ،ســعی میکنــد جریانهــای
نوظهــور در حــوزه توســعه را بیشــتر توضیــح دهــد .او بــه
طــور مختصــر بــه تغییــرات چــاپ جدیــد اشــاره میکنــد:
«در ایــن چــاپ ،تمــام متــن را بــا ادبیاتــی ســاده و مطابــق
بــا تحــوالت جدیــد بازنویســی کــردم و در ایــن حیــن،
برخــی مباحــث را ویرایــش و منابــع جدیــدی نیــز بــه کار
اضافــه نمــودهام .بخشهــای پایانــی فصــل  1و  2بــا توجــه
بــه اطالعــات روز بازنگــری شــدهاند ،فصــول  8 ،5 ،3و 11
دســتخوش تغییــرات قابــل توجهــی شــدهاند .آنچــه مــرا بــه
بازنگــری فصــل ســوم واداشــت ایــن امــر بــود کــه مبحــث
اصلــی ایــن فصــل ،یعنــی جهانگرایــی انتقــادی ،اکنــون
یــک خطمشــی 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  ،8موضــوع
توســعه اجتماعــی بــه تفصیــل ارائــه میگــردد».
او در ادامــه میگویــد فصــل جدیــد را با موضوع ســرمایهداری
دیجیتــال و توســعه نوشــته اســت .بیــان ایــن مســئله کــه
اطالعــات بــرای توســعه پیــش و بیــش از هــر چیــز در
خدمــت گســترش و تعمیــق بــازار اســت ،هــدف اصلــی او
دانشبنیان

بــرای نــگارش ایــن فصــل بــوده اســت .پیتــرز معتقــد اســت
ســرمایهداری دیجیتــال بــه عنــوان آخریــن مــوج انباشــت،
تشــدید اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و آرمانشــهرگرایی
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» میپــردازد و اطالعــات
بــرای توســعه را بخشــی از برنامــهای میدانــد کــه در آن،
آرمــان شــهرگرایی ســایبری ،پیونــد عمیقــی بــا بازاریابــی
ســرمایهداری دیجیتــال دارد.
پیتــرز مینویســد« :وظیفــه واقعــی اطالعــات بــرای توســعه،
گســترش ایــن فنــاوری بــرای توســعه اســت .بــرای اینکــه
کار ســادهتر و طبیعیتــر باشــد ،کمتــر بــر اینترنــت و بیشــتر
بــر تلفــن ،رادیــو و تلویزیــون تمرکــز داشــتهایم .در نهایــت،
فصــل  10بــا ایــن نتیجهگیــری بــه پایــان خواهــد رســید
کــه گفتمــان اطالعــات بــرای توســعه بایــد از کمکهــای
توســعه ،ســازمانهای غیردولتــی و پروژههایــی کــه از خــارج
تامیــن مالــی میشــوند ،اجتنــاب کنــد و در ایــن راســتا بایــد
فنــاوری را از ســرمایه تفکیــک کنــد.
فصــل  11در مــورد آینــده توســعه ،دســتخوش تغییــرات
عمــدهای شــده اســت ،چــون فصلــی اســت کــه افــق آینــده
توســعه را واکاوی میکنــد .در فصــل آخــر (فصــل  )12نیــز
ســعی نمــودهام تــا چالشهــای عمــده جهانــی شــدن و
تویکم را مــورد خوانــش قــرار دهــم».
توســعه در ســده بیسـ 
بــه دلیــل گذشــت  11ســال از بازنویســی «نظریه توســعه» و
ســرعت عجیــب فنــاوری اطالعــات ،بــه نظــر میرســد الزم
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اســت پیتــرز در نظریــات گذشــته خــود ،بــار دیگــر تجدیــد
نظــر کنــد .شــاید هــم ایــن کار بیفایــده باشــد زیــرا ســرعت
اتفاقــات در جهــان بــه شــکلی بــاال رفتــه اســت کــه هــر
حــدس و گمانــی دربــاره آینــده ،بهســرعت از ســکه میافتــد
و تاریــخ انقضــای آن تمــام میشــود .بــا ایــن حــال ،شــاید
تویکم
نتــوان بــه نظریــات توســعهای او در مــورد قــرن بیسـ 
چنــدان اتــکا کــرد ،امــا ایــن کتــاب همچنــان در بــر گیرنــده
اطالعــات مفیــدی از ســابقه مبحــث توســعه در جهــان
اســت و بهخوبــی بــه نقــد و واکاوی جریانهــای مختلــف
میپــردازد کــه از ایــن حیــث ،یقینــا «نظریــه توســعه» ارزش
مطالعــه را دارد.
امــا موضــوع جــذاب دیگــری کــه نظــر مــا را بــه ایــن کتــاب
جلــب میکنــد ،پیشــگفتاری اســت کــه جــان ندرویــن
پیتــرز بــه شــکل اختصاصــی بــرای ترجمــه فارســی «نظریه
توســعه» نوشــته اســت .او ایــن پیشــگفتار را چنیــن آغــاز
میکنــد« :ایــن کتــاب مربــوط بــه تغییــرات حاصلشــده
در آگاهــی و دانــش توســعه در بیــش از صــد و پنجــاه
ســال گذشــته اســت ،بهویــژه پــس از جنــگ جهانــی دوم،
یــا آنچــه بــه اصطــاح «نظریــه توســعه مــدرن» میتــوان
نامیــد .آگاهــی توســعه اشــاره بــه رویکــردی آیندهمحــور و
دروننگــر بــرای ســازماندهی جامعــه ،بــر مبنــای طیفــی
وســیع از تضمیــن بقــای حیــات گرفتــه تــا مدیریــت
ریســکها بــه منظــور موفقیــت در انجــام ایــن کار دارد.
ایــن آگاهــی اشــاره بــه نظریــات اصلــی در تفکــر و سیاســت
توســعه بــا عنایــت خــاص بــه کشــورهای در حــال توســعه و
دانشبنیان

جنــوب جهــان دارد .ایــن آگاهــی مراحــل بســیاری را از ســر
گذرانــده اســت .شــامل مهندســی اجتماعی مدرنیســتی قرن
نوزدهــم؛ آرمانشــهرگرایی پوزیتیویســتی ،سوسیالیســتی و
علمــی؛ سیاس ـتهای جبــران عقبماندگــی؛ 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 میکنــد کــه تفکــر توســعه چیــزی
بیشــتر از رشــد اقتصــادی صرف اســت .بــه همین دلیــل این
تفکــر نیاز بــه اشــکال وســیعتری از انعطافپذیــری اجتماعی
و جمعــی دارد .اســتانداردها و جهتگیریهــا امــروزی در
مــورد تفکــر توســعه ،بــه ســه شــکل اســت .توســعه پایــدار
کــه همــان توســعه بــا توجــه بــه نس ـلهای آینــده اســت،
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 جناحهــای رقیــب کــه هــر یــک بــه نحــوی در پــی اعمــال
نفــوذ خویــش هســتند».
تویکم
او ســپس بــه تصویــری کــه خاورمیانــه در قــرن بیسـ 
پیــش روی جهانیــان گذاشــته اســت ،اشــاره میکنــد.
اینکــه هــر چنــد برخــی بخشهــا گامهــای بزرگــی را
در مســیر توســعه برداشــتهاند امــا همچنــان بخشهایــی
عقبمانــده یــا درگیــر جنــگ و منازعــات هســتند؛ منازعاتی
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کــه گاه میــان مذهبــی ،قومــی و منطقـهای هســتند و گاه به
مســائل عمیــق حکومتــی مربــوط میشــوند.
پیتــرز دربــاره موقعیــت و وضعیــت خاورمیانــه چنیــن
مینویســد« :موقعیــت ژئواســتراتژیکی منطقــه مزایایــی را
بــرای آن فراهــم آورده اســت ،بهویــژه بــرای آنهایــی کــه
بــر روی زیرســاختها کار کردهانــد (هماننــد امارتهــای
خلیــج فــارس) ،امــا همیــن ویژگــی ســبب جلــب مداخالت
هژمونیــک و خارجــی نیــز میگــردد .منابــع انــرژی ســبب
نفریــن منابــع و حکومــت الیگارشــی و در نتیجــه مداخــات
خارجــی میشــود .در حالــی کــه در دهههــای اخیــر اکثــر
نقــاط جهــان تجربــه جهانــی شــده را از ســر گذرانــده اســت
(قابلیــت اتصــال ســریع همــراه بــا تغییــرات در آگاهــی
اجتماعــی ،هرچــه بیشــتر جهانــی میشــوند) ،بخشهایی از
خاورمیانــه تحــت هژمونی ســخت امریکا ،مناقشــه اســرائیل
 فلســطین ،حکومــت الیگارشــی و جنــگ و درگیریهــایمــداوم باقــی مانــده اســت.
گــزارش توســعه انســانی عــرب ،گــزارش توســعه انســانی
برنامــه عمرانــی ســازمان ملــل ( )UNDPو ظهــور جنــوب
( ،)2013شــواهدی هســتند از نزدیــک شــدن بخــش اعظــم
خاورمیانــه بــه عمــده شــاخصهای توســعه ،همچون شــرق
آســیا و شــمال آفریقــا .بنابرایــن فراخوانــی بــه ســوی آگاهی
توســعه را شــاید بتــوان بــه مثابــه تغییــری خوشــایند در
نگرشهــا تعبیــر نمــود .امیــدوارم ایــن اثــر بتوانــد زمینــه
آشــنایی و درکــی نویــن از مباحــث جدیــد توســعه را بــرای
مخاطبــان ایرانــی فراهــم آورد».
الزم بــه ذکــر اســت ایــن پیشــگفتار بــر ترجمــه فارســی
کتــاب را جــان ندرویــن پیتــرز در ســال  2015نگاشــته
اســت.
همانطــور کــه پیشتــر نیــز گفتــه شــد ،ایــن کتــاب در
 12فصــل بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت .فصــل اول آن
بــا عنــوان «روندهــای موجــود در نظریــه توســعه» شــامل
بخشهایــی چــون تردیــد در توســعه ،وضعیــت نظریــه
توســعه ،معانــی توســعه در طــول زمــان ،توســعه مبــارزه
اســت ،رشــته توســعه ،روندهــای غالــب در نظریــه توســعه،
پژوهــش میانرشــتهای ،تحلیــل گفتمــان ،فرهنــگ و
توســعه ،واحــد توســعه و همکاریهــای بیــن بخشــی اســت.
فصــل دوم «معضــات گفتمان توســعه :بحران توســعهگرایی
و روش تطبیقــی» نــام دارد و بخشهــای تشــکیلدهنده آن
عبارتنــد از :از تکاملگرایــی تــا توســعه ،توســعه بــه مثابــه
رســتگاری ،بحــران توســعهگرایی ،گزینههــا ،از وضعیــت
دوقطبــی تــا تعــدد قطبهــا و واســازی غــرب.
فصــل ســوم بــا عنــوان «تحــول نظریــه توســعه :بــه ســوی
جهانگرایــی انتقــادی» شــامل چهــار بخــش مفاهیــم
تغییــر ،تکثــر نظریههــای توســعه ،نوســازی بازاندیشــانه
و نظریهپــردازی توســعه جهانــی :جهانگرایــی انتقــادی
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
فرهنــگ در معــادالت توســعه و توســعه آزادی فرهنگــی
تقســیم شــده اســت.
فصــل ششــم« ،پارادایــم مــن یــا شــما؟ گونههــای توســعه
جایگزیــن» ،شــامل ایــن بخشهاســت :توســعه جایگزیــن،
پارادایــم توســعه جایگزیــن ،عاملیــت ،ســازمانهای
غیردولتــی ،سیاس ـتهای جدیــد ،توســعه درونزا ،توســعه
قومــی ،روششناســی ،معرفتشناســی ،دانــش بومــی،
همــکاری توســعه ،راهبردهــای پارادایــم ،جریــان غالــب
توســعه و نتیجهگیــری.
فصــل هفتــم «بعــد از پساتوســعه» اســت کــه بخشهــای
برجستهســازی فقــر ،توســعه = غربیســازی ،نقد مدرنیســم،
توســعه بــه مثابــه گفتمــان ،جایگزینهــای توســعه ،ضــد
مدیریتگرایــی ،دوگانهاندیشــی ،سیاســتهای پساتوســعه
و ســخن آخــر را شــامل میشــود.
فصــل هشــتم کــه «برابــری و رشــد بازاندیشــانه :از توســعه
انســانی تــا توســعه اجتماعــی» نــام دارد بــه موضوعاتــی
چــون توســعه اجتماعــی ،توزیــع مجــدد همــراه بــا رشــد،
درسهایــی از شــرق آســیا ،توســعه انســانی ،درسهایــی
از دولتهــای رفاهــی ،ســرمایه اجتماعــی و نتیجهگیــری
میپــردازد.
فصــل نهم بــا عنــوان «کلنگــری انتقــادی و تائوی توســعه»
شــامل ایــن بخشهاســت :درمــان کــردن درمانهــا،
تمامیــت ،کلنگــری ،تناقضات مدرنیته ،توســعه و مدرنیســم
واال ،میانبرهــا و درمانهــای دیگــر و بــه ســوی تائــوی
توســعه.
فصــل دهــم «ســرمایهداری دیجیتــال و توســعه :ســبک
نامناســب فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در توســعه» نــام
دارد کــه کاهــش شــکاف دیجیتــال ،اطالعــات بــرای توســعه
بــه عنــوان یک بســته عملکــردی ،ســرمایهداری دیجیتــال ››
آرمانشــهر ســایبری ،اطالعــات بــرای توســعه و مطالعــات
توســعه و اطالعــات بــرای توســعه و سیاسـتگذاری توســعه
بخشهــای ایــن فصــل را شــامل میشــود.
بخشهــای فصــل یازدهــم بــا عنــوان «آیندههــای توســعه»
عبارتنــد از :آینــده تفکــر توســعه ،نظریــه نوســازی ،نظریــه
وابســتگی ،اقتصــاد نوکالســیک ،توســعه جایگزیــن ،توســعه
انســانی ،پساتوســعه ،توســعه و پیچیدگیهــای سیاســت،
پیچیدگــی سیاســتگذاری و بازســازی.
تویکم
فصــل دوازدهــم یــا همــان «جهانی شــدن قرن بیسـ 
و توســعه» شــش بخــش دارد کــه عناویــن آنهــا جهانــی
تویکم ،نقــاط عطــف ،عصــر جدیــد
شــدن قــرن بیســ 
توســعه ،کثرتگرایــی توســعه ،همــکاری بینالمللــی پــس
از توســعه و پــس از بحــران اســت.
کتــاب «نظریــه توســعه» بــا عنــوان فرعــی «فرهنــگ،
اقتصــاد ،جامعــه» نوشــته جــان ندرویــن پیتــرز را انــور
محمــدی ترجمــه کــرده و نشــر گلآذیــن آن را بــه بــازار
کتــاب عرضــه کــرده اســت.
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مدتی است فلسفه در دنیا از سوال درباره مسائل
هستیشناسانه فاصله گرفته و فیلسوفان مسائل مبتالبه
روزگار نو را با نگاه همواره پرسشگر یک فیلسوف مورد
بحث و مداقه قرار میدهند .شاید از این تعریف فلسفه دور
شده باشیم که میگوید 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 آنکه مصداقی
خاص را مورد نظر داشته باشیم .راستش معلوم نیست .شاید
همین پرداختن به مسائل روزگار نو اتفاقا ما را به این تعریف
نزدیکتر کرده باشد .در هر حال با وجود تعدد فیلسوفانی
که نگاه فلسفی خود را در اتفاقات و پدیدههای نوین خرج
میکنند ،همچنان فیلسوفانی هستند که عالقهمند به واکاوی
مسائل بنیادی و هستیشناسانه دارند .یکی از این افراد،
علی زاهد است که فیلسوفی نسبتا جوان به حساب میآید
و از او کتاب «نظم و بینظمی» با عنوان فرعی «الیههای
درهمتنیده واقعیت» را یکی ،دو سال پیش دیدهایم .این
اولین و تنها کتاب او نیست و پیش از این «به سوی الهیات
غیر متافیزیکی»« ،مفهوم تائو»« ،آزادی و ضرورت :زیستن در
ناسازه» و «پرسهزنی در تاالر فلسفه :نظریه آشوب» را از این
نویسنده دیده بودیم.
زاهد کتاب خود را با این عبارت از عالمه محمدحسین
طباطبایی آغاز میکند که هم دلیل نوشتن و هم ستون
صحبتهای این کتاب است« :واقعیت هستی که در ثبوت
وی هیچ شک نداریم ،هرگز نفی نمیپذیرد و نابودی
برنمیدارد .به عبارت دیگر ،واقعیت هستی بیهیچ قید و
شرط ،واقعیت هستی است و با هیچ قید و شرطی الواقعیت
نمیشود و چون جهان ،گذران و هر جزء از اجزای جهان نفی
را نمیپذیرد ،پس عین همان واقعیت نفیناپذیر نیست ،بلکه
با آن واقعیت ،واقعیت دارد و بیآن ،از هستی بهرهای نداشته
و منتفی است».
زاهد در همان ابتدای کتاب تکلیف خود را با فلسفه مشخص
میکند و به یکی از لطیفهها اشاره میکند و مینویسد:
«لطیفهای با این مضمون میخواندم که ریاضیدانی به
دوستش میگفت« :من ریاضیدانم و برای کارم فقط به
قلم ،کاغذ و سبد کاغذهای باطله نیاز دارم ».دوستش گفت:
«حیف که فیلسوف نیستی چون در آن صورت به سبد
کاغذهای باطله هم نیاز نداشتی».
من در این لطیفه توهینی به فلسفه نمیبینم .اگر ماهیت
اندیشه فلسفی را بشناسیم و از برخی فالسفه و مخصوصا
از بعضی استادان فلسفه رسمی نهراسیم ،خواهیم دانست
که فلسفهها طرحوارههایی شکستخورده در رویارویی
با هستیاند که میتوانستند به زبالهدانی ریخته شوند؛ اما
خوشبختانه از چاپخانهها سر درآوردهاند .دشواری کار در
فلسفهورزی و اندیشیدن به هستی ،شاید این است که
میکوشیم آنچه را که یک موضوع نیست همچون یک
موضوع بنگریم و آنگاه در این میانه به چه تکلفاتی دچار
میشویم .فلسفه گاه اینگونه است :به چیزها نگاه نکن
توگو با دیگری غرق
بلکه به نگاهکردنت نگاه کن .هنگام گف 
دانشبنیان

شماره سیونهم خرداد ماه 1399

126

سخنگفتن نباش بلکه فقط به کلمات توجه کن و بدینسان
دچار لکنت خواهی شد ...همه انسانها 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.
فرض کن دیوانه شدهای .اکنون بگو در دیوانگی خود چه
احساسات خاصی داری که تو را از احساسات انسان عاقلی که
بودی ،متمایز میکند؟»
زاهد میگوید عبارات مقدمه این کتاب ،خود نشان میدهد
که این پژوهش فلسفی تا چه حد پریشاناحوال است .کتابی
که به  52بخش تقسیم شده و قرار است درباره الیههای
درهمتنیده 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 میبیند .او در ادامه
«زخم
چنین مینویسد« :به نظرم در نظم و بینظمی باز آن
ِ
ذهنی» به گونهای عینیتر ،سر باز کرده و از روزنهای
گوناگون بر وجود زاهد سرریز نموده است! واقعیت محور
مینشیند و اندیشه زاهد ،متمرکز در موضوع به هزار سو
سرک میکشد؛ هرچند «اندیشیدن ،شنا کردن خالف جریان
رودخانه است» (ص  )۷با این حال ،در نظم و بینظمی
تالشی زیبا را شاهدیم از فیلسوفی که نورافشانی به موضوعی
عمیق و شاید دور از دسترس را به جذابترین شکل به قلم
میراند و چهرهای تازه از آن را به ما نشان میدهد:
«اندیشه فلسفی با خم شدن بر خویش ،مفاهیم خود را به
نقطهای بحرانی میکشاند و آنها را کج و کوله و اوراق میکند
و بدین سان زبان خود را الکن میسازد .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
گونهای نامتعارف پیامرسانی کند( ».ص « )۳۶فلسفه چیزها
را دگرگون نمیکند ،اما شیوه نگرش ما به چیزها را دگرگون
میکند و این شاید بزرگترین انقالب است( ».ص  )۷۸و این
«انقالب» تنها هدف غایی است که به واقع در این کتاب و
عمده نوشتههای زاهد میتوان یافت».
زاهد در قسمت اول کتاب خود درباره زبان به صحبت
میپردازد و این موضوع را پیش میکشد که هر چند
ما از بان استفاده میکنیم اما زبان تحت سلطه ما نیست
و صاحباختیار و مالکش نیستیم .اتفاقا این ما هستیم که
وجود خود را به زبان مدیونیم« :اگر زبان نبود و من به گونهای
تاریخی در افق آن زاده نمیشدم ،نمیزیستم و نمیبالیدم،
آنگاه نمیدانستم با آشوب هستی چگونه رفتار کنم و اساسا
در پهنه چنین آشوبی« ،من» یا سوژهای انسانی نیز در کار
نمیبود تا بتواند با هستی رابطه برقرار کند .با میانجیگری
زبان است که من همچون انسانی شعورمند در جهان واقع
شدهام و دارای باورها ،افکار و جهتگیریهای معناداری
هستم .با میانجیگری زبان است که هر جهانی نسبتا منسجم
و نه صرفا بیدر 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
دانشبنیان
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سامان گرفته است».
زاهد در بخش دوم به این مسئله میپردازد که هر چند زبان
را عامل ارتباط میان خود و جهان میدانیم اما نباید نقش آن
را تنها به عامل ارتباط بودن خالصه کنیم ،چه بدون زبان نه
«من» شکل میگرفت و نه جهان معناداری وجود داشت.
پس زبان هم رابطه را میسازد و هم به طرفین رابطه معنا
و وجود میبخشد« :زبان کاری فراتر از یک خط رابط انجام
میدهد .زبان ،دو طرف خود یعنی انسان و جهان را شکل
داده و همزمان این دو را به هم پیوند میدهد .بدون زبان من
و جهان اختصاصیافته به من ،در بیشکلی ،بیتمایزی و هرج
و مرجی بیپایان سقوط میکردیم».
او تشریح زبان را و جهانی که برای ما میسازد در قسمتهای
بعد بیشتر مورد واکاوی قرار داده است و برای اولینبار موضوع
ذهنی خود را که همواره با آن درگیر است ،یعنی واقعیت مورد
بحث و مداقه قرار میدهد و رابطه واقعیت با زبان را چنین
میسنجد« :بدون زبان شاید هستی نامعین در کار بود؛ یعنی
شکل نخستینی که شرط تحقق
همان آشوب و هیوالی بی ِ
شناخت و شرط شکلگیری زبان است بیآنکه خود به عرصه
معرفت و شناخت درآید یا در افق زبان جایگیر شود .البته این
هستی نامعین و آشوبگونه پیش از افق زبان و پیش از جهان
اختصاصیافته به ما قرار میگیرد .آن واقعیتی است مقدم بر
هرگونه توصیف زبانی که از یکسو به پذیرش آن ناگزیریم؛
زیرا هجوم و مقاومتش را بر خود احساس میکنیم و از سوی
دیگر بیتعارض منطقی نیز نمیتوانیم به آن باور داشته
باشیم .آخر چگونه میتوان اجازه داد که واقعیت ،صرفا به
توصیفات زبانی فروکاسته شود و در ایدهآلیسمی زبانی رنگ
بازد؟» زاهد واقعیت را در اینجا بیبنیاد میداند و معتقد است
ذهن و زبان از پس درک و سنجش آن برنمیآیند .به قول
نویسنده« :اینجا ساحت آستیگماتیسم و سرگیجه است!»
به قول مسعود قربانی« :هرچند فلسفه نقطه آغازی ندارد ولی
تنیدگی زبان و
گویی بعد از پرداختن نویسنده به این درهم
ِ

دانشبنیان

هستی ،روزنی گشوده میشود به «واقعیت» و الیههای تو در
توی آن .به نظرم این روزن در فقره  ۱۲کتاب عیان میشود:
«در فهم زبان نباید مقاومت هستی را نادیده گرفت ...در فهم
زبان نباید چارچوبهای فرهنگی و معرفتی و ویژگیهای
زیستشناسانه آدمی را در شکلبخشی به واقعیت نادیده
گرفت ...در فهم زبان نباید اراده ،بازیگوشی و خیالپردازی
خالقانه و دلبخواهانه انسان را نیز فراموش کرد( »...ص )۲۳
زبان ،هستی ،واقعیت و ...اینگونه در هم تنیدهاند و از دل
همین درهمتنیدگی الیههای گوناگونی که از زبان بیان
داشته شد ،در چهره واقعیت مینشیند و نویسنده بدینگونه
در فقرات متعددی شرح و بسط خود را به چهار الیه واقعیت
میکشاند .فهرستوار الیههای در هم تنیده واقعیت از نگاه
زاهد ،چنینند :زیستبنیاد ،فرهنگبنیاد ،هستبنیاد و شخص
یا خیالبنیاد.
یک؛ معتقدم ما در «نظم و بینظمی» با کتابی به معنای
متعارف آن مواجه نیستیم .کتاب همچون نامش در
بینظمیای منظم قوام یافته است .ممکن است پاراگرافی در
اواسط کتاب ،برقآسا ،چنان بصیرتی در خواننده ایجاد نماید
که شاید نیازی به خواندن فقرات ابتدایی نیز برای خواننده در
جهت فهم آن نباشد.
دو؛ هرچند پارهپاره بودن نوشتهها که خود را در فقرات
 ۵۲گونه نشان دادهاند ،دارای انسجامی مثالزدنی است اما
بودن نه هر یک از پارهها
هنرمندی نویسنده در این مستقل ِ
که حتی جملهای از آن است .شاید بتوان کتاب را مجموعه
جمالت طالیی نیز نام نهاد؛ جمالتی کامال بومیشده زاهد که
از زیست و تجربه او نشئت گرفته است.
سه؛ نظم و بینظمی یک اثر هنری است .من بر این نکته
تاکید دارم .در نظم و بینظمی با متنی مواجهیم که سوای
سوگیریهای فلسفیاش ،دست باال را قلمی توانا ،متاثر از
ذهنی خالق داراست .به نظرم خیل کسانی که حتی آشنایی
مقدماتی با مباحث فلسفی ندارند میتوانند 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 آنکه زاهد
بر دوش بزرگان اندیشه نشسته و در جایجای کتابش به
گفتههای ایشان استناد میکند ولی نوشته و اثرش مهر
خود او را بر تارکش دارد .یعنی بهراحتی خواننده آشنا با
قلم او میتواند دریابد که نویسنده داشتههای آن بزرگان را
بهدرستی بلعیده و محصولی اورجینال با نشان خود را تولید
نموده است.
پنج؛ ما در کتاب نظم و بینظمی با یک اثر فلسفی ،البته
با خوانش زاهدی آن ،مواجهیم .زاهد نه در این اثر و نه بنا
به رویه فکری که دارد ،نسخهپیچ قضیهای نیست .زاهد
به زیباترین شکل نورافشانی میکند و از هر ابزاری که در
اختیار دارد به روشنابخشی قضیهاش میپردازد .او در این
کتاب نیز چنین میکند و به وارسی الیههای مختلف واقعیت
میپردازد .اما این وارسی دارای نکتهای است.
شش؛ نگاه نویسنده خطی نیست .یعنی بنا ندارد در یک
خط مستقیم و حتی پیچاپیچ از نقطه «آ» به نقطه «ب»
برسد .به نظرم نگرش او دایرهوار یا چیزی شبیه آن است .او
چنان به نقد و جرح قضیه مورد بحثش میپردازد که گویی
از سوی خواننده االنه دیگر در نقطه شروع جای پایی برای
ایستادن نیست؛ اما و صد اما که حیرت خواننده زمانی اوج
مییابد که نهتنها در مقصد هم جایی برای ایستادن نمییابد
که وقتی سر باال میکند ،میبیند که در نقطه آغازین به
مسیر طی شدهاش مینگرد! البته این بار با دیدی واضحتر
و شاید حیرانتر!»
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 نقطهای به نقطه دیگر جابهجا کند و به ما
مسیر سهل و هموار را نمایش دهد .مخاطب در طول خواندن
این کتاب ،عالوه بر آنکه از مسیر لذت میبرد ،کمکم به
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همان نتیجهای میرسد که زاهد در ابتدای کتاب مد نظر
داشته است :نتیجهای 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 میکند .او
تالش میکند به ما بگوید در این آستیگماتیسم هستی و
این آشوب سرگیجهآور ،نیازمند عینکی هستیم که دیدمان
را اصالح کند .و او در جایجای کتاب تالش میکند تکههای
عدسیهای این عینک را کنار هم بگذارد .هر چند تالشش
کامل نشود زیرا نتیجهای در کار نیست .او در قسمت 29
کتاب اعتراف میکند که دارد مسیری دایرهوار را میپیماید:
«به دایره برگردیم! هستی به معنای دقیق و متافیزیکی کلمه
هرگز تن به هندسی نمیسپارد اما در معنایی عملگرایانه به
چنین چیزی اجازه میدهد و این هم حقیقت کوچ نیست
و هرگز نباید آن را به دیده استخفاف بنگریم بلکه الزم
است سرشار از شگفتی و حیرت بمانیم ...اینکه ما هماکنون
وجود داریم و میتوانیم دایرهای 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
مییابیم بلکه دقیقتر آنست بگوییم که ما انسانها صرفا از آن
رو که نظمی کلی وجود دارد ،میتوانیم همچون موجوداتی
هوشمند ،الگوآفرین و الگویاب حیات داشته باشیم و نظمها و
الگوهایی را در طبیعت ببینیم و ایجاد کنیم».
آنچه در بخشهای دیگر مخاطب با آنها مواجه میشوددر
آشوبی منظم قرار دارند و میتوان در آنها نکاتی قابل تامل
یافت؛ نکاتی که شاید انسان امروزی در هجوم اطالعات و
دادهها ،مجالی برای تفکر درباره آنها نمییابد که اگر فرصتی
نیز داشت ،نیازمند راهنمایی بود که در اینجا علی زاهد نقش
راهنما را بر عهده گرفته است.
در آخر باید گفت «نظم و بینظمی» با عنوان فرعی «الیههای
درهمتنیده واقعیت» را نشر نگاه معاصر در سری کتابهای
نگرش فلسفی خود منتشر کرده است.
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گزارش
در دیدار ستاری ب� وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات،
آموزش و پ�ورش و ج�اد کشاورزی صورت گرفت

توافقاتی برای رونق
زیستبوم دانشبنیان
سامان محمدی

ایجاد زیستبوم دانشبنیان مهمترین بخش از فعالیتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را
تشکیل میدهد .زیستبومی که در روزهای شیوع کرونا قدرت خود را به رخ جهان کشید .اما با وجود
تمام فعالیتهایی که تا امروز در این زمینه انجام شده است ،همچنان این زیستبوم به زیرساختها و
حمایتهایی 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 رئیسجمهور ،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 میشود

ســورنا ســتاری و محمدجــواد آذری جهرمــی ،وزیــر ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات ،توافقنامــه راهانــدازی پــارک اقتصــاد
دیجیتــال را امضــا کردنــد تــا زیســتبوم کســبوکارهای
فنــاور و دانشبنیــان ایــنحــوزه بــر بســتر پــارک فنــاوری
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 زیسـتبوم
کسـبوکارهای دیجیتــال دانســت و گفــت« :بــا ایجــاد پــارک
اقتصــاد دیجیتــال بــر بســتر  ۳۰هکتــاری پــارک فنــاوری
پردیــس ،زمینــهای فراهــم میشــود تــا کســبوکارهای
دانشبنیــان و اســتارتآپهای حــوزه اقتصــاد دیجیتــال،
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در کنــار دیگــر حوزههــای
فناوران ـهای کــه در زیس ـتبوم پردیــس رشــد میکننــد ،بــه
توســعه و پیشــرفت الزم برســند».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری از رونــق
زیســتبوم فناورانــه پردیــس گفــت و ادامــه داد« :بیــش از
 ۱۱هــزار میلیــارد تومــان ماحصــل فــروش شــرکتهای ایــن
زیس ـتبوم در ســال گذشــته بــوده اســت و ب ـهزودی برنامــه
هــزار هکتــاری شــدن پردیــس و تبدیــل شــدن بــه شــهر
فنــاوری ،محقــق خواهــد شــد .هــر روزه در ایــن پــارک فناوری
اتفاقــات خوبــی رخ میدهــد و شــرکتهای دانشبنیــان و
اســتارتآپهای مســتقر در ایــن پــارک ،بــه طــور مســتمر
موفقیتهــای تــازهای را رقــم میزننــد».
دانشبنیان

وی رونــق زیســتبوم اقتصــاد دانشبنیــان را ماحصــل
نــگاه ویــژه مقــام معظــم رهبــری بــه جوانــان و اقتصــاد
دانشبنیــان ،همدلــی و تعامــل نهادهــای اثرگــذار در هیئــت
دولــت ،دیگــر دســتگاهها و همراهــی جامعــه دانســت و گفــت:
«حمایتهــای همهجانبــه رئیسجمهــوری و اعضــای هیئــت
دولــت موجــب ایجــاد زیسـتبوم بســیار خوبــی بــرای رونــق
اقتصــاد دانشبنیــان بــا راهانــدازی پارکهــای فنــاوری شــده
کــه یکــی از نمونههــای موفــق ایــن پارکهــا در پردیــس
شــکل گرفتــه اســت».
ســتاری توســعه همکاریهــا بــا وزارت ارتباطــات و فنــاوری
بوکارهای دانشبنیان
اطالعــات را گامــی مهــم در رونــق کسـ 
و اســتارتآپی فعــال در اقتصــاد دیجیتــال و فضــای مجــازی
دانســت و ادامــه داد« :جــا دارد از همــکاری وزیــر ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات در حمایــت از اســتارتآپها و اقتصــاد
دیجیتــال تشــکر کنــم .وی در ایــن برنامههــا همــراه بــوده و
پیشــگام توســعه اقتصــاد دیجیتــال هســتند».
ســتاری ابــراز امیــدواری کــرد بــا تــداوم ایــن همکاریهــا،
تحــوالت خوبــی در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال رخ دهــد.

نماد همکاری زیستبوم اقتصاد
دیجیتال و دانشبنیان

محمدجــواد آذری جهرمــی نیــز در حاشــیه مراســم امضــای
توافقنامــه ایجــاد پــارک اقتصــاد دیجیتــال از رونــق اقتصــاد
ایــن حــوزه فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان بــه عنــوان فصــل
مشــترک تعامــات میــان معاونــت علمــی و وزارت ارتباطــات
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یــاد کــرد و افــزود« :پیونــدی کــه میــان دو نهــاد معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزارت ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات در توســعه اقتصــاد دانشبنیــان و اقتصــاد
دیجیتــال وجــود دارد ،مســتحکم بــوده و امــروز با توافــق برای
ایجــاد پــارک اقتصــاد دیجیتــال ،ایــن تعامــل مســتحکمتر
میشــود».
وی بــا بیــان اینکــه همکاریهــا بــرای شــکلگیری پــارک
اقتصــاد دیجیتــال ،مهمتریــن نمــاد تعامــل اثرمنــد میــان
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری و وزارت ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات در توســعه اقتصــاد فناوریمحــور اســت،
ادامــه داد« :اقتصادهایــی کــه در شــرایط تحریــم بتواننــد خود
را رشــد دهنــد بــه پیشــرفتهای مانــدگار و قابــل توجهــی
دســت مییابنــد؛ اقتصــاد دانشبنیــان ایــران نیــز بــه
کمــک جوانــان فعــال و نــوآور ،در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال و
دانشبنیــان ،شــاهد رشــد و توســعه اســت .امیدواریــم ایــن
همکاریهــا بــه رونــق اقتصادی و پیشــرفت بیشــتر کشــور در
ایــن حوزههــا منجــر شــود .پاســخ فشــار حداکثــری ،جهــش
تولیــد در کشــور اســت تــا یــک جهــش مهــم را در حــوزه
اقتصــادی رقــم بزنــد .جهشــی کــه مبتنــی بــر جوانــان و بــر
اســاس بیانیــه گام دوم انقــاب شــکل میگیــرد».
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا بیــان اینکــه
گامهــای تســهیلگر دولــت در دو اقتصــاد دیجیتــال و اقتصــاد
دانشبنیــان بــا تاکیــدات رئیسجمهــوری و تالشهــای
اثرمنــد معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری نمــود
یافتــه اســت ،افــزود« :ایجــاد پارکهــای فنــاوری بــه ویــژه
دانشبنیان

پارکهــای اقتصــاد دیجیتــال یکــی از همیــن فعالیتهاســت
و پــارک فنــاوری پردیــس نمونـهای بــارز از تالشهــای دولــت
در ایــن راســتا بــه شــمار م ـیرود».
آذری جهرمــی تعامــل میــان وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
را زمینهســاز رونــق اقتصــاد دیجیتــال دانســت و گفــت:
«تصمیــم بــر ایــن شــد تــا در فضــای  ۳۰هکتــاری جدیــد
پــارک فنــاوری پردیــس ،پــارک اقتصــاد دیجیتــال احــداث
شــود .ایــن پــارک نمــاد همــکاری اقتصــاد دانشبنیــان و
اقتصــاد دیجیتــال خواهــد بــود .اســتارتآپها و شــرکتهای
فنــاور ایــن حــوزه ،آمــاده فعالیــت در بهرهبــرداری اولیــه
هســتند و تــاش میکنیــم رونــد حضورشــان در ایــن بســتر
را ســرعت ببخشــیم».

ایجادبزرگتریندیتاسنتر
شبکه ملی اطالعات

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از ایجــاد بزرگتریــن
مرکــز داده در فضــای پــارک فنــاوری پردیــس خبــر داد و
افــزود« :در کنــار پــارک فنــاوری پردیــس ،ایجــاد بزرگتریــن
مرکــز داده شــبکه ملــی اطالعــات را در برنامــه داریــم کــه
ایــن مجموعــه ،پــارک فنــاوری پردیــس را بــه قطــب مرکــز
داده کشــور بــدل میکنــد .فــاز نخســت ایــن مرکــز داده
در مردادمــاه ســال جــاری بــه بهرهبــرداری میرســد کــه
ظرفیــت را بــرای خدمــات پایــه شــبکه ملــی اطالعــات فراهم
خواهــد کــرد».
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وی بــا بیــان اینکــه گام نخســت یعنــی زیرســاختهای الزم
و گام دوم تســهیلگری بــرای جوانــان و ایجــاد توانمنــدی در
فضــای مجــازی اســت ،ادامــه داد« :گام مهــم بعــدی ایجــاد
بــازار بــرای ایــن کسـبوکارها خواهــد بــود کــه امیــدوارم بــا
همــکاری همــه دســتگاهها و حــذف انحصــار محقــق شــود
تــا جوانــان فنــاور قــوت و قــدرت را بــرای کشــور بــه ارمغــان
بیاورنــد».
آذری جهرمــی از تالشهــای معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری قدردانــی کــرد و افــزود« :معــاون علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــوری ،زحمــات زیــادی بــرای توســعه
اقتصــاد دانشبنیــان کشــیدهاند و خالقانــه و خوشفکــر،
زیس ـتبوم اقتصــاد دانشبنیــان را رونــق دادهانــد .امیــد دارم
بــا همــکاری میــان زیسـتبوم اقتصــاد دانشبنیــان و اقتصــاد
دیجیتــال ،زمینــه پیشــرفت و توانمندی کشــور فراهم شــود».
بــر اســاس ایــن موافقتنامه ،پــارک اقتصاد دیجیتــال در زمینی
بــه مســاحت  ۳۰هکتــار در ضلــع شــرقی پــارک فنــاوری
پردیــس بــا هــدف ایجــاد مجموعـهای متشــکل از واحدهــای
فنــاور و نوآفریــن مبتنــی بــر حــوزه فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات و اقتصــاد دیجیتــال و ایجــاد و گســترش امکانــات
تحقیقــات کاربــردی و توســعهای ،انتقــال و بومیســازی
فنــاوری و همچنیــن تولیــد محصــوالت و خدمــات بــا فناوری
بــاال و ســایر فعالیتهــای مــورد نیــاز احــداث میشــود.
همچنیــن کمیتــه راهبــری بــرای تصمیمگیــری و هماهنگــی
در اجــرای موضوعــات ایــن موافقتنامــه ،متشــکل از دو نفــر
نماینــده از ســوی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و دو
نفــر نماینــده معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
تشــکیل خواهــد شــد.

رشد هزار واحدی استارتآپهای
آموزشی با شیوع کرونا

نشســت مشــترک میــان ســورنا ســتاری معــاون علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــوری و محســن حاجــی میرزایــی وزیــر
آمــوزش و پــرورش بــا مدیــران اســتارتآپهای آموزشــی
بــا هــدف بررســی ظرفیتهــای موجــود کشــور در حــوزه
آمــوزش مجــازی برگــزار شــد .بیمــاری کرونــا بهان ـهای شــد
تــا نظــام آموزشــی کشــور بــه فکــر توســعه زیرســاختهای
آمــوزش مجــازی بــا کمــک تــوان اســتارتآپها بیفتــد.
اتفاقــی کــه قــرار اســت بــه عادالنــه شــدن آمــوزش در کشــور
منجــر شــود.
ســتاری در ایــن نشســت گفــت« :روزهــای ابتدایــی شــیوع
بیمــاری کرونــا در کشــور یــک اتفــاق خــوب از ســوی آموزش
و پــرورش رخ داد و آن راهانــدازی پلتفــرم شــاد بــود .بیمــاری
کرونــا یــک فرصــت خــوب بــرای نظــام آموزشــی کشــور ایجاد
کــرد و آن هــم توســعه آمــوزش مجــازی در کشــور بــود .ایــن
بیمــاری فرصتــی شــد تــا اســتارتآپهای آموزشــی رشــد
قابــل قبولــی یابنــد .برخــی از ایــن اســتارتآپها تــا هــزار
واحــد رشــد کردنــد .فرصتــی کــه کرونــا بــه آنهــا داد».
بــه گفتــه ســتاری ،نرمافــزار شــاد فرصتــی خــوب بــرای
دانشبنیان

محــک زدن زیرســاختهای آمــوزش مجــازی در کشــور بــود.
نرمافــزاری کــه در فرصتــی کوتــاه ایجــاد شــد و در اختیــار
نظــام آمــوزش کشــور قــرار گرفــت.
وی ادامــه داد« :ابعــاد نظــام آمــوزش کشــور بســیار بــزرگ
اســت و ایــن یعنــی یــک بــازار بــزرگ خــوب اقتصــادی بــرای
فعالیــت دانشبنیانهــا و اســتارتآپها».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ادامــه بــا اشــاره
بــه خطــری کــه توســعه آمــوزش مجــازی کشــور را تهدیــد
میکنــد ،بیــان کــرد« :بایــد مراقــب باشــیم بــا توســعه
آمــوزش مجــازی ،رونــد آمــوزش از دســت سیســتم آموزشــی
خــار ج 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 دانشآمــوزان در یــک روســتای دورافتــاده
تــا دانشآمــوزان بهتریــن مــدارس کشــور ارائــه میشــود.
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 راهانــدازی پویــش کرونــا
پــاس 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
و پــروش ،بــا اشــاره بــه طراحــی نرمافــزار شــاد در کشــور،
گفــت« :نظــام تعلیــم و تربیــت با شــیوع بیمــاری کرونــا اقدام
بــه مجــازی کــردن آمــوزش کشــور کــرد .ایــن کار را هــم بــا
راهانــدازی نرمافــزار شــاد انجــام داد .مــا بــرای پیشــگیری از
تعطیلــی آمــوزش کشــور در اثــر شــیوع بیمــاری کرونــا ،بــه
دنبــال راههــای نوآورانــه بودیــم .نرمافــزار شــاد هــم در همیــن
راســتا ایجــاد شــد .در ایــن نرمافــزار بیــش از  ۹۸درصــد
معلمــان و مدیــران و بیــش از  ۷۰درصــد دانشآمــوزان عضــو
هســتند.به گفتــه حاجــی میرزایــی ،در مــدت زمــان راهاندازی
نرمافــزار شــاد دو میلیــارد فایــل و بیــش از  ۵/۴میلیــارد پیــام
مبادلــه شــده اســت .وزیر آمــوزش و پــرورش در ادامــه بیــان
کــرد :ایــن نرمافــزار بســتر خوبــی بــرای برقــراری ارتبــاط میان
آمــوزش و پــرورش بــا مدیــران ،معلمــان و دانشآمــوزان فراهم
کــرد .در تــاش هســتیم تــا ایــن ارتباطــات را دو ســویه کنیــم
و فضایــی بــرای ارتباطگیــری دانشآمــوزان بــا یکدیگــر
نیــز ایجــاد کنیــم .آمــوزش و پــرورش یــک نهــاد تفکرســاز
و آیندهســاز اســت و بــرای همیــن حساســیت ایــن حــوزه
باالســت».
حاجــی میرزایــی معتقــد اســت تغییــر در دنیــا محصــول
تغییــر در نهــاد آمــوزش اســت و هیــچ تغییــر پایــداری بــدون
تغییــر در نظــام آمــوزش و پــرورش میســر نخواهــد بــود .وی
راه برونرفــت از ســاختارهای منجمــد و قالبــی را اســتفاده
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از روشهــای خالقانــه و نوآورانــه میدانــد و بــر ایجــاد
ســاختارهای جدیــد آموزشــی در کشــور تاکیــد دارد .او معتقد
اســت توســعه آموزشهــای مجــازی میتوانــد راه درســتی
بــرای تغییــرات اساســی در نظــام تعلیــم و تربیــت باشــد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه ضــرورت هدفمنــد
کــردن آمــوزش در کشــور ،گفــت ۳۰« :ســال اســت بــه دنبال
هدفمنــد کــردن آمــوزش در کشــور هســتیم .کاری کــه منجر
بــه مهارتآمــوزی دانشآمــوزان پــس از پایــان تحصیــل
شــود .اقدامــات توســعهای وزارت آمــوزش و پــرورش بــر مبنای
ســند تحــول آمــوزش کشــور صــورت میگیــرد تــا بــر ایــن
اســاس بــه فایدهمنــدی 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  1400-99کامــا آماده باشــیم
و همــه مدلهــای احتمالــی شــروع مــدارس را مــد نظــر قــرار
دهیم».
در ایــن نشســت ،مدیــران اســتارتآپهای آموزشــی از جملــه
اســکایروم ،فیلمنــت ،لینــکآپ ،ایســمینار ،برنامهســازان
 360درجــه ،فــرادرس ،کافــه تدریــس ،فرانــش ،حکمتکــده،
کالسگــرام ،خویشــاوره ،مکتبخونــه و اســتاد ســام ضمــن
معرفــی تواناییهــا و پیشــرفتهای خــود بــه مشــکالت
پیــش روی توســعه فعالیتهایشــان هــم اشــاره کردنــد و
نیازهــا و دغدغههــای خــود را بــا معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری 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،
وزارت آمــوزش و پــرورش و اســتارتآپهای آموزشــی بــرای
پیشــبرد فعالیتهــای منجــر بــه توســعه آمــوزش آنالیــن در
کشــور تشــکیل شــود .صنعــت آمــوزش در جهــان یــک بــازار
بــزرگ اســت و فرصتهــای بســیاری در آن وجــود دارد.
امــروز میتــوان پلتفرمهــا و نرمافزارهایــی در حــوزه آمــوزش
جهانــی دیــد کــه توانســتهاند انقالبــی در توســعه آمــوزش
ایجــاد کننــد .فعــاالن اســتارتآپی در ایــران هــم چنــد ســالی
اســت فعالیــت خــود را آغــاز کردهانــد .توســعه فعالیــت ایــن
اســتارتآپها و رفــع موانــع فناورانــه ،اجتماعــی و اقتصــادی
پیــش روی ایــن اســتارتآپها موضوعاتــی بــود کــه در ایــن
نشســت بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
و وزیــر آمــوزش و پــرورش بررســی شــد.

امنیت غذایی با نفوذ فناوری ارتقا مییابد

نشســت ســورنا ســتاری و کاظــم خــاوازی ،وزیــر جهــاد
کشــاورزی ،بــا حضــور جمعــی از معاونــان و مســئوالن هــر
دو دســتگاه برگــزار شــد .ســتاری در ایــن نشســت از ورود
محصــوالت ایرانســاخت حــوزه امنیــت غذایــی بــه بــازار خبر
داد .ایجــاد بــازار بــرای شــرکتهای دانشبنیــان و فعــاالن
زیس ـتبوم فنــاوری و نــوآوری در بخــش کشــاورزی در ایــن
نشســت دنبــال شــد ،زیــرا بعــد از حــوزه دارو ،امنیــت غذایــی
یکــی از حوزههــای اســتراتژیک بــرای کشــور محســوب
دانشبنیان

میشــود کــه در بحــران کرونــا هــم اهمیــت خــود را نشــان
داد.
دیمــاه ســال  98بــود کــه رئیسجمهــوری ابالغیـهای را بــه
تمــام دســتگاههای دولتــی بــرای اســتفاده از ظرفیــت علمــی
و فناورانــه کشــور و تــوان متخصصــان صــادر کــرد تــا رفــع
نیازهــای داخــل از ایــن مســیر انجــام شــود .از همــان زمــان
جهــاد کشــاورزی و معاونــت علمــی و فنــاوری همکاریهــای
مشــترک خــود بــرای تحقــق ایــن هــدف آغــاز کردنــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ایــن نشســت
گفــت« :معاونــت علمــی و فناوری و جهاد کشــاورزی در شــش
ســال گذشــته کارهــای علمــی و فناورانــه خوبــی داشــتهاند.
توســعه اقتصــاد دانشبنیــان در حــوزه کشــاورزی یکــی از
اولویتهــای اصلــی در معاونــت علمــی و فنــاوری اســت .از دو
ســال پیــش پروژههــای مرتبــط بــا امنیــت غذایــی بــه عنــوان
مبحثــی مهــم در معاونــت علمــی آغــاز شــد .واردات در حــوزه
محصــوالت مرتبــط بــا امنیــت غذایــی عــدد قابــل توجهــی
را شــامل میشــود ایــن واردات هــم در حوزههــای فناورانــه
ماننــد واکســنهای دام و طیــور و پروبیوتیکهــا و هــم در
حوزههــای غیرفناورانــه همچــون ذرت مشــاهده میشــود».
ســتاری بــا اشــاره بــه ایجــاد کارگروههــای تخصصــی در
مدیریــت جدیــد وزارت کشــاورزی گفــت« :البتــه اقدامــات
تاثیرگــذار خوبــی در ایــن حــوزه انجــام شــده و براســاس
میــزان واردات محصــوالت برنامههــای جدیــدی در حــال
آمادهســازی اســت تــا امنیــت غذایــی بــا اســتفاده از تولیــدات
ایرانســاخت تامیــن شــود .در ایــن صــورت خودکفایــی و
اســتقالل کشــور را در ایــن حــوزه شــاهد خواهیــم بــود .در
صــورت بــرزو بحرانهــا نیــز میتوانیــم مقابلــه خوبــی بــا ایــن
بحرانهــا داشــته باشــیم .برنامههــای مفصلــی تدویــن شــده
و محصــوالت ب ـهزودی از طریــق شــرکتهای دانشبنیــان و
فنــاور بــه بــازار وارد میشــود کــه میتــوان بــه محصوالتــی
در حــوزه واکســنهای دام و طیــور اشــاره کــرد».

گسترش همکاریها با معاونت
علمی و فناوری

همچنیــن کاظــم خــاوازی ،وزیــر جهــاد کشــاورزی ،در ایــن
نشســت بیــان کــرد« :بخــش کشــاورزی دارای مســائل زیــادی
اســت کــه بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری افــق خوبــی پیــش روی ایــن حــوزه قــرار دارد.
هوشمندســازی یکــی از مباحــث مهــم در ایــن حــوزه اســت
کــه بــا فعالیــت شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپها
توســعه مییابــد .برنامــه کاملــی بــا همــکاری معاونــت علمی و
فناوری ریاســت جمهــوری در حــوزه یکپارچهســازی اطالعات
و هوشمندســازی داریــم و بــرای خریــد کودهــای شــیمیایی و
زیســتی آمــاده انعقــاد قــرارداد بــا شــرکتهای فنــاور و فعــال
در ایــن حــوزه هســتیم .اســتفاده از سرشــاخههای نیشــکر
نیــز یکــی از برنامههــای خوبــی اســت کــه وجــود دارد تــا
بــا اســتفاده از ایــن سرشــاخهها در بخــش کشــاورزی واردات
کاهــش یابــد».
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ن خ� ی ن
ست� نشست «فراکسیون اقتصاد دانشبنیان» جملس ی�زدمه ب�گزار شد

به ایجاد تغییر در قوانین نیازمندیم
نیما ساختمانگر
نخستین نشست «فراکسیون اقتصاد دانشبنیان» مجلس یازدهم شورای اسالمی با حضور سورنا
ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،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 رئیسجمهوری گزارشی از وضعیت دانشبنیان کشور را ارائه کرد.

دانشبنیان
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منابع انسانی ،ذخیره ارزشمند
اقتصاد دانشبنیان

ســتاری در ایــن دیــدار کــه در ایســتگاه نــوآوری شــریف
برگــزار شــد ،ضمــن توضیــح آخریــن دســتاوردهای
شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور ،اظهــار کــرد:
«مبحــث اقتصــاد دانشبنیــان کــه از شــش ســال قبــل
بــه صــورت جــدی پیگیــری شــد ،فــراز و نشــیبهای
بســیاری را تــا بــه امــروز شــاهد بــوده اســت .وجــود
بیــش از  ۳۰میلیــون جــوان ،بیــش از چهــار میلیــون
دانشــجو و بیــش از  ۱٠میلیــون فارغالتحصیــل از
جملــه ذخایــر بســیار ارزشــمندی اســت کــه تبدیــل
بــه پیشــران و پشــتوانه زیس ـتبوم مبتنــی بــر اقتصــاد
دانشبنیــان در کشــور شــده اســت».
وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه نامگــذاری ســال جــاری
از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه نــام ســال جهــش
تولیــد ،بیــان کــرد« :وقتــی یــک شیشــه عطــر یــا یــک
کیلــو بــذر اصالحشــده صیفیجــات دههــا برابــر یــک
بشــکه نفــت قیمــت دارد ،ایــن نشــانهای اســت کــه مــا
را وا مــیدارد تــا نســبت بــه نگرشهــای نفتمحــور
در سیاســتگذاریهای کالن ،بازنگــری جــدی داشــته
باشــیم».

رتبه ممتاز ایران

ســتاری در خصــوص وضعیــت نیــروی انســانی در کشــور
دانشبنیان

اظهــار کــرد« :برخــی رتبههــای مــا در بخــش نیــروی
انســانی در جهــان دوم یــا ســوم اســت؛ آن چیــزی کــه
مــا در اقتصــاد دانشبنیــان بــا آن روبــرو هســتیم،
اســتفاده از ایــن نیــروی انســانی اســت».
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پــول نفــت زیرســاختهای
فکــری مــا را نابــود میکنــد ،تصریــح کــرد« :صــادرات
کیتهــای تشــخیص کرونــا بــه کشــور آلمــان در ایــن
روزهــا ،نشــاندهنده قــدرت علمــی و فنــاوری کشــور
مــا بــود».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه
دانشــگاه وظیفــه تامیــن نیــروی انســانی را دارد ،تاکیــد
کــرد« :مــا بــه دانشــگاه فقــط بــه دیــد آمــوزش نــگاه
نمیکنیــم بلکــه دانشــگاهها پایــه اقتصــاد هســتند .در
حــال حاضــر پنــج هــزار شــرکت دانشبنیــان ،شــش
هــزار اســتارتآپ ۳۰۰ ،مرکــز نــوآوری و شــتابدهی
و  ۴۲پــارک علــم و فنــاوری در کشــور وجــود دارد.
پایــه توســعه اســتارتآپها بــر پایــه ســرمایهگذاری
خطرپذیــر اســت .بــا توجــه بــه اینکــه اســتارتآپها
بــا وام رشــد نمیکننــد ،صندوقهــای خطرپذیــر را
توســعه دادیــم».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری بــا بیــان
اینکــه قانــون حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان
ســال  ۸۸تصویــب شــد ،خاطرنشــان کــرد« :بایــد
اصالحاتــی در ایــن قانــون انجــام گیــرد ،زیرا اکوسیســتم
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حاکــم بــر فعالیتهــای دانشبنیــان بــا اکوسیســتم
ســال  ۸۸متفــاوت اســت .مطمئــن هســتم در ایــن
مجلــس (مجلــس یازدهــم) بــا توجــه بــه تشــکیل ایــن
فراکســیون (فراکســیون اقتصــاد دانشبنیــان) ،حرکــت
جوانــان در ایــن مســیر تســهیل خواهــد شــد».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن
اقتصــاد ،اقتصــاد جوانانــی اســت کــه سرمایهشــان در
جیبشــان نیســت و ســرمایه آنهــا تفکرشــان اســت،
یــادآور شــد« :امــروز زمینـهای فراهــم شــده اســت تــا بــا
کمــک شــما اتفاقــات بزرگــی رقــم بخــورد».

توجه به مختصات اقتصاد دانشبنیان

محمدباقــر قالیبــاف ،نماینــده منتخــب مــردم در
یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی ،نیــز در ایــن
نشســت ضمــن اشــاره بــه مختصــات خــاص اکوسیســتم
اقتصــاد دانشبنیــان ،گفــت« :خوشــبختانه بــا
تالشهــای معاونــت علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری،
اجــزای مختلــف ایــن اکوسیســتم نظیــر صندوقهــای
خطرپذیــر و پارکهــای علــم و فنــاوری در کشــور
شــکل گرفتــه اســت .همگــی بایــد تــاش کنیــم تــا
همــه عوامــل انسانســاخت اجتماعــی را بــه کار ببریــم
تــا ایــن زیســتبوم بــه ســمت تکامــل بیشــتر بــرود».
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
کارخانــه در حــوزه انتخابیــهاش احــداث شــود ،بایــد از
خــود بپرســد ایــن طــرح عمرانــی تــا چــه حــد میتوانــد
از معضــل اشــتغال را در حــوزه انتخابیــه وی از بیــن
ببــرد .الزم اســت کــه مــا نماینــدگان بــا دیــدی کالنتــر
و بزرگتــر بــه مســائل اینچنینــی نــگاه کنیــم.
بایــد بدانیــم کــه بســیاری از مشــاغل ســنتی در حــال
اضمحــال هســتند و ایــن شــغلهای شــکلگرفته
درون زیســتبوم مبتنــی بــر اقتصــاد دانشبنیــان
اســت کــه آینــده شــغلی دانشآمــوزان و دانشــجویان
امــروز کشــور را شــکل خواهــد داد».
وی گفــت« :شــهر تهــران ایــن ظرفیــت را دارد کــه
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
قاضــیزاده هاشــمی ،عضــو هیئترئیســه مجلــس
شــورای اســامی ،بــا اشــاره بــه اینکــه تمــدن ایرانــی
 اســامی بــه اقتصــاد قــوی نیــاز دارد ،اظهــار کــرد« :بــاتوجــه بــه اینکــه تعــداد زیــادی از اندیشــمندان بــه
ایــن دوره (دوره یازدهــم) مجلــس شــورای اســامی راه
دانشبنیان

پیــدا کردهانــد ،دســت مجلــس بــرای پیگیــری موضــوع
دانشبنیــان بــاز اســت .البتــه در دوره دهــم مجلــس
شــورای اســامی جلســات زیــادی بــا شــرکتهای
دانشبنیــان برگــزار شــد؛ همچنیــن جلســهای در
صحــن علنــی مجلــس گذاشــته شــد و نماینــدگان
شــرکتهای دانشبنیــان مشــکالت خــود را بیــان
کردنــد و جمعبنــدی ایــن مباحــث ،گزارشــی بــود کــه
در تاریــخ  ۱۹آذر  ۹۸ارائــه شــد».
عضــو هیئترئیســه مجلــس شــورای اســامی تاکیــد
کــرد« :اگــر بخواهیــم جهشــی در اقتصــاد ایجــاد کنیــم،
مســیرش تقویــت اســتارتآپها و اقتصــاد دانشبنیــان
اســت.

زیرساخت اصلی اقتصاد
«فناوری اطالعات» است

همچنیــن رضــا تقیپــور ،منتخــب مــردم تهــران در
مجلــس شــورای اســامی ،در ایــن نشســت گفــت:
«زیرســاخت اصلــی اقتصــاد ،فنــاوری اطالعــات اســت».
وی بــا اشــاره بــه ســرمایه عظیــم نیــروی انســانی
در کشــور ،افــزود« :در حــال حاضــر  ۵۸۰هــزار
دانشآموختــه در رشــتههای مرتبــط بــا فنــاوری
اطالعــات در کشــور داریــم کــه یــک آمــار اســتثنایی
اســت».
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت حجتاالســام
موســوی الرگانــی ،نماینــده مــردم فالورجــان در مجلــس
شــورای اســامی ،تصریــح کــرد« :اگــر میخواهیــم
در مجلــس یازدهــم فعالیتهــای دانشبنیــان را
تقویــت کنیــم ،بایــد قوانیــن مربــوط بــه شــرکتهای
دانشبنیــان را اصــاح کنیــم».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دلیــل رشــد کــم اقتصــادی
در کشــور ،میــدان نــدادن بــه فعالیتهــای دانشبنیــان
اســت ،یــادآور شــد« :شــرط تقویــت ایــن شــرکتها
ایــن اســت کــه همــه نهادهــا دســت بــه دســت هــم
دهنــد.

طرح مسائل زیستبوم
اقتصاد دانشبنیان

تســهیل در اخــذ تســهیالت توســط شــرکتهای فنــاور
و دانشبنیــان ،رفــع موانــع صادراتــی و چگونگــی
هدایــت جریــان نقدینگــی بــه زیســتبوم اقتصــاد
دانشبنیــان کشــور بــرای تامیــن نقدینگــی مــورد
نیــاز ایــن شــرکتها ،مشــکالت کســبوکارهای نوپــا
در حــوزه تامیــن اجتماعــی ،اقتصــاد دیجیتــال ،تســری
بوکارهای نوپــا بــه مناطــق محــروم و
بیشــتر کســ 
کمبرخــوردار ،خودروســازی ،تجــارت الکترونیــک و
بــهروز رســانی قوانیــن ،از جملــه دیگــر مــواردی بــود
کــه در ایــن دیــدار در رابطــه بــا آن ،بحــث و تبــادل
نظــر صــورت گرفــت.
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ب� انتشار دو کتاب رخ داد

تصویری روشن از واقعیت
مهاجرت و مهاجرت معکوس
سامان محمدی

از سال  94برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور ()international.bmn.ir
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 طرحها و پروژههای کوتاهمدت و بلندمدت
با دانشگاهها ،مراکز رشد و نوآوری ،شرکتهای دانشبنیان و پارکهای فناوری همکاری کردهاند.
دانشبنیان
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بیــش از  1500متخصــص و کارآفریــن ایرانــی بــه کشــور
بازگشــتهاند
تاکنــون بیــش از  1500نفــر از ایرانیــان خــارج از کشــور
بــه ایــران بازگشــتهاند .کســانیکــه تجــارب و دانــش
آنهــا نقــش موثــری در رشــد و توســعه توانمنــد علمــی،
فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان کشــور داشــته اســت.
اســتفاده از ظرفیــت متخصصــان و کارآفرینــان ایرانــی
خــارج از کشــور بــا هــدف برقــراری ارتبــاط و همــکاری با
محیطهــای علمــی و شــرکتهای دانشبنیــان منتخــب
و همچنیــن بهرهمنــدی از دانــش و فناوریهــای
جدیــد بــرای کمــک بــه توســعه پایــدار در حوزههــای
بینالمللــی اجرایــی شــده اســت .ایــن کار در قالــب
برنامــه همــکاری بــا متخصصــان و کارآفرینــان ایرانــی
خــارج از کشــور در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری بــه اجــرا درآمــده اســت.
مخاطبــان اصلــی ایــن برنامــه محققــان ،متخصصــان و
دانشبنیان

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

 200دانشگاه برتر دنیا براساس
رتبهبندی  Timesو QS

مهــدی قلعهنــوی ،رئیــس مرکــز تعامــات بینالمللــی
علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ،بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح  200دانشــگاه
برتــر دنیــا براســاس مراجــع بینالمللــی رتبهبنــدی را
مــد نظــر داریــم ،میگویــد« :دانشآموختــگان دوره
دکتــری از ایــن دانشــگاهها ،اســاتید  ۲۰۰دانشــگاه
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برتــر دنیــا و متخصصــان و کارآفرینــان فعــال در یکــی
از موسســات شــاخص علمــی و فنــاوری یــا شــرکتهای
فنــاور بینالمللــی مخاطبــان اصلــی در اجــرای ایــن
برنامــه هســتند کــه طــی ایــن مــدت هــم  1500نفــر از
آنهــا بــه ایــران بازگشــتند .اگــر بتوانیــم از ظرفیتهــای
ارزشــمند علمــی و تخصصــی ایرانیــان عالقهمنــد بــه
همــکاری بــا کشــور بهدرســتی اســتفاده و ارتبــاط و
تعامــل آنهــا بــا مراکــز علمــی و فنــاوری منتخــب
داخلــی را برقــرار کنیــم ،جهــش قابــل توجهــی در
حوزههــای مختلــف علمــی و اقتصــادی کشــور خواهیــم
داشــت».
بــه گفتــه قلعهنــوی ،همــه ایــن افــراد ســرآمدان علمــی
کشــور هســتند؛ کســانی کــه نقشــی تاثیرگــذار در آینــده
کشــور دارنــد .بنابرایــن بایــد بــرای ایجــاد ارتبــاط و
اســتفاده از تــوان علمــی و تخصصــی آنهــا در جهــت
توســعه علــم و فنــاوری در کشــور تــاش کنیــم و بــا
دانشبنیان

اجــرای برنامههــای متنوعتــر ،بازگشــت و همــکاری
آنهــا بــه کشــور را ســرعت دهیــم.

وضعیت ایران در مهاجرتهای
بینالمللی دانشجویان

«وضعیــت ایــران در مهاجرتهــای بینالمللــی
دانشــجویان» عنــوان جلــد نخســت کتابــی اســت کــه
بــه همــت گروهــی از کارشناســان رصدخانــه مهاجــرت
ایــران گــردآوری شــده اســت .ایــن کتــاب در ســه جلــد
همچــون آین ـهای اطالعاتــی موثــق و دقیــق از وضعیــت
مهاجــرت نخبــگان و تحصیلکردههــای ایرانــی ارئــه
میدهــد تــا ذهنهــا دربــاره ایــن موضــوع روشــن شــود
و ماننــد ســدی در برابــر اطالعــات نادرســت و نامعتبــر در
ایــن حــوزه باشــد.
نیــروی انســانی نــوآور و خــاق گنجــی ارزشــمند و
گرانبهــا بــرای کشــورهای خواهــان توســعه بــه حســاب
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میآیــد .از ایــن رو مهاجــرت و جابهجایــی بینالمللــی
دانشــجویان و اســتعدادها مســئلهای حســاس بــرای تمــام
کشــورها و ایــران اســت .بــا ایــن وجــود ایــن حــوزه از
نبــود آمارهــای منظــم ســالیانه موثــق و پژوهشهــای
جــدی بــرای سیاســتگذاری و برنامهریــزی موثــر رنــج
میبــرد.
در ایــن شــرایط گروهــی از کارشناســان رصدخانــه
مهاجــرت ایــران بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری
بــر آن شــدند تــا بــا انتشــار گزارشــی گامهایــی موثــر
بــرای تبییــن وضعیــت ایــران در شــاخصهای جهانــی
مرتبــط بــا جابهجایــی بینالمللــی دانشــجویان و
اســتعدادها بــا کمــک برخــی از شــاخصهای معتبــر
بــا قابلیــت مقایســهپذیری بینالمللــی از جملــه
شــاخصهای جریــان بالقــوه مهاجــرت و شــاخص
جهانــی رقابتپذیــری اســتعداد بردارنــد.
ارائــه گزارشهــای جهــتدار و مغرضانــه ،از آســیبهای
ایــن حــوزه اســت کــه نــرخ مهاجــرت واقعــی نیــروی
انســانی از کشــورمان را بــا آمــاری غیرواقعــی تصویــر
میکنــد .ایــن کتــاب بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع
گــردآوری شــده اســت .در ســرفصلهای جلــد نخســت
ایــن کتــاب بــه موضوعاتــی چــون وضعیــت ایــران در
شــاخصهای جریــان بالقــوه مهاجــرت ،پراکندگــی
کشــورها در دو شــاخص جریــان بالقــوه مهاجــرت و
جــذب اســتعدادها ،نگاهــی بــه آمارهــای کلــی مهاجــرت
دانشــجویی ایــران ،مقاصــد مهــم دانشــجویان بینالمللــی
ایــران و بازتــاب برنامــه در رســانههای خارجــی
اشــاره شــده اســت.در بخشــی از جلــد نخســت ایــن
کتــاب ،برخــی آمارهــای مربــوط بــه جابهجاییهــای
بینالمللــی ماننــد تعــداد دانشــجویان ایرانــی خــارج از
کشــور و رونــد حضــور دانشــجویان بینالمللــی ایــران
در  10مقصــد اول مهاجرتــی ایــن گــروه از طریــق منابــع
بینالمللــی بررســی شــده اســت.
در ایــن کتــاب بــا جــداول و تصاویــر دقیــق آمــار و
اطالعــات آمــده اســت .آمــار و اطالعاتــی کــه تصویــری
روشــن از مهاجــرت نشــان میدهــد.
معاونــت علمــی و فنــاوری و بنیــاد ملــی نخبــگان در
راســتای ارائــه تصویــری شــفاف از واقعیــت مهاجــرت
بــه دیگــر کشــورها و جــذب نخبــگان غیرمقیــم از ارائــه
آمارهــا و گزارشهــای موثــق ایــن حــوزه حمایــت
میکننــد .

آمار جذب متخصصان ایرانی
غیرمقیم ارائه شد

«برنامــه همــکاری بــا متخصصــان و کارآفرینــان ایرانــی
خــارج از کشــور» دومیــن جلــد از کتابــی اســت کــه بــا
ارائــه تصویــری روشــن از واقعیــت مهاجــرت دانشــجویان
تحصلیکــرده پــرده برمــیدارد .ایــن کتــاب دربــاره
بررســی برنامــهای اســت کــه چندیــن ســال از اجــرای
دانشبنیان
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آن میگــذرد تــا بــر اســاس آن متخصصــان ایرانــی را
بــه کشــور بازگردنــد.
زیســتبوم فنــاوری و نــوآوری در ســالهای اخیــر بــا
حمایتهــای انجــام شــده رشــد خوبــی را تجربــه کــرده
اســت ،تعــداد زیــادی از محققــان ایرانــی غیرمقیــم
بــه کشــور بازگشــتهاند و رونقبخــش فعالیتهــای
اســتارتآپی و دانشبنیــان شــدهاند .در شــرایطی کــه
اخبــاری نامعتبــر ســعی در ارائــه آمــاری نادرســت از
مهاجــرت دانشــجویان تحصلیکــرده دارنــد ،خــوب اســت
نگاهــی بــه آمــار بازگشــت متخصصــان و محققــان بــه
کشــور نیــز داشــته باشــیم .متخصصانــی کــه بــه کشــور
بازگشــتند و یاریگــر زیســتبوم فنــاوری و نــوآوری
شــدند.
بنابرایــن دومیــن جلــد از کتابــی کــه بــا همــت گروهــی
از کارشناســان رصدخانــه مهاجــرت ایــران گــردآوری
شــده ،بــه برنامــه همــکاری بــا متخصصــان و کارآفرینــان
ایرانــی خــارج از کشــور میپــردازد .برنام ـهای کــه بــرای
بهرهمنــدی از دانــش و تجربــه محققــان و متخصصــان
ایرانــی خــارج از کشــور در قالــب برنامههایــی ماننــد
پســادکتری ،فرصــت مطالعــات ،اســاتید مدعــو و تاســیس
شــرکتهای فنــاور طراحــی شــده اســت.
همچنیــن در ســرفصلهای گوناگــون کتــاب دربــاره
اهــداف برنامــه ،پایگاههــای تخصصــی و همــکار در
حوزههــای پژوهشــی و همچنیــن فناورانــه ،نتایــج و
خروجــی برنامــه و بازتــاب آن در رســانههای خارجــی
توضیحاتــی ارائــه شــده اســت.
نگاهــی بــه آمــار و ارقــام بهکارگیــری متخصصــان ایرانــی
بازگشــته بــه کشــور در حوزههــای گوناگــون تخصصــی
علمــی و فناورانــه یکــی از بخشهــای جــذاب ایــن
کتــاب اســت کــه دیــدی روشــن بــه مخاطــب میدهــد.
بــر اســاس آمــار ارائــه شــده در ایــن کتــاب بــا ایجــاد
زیرســاختی مناســب ،مشــارکت بیــش از  4700نفــر از
متخصصــان و محققــان ایرانــی خــارج از کشــور در ایــن
برنامــه انجــام شــده اســت .شــرح دقیــق برنامههــا ماننــد
تعــداد اجــرای طرحهــای فناورانــه ،موسســات و مراکــز
بهکارگیــری ایــن افــراد کامــل در کتــاب آمــده اســت.
همچنیــن در جداولــی و بــا رســم شــکل و توضیحاتــی
دقیــق نشــان داده شــده اســت کــه همکاریهــا بــا
محققــان و متخصصــان ایرانــی بازگشــته بــه کشــور نــرخ
رشــد باالیــی در زمینههــای مختلــف داشــته کــه ایــن
آمــار بــرای هــر ســال بــه صــورت مجــزا ارائــه شــده
اســت.
در بخشــی از کتــاب بــه بازتــاب ایــن برنامــه در
رســانههای خاجــی اشــاره شــده اســت کــه همگــی بــه
صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــه موفقیــت برنامــه
دولــت جمهــوری اســامی ایــران در ترغیــب متخصصــان
ایرانــی خــارج از کشــور بــه همــکاری و بازگشــت بــه
ایــران اشــاره کردنــد.
دانشبنیان
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معاون عیمل و فناوری یر�ست �ج هوری به
خراسان جنو� و ش
بو�ر سفر کرد
ب

«دانشگاه عملگرا» راهکار حل
مشکالت استانی و محلی است
نیما ساختمانگر

دانشبنیان
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دکتــر ســورنا ســتاری در ادامــه ســفرهای اســتانی خــود بــه
اســتانهای بوشــهر و خراســان جنوبــی ســفر کــرد تــا بــه
ســیاق ایــن ســفرها ،بــرای توســعه زیرســاختهای منطقــه
برنامهریــزی کنــد ،از نزدیــک بــا پیشــرفتها آشــنا شــود و
پــای درددل و مشــکالت نــوآوران و فنــاوران بنشــیند تــا بــه
اهــداف کلــی معاونــت کــه پیشــرفت همه کشــور در مســیر
اقتصــاد دانشبنیــان اســت ،نزدیکتــر شــویم.

مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی
بیرجند افتتاح شد

افتتــاح مرکــز نــوآوری دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد از جملــه
برنامههــای اصلــی در ســفر یــک روزه ســورنا ســتاری بــه
خراســان جنوبــی بــود .ایــن مرکــز پذیــرای  15شــرکت
دانشبنیــان و اســتارتآپ در فــاز نخســت میشــود .در
ادامــه ســفر معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری از
مراکــز رشــد و نــوآوری دانشــگاههای بیرجنــد ،آزاد اســامی،
علــوم پزشــکی و صنعتــی بیرجنــد بازدیــد کــرد.
مراکــز رشــد دانشــگاهی در خراســان جنوبــی در زمینههــای
مختلفــی همچــون محیــط زیســت ،ســامت ،روباتیــک،
الکترونیــک ،کاالی فرهنگــی ،گردشــگری ،مدیریتپســماند
فعالیــت دارنــد و پذیــرای اســتارتآپهای بومــی اســتان
هستند .
مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد بیرجنــد نیــز بــا هــدف کمــک به
اقتصــاد اســتان در زمینــی بــه مســاحت  ۵۰۰متــر مربــع در
ســال  ۹۷راهانــدازی شــد و در حــال حاضــر هشــت واحــد
فنــاور فعــال در ایــن مرکــز مســتقر هســتند .بارورســازی
ابرهــا ،زیسـتفناوری ،نانوافزودنیهــای بتــن ،بیومکانیــک و
محصــوالت اســتراتژیک از زمینههــای فعالیتــی واحدهــای
حاضــر در ایــن مرکــز اســت.
مرکــز رشــد و شــرکتهای دانشبنیــان دانشــگاه علــوم
پزشــکی بیرجنــد مقصــد دیگــر ســتاری و هیئــت همــراه
بــرای بازدیــد بــود و رئیــس و معاونــان دانشــگاه علــوم
پزشــکی توضیحــات الزم را درخصــوص فعالیتهــای علمــی
و تحقیقاتــی ایــن دانشــگاه ارائــه کردنــد.
مرکــز رشــد دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد ســال ۹۲
راهانــدازی شــد و در حــال حاضــر شــرکتهای دانشبنیــان
فعــال در زمینههــای تهیــه کیتهــای تشــخیصی،
تعییــن جنســیت جنیــن ،قــرص زعفــران و آنتــی آلــرژی
و آنتــی اکســیدان در ایــن مرکــز مســتقر هســتند .بازدیــد
از شــرکتهای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری ،افتتــاح
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان ،مرکــز نــوآوری فردوس
و طبــس بــه صــورت ویدئــو کنفرانس و شــرکت در نشســت
اقتصــاد دانشبنیــان و جهــش تولیــد از دیگــر برنامههــای
ســفر یــک روزه معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
بــه خراســان جنوبــی بــود.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ایــن بازدیــد و
توگــو بــا اصحــاب رســانه و فعــاالن فناور و مســئوالن
در گف 
اســتانی ضمــن اشــاره بــه عبــور تعــداد شــرکتهای
دانشبنیان

دانشبنیــان از پنــج هــزار ،اظهــار کــرد« :خراســان جنوبــی،
اســتانی بــا اقتصــادی متکــی بــر تواناییهــای محلــی و
درونزاســت کــه ظرفیــت قابــل توجهــی بــرای میزبانــی از
اجــزای زیسـتبوم دانشبنیــان در کشــور دارد .ایــن اســتان
از ظرفیــت کارآفرینــی قابــل توجهــی برخــوردار اســت و از
نظــر شــاخصهایی ماننــد تعــداد جمعیــت تحصیلکــرده
و دانشــگاهی و گــردش مالــی مشــاغل محلــی ،در شــرایط
خوبــی قــرار دارد .در ایــن بازدیــد شــرکتهای دانشبنیــان
و فنــاور اســتان محصــوالت و نمونــه کارهــای ارزشــمندی را
عرضــه کردنــد کــه نشــانگر توانایــی و پتانســیل قابــل توجه
اســتان اســت .ایــن ســفر در راســتای ارتقــای زیســتبوم
اقتصــاد دانشبنیــان اســتان و توســعه همــکاری بــا
مســئولین اســتانی برنامهریــزی شــده اســت».
ســتاری ضمــن اشــاره بــه نقــش کلیــدی دانشــگاههای
اســتانی ،بیــان کــرد« :اولویــت دانشــگاه در خراســان جنوبی
بایــد حــل مشــکالت اســتان باشــد .در موضــوع شــیوع کرونا
آنچــه کــه بــه مــا کمــک کــرد تــا آســیبهای ایــن بحــران
را مهــار کنیــم ،ورود شــرکتهای دانشبنیانــی بــود کــه از
همیــن دانشــگاهها ســر بــرآورده بودنــد .اقتصــاد دانشبنیان
معقولتریــن و بهصرفهتریــن مســیر برونرفــت از برخــی
انســدادهای اقتصــادی و رفــع موانع تولید اســت .این اســتان
نیــز در حــال حاضــر در زمینــه زیرســاختها بــا برخــی
مشــکالت مواجــه اســت و ایجــاد تحــول اساســی در توســعه
زیرســاختها میتوانــد موجــب جهــش قابــل توجــه در
تولیــد و رشــد محصــوالت دانشبنیــان 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 .شــرکتهای دانشبنیــان
و فنــاور اســتان نیــز بــه لحــاظ کمی و کیفــی رشــد خوبی را
تجربــه کردهانــد .بــا ایــن همــه ایــن میــزان رشــد بــا اهــداف
در نظــر گرفتــه شــده توســط معاونــت علمــی و فنــاوری
فاصلــه دارد و بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف ،یک نقشــه راه
منســجم تعریــف شــده اســت کــه بهتدریــج محقــق خواهــد
شــد».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ادامــه بازدیــد
از مراکــز علمــی و فنــاوری اســتان خراســان جنوبــی ،در
جمــع دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد
حاضــر شــد .وی دانشــگاه فنــاور و عملگــرا را راهــکار حــل
مشــکالت محلــی در اســتانها خوانــد.
ســورنا ســتاری معاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری 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
ســاختمانها و امکاناتــش را بــرای مراکــز نــوآوری ،رشــد و
شــتابدهی تخصیــص دهــد .حرکــت به این ســو ،ایــن امکان
را فراهــم میکنــد کــه دانشــگاهی عملگــرا و در مســیر حــل
مشــکالت مــردم متولــد شــود .چنیــن دانشــگاهی در نقطــه
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حمایــت قــرار گرفتــه اســت .تفکــر مبتنــی بــر اقتصــاد
دانشبنیــان ،پیــش از هــر چیــز امــر توســعه را بــا تکیــه
بــر توانمندیهــای محلــی هــر اســتان قابــل تحقــق
میدانــد .بــر ایــن اســاس امیدواریــم اســتان بوشــهر بــا
کمــک شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور اســتان بــه قطــب
فناوریهــای نفــت و گاز و زیسـتفناوری در کشــور تبدیــل
شــود».

مقابــل دانشــگاه صرفــا مقالهمحــور و تئوریــک قــرار دارد».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه
عملیاتــی شــدن کار صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان،
افــزود« :امیداوریــم بــا کمــک ایــن صنــدوق و جــذب
ســرمایهگذاریهای خطرپذیــر شــاهد تزریــق حجــم
بیشــتری از نقدینگــی بــه طرحهــا و شــرکتهای فنــاور در
اســتان باشــیم».
بازدیــد از چنــد نمایشــگاه عرضــه محصــوالت دانشبنیــان
و فنــاور و افتتــاح مرکــز نــوآوری دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد
در کنــار بازدیــد از دیگــر مراکــز دانشــگاهی و علمی اســتان،
بخــش دیگــری از برنامههــای ســفر معــاون علمــی و فناوری
رئیسجمهــوری بــه اســتان را شــامل شــد.

برج نوآوری مروارید خلیج
فارس افتتاح شد

در ادامــه ســفر معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری به
اســتان بوشــهر ،بــرج نــوآوری مرواریــد خلیــج فــارس افتتاح
شــد .عــاوه بــر بهرهبــرداری از فــاز اول زیرســاخت اینترنــت
اشــیا مبتنــی بــر پروتــکل  LoRaWANدر ایــن ســفر ،از
چنــد محصــول فناورانــه جدیــد نیــز رونمایــی به عمــل آمد.
افتتــاح بــرج نــوآوری مرواریــد خلیــج فــارس از جملــه
برنامههــای اصلــی ســفر ســورنا ســتاری بــه اســتان بوشــهر
بــود کــه بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری و بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۱۵میلیــارد تومــان
بــه بهرهبــرداری رســید .ایــن مرکــز قــرار اســت میزبــان
شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور ایــن اســتان باشــد .بــرج
نــوآوری بوشــهر در فضایــی بالــغ بــر ســه هــزار متــر مربــع
افتتــاح شــده اســت و میتوانــد تاثیــری قابــل توجــه در
جهــش زیســتبوم نوآورانــه اســتان ایفــا کنــد.

بوشهر به قطب فناوریهای
نفت و گاز تبدیل میشود

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری،
در ســفر بــه اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه ســفرهای سـهگانه
خــود بــه ایــن اســتان از ســال قبــل تاکنــون ،اظهــار کــرد:
«هــر بــار کــه بــه ایــن اســتان ســفر میکنیــم ،رونــد رو
بــه جلــو و پیشــرفت زیس ـتبوم نوآورانــه اســتان را شــاهد
هســتیم .افتتــاح چنــد ســاختمان جدیــد در پــارک علــم و
فنــاوری و دانشــگاه بوشــهر میتوانــد محیطــی جدیــد ایجاد
کنــد تــا هســتههای فنــاور تشکیلشــده توســط جوانــان
اســتان در آن بــه شــرکتهای پویــا و بالنــده تبدیل شــوند».
ســتاری افــزود« :هــر بــار شــاهد ایدههــا و شــرکتهای
فنــاور جدیــد هســتیم .ایــن مســئله خــود ســطح انگیــزه و
پویایــی جوانــان ایــن خطــه را نشــان میدهــد .عــاوه بــر
تاسیســات جدیــد ایجادشــده ،معاونــت علمــی و فنــاوری
بــاز هــم از توســعه فعالیتهــا در پــارک علــم و فنــاوری
اســتان حمایــت خواهــد کــرد و ســرمایهگذاری الزم در ایــن
زمینــه انجــام خواهــد گرفــت .در تالش هســتیم زیسـتبوم
اقتصــاد دانشبنیــان کشــور بــه شــکل متــوازن در تمــام
کشــور رشــدی هماهنــگ را شــاهد باشــد».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ادامــه بــا
اشــاره بــه طرحهــای افتتاحشــده در اســتان بوشــهر،
افــزود« :مجتمعهایــی کــه در ایــن ســفر افتتــاح شــد و
تفاهمنامههایــی کــه منعقــد شــد ،زمینـ ه را فراهــم میکنــد
تــا دســت جوانــان فنــاور و شــرکتهای دانشبنیــان و
فعــال در حــوزه فنــاوری ،بــرای کمــک بــه حــل مشــکالت
اســتان بازتــر باشــد».
وی بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی ایــن ناحیــه از کشــور در
صنعــت نفــت و گاز و زیسـتفناوری ،بیــان داشــت« :معاونت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در تــاش اســت تــا
ســطح مشــارکت شــرکتهای بومــی در فناوریهــای
مرتبــط بــا حوزههایــی ماننــد نفــت ،گاز و زیســتفناوری
دریایــی باالتــر بــرود .قراردادهایــی کــه منعقــد شــد و
محصــوالت فناورانــهای کــه توســط شــرکتهای فنــاور
اســتان تولیــد شــده ،همگــی براســاس ایــن راهبــرد مــورد
دانشبنیان

توگو با فعاالن دانشبنیان و فناور
گف 

پــارک علــم و فنــاوری اســتان بوشــهر نیــز بــا حضــور ســورنا
ســتاری از ســاختمان جدیــد خــود رونمایــی میکنــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری همچنیــن در
ایــن ســفر از نمایشــگاه شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور
مســتقر در ایــن پــارک بازدیــد و بــا مدیــران و نماینــدگان
توگــو کــرد.
ایــن شــرکتها گف 
ســتاری در ایــن ســفر به همــراه جمعی از مســئولین اســتان
از جملــه عبدالکریــم گروانــد اســتاندار بوشــهر از فــاز اول
شــبکه اینترنــت اشــیا مبتنــی بــر پروتــکل LoRaWAN
رونمایــی کــرد.
بــا توجه بــه اهمیــت روزافــزون تجهیــزات هوشــمند مبتنی
بــر اینترنــت اشــیا ،ایــن زیرســاخت حیاتــی میتواند نقشــی
کلیــدی در توســعه کسـبوکارهای نوآورانــه مربــوط بــه آن
را ایفــا کنــد.
 LoRaWANیکــی از پروتکلهــای پرکاربــرد در حــوزه
اینترنــت اشیاســت کــه بــا حمایــت معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری و بــا هزینه چهــار میلیــارد ریال
پیادهســازی و اجــرا شــد .در فــاز اول اجــرای ایــن شــبکه
کــه بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
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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شهرک فناوری و نوآوریهای صنعتی
در منطقه  19تهران احداث میشود

بــرای معرفــی طــرح بــه فعــاالن و ســرمایهگذاران حــوزه علــم
و فنــاوری کشــوررا انجــام دهــد و بــه رونــد انعقــاد قراردادهــای
همــکاری فیمابیــن موقوفــه و ســرمایهگذاران کمــک کنــد.
همچنیــن از تخصیــص تســهیالت مالــی و وامهــای موقوفـهای
کــه بــه توســعه ایــن طــرح میانجامــد حمایــت کنــد .ارائــه
مدلهــای موفــق و مناســب بــرای حمایــت از ســرمایهگذاری
هدفمنــد و توســعه کسـبوکارهای دانشبنیــان و نوآورانــه بــه
شــهرک بــا توجــه بــه ظرفیتهــای موجــود از دیگــر تعهــدات
معاونــت علمــی و فنــاوری در ایــن تفاهمنامــه اســت.
شــهرداری منطقــه 19هــم موظــف شــده اســت بــا اســتفاده از
ظرفیتهــای قانونــی و پــس از اخــذ اســتعالمات الزم از مراجع
ذیصــاح ،مجوزهــای ســاختمانی الزم بــرای آغــاز عملیــات
اجرایــی فــاز اول احــداث شــهرک فنــاوری و نوآوریهــای
صنعتــی ،شــامل کارخانــه نــوآوری ،کارگاههــا و غیــره را در
کوتاهتریــن زمــان ممکــن صــادر کنــد.

تفاهمنامــه همــکاری مشــترک معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری و شــهرداری تهران بــرای ایجاد و گســترش
پهنههــای نــوآوری در تهــران بــا طــرح احــداث و توســعه
شــهرک فنــاوری و نوآوریهــای صنعتــی موقوفــه جــراح
تهرانــی بــه عنــوان یکــی از نمونههــای ایــن کار بــه امضــای
رئیــس مرکــز توســعه فناوریهــای راهبــردی معاونــت علمــی
و فنــاوری و شــهردار منطقــه  19تهــران رســید.
ایــن تفاهمنامــه قــرار اســت تســهیلگر گســترش پهنههــای
نــوآوری در تهــران بــا رویکــرد ملــی بــه توســعه فنــاوری
صنعتــی در کشــور شــود.
اســماعیل قادریفــر ،رئیــس مرکــز توســعه فناوریهــای
راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری ،در مراســم امضــای ایــن
تفاهمنامــه گفــت« :ایــن تفاهمنامــه بــا هــدف بهرهبــرداری
درســت از ظرفیتهــای موجــود در منطقــه  19تهــران بــا
اســتفاده از دانــش دانشــگاهی بومــی بــه امضــا میرســد تــا
قــراردادی بــرای ایجــاد شــهرک فنــاوری و نوآوریهای صنعتی
در ایــن منطقــه باشــد .موضــوع تفاهمنامه مشــارکت و تســریع
رونــد فراهــم کــردن بســترهای قانونــی ،مالــی و فنــی مــورد
نیــاز بــرای ایجــاد شــهرک فنــاوری و نوآوریهــای صنعتــی
موقوفــه جــراح تهرانــی در محــدودهای بــه مســاحت  27هکتار
و زیربنــای تقریبــی  200هــزار متــر مربــع در زمینــی موقوفــی
اســت».
بــه گفتــه قادریفــر ،ایــن شــهرک شــامل پهنههــای
کارگاهــی ،آموزشــی ،نمایشــگاهی ،کارخانه نوآوری ،پشــتیبانی
و رفاهــی  -خدماتــی میشــود تــا بــر اســاس برنامههــای
مشــخص در ایــن شــهرک فرایندهــای آمــوزش ،نمونهســازی،
صنعتیســازی و تجاریســازی نوآوریهــا و فناوریهــای
صنعتــی تســریع شــود.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه مفــاد همکاریهــای طرفیــن،
گفــت« :یکــی از نیازمندیهــای احــداث و توســعه موفــق
شــهرک فنــاوری و نوآوریهــای صنعتــی موقوفــه جــراح
تهرانــی برقــراری ارتبــاط موثــر بــا صنایــع و شناســایی
دقیــق نیازمندیهــای فناورانــه صنعتــی در کشــور اســت.
در ایــن راســتا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
همکاریهــای الزم را بــرای برقــراری ارتبــاط و معرفی شــهرک
مذکــور بــه فعــاالن حــوزه فناوریهــای صنعتــی کشــور ،انجام
خواهــد داد».
علــی توکلــی ،شــهردار منطقــه  ،19نیــز در ایــن مراســم بــر
ضــرورت توجــه بــه مناطــق محــروم کشــور تاکیــد کــرد و
گفــت« :بایــد تــاش کنیــم فرهنــگ و ســبک زندگــی مــردم
مناطــق محــروم را بــا کمــک فنــاوری تغییــر دهیــم .شــاید
راهانــدازی ایــن شــهرک فناورانــه که تــردد افراد تحصیلکــرده و
نخبــه را بــه منطقــه بیشــتر میکنــد ،در ایــن کار تاثیر داشــته
باشــد .بایــد تــاش کنیــم روال قانونــی احــداث این شــهرک را
تســریع کنیــم تــا بـهزودی شــاهد افتتــاح آن باشــیم».
در ایــن تفاهمنامــه آمده اســت کــه معاونت همکاریهــای الزم
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همکاریها برای حل چالش
کرونا گسترش یافت

نشســت مجــازی اســتپ هفتم بــا عنــوان همکاریهــای علمی
و فناورانــه در حــل چالــش کرونــا برگــزار شــد تــا بــا برگــزاری
پنلهــا 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
نایوبایــو برگــزار شــد .ایــن رویــداد فرصتــی بــرای گســترش
همکاریهــای علمــی بــرای عبــور از چالــش کرونــا بــود.
هفتمیــن نشســت شــامل ســخنرانیهایی دربــاره روشهــای
تشــخیص جدیــد بــرای کوویــد  ،۱۹پیشــگیری و راهکارهــای
درمانــی بــرای آن بــود .همچنین برگــزاری پنلهــای تخصصی
از دیگــر بخشهــای ایــن برنامــه بــود کــه در آن مســئله
شــبکه علمــی و فنــاوری در مواجهــه بــا چالشهــای ویــروس
کرونــا در جهــان اســام بررســی شــد .البتــه پســاکرونا موضوع
دیگــری بــود کــه در میزگردهــای تخصصی ایــن رویــداد به آن
پرداختــه شــد تــا سیاسـتها و راهکارهــای مواجهــه بــا مــوج
دوم کرونــا مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ایــن دوره از نشســت اســتپ بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری
کرونــا از مــاه دســامبر (آذر  )1398در چیــن بــا هــدف تاکیــد
بــر اهمیــت تبــادل تجربیــات و دانــش ارزشــمند و دســتاوردها
برگــزار شــد .همچنیــن ارائــه بهتریــن زمینــه از طریق نشســت
مجــازی موضوعــی در مــورد کرونــا ،همافزایــی تواناییهــا و
ظرفیتهــای دانشــمندان و متخصصــان کشــورهای اســامی
بــرای حــل بحــران کنونــی جهانــی از دیگــر اهــداف ایــن
نشســت بــود.
هفتمیــن دوره نشســت اســتپ شــامل ســخنرانی کلیــدی
برگزیــدگان دورههــای پیشــین جایــزه مصطفــی شــامل
پروفســور جکــی یینــگ ،پروفســور اوگــور شــاهین اســتاد
ایمونولــوژی در دانشــگاه ماینــز آلمــان ،حســین بهاروند اســتاد
زیستشناســی و فنــاوری ســلولهای بنیــادی در پژوهشــگاه
رویــان و محمــد عبداالحــد عضــو هیئــت علمــی دانشــکده
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مهندســی بــرق و کامپیوتــر در دانشــگاه تهــران و پنلهــای
تخصصــی بــا مشــارکت کارشناســانی از کشــورهای مختلــف و
ارائــه مقالــه متخصصــان در زمینههــای مرتبــط بــود.
در ایــن دوره از نشســت اســتپ کارشناســان بیماریهــای
عفونــی و اســاتید دانشــگاه و متخصصــان همــراه با اســاتیدی از
کشــورهای هنــد ،ترکیــه ،ژاپن ،چیــن ،اندونــزی ،مالــزی ،ایران
و آذربایجــان تجربیــات خــود را در درمــان ایــن بیمــاری بــه
اطــاع یکدیگــر میرســانند.

دانشگاه آزاد به سمت استفاده از
ظرفیتهای دانشبنیانی گام برمیدارد

بــا افتتــاح ســرای نــوآوری و شــتابدهی دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد غــرب ،ظرفیتهــای دانشبنیانــی دانشــگاه آزاد بــا
هــدف توســعه زیسـتبوم فنــاوری و نــوآوری در کشــور شــکوفا
خواهــد شــد .رئیــس مرکــز توســعه فناوریهــای راهبــردی
معاونــت علمــی و فنــاوری در ایــن بــاره گفــت« :ایــن ســرا در
متــراژی حــدود  1800متــر مربــع بــه بهرهبــرداری میرســد».
قادریفــر بــا بیــان ایــن مطلــب ،افــزود« :ایــن مرکــز بــا
همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری و دانشــگاه آزاد اســامی تا
تابســتان امســال راهانــدازی خواهد شــد .هــدف از تاســیس آن،
توســعه زیس ـتبوم فنــاوری و نــوآوری و هدایــت دانشــجویان
دانشــگاه آزاد بــرای بهرهبــرداری از ایــن ظرفیــت تخصصــی
اســت».
بــه گفتــه وی ،در ایــن ســاختمان قــرار اســت یــک فضــای کار
اشــتراکی ،آفیسهــای کاری ،اتــاق فکــر ،آزمایشــگاه و کارگاه
تخصصــی ،فضــای بــازی و اســتراحت ،اتــاق جلســات ،کالس
درس و اتــاق مشــاورههای تخصصــی ایجــاد شــود.
ارتقــای ســطح ســامت و بهداشــت جامعــه یکــی از موضوعاتی
اســت کــه قــرار اســت در ایــن ســرای نــوآوری روی آن تمرکــز
شــود .بــر همیــن اســاس هــم شــتابدهندههای تخصصــی
آموزشــی ،شــتابدهندههای ســامت و بهداشــت و مهندســی
و علــوم پایــه در ایــن فضــا ایجــاد میشــود.
بــه گفتــه قادریفــر ،بیشــترین ضرفیــت فضــای کار اشــتراکی
در ایــن ســرا بــا  120صندلــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
همچنیــن حــدود  15شــرکت بــرای کارهــای اداری در ایــن
ســرا مســتقر خواهنــد شــد و فضای موجــود بــه کاربــران اجازه
میدهــد از هشــت کارگاه و آزمایشــگاه تخصصــی هــم بهــره
ببرند .
ایــن ســرای نــوآوری میخواهــد دانشــگاه آزاد اســامی را بــا
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــرای توســعه
زیس ـتبوم فنــاوری و نــوآوری همــراه کنــد .ظرفیتــی بــزرگ
و قابــل توجــه کــه میتوانــد دانشــجویان دانشــگاه آزاد را بــه
ســمت تبدیــل ایدههــای دانشبنیانــی خــود بــه محصــول
ســوق دهــد.

«کرونآپ» تهدیدها را به
فرصت تبدیل میکند

«کــرونآپ» مجموعــه رویدادهــای مجــازی بــرای فعــاالن
دانشبنیان

زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری اســت تــا بــه کمــک آن تهدید
ایجــاد شــده توســط ویــروس کرونــا را بــه فرصــت تبدیــل
کنیــم .ایــن رویــداد ایجــاد زیرســاختی کارآمــد برای گســترش
فعالیتهــای آموزشــی و فناورانــه را بــه صــورت غیرحضــوری
دنبــال میکنــد.
مجموعــه رویدادهــای «کــرونآپ» توســط مرکــز مطالعــات
نخبــگان حــوزه علمیــه بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری و همــکاری مرکــز شــرکتهای دانشبنیان،
در هشــت محــور برگــزار میشــود .مدیریــت کســبوکارها،
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،فناوریهــای نرم ،حــوزه علمیه
و فنــاوری ،هنــر ،علــوم انســانی و فنــاوری ،پزشــکی و دریــا
محورهــای ایــن رویــداد هســتند .بــر ایــن اســاس بــا توجــه
بــه هــر محــور رویــدادی مجــازی برگــزار میشــود تــا شــاهد
رونــق فعالیتهــای فناورانــه در دوران کرونــا باشــیم.
مجموعــه رویدادهــای «کــرونآپ» در نظر دارد از شــرایطی که
توســط ویــروس کرونــا ایجــاد شــده اســت بهــره الزم را ببــرد.
شــیوع کرونــا تعطیلــی دانشــگاهها ،موسســات آموزشــی و
فرهنگــی و بنگاههــای اقتصــادی را بــه دنبــال داشــت و برخــی
از کسـبوکارها در ایــن شــرایط بــا رکــود مواجــه شــدند .ایــن
موضــوع در بلندمــدت تاثیــرات منفــی بــه همــراه دارد .بنابراین
بــا توجــه بــه اهمیــت رویدادهــا در زیسـتبوم 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 عــاوه بــر جلوگیــری از رکــود کسـبوکارهای خــرد ،باعــث
ایجــاد زیرســاختی در جهــت گســترش فعالیتهــای آموزشــی
و فناورانــه بــه صــورت غیرحضــوری شــود .برگــزاری و طراحــی
مجموعــه رویدادهــای مجــازی «کــرونآپ» نیــز در همیــن
راستاست.

سومین مرکز نوآوری و فناوری
شهر هوشمند افتتاح شد

ســومین مرکــز نــوآوری و فنــاوری شــهر هوشــمند در منطقــه
 10شــهرداری تهــران گشــایش یافــت تــا گامــی دیگــر بــرای
تســریع حرکــت بــه ســوی تهــران هوشــمند باشــد.
شــهرداری تهــران بــا همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری تاکنــون ســه مرکــز نــوآوری و فنــاوری
شــهر هوشــمند را راهانــدازی کــرده اســت .بــا ایــن اقــدام
ایــن ســه مرکــز در مناطــق  9 ،10و  4شــهرداری تهــران بــه
اســتارتآپها خدمــات مــورد نیــاز را بــرای رشــد و توســعه
ارائــه میدهنــد.
در ســومین مرکــز کــه امروز افتتاح شــد  10شــرکت نوپــا و 23
تیــم اســتارتآپی مســتقر هســتند تــا بــا دریافــت حمایــت و
خدمــات از شــتابدهنده «ذوق» محصوالت و کسـبوکار خود را
توســعه دهنــد .حوزههــای فنــاوری اطالعــات ،خدمات شــهری
و فرهنگــی و اجتماعــی نیــز برخــی از زمینههــای فعالیــت
آنهاســت .پرویــز کرمــی ،دبیــر ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد
دانشبنیــان 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
ســوی تهــران هوشــمند برداشــته شــد .پنــج محــور اصلــی
در تهــران هوشــمند وجــود دارد کــه تهــران نــوآور یکــی از
آنهاســت .ایجــاد مراکــز نــوآوری نیــز در ایــن زمینــه اســت.
تیمهــای اســتارتآپی و کس ـبوکارهای دانشبنیــان در ایــن
مراکــز حمایــت میشــوند تــا کسبوکارشــان رشــد کنــد و
ایــده خــود را بــه محصــول تبدیل کننــد .ایــن اقدام شــهرداری
تهــران بــرای در اختیــار قــرار دادن فضــا بــه شــتابدهندهها و
اســتارتآپها کار بزرگــی در راســتای مســئولیت اجتماعــی
اســت .بــا ایــن اقــدام جوانــان خــاق و نــوآور در هــر منطقــه
تیــم اســتارتآپی خــود را تشــکیل میدهنــد و شــهرداری
نیــز میتوانــد ب ـهزودی از دســتاورد آنهــا بهــره الزم را ببــرد.
شــهرداری بــا ایــن اقــدام خــود زیرســاخت را بــرای جوانــان
ایجــاد کــرده اســت؛ اقدامــی کــه نــوآور و تحولآفریــن اســت».
کرمــی همچنیــن بیــان کــرد« :راهانــدازی ایــن مراکــز در
مناطــق جنوبــی تهــران نیــز از اقدامــات مناســبی دیگــری
اســت کــه انجــام شــد تــا توســعه ســرانه حوزههــای نــوآوری
را در ایــن مناطــق شــاهد باشــیم .معاونــت علمی و فنــاوری در
ســالهای اخیــر حمایتهــای متنوعــی را بــرای شــکلگیری
زیس ـتبوم فنــاوری و نــوآوری در تهــران و کشــور انجــام داده
اســت و حمایــت از راهانــدازی مراکــز و کارخانههــای نــوآوری
نیــز جزئــی از ایــن اقدامــات اســت تــا بــا ســرمایهگذاری و
حمایــت از نیــروی انســانی بــه تحقــق اقتصــاد دانشبنیــان
نزدیکتــر شــویم .البتــه میــان معاونــت علمــی و فنــاوری
و شــهرداری تهــران تفاهمنامــه دیگــری نیــز بــرای ایجــاد
پهنههــای نــوآوری هوشــمند منعقــد شــده اســت کــه در
مقیاســی بســیار بزرگتــر انجــام میشــود».
بــر اســاس ایــن گــزارش ،شــهرداری تهــران فضاهــای بــدون
اســتفاده خــود در مناطــق گوناگــون را بــرای ایجــاد ایــن مراکز
در اختیــار شــتابدهندهها قــرار میدهــد تــا در ایــن مراکــز
بــا ارائــه خدماتــی ماننــد مشــاوره ،آمــوزش و ســرمایهگذاری
ســیدمانی از ســوی شــتابدهندهها فعالیــت کســبوکارها
رونــق گیــرد.

همراهی هنرمندان  88کشور
برای مقابله با کرونا

زبــان هنــر در تمامــی حوزههــا نفــوذ دارد .آن هــم نفــوذی
تاثیرگــذار و عمیــق .بــا شــیوع کرونــا در کشــورمان مدافعــان
ســامت قدرتمنــد بــه میــدان آمدنــد تــا حافــظ جــان مــردم
باشــند .فعــاالن زیســتبوم فنــاوری و نــوآوری کشــور نیــز
همزمــان در کنــار آنهــا قــرار گرفتنــد تــا بــا تولیــد محصوالت
«ایرانســاخت» قدرتمندتــر بــا بیمــاری جدیــد مقابلــه کنیــم.
در ایــن میــان هنرمنــدان و صنایــع خــاق نیــز صــف دیگــر
میــدان مبــارزه بودنــد .آن هــم بــا خلــق آثــاری مانــدگار.
هنرمنــدان کــه یک بــار در برگــزاری جشــنواره ملــی ،فرهنگی
و هنــری «ایرانســاخت» بــا موفقیــت از ابــزار هنــر بــرای
ترویــج علــم و فنــاوری در جامعــه اســتفاده کردنــد ،ایــن بــار
دانشبنیان

بــرای مقابلــه بــا کرونــا و در شــرایط بحــران فعالیــت خــود را
آغــاز کردنــد.
مســابقه بینالمللــی کارتــون بــا عنــوان «مــا کرونــا را شکســت
میدهیــم» رویــدادی اســت کــه فراخــوان آن از همــان روزهای
نخســت شــیوع بیمــاری در کشــور منتشــر شــد .رویــدادی که
کاریکاتوریسـتها را بــه میــدان مقابلــه بــا کرونــا بــا خلــق آثار
دعــوت کرد.
بــه گفتــه مســعود شــجاعی طباطبایــی ،دبیــر ایــن رویــداد،
در مدتزمــان کمتــر از یــک مــاه هنرمندانــی از  80کشــور
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 درخواس ـتها زمــان ارســال تمدیــد شــد .پــس
پایــان مهلــت ارســال آثــار در  40روز بیــش از  4200اثــر از
هنرمنــدان  88کشــور بــه دبیرخانــه رویــداد ارســال شــد.
آثــار هنرمنــدان در چهــار بخــش دســتهبندی شــده بــود.
روحیهبخشــی ،مدافعــان ســامت ،توصیههــای بهداشــتی و
تولیــد محتــوا در مبــارزه بــا کرونــا .کاریکاتوریس ـتها در هــر
یــک از ایــن بخشهــا بــا خلــق آثــاری ارزشــمند در کنــار
مــردم قــرار گرفتنــد .شــیوع کرونــا فضــای کشــور را بــه ســوی
اضطــراب و نگرانــی ســوق م ـیداد .پــس هنــر هنرمنــدان در
بخــش روحیهبخشــی اینجــا بــه کمــک آمــد.
شــجاعی طباطبایــی با بیــان اینکــه در ایــن رویداد بــا حمایت
ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان 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 آنجا
کــه ایــن آثــار موضــوع روز در جامعــه را بــه تصویــر کشــیدند،
پــس گذشــت زمــان از اثربخشــی آنهــا میکاســت .بنابرایــن
بخشــی از ایــن آثــار از همان روزهای نخســت پــس از داوری در
ســایت ایــران کارتــون نمایــش داده شــد .در حــال حاضــر بیش
از  2200اثــر در ایــن ســایت در معــرض نمایــش قــرار دارد .این
آثــار تاکنــون بیــش از دو میلیــون بازدیدکننده داشــت ه اســت».
وی همچنیــن دربــاره بیشــترین شــرکتکنندگان ایــن رویــداد
نیــز افــزود« :پــس از ایــران بیشــترین تعــداد شــرکتکننده بــه
ترتیــب مربــوط بــه چیــن و ترکیــه اســت .داوری آثــار توســط
هیئتــی متشــکل از داوران ایرانــی و خارجــی اواخــر هفتــه
جــاری انجــام میشــود و برگــزاری مراســم اختتامیــه نیــز بــه
صــورت آنالیــن اســت».
مدیــر مرکــز تجســمی حــوزه هنــری هچنیــن از نمایــش ایــن
آثــار در فضاهــای عمومــی عــاوه بــر ســایت ایــران کارتــون
خبــر داد و گفــت« :عــاوه بــر فضــای مجــازی ایــن آثــار پــس
از رایزنــی بــا ســازمان زیباســازی شــهری و متــرو بــه نمایــش
درمیآیــد».

ششمیننمایشگاهتراکنش
ایران رونمایی شد

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری،
از مرکــز فاباتــک بازدیــد کــرد و از نزدیــک بــا فعالیتهــای
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 ۱۳ســاله ایــن مرکــز آشــنا شــد .فاباتــک مرکــزی تخصصــی و
فعــال در حــوزه فناوریهــای نویــن صنعــت بانکــداری اســت.
ایــن مرکــز از ســال  ۸۶فعالیــت خــود را در بخشهــای
گوناگــون آغــاز کــرده اســت کــه میتــوان بــه حوزههــای
رســانهای و انتشــاراتی ،آموزشهــای تخصصــی ،فناوریهــای
نویــن و حمایــت از کسـبوکارهای نــو و اســتارتآپها اشــاره
کــرد.
فرهنگســازی و آمــوزش بانکــداری الکترونیــک از اهــداف
راهانــدازی ایــن مرکــز اســت کــه بــا حمایــت وزارت اقتصــاد و
دارایــی و بانــک مرکــزی راهانــدازی شــد .ایــن مرکــز در این ۱۳
ســال فعالیــت بــه یــک تســهیلگر فناوریهــای نوین بانکــداری
تبدیــل شــده اســت.
ایــن مرکــز بــه عنــوان کانــون تصمیمســازی بــرای بانکــداری
الکترونیــک کشــور از فعالیتهــای اســتارتآپی صنعــت
بانکــداری مــدرن حمایــت میکنــد .در ادامــه ایــن مراســم
ســتاری از ششــمین نمایشــگاه تراکنــش ایــران رونمایــی کرد.
همچنیــن در ادامــه ایــن بازدیــد ،نمایندگانــی از چنــد شــرکت
دانشبنیــان فعــال در حــوزه فناوریهــای بانکــداری مــدرن
مشــکالت پیــش روی توســعه فعالیتهــای خــود را مطــرح
کردنــد .معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری هــم
قــول مســاعد داد کــه تعامــات معاونــت علمــی و فنــاوری بــا
اســتارتآپهای فعــال ایــن حــوزه برای رفع مشــکالت بیشــتر
و نزدیکتــر شــود.

ورود استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان به بورس تسهیل میشود

شــرکتهای دانشبنیــان ،فنــاور و اســتارتآپها بــرای
تامیــن نقدینگــی از طریــق اخــذ تســهیالت بعضا با مشــکالتی
نظیــر تامیــن وثیقــه و مــدارک مــورد نیــاز مواجــه میشــوند.
بــازار ســرمایه و عرضــه اولیــه ســهام ،روش بهینـهای اســت که
در صــورت ورود صحیــح و اصولــی میتوانــد بــه یــک ابــزار
مالــی کارآمــد بــرای شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور تبدیــل
شــود.
در همیــن راســتا پیــش از ایــن معاونــت علمــی و فنــاوری
بــا حمایــت از ایجــاد بــازار دارایــی فکــری ســعی کــرد تــا از
بســترهای قانونمنــد در بــازار ســرمایه بــه نفــع زیســتبوم
اقتصــاد دانشبنیــان بهــره ببــرد .ورود شــرکتهای
دانشبنیــان و اســتارتآپها بــه بــورس اگــر بــا در نظــر
گرفتــن تمــام موازیــن قانونــی و مالــی همراه باشــد و بر اســاس
اصــول درســت تحلیلهــای مرســوم بورســی صــورت گیــرد،
میتوانــد روشــی موثــر جهــت تامیــن نقدینگــی مــورد نیــاز
ایــن شــرکتها باشــد .عــاوه بــر تامیــن نقدینگــی ،ورود بــه
بــورس میتوانــد گامــی باشــد در جهــت نظمدهــی بیشــتر بــه
امــور مالــی ،دفاتــر و امــور اجرایــی شــرکتهای دانشبنیــان
و فنــاور.
یکــی از صندوقهــای همــکار بــا معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهوری (صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی) در این بین،
ســه مــدل حمایتــی را بــرای پشــتیبانی از ورود شــرکتهای
دانشبنیان

دانشبنیــان و اســتارتآپها بــه بــورس طراحــی کــرده اســت.
ســه مــدل مشــارکت در تشــکیل صندوقهــای جســورانه
بورســی ،همســرمایهگذاری و مشــارکت در ایجــاد
صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری در اســتانهای کشــور از
جملــه مدلهــای طراحــی شــدهای اســت کــه میتوانــد
تســهیلگر دسترســی بهتــر ایــن شــرکتها بــه ابزارهــای مالــی
نویــن باشــد.

سرای نوآوری و شتابدهی توسعه صنایع
منطقهای دکتر قریب گشایش یافت

مرکــز نــوآوری و شــتابدهی توســعه صنایــع منطقــهای بــا
عنــوان بــرج فنــاوری دکتــر قریــب بــا حضــور ســورنا ســتاری
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری و محمدمهــدی
طهرانچــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی گشــایش یافــت تــا
بــا ارائــه خدمــات متنــوع بــه شــتابدهندههای حوزههــای
گوناگــون شــاهد رونــق فعالیتهــای زیســتبوم فنــاوری و
نــوآوری در ســال جهــش تولیــد باشــیم .ایــن مرکز در هشــت
طبقــه فضایــی مناســب بــرای اســتقرار شــتابدهندهها فراهــم
کــرده اســت و تاکنــون پنــج شــتابدهنده در این مرکــز فعالیت
خــود را آغــاز کردهانــد.
مرکــز نــوآوری و شــتابدهی توســعه صنایــع منطقـهای ،بــرج
فنــاوری دکتــر قریــب ،بــا حمایــت معاونت علمــی و فنــاوری و
دانشــگاه آزاد اســامی راهاندازی شــده اســت .شــتابدهندههای
حاضــر در آن امکاناتــی ماننــد حضــور در فضای کار اشــتراکی،
بوکار ،تامین
دریافــت خدمــات مشــاورهای بــرای توســعه کسـ 
دفاتــر کاری و مشــاوره مالــی را در اختیــار اســتارتآپها
قــرار میدهنــد .ارائــه ایــن خدمــات باعــث گســترش
بوکارهای نوپــا میشــود.
کســ 
اســماعیل قادریفــر ،رئیــس مرکــز توســعه فناوریهــای
راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،در
مراســم گشــایش ســرای نــوآوری و شــتابدهی توســعه صنایــع
منطقـهای دکتــر قریــب گفــت« :بــا ایجــاد ایــن بــرج فنــاوری
یــک بازیگــر بــه زیسـتبوم فنــاوری و نــوآوری کشــور افــزوده
شــد .ایــن مرکــز توســعه و تنوعبخشــی بــه فعالیتهــای ایــن
زیســتبوم را دنبــال میکنــد .راهانــدازی ســراهای نــوآوری
بــه عنــوان جزئــی از زیســتبوم فنــاوری و نــوآوری کشــور
دنبــال میشــود کــه بــر ایــن اســاس مهرمــاه ســال گذشــته
اولیــن ســرای نــوآوری جامــع دانشــگاه آزاد اســامی راهاندازی
شــد.
وی در ادامــه از برنامــه جامــع ایجــاد چندیــن ســرای نــوآوری
خبــر داد و بیــان کــرد« :ســراهای نــوآوری مجموعــه غــرب
تهــران در پونــک اوایــل خردادمــاه افتتــاح میشــود .همچنین
در تیرمــاه مــاه ســرای دیگــری در حــوزه هنــر و معمــاری
گشــایش مییابــد کــه بــه صنایــع خــاق و نــرم اختصــاص
دارد».
بــه گفتــه قادریفــر ،قراردادهایــی بــرای راهانــدازی این ســراها
در شهرســتانهای اراک ،ســاری و تبریــز و چنــد کالنشــهر
دیگــر منعقــد شــده اســت.
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قرارداد راهاندازی نخستین دانشگاه
فناوری کشور منعقد شد

قــرارداد همــکاری مشــترک میــان معاونــت علمــی و فنــاوری
و دانشــگاه آزاد اســامی بــرای تاســیس «دانشــگاه فنــاوری در
ناحیــه نــوآوری پردیــس» امضــا شــد .ایــن قــرارداد بــه امضــای
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری و
محمدمهــدی طهرانچــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی رســید.
«اشــتراک گــذاری منابــع» و «اســتفاده بهینــه از ظرفیتهــای
موجــود و تواناییهــای 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،
دانشــگاه و فنــاوری ایجــاد شــود .بــا امضــای ایــن قــرارداد
راهانــدازی نخســتین دانشــگاه فنــاوری کشــور کلیــد خــورد.
ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری،
در ایــن مراســم گفــت« :اتفاقــات بزرگــی در دانشــگاه آزاد بــا
مدیریــت جدیــد رخ داده اســت و امــروز یکــی از هماهنگترین
مدیریتهــا در حــوزه اقتصــاد دانشبنیــان را در ایــن دانشــگاه
شــاهد هســتیم .ایــن موضــوع کــه دانشــگاه آزاد بــرای تامیــن
هزینههــای خــود بــه دریافــت شــهریه و فــروش زمیــن تمایلی
نــدارد ،مهــم اســت .زیــرا ســرمایه اصلی دانشــگاه نیــروی جوان
خــاق ،فعــال ،باانگیــزه و نــوآور اســت .پــس دانشــگاه آزاد بــا
ســرمایهگذاری روی شــرکتهای دانشبنیــان زمینــهای
بــرای کارآفرینــی اســتارتآپها ایجــاد میکنــد و عــدد قابــل
توجهــی از درآمــد خــود را از ایــن طریــق کســب میکنــد».
بــه گفتــه ســتاری ،بــا ایــن اقــدام دانشــگاه به ســمت دانشــگاه
کارآفریــن حرکــت میکنــد و در اشــتغالزایی و کارآفرینــی
ســهم دارد .ایــن حرکــت جدیــد در سیســتم ســنتی ســخت
اســت امــا بهخوبــی توســط دانشــگاه آزاد در حــال توســعه
اســت.
در ادامــه ایــن مراســم محمدمهــدی طهرانچــی گفــت« :امــروز
شــاهد راهانــدازی مرکــزی بــرای ارائــه مدلــی جدیــد از فضــای
آموزشــی هســتیم کــه آغــاز حرکتــی نویدبخــش بــرای ایجــاد
تحــول در دانشــگاه اســت .تحــول در دانشــگاهها حرکــت بــه
ســمت کارآفریــن شــدن و توانایــی حــل مســئله را تســهیل
میکنــد .ایــن زیســتبوم فنــاوری و نــوآوری در بخشهــای
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
تفاهمنامــه راهانــدازی شــتابدهنده تخصصــی شمســا امضــا
میشــود تــا شــاهد توســعه و ایجــاد شــتابدهندهها در هــر
اســتانی باشــیم .بــا امضــای تفاهمنامــه دیگــر دانشــگاه بــه
خانــواده زیســتبوم نــوآوری و فنــاوری پــارک پردیــس
میپیونــدد تــا از همــه ظرفیــت دانشــگاهها یکجــا در دل
پــارک پردیــس بهــره بریــم».
همچنیــن در ایــن مراســم تفاهمنامــه دیگــری بــرای راهاندازی
شــتابدهنده تخصصــی «شمســا» امضــا شــد تــا راهانــدازی
شــتابدهندههای منطقـهای در کشــور شــتاب گیــرد و کمکــی
بــرای زیســتبوم فنــاوری و نــوآوری باشــد و فرهنگســازی
دانشبنیان

در ایــن حــوزه را انجــام دهــد .ایــن تفاهمنامــه میــان ســتاد
فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان بــه نمایندگــی معاونــت
علمــی ،دانشــگاه آزاد اســامی و شــتابدهنده ســیوان منعقــد
شــد.

شرکتهای دانشبنیان از لیزینگ
صادراتی بهره میبرند

توســعه بــازار صادراتــی شــرکتهای دانشبنیــان از جملــه
اقداماتــی اســت کــه میتوانــد تســهیلگر جهــش در تولیــد
محصــوالت دانشبنیــان باشــد .بیــش از  4700شــرکت
دانشبنیــان در صــورت دارا بــودن شــرایط میتواننــد عــاوه
بــر لیزینــگ داخلــی محصــوالت ،از لیزینــگ خارجی نیــز برای
انجــام صــادرات بهرهمنــد شــوند.
صــادرات محصــوالت دانشبنیــان از جملــه اهدافــی اســت
کــه مدیــران بســیاری از ایــن واحدهــای فنــاور بــه صــورت
خودجــوش بــه عنــوان یــک هدف بــرای خــود تعییــن کردهاند.
ایــن شــرکتها تاکنــون در ایــن زمینــه موفقیتهــای قابــل
توجهــی نیــز کســب کردهانــد .ایــن موفقیتهــا از ایــن
جهــت ارزشــمند و قابــل توجــه اســت کــه علیرغــم شــرایط
تحریمــی و برخــی محدودیتهــا بــه دســت آمــده اســت.
فعــال شــدن پایگاههــای صادراتــی کــه بــه شــکل خصوصــی
اداره میشــوند ،از جملــه خدماتــی اســت کــه در ایــن زمینــه
عرضــه میشــود .لیزینــگ داخلــی محصــوالت دانشبنیــان
در حــال حاضــر فعــال اســت و تــا ســقف  80درصــد از مبلــغ
قــرارداد را پوشــش میدهــد.
بــر ایــن اســاس طــرح لیزینــگ خارجــی محصــوالت
دانشبنیــان نیــز فعــال شــده اســت .شــرکتهای
دانشبنیانــی کــه بتواننــد از صنــدوق ضمانــت صــادرات،
ضمانتنامههــای الزم را دریافــت کننــد ،میتواننــد از ایــن
خدمــات بهرهمنــد شــوند.

دانشبنیانهابهسومیننمایشگاه
بینالمللی واردات چین میروند

بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
شــرکتهای دانشبنیــان بــه ســومین نمایشــگاه بینالمللــی
واردات چیــن کــه  15تــا  20آبانمــاه ســال جــاری در
شــانگهای چیــن برگــزار خواهــد شــد ،اعــزام میشــوند.
نخســتین و دومیــن نمایشــگاه بینالمللــی واردات چیــن در
ســالهای  2018و  2019بــا مدیریــت وزارت بازرگانــی چیــن و
شــهرداری شــانگهای در شــهر شــانگهای برگزار شــد و سومین
دوره آن  5تــا  10نوامبــر  2020مصــادف بــا  15تــا  20آبانمــاه
ســال جــاری برگــزار خواهد شــد.
اعــزام شــرکتها بــه ایــن نمایشــگاه ،بــا همــکاری و حمایــت
معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری ،صندوق نــوآوری
و شــکوفایی و ســازمان توســعه تجــارت صــورت میگیــرد.
شــرکت در ایــن نمایشــگاه فرصــت ورود بــه بــازار بــزرگ چین
را بــرای شــرکتها فراهــم میکنــد .همچنیــن حضــور بیــش
از  38هــزار شــرکت از  150کشــور دنیــا فرصتــی مناســبی
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بــرای معرفــی توانمندیهــا و ظرفیتهــای شــرکتهای
ایرانــی حاضــر در ایــن نمایشــگاه خواهــد بــود.
برگــزاری نشسـتهای رودررو همزمــان بــا نمایشــگاه و حضــور
در پاویــون شــرکتهای دانشبنیــان از دیگــر مزایــای حضــور
در این نمایشــگاه اســت.

ارائه تسهیالت به خریداران
کاالهایمصرفیدانشبنیان

برنامــه ایجــاد برتــری و مزیــت بــرای محصــوالت دانشبنیــان
زوایــای مختلفــی را در بــر میگیــرد کــه امتیــاز اضافــه پخــش
آگهــی در صــدا و ســیما ،ایجــاد تســهیالت گمرکــی و دههــا
امتیــاز دیگــر بــرای ایجــاد ایــن مزیــت تعریــف شــده اســت.
برنامــه «فــروش کاالهــای مصرفــی دانشبنیان» از جملــه اقالم
ممتــاز پیشبینــی شــده درون ایــن ســبد حمایتــی اســت کــه
بــرای ایجــاد «جهــش تولیــد» کاالهــای مصرفــی دانشبنیــان
در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ایجــاد جهــش واقعــی در تولیــد از طریــق ابزارهــای کارآمــد
و ایجــاد برنامههــای راهبــردی متناســب بــا شــرایط تولیــد
در کشــور امکانپذیــر اســت .برنامههــای ماننــد فــروش
اقســاطی کاالهــای مصرفــی دانشبنیــان از جملــه عینیتریــن
تالشهــا در مســیر ایجــاد رونــق و جهــش در تولیــد محســوب
میشــود کــه میتوانــد محققکننــده منویــات مقــام معظــم
رهبــری (مــد ظلــه العالــی) باشــد.
بــر اســاس ایــن برنامــه ،کاالهــای مصرفــی دانشبنیــان
میتواننــد تــا ســقف  80درصــد قیمت محصــول را تســهیالت
دریافــت کننــد .دوره بازپرداخــت اصــل و ســود تســهیالت
حداکثــر  12ماهــه (در بازههــای یــک ماهــه یــا ســه ماهــه)
اســت .چــک ،ســفته و وثایــق ملکــی ،از جملــه مــواردی اســت
کــه میتوانــد جهــت تضمیــن بازپرداخــت تســهیالت در نظــر
گرفتــه شــود .ایــن تســهیالت میتوانــد مصرفکننــدگان
کاالهــای مصرفــی دانشبنیــان را ترغیــب کنــد کــه بــه جــای
خریــد کاالهــای دیگــر بهویــژه اقــام وارداتــی ،کاالهــای
باکیفیــت دانشبنیــان را جایگزیــن کننــد و از تســهیالت 80
درصــدی خریــد نیــز برخــوردار شــوند.
محمــد صاحبــکار خراســانی ،رئیــس مرکــز شــرکتها و
موسســات دانشبنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ،دربــاره انــواع حمایتهــای در نظــر گرفتــه
شــده بــرای شــرکتهای دانشبنیــان ،اظهــار کــرد« :فراینــد
حمایتهــا از شــرکتهای دانشبنیــان کاملتــر شــده امــا بــاز
هــم درصــدد هســتیم کــه ســبد برنامــه حمایتی گســتردهتری
را بــرای شــرکتهای دانشبنیــان تــدارک ببینیــم».
صاحبــکار بــا بیــان اینکــه توســعه بــازار داخلــی شــرکتها
یــا بــازار دولتــی هــم جــزء برنامههــای ویــژه معاونــت علمــی
و فنــاوری بــه شــمار مـیرود ،بیــان کــرد« :تــا بدیــن واســطه
کارفرمایــان دولتــی بــه صــورت حداکثــری از شــرکتهای
دانشبنیــان خریــد کننــد؛ مــا ســعی میکنیــم بــا
دســتگاههای مختلــف ارتبــاط بگیریــم و بــا هماهنگیهایــی
کــه بــا آنهــا داریــم ،ترغیبشــان کنیــم کــه از محصــوالت
دانشبنیان

ایرانــی و شــرکتهای دانشبنیــان اســتفاده کننــد».

شناسایی طرحهای دارای ظرفیت
برای معرفی به سرمایهگذار

بــا اعــام فراخــوان از ســوی پــارک فنــاوری پردیــس معاونــت
علمــی ،شــرکتهای عضــو پــارک و کارخانــه نــوآوری
میتواننــد بــرای تســریع در ســرمایهگذاری و تســهیل در
«جهــش تولیــد» محصــوالت نوآورانــه ،طرحهــای خــود را
بــرای بررســی بــه ایــن نهــاد ارســال کننــد.
شناســایی ،آمادهســازی ،راهنمایــی ،معرفــی ســرمایهگذار و
راهبــری جلســات ســرمایهگذاری از جملــه اقداماتــی اســت
کــه بــرای تحقــق ایــن امــر برنامهریــزی شــده اســت .بــر
ایــن اســاس پــارک فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی ،بــرای
تولیــد محتــوای مــورد نیــاز ســرمایهگذاران (طــرح توجیهــی
بوکار ،مطالعــات اقتصــادی طــرح) کمکهــای آموزشــی
کسـ 
عرضــه میکنــد.
امــکان حضــور در رویــداد معرفــی طــرح بــه ســرمایهگذاران
بــا عنــوان تکنووســت و معرفــی طرحهــا بــه ســرمایهگذاران
دیگــر خدماتــی اســت کــه شــرکتهای عضــو از آن برخــوردار
میشــوند .ایجــاد بســتر مذاکــره بــا ســرمایهگذاران و مدیریــت
و راهبــری جلســات مذاکــره و ارائــه مشــاوره جهــت برقــراری
ارتبــاط موثــر بــا ســرمایهگذاران نیــز برخــی از خدمــات قابــل
ارائــه در ایــن طــرح هســتند.
شــرکتهای متقاضــی جهــت همــکاری و مشــارکت بــا
ســرمایهگذاران میتواننــد طــرح خــود را بــه دبیرخانــه
راهبــری فراینــد جــذب ســرمایه بــه آدرس
 info@tavanmandsazan.irارسال کنند.

استقرارواحدهایفعالزیستمحیطی
در پارک فناوری پردیس مستقر

بــا ارائــه پیشــنهادی از ســوی معاونت علمــی و فناوری ریاســت
جمهــوری بــه هیئــت وزیــران ،مجــوز فعالیــت و اســتقرار
«واحدهــای متقاضــی تــا رده ســه زیسـتمحیطی» در پــارک
فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی و فنــاوری صــادر شــد.
طبــق «تصویبنامــه ضوابــط اســتقرار واحدهــای صنایــع
پیشــرفته و فعالیتهــای دانشبنیــان در هیئــت دولــت»،
اســتقرار و فعالیــت واحدهــای متقاضــی تــا رده ســه
زیس ـتمحیطی در پــارک فنــاوری پردیــس و پــارک فنــاوری
ســامت پردیــس بالمانــع اســت .ایــن کار بــا هــدف تســهیل
کســبوکارهای فناورانــه ،رونــق فعالیتهــای بخــش
خصوصــی ،افزایــش حمایتهــای دولتــی از کاالهــا و خدمــات
داخلــی و کاهــش خریــد و مصــرف کاالهــای مشــابه خارجــی،
اجرایــی میشــود.

وام توسعه بازار برای تولیدکنندگان
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

شــرکتهای تولیدکننــده تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی
نقشــی عمــده در تامیــن ابــزار و مــواد مــورد نیــاز پژوهشــگران
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و محققــان و مراکــز علمــی و دانشــگاهی کشــور ایفــا میکنند.
بــه همیــن جهــت و بــرای رشــد توســعه علمــی در ســال
جهــش تولیــد ،ایــن شــرکتها از تســهیالت توســعه بــازار
بهرهمنــد میشــوند.
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا هــدف
توانمندســازی و حمایــت بیشــتر از شــرکتهای تولیدکننــده
تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ،طــرح تســهیالت توســعه
بــازار ،ویــژه شــرکتهای حاضــر در هفتمیــن دوره نمایشــگاه
تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ایرانســاخت را اجرایــی کــرده
اســت.
ایــن تســهیالت بــا کارمــزد  9درصــد (یــک درصــد جایــزه
خوشحســابی) بــه شــرکتهای متقاضــی عرضــه میشــود.
همچنیــن تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده از تنفــس دو
ماهــه و بازپرداخــت حداکثــر  24ماهــه برخــوردار اســت.
میــزان تســهیالت براســاس درخواســت شــرکتها و ســابقه
و تنــوع محصــوالت (شــرط قبلــی تناســب میــزان آن بــا
تخفیــف و حجــم قــرارداد فــروش برداشــته شــده اســت) در
نظــر گرفتــه میشــود .تســهیالت در ازای تعهــد شــرکتها
بــه فــروش غیریاران ـهای از طریــق نمایشــگاه ارائــه میشــود و
تعهــد شــرکت بــه تمدیــد اعتبــار پیشفاکتورهــا تــا  31تیرماه
اســت .شــرکت دریافتکننــده تســهیالت شــش مــاه پــس از
دریافــت تســهیالت فرصــت دارد نســبت بــه معرفی خریــداران
غیریاران ـهای خــود اقــدام کنــد.
ایــن تســهیالت بــا هــدف توســعه بــازار و «جهــش تولیــد»
صرفــا بــه شــرکتهای تولیدکننــده تجهیــزات و مــواد
آزمایشــگاهی حاضــر در نمایشــگاه ایرانســاخت پرداخــت
میشــود .شــرکتهای متقاضــی میتواننــد جهــت کســب
اطالعــات بیشــتر آدرس اینترنتــی نمایشــگاه تجهیــزات و
مــواد آزمایشــگاهی ایرانســاخت بــه نشــانی https://
 /iranlabexpo.irمراجعــه کننــد.

امتیازاضافهپخشآگهی
دانشبنیانها تا  200درصد

امتیــاز اضافهپخــش آگهــی در صــدا و ســیما یکــی از اقــام
خدماتــی فراهمشــده توســط معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری اســت .بــر ایــن اســاس محصــوالت
دانشبنیــان میتواننــد تــا  200درصــد از امتیــاز اضافهپخــش
آگهــی در صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایران برخــوردار
شــوند.
معرفــی محصــوالت در صــدا و ســیما میتوانــد فرصتــی
کمنظیــر بــرای شــرکتهای دانشبنیــان فراهــم کنــد تــا
محصــوالت فناورانــه خــود را بــه جامعــه مصرف مورد نظرشــان
عرضــه کننــد .بــر اســاس تفاهــم صورتگرفتــه ایــن امــکان
فراهــم شــده اســت تــا اینگونــه محصــوالت دانشبنیــان در
صــورت معرفــی از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری بتواننــد از امتیــاز اضافهپخــش برخــوردار شــوند.
افزایــش تولیــد محصــوالت دانشبنیــان و رشــد تصاعــدی نیاز
جامعــه مصرفــی به ایــن محصــوالت ،فرصتــی کمنظیــر فراهم
دانشبنیان

کــرده اســت تــا شــرکتهای دانشبنیــان بــا اســتفاده از ایــن
خدمــت بتواننــد شــاهد جهــش در بازاریابــی و توســعه بــازار
محصــوالت دانشبنیــان خــود باشــند.
شــرکتهای دانشبنیــان متقاضــی ،بایــد درخواســت خــود
را طــی نامــهای بــه دبیرخانــه کارگــروه ارزیابــی و تاییــد
صالحیــت شــرکتها و موسســات دانشبنیــان در معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری جمهــور ارســال کننــد.
ایــن درخواســت بایــد شــامل کاالهــا و خدمــات دانشبنیانــی
باشــد کــه کــه قبــا بــه تاییــد ایــن کارگــروه رســیده اســت.
معاونــت علمــی و فنــاوری پــس از انجــام بررســیهای الزم،
شــرکتها و محصــوالت دانشبنیــان مــورد نظــر را طــی یــک
نام ـ ه بــه اداره کل بازرگانــی صــدا و ســیما معرفــی میکنــد.
ســایر اقدامــات طبــق روال موجــود در صــدا و ســیما توســط
شــرکتها دنبــال میشــود .ســقف امتیــاز اضافهپخــش
میتوانــد تــا  200درصــد افزایــش یابــد.

رشد همکاریهای فناورانه ایران
با سایر کشورها محقق شد

صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت علمــی
در راســتای توســعه تعامــات بینالمللــی خــود از طرحهــای
فناورانــه مشــترک میــان محققــان ایــران و کشــورهای چیــن و
روســیه حمایــت میکنــد.
ایــن حمایتهــا در قالــب انتشــار فراخــوان از ســوی صنــدوق
انجــام میشــود .همکاریهــای بینالمللــی صنــدوق بــا
هــدف اســتفاده حداکثــری از ظرفیتهــای خارجــی آغــاز شــد
تــا بســترهای مناســب همــکاری پژوهشــی بینالمللــی بــرای
جامعــه علمــی فراهــم شــود.
حمایــت از پژوهشهــای مشــترک پژوهشــگران ایرانــی و
آکادمــی علــوم چیــن اقدامــی در ایــن راستاســت کــه پنــج
طــرح فناورانــه نهایــی و حمایــت از آنهــا در ســال جــاری
آغــاز میشــود .ایــن طرحهــای اثرگــذار از اولویتهــای علمــی
و فناورانــه اســت .همچنیــن حمایــت از طرحهــای مشــترک
محققــان ایــران و روســیه نیــز از دیگــر برنامههــای صنــدوق
بــرای توســعه تعامــات بینالمللــی اســت .در ایــن زمینــه نیــز
پژوهشهــای مشــترک میــان محققــان دو کشــور حمایــت
میشــود تــا همکاریهــای علمــی و فناورانــه دو کشــور
شــتاب گیــرد .در همیــن راســتا نیــز دیمــاه ســال گذشــته
دومیــن فراخــوان حمایــت از طرحهــای پژوهشــی مشــترک
ایــران و روســیه منتشــر شــد و بــر اســاس آن پژوهشــگران تــا
پنــج خــرداد مــاه ســال جــاری فرصــت بــرای ارســال طــرح
خــود دارنــد .ریاضیــات ،فیزیک و اخترشناســی ،شــیمی و مواد
پیشــرفته ،زیستشناســی ،بیــو انفورماتیــک و علوم شــناختی،
علــوم زمیــن (بــا تمرکــز بــر مطالعــات قطــب جنــوب و دریاچه
خــزر) ،تاریــخ ،باستانشناســی ،قومشناســی و انسانشناســی،
اقتصــاد ،زبانشناســی و مطالعــات فرهنگــی ،فنــاوری اطالعات،
سیســتمهای کامپیوتــری و هــوش مصنوعــی ،مکانیــک و
هوافضــا ،مطالعــات پیشــرفته نفــت و گاز حوزههــای علمــی مد
نظــر در ایــن فراخــوان هســتند.
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فنــاوری و نــوآوری در کشــور باشــیم .در حــال حاضــر دو
مرکــز شــتابدهی در حــوزه فارماکولوژیــک و غــذا در ایــن
مجتمــع مســتقر هســتند و قــرار اســت هشــت شــتابدهنده
دیگــر نیــز بــه ایــن لیســت افــزوده شــوند .دارو ،آرایشــی و
بهداشــتی ،بایوتکنولــوژی و دیجیتــال ســامت حوزههایــی
هســتند کــه در ایــن مراکــز فعالیــت میکننــد .محصوالتــی
ماننــد دارو ،تجهیــزات پزشــکی و نرمافزارهــای مرتبــط
در ایــن مراکــز ایرانســاخت میشــوند و اســتارتآپها
فعالیــت خــود را توســعه میدهنــد.
همچنیــن در حاشــیه ایــن مراســم ،شــش محصــول
ایرانســاخت در حــوزه تشــخیص ،غربالگــری و مقابلــه
بــا ویــروس کرونــا رونمایــی شــد .گیــت کنتــرل تــردد و
ضــد عفونــی محصــول ایرانســاختی اســت کــه در ایــن
نمایشــگاه رونمایــی شــد .امــکان تشــخیص دمــای بــدن
مبتنــی بــر سنســور تشــخیص دمــا و همچنیــن تشــخیص
هوشــمند ،امــکان اندازهگیــری درصــد اشــباع اکســیژن
خــون ،یکپارچگــی بــا سیســتم پرســنل ســازمانی یــا
سیســتم اطالعــات یکپارچــه کــه امــکان اتصــال به سیســتم
اندازهگیــری دمــا و درصــد اشــباع اکســیژن خــون مســتقر
در گیــت را دارد از ویژگیهــای دســتگاه اســت.
ازن ژنراتــور مجهــز بــه سنســور اندازهگیــری ازن محصــول
ایرانســاخت و رونمایــی شــده دیگــر در ایــن نمایشــگاه
اســت .ایــن دســتگاه قابلیــت ضــد عفونــی هــوا و تولیــد
ازن بــه صــورت  onsiteرا دارد .عــدم نیازمنــدی بــه مــواد
شــیمیایی ،جایگزینــی اتوکالوهــای بیمارســتانی و عــدم
ایجــاد لــک روی تجهیــزات ،ســطوح و البســه از دیگــر
ویژگیهــای دســتگاه اســت.
شــیلد نانــو یکــی از محصــوالت رونمایــی شــده در ایــن
نمایشــگاه بــود .ایــن شــیلد بــا خاصیــت نانــو کــه بــه صورت
انعطافپذیــر بــوده و مطابــق ویژگیهــای مــورد نظــر کادر
درمانــی اســت ،طراحــی شــده اســت.همچنین از ســه
کیــت تشــخیص مولکولــی کرونــا نیــز رونمایــی شــد .کیــت
تشــخیص ســریع کوویــد  ،۱۹ســامانه مدیریــت بیمــاری
کوویــد  ۱۹و اپلیکیشــن تــاک (تغذیــه ،ایمنــی ،کرونــا).

البتــه صنــدوق برنامههــای حمایتــی دیگــری بــرای گســترش
همــکاری بــا ســایر کشــورها نیــز دارد کــه میتــوان بــه
همــکاری بــا بنیــاد پژوهــش آلمــان ( )DFGو انجمــن ترویــج
علــم ژاپــن ( )JSPSاشــاره کــرد .بــر اســاس تفاهمنامــه
همــکاری منعقــد شــده بیــن صنــدوق و بنیاد علــم آلمــان ،آن
دســته از پژوهشــگران ایرانــی کــه بــا محققــان آلمانــی ارتبــاط
علمــی دارنــد میتواننــد بــا همــکاری آنهــا طــرح مشــترک
تحقیقاتــی تعریــف کننــد و در صــورت تاییــد و تصویــب طــرح
در کارگروههــای صنــدوق آن را انجــام دهنــد .ایــن فراخــوان
محــدوده زمانــی مشــخصی نــدارد و هــر دو ســازمان (صنــدوق
و بنیــاد علــم آلمــان) در تمــام ایــام ســال آمادگــی دارنــد تــا
پیشــنهادهای طــرح و کارگاه مشــترک پژوهشــگران ایرانــی
و آلمانــی را دریافــت کننــد .همچنیــن عضویــت صنــدوق در
موسســه بینالمللــی تحلیــل کاربــردی سیســتمها و شــورای
جهانــی پژوهــش فرصتــی دیگــر بــرای توســعه تعامــات بــا
ســایر کشــورها فراهــم کــرده اســت.

مجتمعبینالمللیفناوری
و نوآوری افتتاح شد

مجتمــع بینالمللــی فنــاوری و نــوآوری در دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــهید بهشــتی بــا حضــور ســورنا ســتاری معــاون
علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری افتتــاح شــد .همچنیــن
در حاشــیه ایــن مراســم از شــش محصــول ایرانســاخت 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 ایرانســاخت ضدعفونــی
و دمــای بدنــش اندازهگیــری شــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ایــن مراســم
گفــت« :آمــار و اطالعــات بیمــاری کرونــا در کشــور نشــان
میدهــد کــه عملکــرد زیســتبوم فنــاری و نــوآوری در
ایــن حــوزه قابــل قبــول بــوده اســت .زیســتبوم فنــاوری
و نــوآوری شــکلگرفته خصوصــا در حــوزه زیســتفناوری
در ایــن مســیر کمککننــده بــود .شــرکتهای دانشبنیــان
و نیــروی انســانی فعــال در ایــن زیســتبوم بهخوبــی و
در زمــان الزم اقدامــات را انجــام دادنــد .بــه گونــهای کــه
بســیاری از محصــوالت بــرای مبــارزه بــا کرونــا ایرانســاخت
شــدند .در حــال حاضــر انــواع کیتهــای تشــخیصی و
تجهیــزات دیگــر در داخــل کشــور تولیــد میشــود کــه
در کنــار زحمــات کادر درمــان و وزارت بهداشــت بــر رونــد
نزولــی بیمــاری تاثیرگــذار بــوده اســت».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری همچنیــن گفــت:
«حمایــت دولــت از ایــن حرکــت زمینــه بــرای اقدامــات
ســالهای آینــده و ادامــه مســیر را فراهــم میکنــد تــا
آمادگــی الزم را در بحــران داشــته باشــیم».
بــر اســاس ایــن گــزارش ،پــس از آن مجتمــع بینالمللــی
فنــاوری و نــوآوری افتتــاح شــد .در ایــن مجتمــع قــرار اســت
مراکــز شــتابدهنده حــوزه ســامت مســتقر شــوند تــا بــا
فعالیتهــای آنهــا شــاهد شــکوفایی بیشــتر زیســتبوم
دانشبنیان

دانشبنیان ایرانی جایگزین
تامینکننده کانادایی شد

دســتگاهی بــه نــام ســیموالتور کانــال ،قطع ـهای اســت کــه
صنعــت مخابــرات کشــور آن را عمومــا بــا خریــد از یــک
شــرکت کانادایــی تامیــن میکــرد .بــا خریــد ایــن شــرکت
از ســوی یــک شــرکت امریکایــی و ایجــاد تحریــم و ممنوعیــت
فــروش ،فرصتــی مغتنــم در اختیــار یــک شــرکت دانشبنیــان
ایرانــی قــرار گرفــت تــا نســبت بــه بومیســازی آن اقــدام کنــد.
ســروش اخالقــی اصفهانــی ،مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان
ســامانه امــواج ســروش ،در اینبــاره گفــت« :از ایــن قطعــه
در سیســتم مخابراتــی کشــور بــرای تســت عملکــرد مــودم
اســتفاده میشــود .پیــش از ایــن در کشــور تولیــد نمیشــد
و نیــاز داخلــی غالبــا بــا خریــد از یــک شــرکت کانادایــی تامین
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پیامدهــای محیــط زیســتی اقدامــات مقابله بــا بحــران کرونا از
جملــه نفــوذ آالیندههایــی مانند مــواد ضدعفونی و شــوینده در
منابــع آب و خــاک کشــور محورهــای مدنظــر در ایــن فراخوان
اســت .پــس فعــاالن زیسـتبوم فنــاوری و نــوآوری حــوزه آب
کــه در هــر یــک از ایــن محورهــا طرحــی دارنــد میتواننــد
نســبت بــه ارســال آن بــرای ســتاد اقــدام کننــد.
شــیوع کرونــا مشــکالت زیــادی را بــرای بخشهــای مختلــف
جامعــه ایجــاد کــرده اســت .بــرای درمــان و پیشــگیری ایــن
بیمــاری اقدامــات اساســی انجــام شــده اســت امــا برخــی
مشــکالت ایجــاد شــده ماننــد مصــرف بــاالی آب و مــواد
شــوینده توجــه کمتــری را جلــب کرد .مصــرف آب آشــامیدنی
بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در برخــی نقــاط کشــور
تــا  ۳۰درصــد افزایــشیافتــه اســت کــه موضــوع مهمــی بــا
توجــه بــه محدودیــت منابع اســت .همچنیــن اســتفاده از انواع
آالیندههــا و مــواد ضدعفونیکننــده و ورد آنهــا بــه خــاک
توســط پســابها موضــوع مهــم دیگــر اســت کــه در صــورت
عــدم تصفیــه و مدیریــت مناســب آلودگیهــا تاثیرگــذاری آن
در منابــع آب و خــاک قابــل جبــران نیســت .پــس در ایــن
راســتا نیازمنــد تمهیــدات جــدی در راســتای حفــظ بهداشــت
محیــطزیســت و منابــع آب ،خــاک و هوا هســتیم .انتشــار این
فراخــوان نیــز گامــی بــرای جلوگیــری از بــروز ایــن مشــکالت
بــا اســتفاده از اقدامــات فناورانــه اســت.

میشــد .بــا طــرح موضــوع در واحــد  R&Dشــرکت و بــا
کمــک از داشــتههای علمــی و دانشــگاهی کشــور ،ســاخت
ایــن دســتگاه در دســتور کار قــرار گرفــت .خوشــبختانه پــس
از ســاخت ،اســتفادهکنندگان داخلــی مراتــب رضایــت خــود را
از ایــن محصــول ابــراز کردنــد کــه مایه ســرافرازی دانشــمندان
و مهندســین جــوان ســازنده بــوده اســت».اخالقی اصفهانــی
بــا اشــاره بــه توانایــی قابــل توجــه داخلــی ،افــزود« :قیمــت
محصــول داخلــی در حــدود یکهشــتم محصــول مشــابه
خارجــی اســت و ایــن مســئله نشــانگر ایــن موضــوع اســت که
در صــورت اتــکا بــه تــوان داخلــی و خودبــاوری تــا چــه میــزان
میتــوان از خــروج غیرضــروری ارز جلوگیــری کــرد».

کیت تشخیص هموگلوبین در ایران
برای بیماران دیابتی ساخته شد

طراحــی و تولیــد آزمایشــگاهی کیــت تشــخیص هموگلوبیــن
بــرای بیمــاران دیابتــی توســط محققــان انســتیتو پاســتور
ایــران انجــام شــد .بــا ایــن اقــدام ایــران در ردیــف دارنــدگان
دانــش فنــی طراحــی ایــن کیــت قــرار گرفت.دیابــت یکــی از
شــایعترین اختــاالت متابولیکــی اســت و بــا ســرعت نیــز
رشــد میکنــد .بــه گونــهای کــه پیشبینــی میشــود تــا
ســال  2025آمــار مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری بــه حــدود 300
میلیــون نفــر برســند .همچنیــن براســاس گــزارش انجمــن
دیابــت ایــران ،از هــر  20ایرانــی یــک نفــر به دیابت مبتالســت
و نیمــی از ایــن تعــداد نمیداننــد کــه دیابــت دارنــد .بنابرایــن
تشــخیص صحیــح و کنتــرل درمــان اهمیــت خاصــی دارد.
در ایــن زمینــه نیــز تســت اندازهگیــری  HbA1cتوســط
انجمــن دیابــت امریــکا بــه عنــوان یــک تســت اســتاندارد در
اندازهگیــری و کنتــرل بیمــاران دیابتــی معرفــی شــده اســت.
بــرای دســتیابی بــه دانش فنــی طراحــی این کیت تشــخیصی
بــا آنزیــم مهندسیشــده ســویه ایرانــی محققــان انســتیتو
پاســتور ایــران بــا پشــتیبانی صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران
و فنــاوران معاونــت علمــی طــرح پژوهشــی انجــام دادند.هــدف
ایــن پــروژه ،دســتیابی بــه ژن و آنزیــم مهندسیشــده ایــن
کیــت اســت کــه یکــی از مولفههــای مهــم ســاخت تســت
اندازهگیــری  HbA1cاســت.

پژوهشها در حوزه مبارزه با
کرونا حمایت میشود

ایمــان افتخــاری ،رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران
و فنــاوران معاونــت علمــی ،بــا تاکیــد بــر همــکاری متقابــل
صنــدوق بــا پژوهشــگران و ضــرورت بهرهگیــری از نتایــج
پژوهشهــای محققــان در مبــارزه بــا کرونــا ،گفــت« :صنــدوق
ارتبــاط گســتردهای بــا بیــش از  35هــزار پژوهشــگر و محقــق
ایرانــی دارد .پــس در تــاش هســتیم از ایــن ظرفیــت بــرای
انجــام تحقیقــات در حــوزه ویــروس کرونــا اســتفاده کنیــم و
صنــدوق نیــز از تحقیقــات محققــان در ایــن حــوزه حمایــت
میکند».افتخــاری ادامــه داد« :صنــدوق بــهزودی اقدامــات
خاصــی در خصــوص ایــن بیمــاری انجــام میدهــد .انتشــار
فراخــوان مشــترک بــا آکادمــی علــوم چیــن ،اعــام فراخــوان
موضوعــی «مقابلــه بــا کرونــا» و برنامــه اســتفاده از پتانســیل و
ظرفیــت پژوهشــگران برجســته و بهرهمنــدی از نتایــج حاصــل
از پژوهشهــای آنــان اقداماتــی مدنظــر در ایــن حــوزه اســت».
وی بــا اشــاره بــه پویش «فــراز و فــرود زندگــی» افــزود« :هدف
ایــن پویــش پاســخگویی ســریع بــه نیازهــای حــال حاضــر
جامعــه اســت و تمرکــز ایــن پویــش بــر مســائل اجتماعــی،
فرهنگــی ،انســانی ،روحــی و روانــی مرتبــط بــا ایــن بیمــاری
اســت و تــاش میکنــد بــا اســتفاده از ظرفیتهــا ،بــه حفــظ
ســامت روانــی و فرهنگــی افــراد جامعــه در مدتزمانــی کــه
بــا آن مواجــه هســتند ،کمــک کنــد».
رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت
علمــی از برگــزاری کارگاههــای آموزشــی ،تولیــد محصــوالت

راهکارهای فناورانه به کمک مدیریت
آثار مخرب کرونا در حوزه آب میآید

ســتاد توســعه فناوریهــای آب ،خشکســالی ،فرســایش و
محیــط زیســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
فراخــوان حمایــت از طرحهــای فناورانــه مرتبــط بــا ایــن حوزه
در زمــان شــیوع کرونــا و بحرانهــای مشــابه را منتشــر کــرد.
بــر اســاس ایــن فراخــوان از تمــام شــرکتهای دانشبنیــان،
اســتارتآپها ،ایدهپــردازان و فنــاوران کشــور دعــوت بــه
همــکاری شــده اســت تــا طرحهــای فناورانــه خــود در
محورهــای مــد نظــر را بــرای ســتاد ارســال کننــد.
مدیریــت بهینــه مصــرف آب در شــرایط شــیوع بیماریهــا
و بحرانهــای مشــابه و راهکارهــای مدیریــت و مقابلــه بــا
دانشبنیان
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شــعب مختلــف بــا پراکندگــی جغرافیایــی باشــند بــه
ســوئیچهای پرظرفیــت نیــاز دارنــد .شــرکت مخابــرات ایــران
نیــز در توســعه جدیــد خــود از ایــن محصــول اســتفاده کرده
اســت و اکنــون شــبکه مخابــرات در  11اســتان کشــور از این
محصــول اســتفاده کردهانــد».
وی دربــاره کاربــرد ایــن محصــول در شــیوع کرونــا گفــت:
«غربالگــری بیــش از  60میلیــون ایرانــی بــا تمــاس از
طریــق ســامانه  4030انجــام شــد .پــس بــا اســتفاده از ایــن
ســوئیچهای پرظرفیــت امــکان پاســخگویی بــه ایــن حجــم
بــاال امکانپذیــر اســت .ایــن محصــول بــا اســتفاده از فنــاوری
نســل جدیــد مخابــرات پاســخگویی بــه ایــن تماسهــا را
ممکــن کــرد .همچنیــن بــرای پاســخگویی بــه ایــن حجــم
از تمــاس نیــاز بــه بیــش از  50هــزار اپراتــور اســت کــه
عمــا اســتقرار آنهــا در یــک مــکان ممکــن نیســت امــا این
محصــول فرصتــی فراهــم میکنــد تــا اپراتورهــا در مکانهای
مختلــف پاســخگوی مردم باشــند و بــه نوعی یکپارچهســازی
را انجــام میدهــد .همچنیــن بــا فنــاوری هــوش مصنوعــی
کــه در ایــن ســامانه وجــود دارد ،قابلیــت ســنجش حــاالت
روحــی تماسگیرنــده ماننــد اضطــراب ،عصبانیــت و آرامــش
از طریــق تحلیــل صــوت و حــاالت صــدا ممکــن اســت .ایــن
مســئله بــه تهیــه گزارشهــای تحلیلــی دربــاره تحــوالت و
رونــد شــیوع بیمــاری در مناطــق گوناگــون کشــور کمــک
میکنــد».

چندرســانهای و نرمافزارهــای مختلــف بــه عنــوان ابزارهــای
ترویــج نتایــج حاصــل از پویــش در بیــن آحــاد مــردم نــام بــرد
و گفــت« :از آنجــا کــه آثــار مخــرب ایــن بیمــاری در طــی
مدتزمــان نامعلومــی بیــن خانوادههــا و افــراد جامعــه وجــود
خواهــد داشــت ،امیدواریــم ایــن محصــوالت بــه حفظ ســامت
روحــی و روانــی افــراد کمــک کننــد .در تولیــد ایــن محصوالت
از پتانســیلهای حوزههــای مختلــف علمــی از ادبیــات عرفانــی
گرفتــه تــا مطالعــات روانشناســی اســتفاده شــده اســت تــا
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
بیشــتر بــا اســاتید و محققــان ســایر اســتانهای کشــور را
فرصــت طالیــی دانســت و از صنــدوق بــه عنــوان پشــتیبان
فعالیتهــای پژوهشــی پژوهشــگران یــاد کــرد.

سوئیچهایمخابراتی«ایرانساخت»
در مبارزه با کرونا گرهگشا شد

محصولــی «ایرانســاخت» بــار دیگــر در دل بحــران گرهگشــا
شــد .ســوئیچهای مخابراتــی پرظرفیت کــه در ســامانه 4030
بــه کار رفتــه اســت .محصولــی برآمــده از زیسـتبوم فنــاوری
و نــوآوری کــه اگــر نبــود ،تامیــن آن از خــارج کشــور ماههــا
زمــان نیــاز داشــت .امــا بــا محصــول تولیــد یــک شــرکت
دانشبنیــان ایــن ســامانه بــرای پاســخگویی بــه مردم کشــور
ظــرف  72ســاعت راهانــدازی شــد.
شــیوع کرونــا توانمنــدی دانشبنیانهــا در عرصههــای
گوناگــون را بــار دیگــر بــه نمایــش درآورد .بــا بــروز ایــن
بحــران ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــرای فاصلهگــذاری
و پاســخگویی بــه ســواالت مــردم ســامانه تلفنــی  4030را
راهانــدازی کــرد .ســامانهای کــه جمعیــت میلیونــی را بایــد
مدیریــت کنــد .یکــی از زیرســاختهای الزم بــرای ایجــاد
آن ســوئیچهای مخابراتــی پرظرفیــت بــود .در شــرایط عــادی
چندیــن مــاه وارد کــردن ایــن محصــول دارای فنــاوری
پیشــرفته زمــان میبــرد .امــا بــا محصولــی «ایرانســاخت»
ایــن نیــاز رفــع شــد و ظــرف مــدت  72ســاعت ایــن مرکــز
تلفــن راهانــدازی شــد تــا بــا پاســخگویی ســواالت از نگرانی و
اضطــراب مــردم کاســته شــود.
شــرکت دانشبنیــان صنایــع ارتباطــی آوا کار طراحــی
و ســاخت ســوئیچهای مخابراتــی پرظرفیــت را انجــام
میدهــد .انوشــیروان مــرآت مدیــر ایــن شــرکت دانشبنیــان
دربــاره ایــن محصــول گفــت« :از فنــاوری مخابراتــی نســل
جدیــد بــرای توســعه ایــن محصــول اســتفاده شــده اســت.
ایــن ســوئیچها در برقــراری ارتباطــات تلفنــی کاربــرد دارنــد.
پیــش از تولیــد آن در داخــل ،ســازمانها و ارگانهــا بایــد
از محصــوالت اروپایــی و چینــی بــرای رفــع نیــاز خــود
اســتفاده میکردنــد امــا اکنــون ایــن محصــول جایگزینــی
بــرای آنهاســت .ســازمانهای متوســط و بــزرگ ارتباطــات
مخابراتــی و تلفنــی خــود میــان کاربــران را بــا این ســوئیچها
برقــرار میکننــد .بدیــن معنــا کــه اگــر ســازمانها دارای
دانشبنیان

رئیسجمهوریازنمایشگاه
دستاوردهای داخلی حوزه مقابله
با بیماری کرونا بازدید کرد

رئیسجمهــوری در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت ،از
نمایشــگاه دســتاوردها و توانمندیهــای معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزارتخانههــای صنعــت ،معدن
و تجــارت و دفــاع و پشــتیبانی در حــوزه مقابلــه و پیشــگیری
از شــیوع ویــروس کرونــا بازدیــد کــرد.
حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســن روحانــی در این
بازدیــد بــا گــزارش وزرای صمــت و دفــاع و معــاون علمــی و
فنــاوری و مســئوالن تعــدادی از شــرکتهای دانشبنیــان
حاضــر در محل نمایشــگاه ،در جریان جدیدترین دســتاوردها
و اقدامــات انجامشــده بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا بیمــاری
کرونــا قــرار گرفــت .در ایــن نمایشــگاه بخشــی از محصــوالت
و تجهیــزات «ایرانســاخت» در حــوزه مقابلــه بــا ویــروس
کرونــا بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت ،از جملــه دســتگاه
ونتیالتــور کــه بــه عنــوان مهمتریــن وســیله در اتاقهــای
آیس ـییو بــرای بیمــاران ریــوی و کرونایــی مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .دســتگاههای اکسیژنســاز ،دســتگاه
ســازنده کاغذ ماســک نانو ،مــواد شــوینده و ضدعفونیکننده،
کیتهــای تشــخیص کرونــا ،دوربیــن اســکنر حرارتــی،
دســتگاه مانیتــور عالیم حیاتــی و لباس محافظ بیمارســتانی
از دیگــر محصــوالت و دســتاوردهای ایرانســاخت بودنــد کــه
در ایــن نمایشــگاه در معــرض نمایــش قــرار داده شــده بودند.
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استفاده بهینه از دوران کرونا و پساکرونا
«چشمانداز ما از همان ابتدا جهانی کردن صنعت آیتی ایران بود ».این را مهدی محمدی ،مدیرعامل
هلدینگ دانشبنیان گرینوب میگوید .هلدینگی که چندین شرکت دانشبنیان و شتابدهنده
گرینتک را در مجموعه خود دارد .محمدی معتقد است آنچه سبب شده امروز کارآفرینی موفق باشد،
تجربهای است که طی سالها کار در شرکتهای مختلف اندوخته و توانسته است از پس همان سالها
همبنیانگذار خوبی برای فعالیت خود پیدا کند .او میگوید بدون کسب تجربه ،چنین چیزی ممکن
بوکار مثلثی است که سه راس آن عبارتند
نبود .محمدی میگوید« :به اعتقاد مجموعه ما ،هر کس 
از مشتری ،همکاران و جامعه و اکوسیستم و ما میخواهیم مشتریان راضی ،همکاران خوشحال
و جامعه سالم داشته باشیم و تا امروز نیز همه تصمیماتمان حول این محور چرخیده است».
گفتوگو با مهدی محمدی  -صفحه 68

