در ب�ب ت�دیدی که یمتوان به فرصت تبدیلش کرد

ما همه مسئولیم

در�ره استارتآپهای ارزآور
پ�وندهای ب
رو� ت� واقعیت
از ی

اینجا چراغی روشن است

ی�دداشت ت
دک� ن
در�ره
سور� ستاری ب
ت
هواپ�ی نظایم ساخت یا�ان
جدید� ی ن� ی

کوثر؛ داستان یک موفقیت

saramad

ماهنامهخبری،علمی
آموزشی،تحلیلی
بنیادملینخبگان

شماره چهلوششم
دوره جدید
شهریور 1397
 8000تومان

سرآمد /شماره چهلوششم /شهریورماه 97

گفتوگو با امیر عصاری
مدیر استارتآپ «ژاکت»
استارتآپ «ژاکِت» شامل مجموعهای از قالبها و افزونههای آماده مخصوص
سیستم مدیریت محتوای وردپرس است که کامال فارسیسازی و راستچین
شدهاند .کاربرانی که قصد دارند برای خود یک سایت شخصی ،شرکتی ،سازمانی
یا فروشگاهی داشته باشند ،میتوانند وردپرس را رایگان دریافت کنند و در کمتر
از چند دقیقه روی هاست و دامنه اختصاصی خود سایتشان را ایجاد کنند.
امیر عصاری مدیریت سایت این استارتآپ را بر عهده دارد .او 33
سال سن دارد و در سال  1392در مقطع کارشناسی رشته فناوری
اطالعات ،گرایش فناوری اطالعات فارغالتحصیل شده است.
صفحه 56
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دعــوی مکن که برترم از دیگران به علم
چــون کبر کردی از همه دونان فروتری
از من بگوی عالم تفســیرگوی را
گر در عمل نکوشــی نادان مفسری
بــار درخت علم ندانم مگر عمل
با علم اگر عمل نکنی شــاخ بیبری
علم آدمیتســت و جوانمردی و ادب
ورنی ددی ،به صورت انســان مصوری
از صد یکی به جای نیاورده شــرط علم
وز حــب جاه در طلب علم دیگری
هــر علم را که کار نبندی چه فایده
چشــم از برای آن بود آخر که بنگری
سعدی
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سرمقاله

در ب�ب ت�دیدی که یمتوان به فرصت تبدیلش کرد

ما همه مسئولیم
پرویز کرمی

ایــن روزهــا بــازار انتقــاد از دولــت داغ اســت و عام
و خــاص ،تــا هــر جا که صدایشــان شــنیده شــود،
از مســئوالن امــر انتقــاد میکننــد و ضعفهــا و
خطاهایشــان را بازمیگوینــد« .دولــت» در زبــان
مــردم اختصــاص بــه قــوه مجریــه نــدارد .درســت
اســت کــه مــا بیشــتر بــا ادارات دولتــی س ـ روکار
داریــم و زندگــی و کار و بارمــان بــا تصمیمــات
و عملکــرد دولــت عجیــن اســت امــا در اغلــب
مــوارد ضعفهــا و اشــکاالت دیگــر نهادهــا را
هــم  -حتــی ضعفهــا و اشــکاالت قــوه قضائیــه و
مقننــه را هــم  -بــه حســاب دولــت میگذاریــم.
بــه یــک تعبیــر ،دولــت ســپر بــای نظــام اســت و
هــر تیــر و ترکــش نقــد یــا مالمــت و طعــن ،حتی
اگــر بــه دســت دیگران شــلیک شــده باشــند ،اول
بــه دولــت اصابــت میکنــد .یکــی از وظایــف
دولــت همیــن اســت کــه ســپر باشــد «پیــش
همــه پیکانهــا» .از اقتضائــات مردمســاالری هــم
همیــن اســت کــه دولتهــا دنــده پهــن داشــته
باشــند و در شــنیدن نقدهــا و انتقادهــا تحمــل و
تامــل خــود را بــاال ببرنــد .یکــی از عرصههایــی که
میتــوان اقتــدار نظــام مردمســاالر  -در مــورد
مــا ،نظــام مردمســاالر دینــی  -را بــه نمایــش
گذاشــت ،همیــن داغ بــودن بــازار نقــد اســت کــه
آحــاد جامعــه ،بیآنکــه صدایشــان بلــرزد یــا از
عقوبتــی نگــران باشــند ،باالتریــن مقــام اجرایی را
مخاطــب قــرار دهنــد و بابــت اشــکاالت اقتصادی،
سیاســی ،اجتماعــی بازخواســتش کننــد .ســابقه
دموکراســی در کشــور مــا طوالنیمــدت نیســت،
تــازه بعــد از انقــاب اســامی و اســتقرار نظــام
جمهــوری اســامی اســت کــه مــا بــه تجربــه
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دموکراســی رو آوردهایــم .از پــس دو هــزار و
پانصــد ســال اســتبداد و ســلطنت ،بــا هــر متــر
و معیــاری کــه حســاب کنیــد ،مســیر خــوب
و روشــنی را در حکومــت مــردم بــر مــردم طــی
کردهایــم .تــا قبــل از انقــاب مــا نــه تجربــه
پارلمــان داشــتهایم و نــه تفکیــک قــوا موضوعیتی
داشــته .پهلویهــا انــدک دســتاورد مشــروطه را
تبدیــل بــه مجلــس فرمایشــی کردنــد و عمــا
تاثیــر و نقــش مــردم را بــه هیــچ رســاندند .مــردم
نهتنهــا حاکــم بــر سرنوشــت خــود نبودنــد بلکــه
حتــی نمیتوانســتند بــه مجلــس شــورا نماینــده
بفرســتند و از نماینــده بخواهنــد تــا مطالباتشــان
را پیگیــری کنــد .حتــی در همــان مجلــس
فرمایشــی  -ولــو بــرای حفــظ ظاهــر  -حاضــر
نبودنــد تــن بــه قواعــد بــازی دموکراســی بدهنــد
و از شــاه کــه هیــچ ،الاقــل از دولــت ســوال
کننــد .امــا طــی ایــن چهــار دهــه ،مــا بــا آزمــون
و خطاهــای بســیار در عرصــه مردمســاالری بــه
جایــی رســیدهایم کــه نهتنهــا در منطقــه نظیــر
نــدارد ،بلکــه بــا کشــورهایی قابــل مقایســهایم
کــه عمــر دموکراسیشــان از دو قــرن میگــذرد.
مــا در منطقــهای زندگــی میکنیــم کــه هنــوز
شــاهان مســتبد بــرای کشورشــان خــط و ربــط
تعییــن میکننــد .پارلمــان کــه ســهل اســت،
بعضــی از کشــورهای نفتخیــز منطقــه کمــاکان
در عصــر جاهلــی بــه ســر میبرنــد و امــر شــاه
متــرادف امــر یــزدان اســت .ما امــا فراینــد انتخاب
تمــام مســئوالن نظاممــان فراینــدی دموکراتیــک
اســت و مــردم ،مســتقیم و غیرمســتقیم ،نهفقــط
در انتخــاب مســئوالن کــه در انتخــاب مســیر

سیاســی و اجتماعــی نقــش ایفــا میکننــد.
بــرای همیــن مجلــس حــق مســلم و قانونــی
خــود میبینــد کــه بابــت مشــکالت اقتصــادی،
کابینــه یــا شــخص رئیسجمهــور را مــورد
پرســش قــرار دهــد .امــا در ایــن میــان یــک نکته
مهــم را نبایــد غافــل شــویم .مشــارکت سیاســی
 اجتماعــی منحصــر بــه انتخابــات یــا پیگیــریمطالبــات مردمــی نیســت .البتــه کــه ایــن هــردو
مهمنــد امــا رکــن دیگــر دموکراســی مســئولیت
شــهروندی اســت .تکلیــف از مــا بــه صــرف
اینکــه رئیسجمهــوری انتخــاب کردهایــم
و از طریــق مجلــس مطالباتمــان را پیگیــری
میکنیــم ،ســاقط نمیشــود .نقــد قــدرت خیلــی
مهــم اســت امــا نقــد بــار مســئولیت را از دوش ما
برنمـیدارد .دموکراســی ایــن نیســت که مــا همه
مســئولیتها را بــه گــردن دولــت و مســئوالن امر
بیندازیــم و خــود بــه ســراغ زندگــی برویــم .اینجا
یکــی از آســیبهای جــدی کــه جامعــه را تهدیــد
میکنــد ،ایــن اســت کــه بــه جهــت داغــی بــازار
نقــد ،رفتهرفتــه بــه موجــودات غرغرویــی تبدیــل
شــویم و دائمــا از مســئوالن بــد بگوییــم .ضمــن
اینکــه نقــد وقتــی از یــک حــدی باالتــر بــرود،
تبدیــل بــه عــادت میشــود و تاثیــرش را از دســت
میدهــد .عــادت بــه هــر دوا کــه کنــی ،بیاثــر
شــود .هــم منتقــد معتــاد نقــد میشــود ،هــم
مســئوالن پوستشــان کلفــت میشــود و حالــت
بیتفــاوت بــه خــود میگیرنــد .خطــر جــدیای
کــه در کمیــن جامعــه مــا نشســته ،همین اســت
کــه یــک طــرف را تبدیــل بــه موجــودات پرتوقــع
غرغــرو کنــد ،طــرف مقابــل هــم حساســیت خود
را از دســت بدهــد .بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق
بایــد کــه بــه آموزههــای دینــی پنــاه ببریــم و
آن فرمایــش نبــوی را آویــزه گــوش کنیــم کــه:
«کلکــم راع و کلکــم مســئول» .نهتنهــا بایــد ایــن
اصــل مترقــی دینــی را آویــزه گــوش کنیــم ،بلکه
بایــد آن را در زندگــی و کار و عرصــه اجتمــاع نیــز
پیــاده کنیــم .اگــر اوضــاع اقتصــادی نامناســب
اســت ،البته کــه دولت مســئولیت ســنگینی دارد،

امــا مــن و شــما هــم بــه انــدازه خــود مســئولیم و
بایــد کــه در اصــاح امــور بکوشــیم .حتــی بایــد از
خودمــان حسابکشــی کنیــم کــه بــرای اصــاح
امــر چــه کردهایــم یــا در پدیــدار شــدن وضــع
موجــود چقــدر مقصریــم .حاســبوا انفســکم قبــل
ان تحاســبوا .انتقــاد از دولــت مبــادا تبدیــل بــه
رفــع مســئولیت از دیگــران شــود .نــه .ما هــم باید
تــاش کنیــم و در بهبــود وضــع جامعه نقــش ایفا
کنیــم .بهخصــوص جامعــه دانشــگاهی  -علمــی
مســئولیت ســنگینتری دارد و بایــد بکوشــد و
دولــت را در عبــور از نابســامانیها یــاری دهــد.
البتــه از آن طــرف دولــت هــم بایــد ســازوکار
حضــور و مشــارکت حداکثــری مــردم را فراهــم
بیــاورد .حقیقــت ایــن اســت کــه هیــچ دولتــی
بهتنهایــی نمیتوانــد از بحرانهایــی کــه نظــام
ســلطه برایــش درســت کــرده ،عبــور کنــد.
حتــی اگــر بتوانــد هــم عقــل و شــرع حکــم
میکننــد تــا آحــاد جامعــه را پــای کار بیــاورد
و بــه یــاری مــردم بحــران را پشــت ســر بگــذارد.
اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد ،آنگاه همدلــی و اتحــاد
هــم اســتحکام بیشــتری پیــدا میکنــد .زمانــی
میتوانیــم بگوییــم «عــدو شــود ســبب خیــر
اگــر خــدا خواهــد» کــه دولــت و ملــت تهدیــد
آمریکاییهــا را تبدیــل بــه فرصــت کننــد و
بــا بهرهمنــدی از اقتصــاد مقاومتــی ،کشــتی
جمهــوری اســامی را از ایــن دریــای متالطــم
بــه ســاحل امــن برســانند .دولــت و ملــت
اگــر زیــرک باشــند ،بــا یــک تیــر دو نشــان
بلکــه صــد نشــان میزننــد .اوال توطئــه
دشــمن را خنثــی میکننــد ،ثانیــا موقعیــت
پیشآمــده را بهانــه میکننــد بــرای اتحــاد
و مســئولیتپذیری .ایضــا میتواننــد بعضــی
عادتهــای زشــت و ناخوشــایند را مثــل
اســراف و تبذیــر و تنبلــی و ناامیدی و سســتی
و تمنــا از بیگانــه را یــک بــار بــرای همیشــه
از خــود دور کننــد و پختهتــر و وارســتهتر و
آگاهتــر و باتجربهتــر وارد آینــدهای روشــن و
امیدوارکننــده بشــوند .انشــاءاهلل.
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در�ره ت
ی� ت
جدید� ی ن� هو یاپ�ی نظایم ساخت یا�ان
دداش� ب

یادداشت

کوثر؛ داستان یک موفقیت
سورنا ستاری

ســال  1368بــود زمانــی کــه پــدر تصمیــم
گرفــت کــه اولیــن هواپیمــای نظامــی مافــوق
صــوت ایــران را بســازد .گانــدی یــک مثــال
جالــب دارد ،ابتــدا شــما را نادیــده میگیرنــد،
بعــد بــه شــما میخندنــد ،ســپس بــه
شــما حملــه میکننــد و بعــد شــما پیــروز
میشــوید .ایــن داســتان مشــابه در هــر
موفقیتــی اســت .در ارتبــاط بــا ســاخت
جنگنــده هــم بــه همیــن شــکل بــود .ابتــدا
ماننــد امــروز موضــوع را نادیــده گرفتنــد،
بعــد مســخره کردنــد و ســپس شــروع بــه
مبــارزه و ضربــه زدن بــرای توقــف کار کردنــد.
امــا آذرخــش بــه ســرانجام رســید قبــل از
اینکــه پــدر بــه شــهادت برســد.
مــدل توســعه هواپیمــای آذرخــش 5-F
بــود .حــال چــرا  ،5-Fایــن هوایپمــا عملکــرد
فوقالعــادهای در جنــگ داشــت .قطعــا بهترین
8
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خلبانــان و مهندســین پــرواز ایــن هواپیمــا
ایرانیهــا بودنــد .رکوردهــای فوقالعــاده
پــروازی ایــن هواپیمــا در جنــگ باعــث
انتخــاب آن بــود .ایــن هواپیمــا در عملیــات
 Close Air Supportیــا پشــتیبانی نزدیــک
هوایــی ،چــه در جنگهــای نزدیــک هوایــی
و چــه در عملیــات زمینــی فوقالعــاده بــود.
مــا بــا ایــن هواپیمــا حتــی توانســته بودیــم
میگهــای  25عراقــی را کــه خلبانــان 14-F
مــا تنهــا چنــد فرونــد از آنهــا را توانســته
بودنــد ســاقط کننــد ،ســرنگون کنیــم .در
عملیــات زمینــی در بــرد کوتــاه خلبانــان
پایــگاه دزفــول و تبریــز حماســههای
فراوانــی را درســت کــرده بودنــد .مثــا شــهید
اردســتانی در یــک روز شــش ســورتی پــرواز
عملیــات بمبــاران دشــمن را انجــام داده بــود
و ایــن رکوردهــا توســط خلبانــان بســیاری

تکــرار شــده بــود .عــاوه بــر ایــن مهندســین
پــرواز فوقالعــادهای در نیــروی هوایــی بــر
روی ایــن هواپیمــا کار میکردنــد .ســاخت
هــر قطعــه ایــن هواپیمــا در داخــل باعــث
عملیاتــی کــردن بســیاری از هواپیماهــای
زمینگیــر نیــروی هوایــی میشــد.
در کنــار بدنــه بســیار زیبــا و قابلیــت مانــور
فوقالعــاده کــه در جنگهــای نزدیــک و
تمرینهــای هوایــی حتــی هواپیماهــای
تامکــت مــا را بــا مشــکل مواجــه میســاخت،
ایــن هواپیمــا مشــکالت زیــادی هــم داشــت.
از جملــه سیســتم رادار ،اویونیــک و سیســتم
ســاح بســیار ابتدایــی کــه تنهــا موشــک
هــوا بــه هــوای ایــن هواپیمــا موشــکهای
حرارتــی ســایدویندر قدیمــی بــود .در
واقــع کامپیوتــری در ایــن هواپیمــا وجــود
نداشــت .عمــا هواپیمــای پــرواز شــب نبــود
و رادار ضعیــف آن مشــکالت زیــادی را ایجــاد
میکــرد .صندلــی پرتــاب ایــن هواپیمــا
باعــث کشــته شــدن بســیاری از خلبانــان
خــوب مــا شــده بــود .پــس بایــد بــه طــور
کامــل ایــن سیســتمها بــهروز میشــدند.
کار ســاخت دههــا هــزار قطعــه ایــن
هواپیمــا از ســال  1368آغــاز شــد .مــن
از ابتــدا در ایــن پــروژه درگیــر شــدم در
حالــی کــه دانشــجوی کارشناســی دانشــگاه
شــریف بــودم .امــا وضعیــت ســال  68بــا
حــاال خیلــی فــرق میکــرد .تــازه دو ،ســه
ســالی بــود کــه رشــته کارشناســی هوافضــا
در دانشــگاههای معتبــر راهانــدازی شــده
بــود و مــا شــدیدا مشــکل نیــروی انســانی
متخصــص داشــتیم .تعــداد معــدودی اســتاد
در ایــن زمینــه کار میکردنــد .صنعــت
قطعهســازی مــا پیشــرفته نبــود و هیــچ
آشــنایی بــا اســتانداردهای بــاالی هوایــی
نداشــت .روشهــای ســاخت پیچیــده و
آلیاژهــای خــاص کــه در داخــل کشــور تولیــد
نمیشــدند و مشــکالت تحریمهــا همگــی

بــر روی پــروژه تاثیــر داشــتند.
امــا هیــچ چیــزی باالتــر از نــوآوری در دنیــا
وجــود نــدارد .بــه منظــور حــل موضــوع یــک
مدرســه خلبانــی آزمایشــی یــا Test Pilot
در جنــب کارخانجــات اوج کــه هواپیمــا را
میســاختند ایجــاد شــد .ریاســت این مدرســه
بــه عهــده مرحــوم تیمســار صادقپــور بــود .او
چهــره شناختهشــدهای بــرای آمریکاییهــا
بــود .او اولیــن خلبــان تاریــخ بــود کــه پــرواز
 1000ســاعت 2000 ،ســاعت و 3000
ســاعت هواپیمــای  5-Fرا در آمریــکا بــه
ثبــت رســانده بــود ،بهتریــن معلــم خلبــان
 5-Fدر کنــار بهتریــن خلبانــان تاریــخ 5-F
کــه تــازه از جنــگ عــراق آزاد شــده بودنــد.
برنامــه ایــن بــود کــه هــر مــاژول از قطعــات
کــه ســاخته میشــد ،بــر روی یــک هواپیمــای
ســالم نصــب میشــود ،توســط خلبانــان
مــورد تســت عملــی و در شــرایط عملیاتــی و
ســختترین مانورهــا قــرار میگرفــت .پــس از
تســت عملــی قطعــات مجددا بــاز میشــدند و
مــورد ارزیابیهــای جــدی قــرار میگرفتنــد.
از جملــه تســتهای مکانیکــی X-RAY،و
غیــره.
آری بدیــن شــکل بــود کــه آذرخــش شــکل
گرفــت و تــا پیــش از شــهادت پــدر چنــد
فرونــد عملیاتــی شــد .عــاوه بــر آن قطعــات
ســاخته شــده بســیاری از پرندههــای نیــروی
هوایــی را عملیاتــی کــرد .کارخانــهای هــم
بــرای ســاخت موتــور هواپیمــا تجهیــز شــد.
امــا آنچــه از آذرخــش باقــی مانــد چیــز
دیگــری بــود .او بــه مــا اعتمادبهنفــس کار
کــردن بــر روی ســاخت هواپیمــای مافــوق
صــوت را داد .او دانشــی ایجــاد کــرد و
نیــروی انســانی تربیــت کــرد کــه بــه ایــن
بــاور رســیده بودنــد کــه هــر هواپیمایــی
را میتواننــد بســازند .صنعــت هوایــی مــا
مدیــون تفکــر آذرخــش اســت.
ایــن پــروژه تاکنــون صدهــا خروجــی داشــته
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اســت کــه «کوثــر» تنهــا یکــی از خروجیهــای
آن اســت .اینکــه امــروز مــا یــک هواپیمــای
نظامــی را از ســر تــا دم بــه طــور کامــل
میســازیم ،یــک دســتاورد بــزرگ اســت .امــا
از آن مهمتــر ایــن اســت کــه مــا امــروز یــک
هواپیمــا را از ســر تــا دم طراحــی میکنیــم.
در ایــن هواپیمــای جدیــد سیســتم ناوبــری،
سیســتم کنتــرل آتــش ،سیســتم کامپیوتــر
هواپیمــا و اویونیــک کامــا بــا طراحــی بومــی
اســت و تقریبــا مطابــق بــا هواپیماهــای نســل
چهــارم اســت ،موتــور هواپیمــا بــه طــور کامــل
در داخــل تولیــد میشــود ،صندلــی پرتــاب
قدیمــی بــا یــک صندلــی پرتــاب کامــا
ب ـهروز و بــا دقــت بــاال کــه بیــش از دو هــزار
قطعــه پیچیــده دارد ،تعویــض شــده و قابلیــت
مانوردهــی بهبــود داده شــده اســت .کاری کــه
همیــن االن در آمریــکا بــر روی هواپیمــای
 16-F،15-Fو  18-Fانجــام میشــود .آری
جنــگ بــه مــا یــاد داد کــه مدلهــای بومــی
خــود را بــرای دفــاع هوایــی داشــته باشــیم.
آمریکاییهــا هیــچگاه فکــر نمیکردنــد
کــه مــا از هواپیمــای تامکــت بــه عنــوان
آواکسهــای هوایــی بهــره ببریــم و نیــروی
هوایــی مــا هشــت ســال در برابــر نیــروی
هوایــی عــراق ایســتادگی کنــد .نیــروی
هوایــی عــراق در طــول جنــگ چهــار نســل
هواپیمــا را عــوض کــرد .ابتــدا بــا میگهــای
 21 ،19و ســوخو  17و هواپیماهــای توپولــف
در جنــگ شــرکت کردنــد و در انتهــای
جنــگ پیشــرفتهترین هواپیماهــای میــگ-
 ،29ســوخو ،24 -میــراژ  F1را در اختیــار
داشــتند .امــا چیــزی کــه نداشــتند نــوآوری و
ابتــکار بــود کــه ایــن مهــم در هنــگام ســختی
خودنمایــی میکنــد .تاریــخ هیــچگاه دفــاع
هوایــی جزیــره خــارک را فرامــوش نمیکنــد.
دژ مســتحکم خــارک در زیــر گــوش عــراق
تــا روز پایانــی جنــگ نفــت صــادر میکــرد
و در اطــراف ایــن جزیــره الشــه دههــا فرونــد
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هواپیمــا و هلیکوپتــر عراقــی وجــود دارد.
تاریــخ هیــچگاه حماســه خلبانــان پایــگاه
دزفــول را در ابتــدای جنــگ فرامــوش
نمیکنــد کــه در نبــود نیــروی زمینــی
چگونــه بــا مسلســل هواپیمــای  5-Fســربازان
عراقــی را میزدنــد و تــا لحظــه آخــر بــرای
حفــظ ایــن پایــگاه شــهید دادنــد.
آری «کوثــر» تنهــا یکــی از یــادگاران
آذرخــش اســت .یــک مــدل بومــی بــرای
یــک هواپیمــای دفــاع هوایــی کــه بســیاری از
ضعفهــای دفــاع هوایــی مــا را میپوشــاند.
حــال مــا نهتنهــا هواپیمــای دفــاع هوایــی
خــود را میســازیم ،بلکــه هرچــه هواپیمــا
داریــم بــه تکنولــوژی و ســاح روز مجهــز
میکنیــم .دســتاورد ایــن پــروژه دههــا
شــرکت دانشبنیــان بــا هــزاران نفــر جــوان
متخصــص اســت کــه دانــش تولیــد ایــن
محصــوالت را دارنــد .بیــش از  85درصــد
قطعــات ایــن هواپیمــا در شــرکتهای
دانشبنیــان تولیــد میگــردد و ایــن
شــرکتها هــر روز طرحهــای جدیــدی را
بــرای توســعه محصــوالت ارائــه میدهنــد.
امــروز مدیریــت دفــاع کشــور بــه ایــن نتیجــه
رســیده اســت کــه خــودش نبایــد چیــزی را
تولیــد کنــد .بلکــه بایــد پروژههــا را راهبــری
نمایــد و بگــذارد کــه ایــن جوانــان در ایــن
شــرکتها ،نــوآوری و ابتــکار خــود را نشــان
دهنــد و باعــث خلــق محصــوالت تــازه شــوند.
و در پایــان ،داســتان هــر موفقیتــی ایــن اســت.
ابتــدا شــما را نادیــده میگیرنــد ،بعــد بــه
شــما میخندنــد ،ســپس بــه شــما حملــه
میکننــد و پــس از آن شــما پیــروز میشــوید.
ایــن موفقیــت را بــه امیــر حاتمــی و کلیــه
مدیــران ایــن پــروژه ارزشــمند و خصوصــا
کلیــه شــرکتهای دانشبنیــان درگیــر در
ایــن پــروژه تبریــک گفتــه و امیــدوارم شــاهد
موفقیتهــای بیــش از پیــش کشــور در ایــن
زمینــه باشــیم.

یادداشت

گ
کن�؟
یآ� وقت آن ن�سیده که ن�مهان را به مدارس عوض ی

عالم نو ،آدم نو
محمد یوسفنیا

زمان ما فرار از مدرسه جرم نبود ،فضیلت بود.
هر کسی پای فرار و کفش مناسب برای دویدن
داشت ،یا از کنار دربان مدرسه قسر درمیرفت
یا دیوار را میگرفت میرفت باال و آن طرف
دیوار فرود میآمد .ناظمها ما را مشتی کودن
آنارسیست میدانستند که روی پیشانیشان
نوشته چیزی نخواهند شد ولی اشتباه
میکردند چون بین فرارکنندگان ،دانشآموزان
درسخوانی دیده میشدند که بعدها مهندس و
دکتر و نویسنده و استاد دانشگاه شدند منتها
هیچ کدام از گروه دانشآموزان گریزپای گروه
ما نمیتوانستند خود را با قوانین ،آداب و عادات
مدرسه تطبیق بدهند .خودم را نمیگویم اما
چند نفر بودند که استاد طراحی نقشه فرار
بودند اما آنقدر شاگردان ممتازی به حساب
میآمدند که در نوبت امتحانات نهایی برگهشان
حکم طال داشت؛ اگر کسی میتوانست با تقلب
به برگهشان مسلط شود شانسش گفته بود،
چون دیدن نصف آن ورقه امتحانی میتوانست
به معنی قبولی در امتحان پیش رو باشد.
اگر کسی پیدا میشد و با یک آمار واقعی از
دانشآموزان نسلهای مختلف ،میزان فرار
از مدرسه را تدوین میکرد ،مشخص میشد

انگیزه فرار لزوما به معنای گریز از دنیای
علم و دانش نبوده است ،گاهی فرارکنندگان
ناخودآگاه انگیزههای دیگری داشتند که برای
خودشان محترم و قابل قبول شمرده میشد.
به معماری مدارس نگاه کنید .این در و دیوار
خشن با آن پنجرههای حفاظدار و سقفهای
کوتاه و راهروهای باریک و فنسهای فلزی
محیطی ساخته بودند که کسی رغبت نداشت
زمان زیادی را خرج همجواری با آنها بکند.
نمیدانم فیلم غالف تمام فلزی استنلی
کوبریک را دیدهاید یا نه؛ ابتدای فیلم یک
نظامی کلهخر خشن امریکایی دارد تالش
میکند از سربازهای بدبخت مشتی موجود
فرمانپذیر مستحیل در سیستم نظامی بسازد،
به خاطر همین از تراشیدن موی سرشان شروع
میکند و با انواع روشهای مستبدانه از آنها
تعدادی جوان ماشینی میسازد که بتوانند در
جنگ به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند.
آن صحنه تراشیدن موی سر ابتدای فیلم من را
بیشتر از هر چیزی یاد ناظمها و مدیران مدارس
خودمان میاندازد ،چون آنها نیز بچهها را به
صف میکردند و با موزرهای مستعمل مویشان
را جلوی دیگران از ته میتراشیدند .زمان
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زیادی الزم نبود تا دانشآموزان تحت تاثیر
خشونت معماری و رفتار نامناسب کادر آموزشی
شیرفهم شوند که مدرسه لزوما آن چیزی
نیست که رویایش را در سر میپروراندند .آدم از
پادگان انتظار چنین چیزی دارد ولی از مدرسه
نه .در این موقعیت طبیعی است دانشآموزان
فرار از مدرسه را به نشستن پشت نیمکتهای
چوبی ترجیح بدهند .ضمن اینکه اگر هم فرار
نمیکردند روند آموزش در مدرسه بعد از یکی
دو سال به ستوهشان میآورد .فرمود :چوب
معلم ار بود زمزمه محبتی /جمعه به مکتب
آورد طفل گریزپای را .محبت کاری میکند که
آدمها با جان و دل کاری را انجام بدهند یا برای
رسیدن به هدفی برنامهریزی کنند .منظورم از
محبت لزوما خوشرفتاری نیست ،در کانتکس
مدرسه محبت میتواند هموار کردن زمین
علمآموزی باشد .همین امروز بروید و مدرسهها
را ببینید و قضاوت کنید آیا بچههای مردم
میتوانند با آرامش روحی طالب علم باشند؟ آیا
این مدارس با این روش تدریس و مفاد درسی
و سیستم مدیریتی میتوانند بوعلی و فارابی
و رازی و حسابی و میرزاخانی تحویل جامعه
بدهند؟ نظام آموزشی مهم است ،مهمتر از هر
چیزی که فکرش را بکنید .شاید از این نظر
برخی بزرگان اعتقاد دارند پست وزارت آموزش
و پرورش در دولت مهمترین و استراتژیکترین
پستی است که میتواند در اختیار یک آدم
قرار بگیرد .بد هم نمیگویند ،باالخره فردای
کشور پشت نیمکتهای امروز ساخته میشود.
ما اگر رویای توسعه علمی در سر داریم باید
حواسمان به مدارسمان باشد؛ دانشآموزی که
دم به دقیقه ساعت را نگاه کند و در فکر گریز از
کالس درس باشد ،شاید آنقدر که باید و شاید
نتواند تحققبخش رویاهای علمی کشور باشد.
پایانبخش این یادداشت میتواند بیانات رهبر
معظم انقالب اسالمی در مورد نظام آموزشی
و ضرورت تحول در آن باشد ،چیزی که اغلب
دلسوزان کشور ضرورت آن را تشخیص دادهاند.
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ایشان چند سال قبل فرمودند« :مسئله آموزش
و پرورش آنچه که من بر او تاکید و اصرار
میکنم ،در درجه اول عبارت است از طرح
تحول در نظام آموزش و پرورش؛ همین مطلبی
که وزیر محترم هم به آن اشاره کردند ،ما هم
بارها در گذشته تاکید کردیم .نظام آموزش
و پرورش ما یک نظام تقلیدی و کهنه است؛
دو تا خصوصیت بد در او هست .اوال ،از روز
اولی که نظام آموزش و پرورش را در دوران
سیاه پهلوی و اندکی پیش از آن بر کشور
حاکم کردند ،نیازها و سنتهای کشور را در
نظر نگرفتند .پایه سنتهای کشور باید باشد ،از
تجربیات دیگران هم باید حداکثر استفاده بشود.
نه اینکه ما بیاییم الگویی را که در فالن کشور
غربی با اقتضائات خودش  -با همه خطاهایی
که ممکن است داشته باشد  -به کار گرفته
شده ،او را عینا اینجا بیاوریم .متاسفانه این
کار را کردند .تقلیدی محض بود؛ این یک .دوم
اینکه همان هم کهنه است .خود آن کسانی
که یک روزی مرجع تقلید مسئوالن وابسته
کشو ِر ما قرار گرفتند ،امروز از این روشها عبور
کردهاند و روشهای تازهتری را آوردهاند؛ اما ما
چسبیدهایم به همان روشهای قدیم! تحول
الزم است.
امروز خوشبختانه فرصت برای این کار فراهم
است؛ کشور دارای استقرار است؛ نظام امن و
مطمئن است؛ کارهای زیادی انجام گرفته.
در این دنیای پرتالطم و پرآشوب ،ملت ایران
توانسته وزانت خود ،وقار خود ،سکینه و آرامش
خود را حفظ کند .امروز فرصت همین است
که بپردازیم به این کارهای مهم .اینی که وزیر
محترم گفتند که ما روی این مسئله فکر کردیم،
کار کردیم ،بسیار خوب است؛ مورد تقدیر است؛
لیکن باید اجرایی شود ،باید پیش برود ،باید
به مرحله عمل برسد؛ شجاعت الزم دارد ،اقدام
الزم دارد ،ابتکار و خوشفکری الزم دارد .یک
مسئله این است؛ تحول عمقی در نظام آموزش
و پرورش».

شهرهای فناور زیرساخت و محور
توسعهاقتصاددانشبنیان
سارا طوالبی

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،در پنجمین کنفرانس جهانی
پارکهای علم و فناوری و مراکز نوآوری
( )2018 IASPدر اصفهان ،با بیان اینکه
توسعه و بالندگی کشور در گروی شکلگیری

زیستبوم کارآفرینی و نوآوری در محیط جامعه
است ،افزود« :اقتصاد دانشبنیان با تبدیل شدن
محیط شهرها به بستری برای فناوری و نوآوری
امکانپذیر است».
ستاری با بیان اینکه شهرها با هوشمند و
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گزارش

معاون عیمل و فناوری رئیس ج�هوری
در کنفرانس ج� نا� پ�رکهای عمل و فناوری و مراکز نوآوری:

فناور شدن به عنوان بستری برای توسعه
اقتصاد و اشتغال قرار میگیرد ،افزود« :باید
با فرهنگسازی و تغییر رویکرد ،قالب جامعه
شهرها به بستری برای رشد خالقیت و نوآوری
نیروی انسانی بدل شده و محور توسعه پایدار
قرار بگیرند .بر اساس این فرهنگ جدید
آموزش محدود به زمان و مکان خاصی نبوده
و شهروندان همواره در معرض آموزش قرار
دارند».
وی ادامه داد« :بر این اساس سازوکارهای
مختلف توسعه زیستبوم نوآوری و فنآفرینی
در جامعه همچون برنامههای حمایت از نوآوری
و تجاریسازی فناوری در دانشگاهها و مراکز
پژوهشی صنایع ،تحریک تقاضا و ایجاد کشش
بازار خدمات و کاالهای دانشبنیان ،حمایت از
توسعه فناوریهای راهبردی و انجام طرحهای
کالن تقاضامحور ،حمایت از شکلگیری
و توسعه شرکتهای دانشبنیان از جمله
محورهایی هستند که توجه به آنها بسیار حائز
اهمیت است .لذا معاونت علمی و فناوری نیز
این محورها را سرلوحه برنامههای خود قرار
داده است».

ساماندهی نظام نوآوری؛ مهمترین
رسالت دولت

رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان
توسعه زیرساختهای نهادی و ساماندهی
نظام نوآوری کشور را مهمترین رسالت
دولت دانست و گفت« :گسترش الگوهای
مختلف تامین مالی فناوری و نوآوری اعم از
سرمایهگذاری خطرپذیر ،هدایت خریدهای
دولتی و تقویت سرمایهگذاری خارجی در
جهت تقویت شرکتهای دانشبنیان ،حمایت
از فرایندهای نقشآفرینی موثر بخش خصوصی
در نوآوری و توسعه کسبوکارها و ایجاد صنایع
مبتنی بر دانش و همچنین بهرهمندی از
ظرفیتهای دانشگاهها به منظور شکلگیری
فعالیتهای استارتآپی ،توسعه مراکز نوآوری
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و شتابدهندهها و ...میتوانند نقش سازنده و
موثری در شکلگیری زیستبوم دانشبنیان
داشته باشد».
رئیس بنیاد ملی نخبگان به نقش آموزش و
دانشگاهها در مسیر شکوفایی توانمندی نیروی
انسانی به عنوان مهمترین سرمایه زیستبوم
نوآوری اشاره کرد و افزود« :اثربخشی نیروی
انسانی خالق و تحصیلکرده به مثابه مهمترین
سرمایه اقتصاد دانشبنیان است و با شکلگیری
زیستبوم مساعد کارآفرینی و نوآوری و
نقشآفرینی دانشگاهها ،پارکهای علم و
فناوری و مراکز رشد ممکن میشود».

متایل رسمایه گذارها به کسب وکارهای
شبنیان
دان 

ستاری با تاکید بر ضرورت فراهم آوردن
محیط مساعد کسبوکارهای دانشبنیان و
استارتآپهای خالق و نوآور گفت« :رونق این
کسبوکارها در چندسال اخیر ،ماحصل تغییر
جهت فرهنگی و عزم جدی به سوی رونق
بخشیدن کسبوکارهای دانشبنیان است و این
الگو باید در تمامی شهرها پیادهسازی شود».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری به رونق
کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپی در
کنار افزایش تمایل نقشآفرینان زیستبوم
نوآوری در دانشگاههای کشور اشاره کرد و
گفت« :خوشبختانه شاهد رشد چشمگیر
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها ،اطراف
دانشگاهها و افزایش میزان تمایل سرمایهگذارها
به این کسبوکارها هستیم ،به طوری که اکنون
حضور بیش از  450شرکت و استارتآپ اطراف
دانشگاه صنعتی شریف ،این محدوده را به یک
قطب نوآوری بدل کرده است».
ستاری نقش سازنده ترویج فرهنگ پارکهای
علم و فناوری و مراکز رشد در فضای شهر را
عاملی کلیدی برای شکلگیری محیط مساعد
کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپی
دانست و افزود« :پارکهای علم و فناوری،

شتابدهندهها و مراکز رشد به عنوان یکی
از نهادهای اثرگذار در زیستبوم کارآفرینی
و نوآوری میتوانند با ایجاد محیط مساعد
کسبوکار که به دست جوانان خالق و نوآور
شکل میگیرد ،زمینهساز حل چالشهای
اساسی باشند .با ترویج فرهنگ کارآفرینی
و نوآوری ،تمامی بخشهای شهر به یک
پارک علم و فناوری بدل میشود ،به طوری
که خدمات و حمایتها به تمامی فعاالن
این حوزه بدون هیچگونه محدودیت زمانی و
مکانی و به صورت نرمافزاری ،زمینه حضور این
کسبوکارها را فراهم میکند».
وی با اشاره به ایجاد محیط مساعد فعالیت این
کسبوکارها در سالهای اخیر و رونق فزاینده
در حوزه کسبوکارهای دانشبنیان و فناور
افزود« :بیش از  3700شرکت دانشبنیان با
فروشی بالغ بر  160هزار میلیارد ریال و سهم
 500میلیون دالری از صادرات ،زمینهساز
اشتغال مستقیم  200هزار نفر از نیروی انسانی
کشور شده و با بهرهمندی از مزایای قانون
حمایت از شرکتهای دانشبنیان همچون
معافیتهای مالیاتی ،گمرکی ،بیمهای ،استقرار
در محدوده شهرهای بزرگ و خدمات مالی
و پشتیبانی تخصصی ،در بخشهای مهمی
مانند سالمت ،کشاورزی ،فناوری اطالعات و
ارتباطات ،بازیگرانی مهم در اقتصاد و اشتغال
کشور شدهاند».

سهم اشتغال در رشکتهای دانشبنیان
و فناور

معاون علمی و فناوری به پررنگ شدن نقش
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها در سپهر
اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت« :شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپها سهم قابل قبولی از
بازار و اشتغال دانشآموختگان کشور را به خود
اختصاص دادهاند و آماده توسعه فراملی و ورود
جدی به همکاریهای بینالمللی هستند».
وی با بیان اینکه این کسبوکارها بهزودی جای

بزرگترین صنایع سنتی را تصاحب میکنند،
اظهار کرد« :این شرکتها با توانمندی نوآورانه
نیروی انسانی خود بهزودی ساختارهای پیشین
را دستخوش تحول خواهند ساخت».
وی سهم بازار  90درصدی بزرگترین
شرکتهای دانشبنیان در حوزه تجارت
الکترونیک کشور را فرصتی برای تبدیل شدن
ایران به قطب فناوری اطالعات و ارتباطات
منطقه دانست و افزود« :ایران با بیشترین
سهم از کاربران اینترنتی دارای این توانمندی
است که بزرگترین شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپهای خدماتی منطقه را شکل دهد».
مراکز نوآوری در دانشگاهها ،صندوق
سرمایهگذاری خطرپذیر ،شتابدهنده خصوصی
و تخصصی برخی از این اجزا هستند که در
سالهای اخیر توسعه قابل قبولی یافتهاند.
سیوپنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم
و فناوری و مراکز نوآوری ( )2018 IASPبا
حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری،
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،استاندار اصفهان
و به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
برگزار شد.
در این کنفرانس که با عنوان «به سوی شهرها
و جوامع پایدار ،پرورش و ترویج اکوسیستمهای
نوآوری» برگزار شد ،از مجموع  158مقاله
رسیده به دبیرخانه از  30کشور جهان53 ،
مقاله انتخاب و  27مقاله به صورت شفاهی
ارائه شد.
ایجاد زمینه تبادل نظر میان پارکهای علم و
فناوری جهان از اهداف برگزاری این کنفرانس
بود و در مدت برگزاری آن ،با همکاری وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،مذاکرات دوجانبه بین
مدیران پارکهای داخلی و خارجی برگزار شد.
در این کنفرانس علمی و فناوری ،رئیس و دبیر
کل انجمن پارکهای علم و فناوری جهان ،وزیر
علوم افغانستان ،سفرای بیش از  30کشور و
کارشناسان پارکهای علم و فناوری  50کشور
جهان حضور داشتند.
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آی� افتتاح او ی ن
ستاری در ی ن
ل� اکرخانه نوآوری ب خ�ش خصویص:

گزارش

با نقشآفرینی بخش خصوصی تهران
به شهر نوآوری بدل میشود
عاطفه مرآتی

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،در مراسم افتتاح فاز نخست از
احداث اولین کارخانه نوآوری بخش خصوصی
(نوآوری شریف) ،تبدیل تهران به یک شهر
نوآور را از اولویتهای معاونت علمی و فناوری
عنوان کرد و گفت :یکی از اولویتهای اصلی
معاونت علمی و فناوری در همکاری با شهرداری
تهران تبدیل اماکن متروکه و بالاستفاده به
کارخانههای نوآوری است.

هموار کردن محیط مساعد کسبوکار
استارتآپی و دانشبنیان در تهران

ستاری ایجاد محیط مساعد کسبوکار را
مهمترین الزمه رونق اقتصاد دانشبنیان دانست
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و گفت :باید محیط در اختیار افرادی که در
حوزه کسبوکارهای استارتآپی و دانشبنیان
فعالیت میکنند ،قرار بگیرد تا نوآوری و دانش
ص افراد جوان و تحصیلکرده به خلق
و تخص 
اشتغال و ارزش افزوده منجر شود.
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان ،با
بیان اینکه توسعه کسبوکارهای استارتآپی
اطراف دانشگاههای مطرح کشور نشاندهنده
شکل گرفتن زیستبوم کارآفرینی و نوآوری
است ،اظهار کرد :در حال حاضر بیش از
 450استارتآپ و شرکت دانشبنیان اطراف
دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته است
که اقدامات آنها امیدوارکننده است و نشان
میدهد زیستبوم کارآفرینی و نوآوری از دل

دانشگاههای کشور توسعه مییابد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین
با اشاره به ظرفیت پایتخت برای تبدیل شدن به
شهر فناور و نوآور افزود :بر اساس شاخصهای
جهانی نوآوری( )Giiشهر تهران با رشد چند
پلهای جزو  ۵۰شهر بزرگ در حوزه فناوری
قرار گرفته است .ظرفیتهای ذاتی بسیار
تهران ازجمله دانشگاهها و جوانان خالق و
تحصیلکرده ،میتواند این شهر را به بستری
برای بروز نوآوری و خالقیت بدل کند.

توسعه مراکز نوآوری با حامیت بخش
خصوصی

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،به توسعه
مراکز نوآوری با نقشآفرینی بخش خصوصی
گفت :امسال برنامههای جدی برای توسعه
کارخانههای فناوری با سرمایهگذاری در بخش
خصوصی داریم و در حوزه زیرساختها در
اخذ مجوزها کمک خواهیم کرد تا شرکتهای
متعددی توسعه پیدا کنند و امروز شاهد دو نمونه
از این مراکز هستیم .ستاری همچنین به حمایت
معاونت علمی و فناوری برای صادرات محصوالت
و خدمات شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی
اشاره کرد و گفت :صادرات محصوالت دانشبنیان
خیلی بیشتر از محصوالت سنتی است ،زیرا
استانداردهای خاصی دارند و شرکتها با این
استانداردها آشنا نیستند .میزان صادرات در این
حوزه  ۴۰۰میلیون دالر بوده و سال آینده به بیش
از یک میلیارد دالر خواهد رسید و در بیش از ۶۰
کشور در حوزه صادرات فعال هستیم.

اختصاص  40هزار مرت مربع فضای کار به
پها
استارتآ 

در این مراسم با حضور معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،موحدی ،معاون دانشگاه
صنعتی شریف ،کرمی ،سرپرست حوزه ریاست
و دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان،
قادریفر ،رئیس مرکز توسعه فناوریهای

راهبردی ،فقیهی ،دبیر ستاد توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات معاونت علمی ،دهنوی،
از موسسان کارخانه نوآوری شریف ،تعدادی از
معاونان شهرداری منطقه و جمعی از فعاالن
کسبوکارهای استارتآپی و دانشبنیان،
نخستین فاز کارخانه نوآوری بخش خصوصی
(نوآوری شریف) افتتاح شد.
بر اساس این گزارش ،با راهاندازی تمامی
فازهای ایستگاه نوآوری شریف ۴۰ ،هزار متر
مربع فضا در نظر گرفته شده که در آینده محل
استقرار استارتآپهایی است که در حوزههای
نانوفناوری ،زیستفناوری ،آب ،انرژی و محیط
زیست ،خدمات شهری ،حملونقل ،سالمت و
فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت میکنند.
شایسته یادآوری است 30 ،تیم در این مجموعه
استقرار یافتهاند و بیشترین استارتآپهای
ایستگاه نوآوری شریف در حوزه آب و انرژی
است .اغلب فعاالن این ایستگاه ،فارغالتحصیل
مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و در رده سنی
 25تا  35سال هستند.

بازدید از نخستین شتابدهنده سالمت
الکرتونیک

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین
از «کارا» ،نخستین شتابدهنده نوآوری در
حوزه سالمت الکترونیک ( )e-healthواقع
در کارخانه نوآوری آزادی ،بازدید کرد .در این
ت دانشبنیان
شتابدهنده که توسط شرک 
سیناژن و در کارخانه نوآوری آزادی مستقر
شده است ،بالغ بر  14تیم فناور مستقر هستند
که در حوزه کسبوکارهای استارتآپی سالمت
الکترونیک فعالیت میکنند.
عبداللهی اصل ،سرپرست شتابدهنده «کارا»،
گفت :تیمهای فناور مستقر در این شتابدهنده
از تحصیلکردگان دانشگاههای برجسته کشور
هستند و زمینه برای استقرار حداقل  25تیم و
شتابدهی این تیمها تا مرحله تجاریسازی و
ورود به بازار فناوری مهیا شده است.
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گ
ستاری در ب�زدید از طرح الکن میل فناوری«سامانه پ�تودیه �ما» ش�رکرد:
گزارش

تحول صنعت هستهای با ورود
شرکتهایدانشبنیان
آنا شمس

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،در ســفر بــه اســتان چهارمحــال
و بختیــاری و بازدیــد از طــرح کالن ملــی فناوری
ســامانه پرتودهــی گامــا کــه بــا حضــور جمعــی
از معاونــان و مســئوالن اســتانی برگــزار شــد،
گفت :ایــن پــروژه یکــی از نمونههــای موفــق
نقشآفرینــی بخــش خصوصــی در فناوریهــای
راهبــردی بــه شــمار م ـیرود و بــرای نخســتین
بــار ،یــک شــرکت دانشبنیــان داخلــی ،بــه
تجاریســازی فناوریهــای حــوزه انــرژی
هســتهای ورود پیــدا کــرده اســت.
وی افــزود :تحریــم بــرای شــرکتهای فنــاور و
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دانشبنیــان کشــور موضــوع تــازه و جدیــدی
نیســت .امــا ایــن شــرکتها توانمنــدی الزم
بــرای نیازهــای کشــور و ارائــه خدمــات در
صــورت انجــام حمایتهــای الزم را دارا هســتند.
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپی کــه
محصــوالت یــا خدماتشــان در لیســت تحریمهــا
قــرار دارد ،میتواننــد از ایــن موضــوع بهعنــوان
یــک فرصــت ارزشــمند بــرای تامیــن نیازهــای
کشــور ضمــن ایجــاد ارزش افــزوده و اشــتغال
بهــره ببرنــد.
ســتاری بــا تاکیــد بــه ضــرورت مدیریــت فضــای
کشــور در دوران تحریمهــا و میــدان دادن بــه

شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپی
گفت :مشــکالت کشــور جــز بــا تعقــل و نــوآوری
دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی و شــرکتهای
فنــاور قابــل حــل نیســت و ایــن مراکــز بهعنــوان
چشــمههای اصلــی تولیــد علــم و نــوآوری ،بــا
انجــام پروژههــای مشــترک میتواننــد بــه حــل
مشــکالت کشــور کمــک کننــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری بــا
بیــان اینکــه ســامانه پرتودهــی گامــا یکــی
از نمونههــای موفــق و پیــشرو از پروژههــای
یادشــده بخــش خصوصــی و دانشــگاهی اســت،
افزود :بــرای نخســتین بــار یــک شــرکت
دانشبنیــان بخــش خصوصــی بــا مشــارکت
متخصصــان و دانشــگاهیان به حــوزه انــرژی ورود
پیــدا کــرده و انتقــال فنــاوری بســیار خوبــی از
طریــق مراکــز علمــی و دانشــگاهی در ایــن پروژه
اتفــاق افتــاده اســت.
رئیــس بنیاد ملــی نخبــگان افــزود :دانشــگاههای
برجســته کشــور همچــون صنعتــی شــریف و
شــهید بهشــتی در ایــن پــروژه نقــش کلیــدی
ایفــا کردهانــد و حضــور فارغالتحصیــان
حوزههــای فیزیــک و انــرژی هســتهای در ایــن
پــروژه نشــان میدهــد کــه الزامــا بخشهــای
دولتــی تنهــا بخشهــای بهکارگیــری ایــن
افــراد نبــوده و شــرکتهای دانشبنیــان بخــش
خصوصــی میتواننــد محلــی بــرای بــروز نــوآوری
و اشــتغال فارغالتحصیــان دانشــگاهی باشــند.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
بــا اشــاره بــه همــوار شــدن توســعه فنــاوری
هســتهای بــه دســت بخــش خصوصــی،
ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا نقشآفرینــی
شــرکتهای دانشبنیــان ایــن بخــش و حمایــت
زیرســاختی دولــت ،در آینــده نزدیــک ،حداقــل
هشــت مجموعــه مشــابه ســامانه پرتودهــی گامــا
شــهرکرد در کشــور افتتــاح و بــه بهرهبــرداری
برســد .رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد
دانشبنیــان اظهــار کرد :خوشبختانــه بخــش
خصوصــی بــه حــوزه مهــم و راهبــردی هســتهای

کــه قبــا بهطــور کامــل در انحصــار دولــت بــوده،
راه پیــدا کــرده اســت و بهتــر اســت ایــن نگــرش
جدیــد در تمامــی حوزههــا توســعه یابــد.

اسرتیلسازی محصوالت دارویی و غذایی
با فناوری داخلی

بــه گفتــه ســیدرضا رفیعــی ،مدیرعامــل شــرکت
دانشبنیــان شــار پرتــو ایرانیــان ،ایــن طــرح
کالن ملــی ضمــن آنکــه دارای مالحظــات
بســیار پیچیــده فنــاوری اســت ،جــزو نخســتین
پروژههــای پی ـشرو حــوزه پرتودهــی بــا دانــش
فنــی بومــی اســت و میتوانــد محــل جــذب
ســرمایه و توســعه صنایــع مبتنــی بــر فنــاوری
پرتــو گامــا باشــد .مدیرعامــل این شــرکت مجری
طــرح کالن ملــی فنــاوری ســامانه پرتودهــی گاما
افزود :ایــن ســامانه بــا حمایــت معاونــت علمــی و
فنــاوری بالــغ بــر هفــت میلیــارد تومــان از محــل
طرحهــای کالن ملــی فنــاوری تســهیالت
دریافــت کــرده اســت و فراینــد انتقــال دانــش
فنــی و خریــد فنــاوری بــا مشارکت شــرکت
خارجــی پیـشرو در ایــن زمینــه انجــام شــده که
تمامــی دســتاوردها و فرایندهــای پــروژه ،مــورد
تاییــد مرکــز ملــی نظــام ایمنی هســتهای کشــور
نیــز قــرار گرفتــه اســت.

آغاز فرایند احداث کارخانه کاغذ اسرتیل

همچنیــن توســط معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری و اســتاندار چهارمحــال و
بختیــاری کلنــگ کارخانــه بازیافــت کاغــذ و
مقــوای بهداشــتی آنتــی باکتریــال بــا هــدف
خودکفایــی در زمینــه تولیــد و تامیــن مــواد اولیه
بهداشــتی ،در منطقــه اقتصــادی شــهرکرد بــر
زمیــن زده شــد.
ســتاری همچنیــن از مجتمــع کارگاهــی
شــهدای علــم و فنــاوری زیرمجموعــه پــارک
علــم و فنــاوری اســتان چهارمحــال و بختیــاری
دیــدن کــرد .در ایــن مجموعــه کارگاهی مســتقر
در شــهرک صنعتــی شــهرکرد ،بالــغ بــر 20
سرآمد/شمارهچهلوششم/شهریورماه 19 97

شــرکت بــا اشــتغال مســتقیم حداقــل 200
نفــر ،در زمینههایــی چــون تولیــد اجکتــور،
سایلنســر ،برداشــت علوفــه ،نمونهبــرداری غــات،
کنتورهــای آب هوشــمند ،کیتهــای تشــخیصی
میکروبــی برچســب زدن امدیاف تولیــد کودهای
آلــی غنیشــده ،تجهیــزات دور دوخــت
تشــک ،خرمنکــوب ،دوربینهــای مداربســته،
تجهیــزات آلتراســونیک ،پرینترهــای س ـهبعدی،
دســتگاههای تصفیــه آب ،گاوصندوقهــای ضــد
ســرقت و ...فعالیــت میکننــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
همچنیــن از دســتاوردهای شــرکت دانشبنیــان
گازکربنیــک شــهر کــرد بازدیــد کــرد .مســلم
ســلیمی ،مدیرعامــل ایــن شــرکت دانشبنیــان
گازکربنیــک شــهر کــرد ،تغییــر شــیوه تولیــد
گاز  CO2از احتــراق مســتقیم بــه بازیابــی را
مهمتریــن هــدف ایــن شــرکت دانشبنیــان
در آینــده دانســت و گفــت :بــا ایــن شــیوه
و جلوگیــری از احتــراق گاز طبیعــی ،زمینــه
صرفهجویــی قابــل توجــه از محــل ذخیــره
و بازیابــی گاز کربنیــک پاالیشــگاهها فراهــم
میشــود .بــه گفتــه ســلیمی شــركت گاز
كربنيــك شــهركرد ،بــا در اختیــار داشــتن هفــت
خــط تولیــد هــر یک بــه ظرفیــت تولید یــک تن
گاز كربنيــك در ســاعت ،بخــش قابــل توجهــی از
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نيــاز صنايــع گوناگــون را بــا كيفيــت بــاال تاميــن
ميکنــد .بــه گفتــه ایــن فعــال فنــاور ،قیمــت
تولیــدی گاز کربنیــک تولیــدی توســط ایــن
شــرکت نســبت بــه نمونههــای خارجــی مشــابه،
رقابتــی اســت و همیــن موضــوع زمینــه تمایــل
شــرکتهای تولیــدی مــواد غذایــی و پتروشــیمی
را بــه خریــد از ایــن شــرکت افزایــش داده اســت.
وی ضمــن اشــاره بــه فعالیــت بالــغ بــر  100نفــر
در پروژهــای پایلــوت این شــرکت افــزود :در حال
حاضــر و در صــورت وجــود حمایتهــای الزم،
ایــن شــرکت زمینــه حضــور در بازارهــای منطقه
و ارزآوری بــرای کشــور را بــه دنبــال خواهــد
داشــت .گفتنــی اســت در ایــن بازدیدهــا ،اقبــال
عباســی ،اســتاندار چهارمحال و بختیــاری ،پیمان
صالحــی ،معــاون نــوآوری و تجاریســازی،
اســماعیل قادریفــر ،رئیــس مرکــز توســعه
فناوریهــای راهبــردی معاونــت علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــوری ،مجتبــی بنیادیــان،
رئیــس بنیــاد نخبــگان چهارمحــال و بختیــاری،
ســیدنعیم امامــی ،رئیــس ســازمان صنعــت،
معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری،
اســماعیل پیرعلــی ،رئیــس پــارک علــم و فناوری
چهارمحــال و بختیــاری ،و ســیدرضا رفیعــی،
مدیرعامــل شــار پرتــو ایرانیــان ،ســتاری را
همراهــی کردنــد.

رس�زی به ش�کتهای دانشبنیان:
خ�ی اعطای تهسیالت ب
ستاری در نشست ب

نیما ساختمانگر

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،در نشست خبری تسهیالت
سربازی افراد فعال شرکتهای دانشبنیان ،با
بیان اینکه اساسیترین پایه اقتصاد دانشبنیان
توانمندی و خالقیت نیروی انسانی است ،افزود:
باید زمینههایی ایجاد شود تا بتوانیم از این
ظرفیت خارقالعاده ارزش افزوده ایجاد کنیم
که خوشبختانه با تعامل معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری و ستاد کل نیروهای
مسلح در زمینه بهرهمندی از ظرفیت سربازان،
راه برای توسعه اقتصاد دانشبنیان هموار شده
است.

ستاری با اشاره به اجرایی شدن تفاهمنامه
میان معاونت علمی و فناوری و ستاد کل
نیروهای مسلح که بهمنماه سال گذشته انجام
شد ،اظهار کرد :با پیگیریهای مجدانه سردار
باقری و تایید مقام معظم رهبری ،توانستیم
امکانات جدیدی را به سربازان و افراد مشمول
فعال در شرکتهای دانشبنیان ارائه کنیم و بر
اساس این تفاهمنامه ،شرکتهای دانشبنیان
و خالق بخش خصوصی نیز از توانمندی افراد
نخبه و خالق مشمول خدمت سربازی بهرهمند
میشوند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان استفاده بهینه از
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گزارش

افراد فعال در شرکتهای دانشبنیان
تسهیالتسربازیمیگیرند

نیروی انسانی خالق و تحصیلکرده را یکی از
محورهای اصلی اقتصاد دانشبنیان دانست و
گفت :تسهیالت سربازی یکی از شش محور
اساسی برنامه حمایتی شرکتهای دانشبنیان
است و تمهیداتی صورت گرفته تا افراد مشمول،
خدمت سربازی خود را ب ه گونهای بگذرانند که
بیشترین بهرهوری را برای شرکتها ،اقتصاد و
اشتغال کشور به ارمغان بیاورند.
ستاری ابراز امیدواری کرد تالشهای
صورتگرفته و همکاری مطلوب ستاد کل
نیروهای مسلح برای ایجاد سازوکار ارائه این
تسهیالت ،بتواند نقش نیروی انسانی خالق در
اقتصاد دانشبنیان و اشتغال کشور را گسترش
دهد و موجب افزایش اقتدار علمی کشور شود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری بیان
کرد :ارائه تسهیالت سربازی به شرکتهای
دانشبنیان به دو صورت پروژه جایگزین
خدمت در صنایع دفاعی و کشوری و امریه در
شرکتهای دانشبنیان در حال اجراست.

شوند .فرحی به یک مدل و فرایند جدید برای
اشتغال این سربازان در شرکتهای دانشبنیان
و گام برداشتن در راستای مهارتآموزی آنان
با همکاری معاونت علمی و فناوری اشاره
کرد و افزود :قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه
مهارتآموزی ستاد کل نیروهای مسلح شکل
گرفته است که برای تمامی سربازان ،فرصت و
زمینهای را فراهم میکند تا پس از گذراندن دو
سال ،با یک دستاورد وارد جامعه شوند.
فرمانده قرارگاه مهارتآموزی کارکنان
وظیفه نیروهای مسلح ،با اشاره به توافقهای
صورتگرفته با وزارتخانههای علوم ،تحقیقات
و فناوری ،جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدون و
تجارت و فناوری اطالعات و ارتباطات گفت:
توافقات صورت گرفته است و از ظرفیت
پارکهای علم و فناوری ،مراکز تحقیقاتی و
پژوهشی و همچنین دانشگاهها برای بهرهمندی
از توانمندی این سربازان در عرصه دانشبنیان
استفاده خواهد شد.

استفاده از رسبازان در رونق اشتغال و
اقتصاد کشور

تحقق مهارتآموزی نیروهای مسلح

در این نشست ،سردار مهدی فرحی ،فرمانده
قرارگاه مهارتآموزی کارکنان وظیفه نیروهای
مسلح ،با اشاره به میانگین روزانه  ۱۲۰۰ورودی
و خروجی به نظام وظیفه گفت ۴۰ :درصد از
مشموالن نظام وظیفه که دارای تحصیالت
دانشگاهی و دارای سنین بین  ۱۸تا  ۲۸سال
هستند ،آینده بسیار روشنی فراروی خود دارند
و میتوانند بهعنوان یک فرصت بسیار مطلوب
برای اشتغال و اقتصاد کشور و همچنین ارتقای
بهرهوری نیروی انسانی استفاده شوند.
وی افزود :فعالیت بیش از سههزار شرکت
دانشبنیان بستری بسیار مساعد و فرصتی
ارزشمند برای این افراد است و سربازانی که
میتوانند به مدت دو سال در اختیار نیروهای
مسلح باشند ،با امکانسنجی و ظرفیتسنجی
توسط این شرکتها به نحوی شایسته استفاده
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موسی کمالی ،رئیس اداره سرمایه انسانی
سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ،با اشاره به
همکاری این ستاد با معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری در سه حوزه برای بهرهمندی
از توان علمی و مهارتی سربازان مشمول گفت:
در نخستین محور این همکاری و در قالب
طرح سرباز -محقق ،افراد نخبه و مشغول در
بخشهای لشکری و کشوری توانمندی خود
را در قالب طرحهای راهبردی و دفاعی کشور
ارائه میدهند.
کمالی ادامه داد :با اجرای این توافق،
شرکتهای دانشبنیان بخش خصوصی هم به
این عرصه ورود پیدا میکنند .تاکنون اجازه
استفاده از  ۱۰۰نفر ،از مقام معظم رهبری
اخذ شده است و بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
همکاری خوبی برای اجرای این توافق دارد.
وی بخش دیگری از این همکاری را برای

مهارتافزایی افراد دارای مدرک تحصیلی و
فاقد تخصصهای الزم دانست و افزود :قرار شد
که شرکتهای دانشبنیان وارد میدان شوند
تا بخشی از افراد مشمول در این شرکتها
بتوانند مهارتهای الزم را برای حضور در
عرصه کارآفرینی و اشتغال کسب کنند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :در
قالب این طرح دوهزار نفر برای سال  ۹۷در
نظر گرفته شده است تا مدتی از دوره خدمت
سربازی خود را در این شرکتها آموزش ببینند
و سپس وارد عرصه کارآفرینی شوند.
کمالی سومین محور همکاری معاونت علمی
و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح را در
قالب بهکارگیری  500نفر از مشمولین در
شرکتهای دانشبنیان دانست و افزود :موضوع
شرکتهای دانشبنیان رویکرد جدیدی است
و امیدواریم با زمینه ایجادشده استفاده بهتری
از این افراد در راستای توسعه توانمندی کشور
صورت بگیرد.
وی در پایان تاکید کرد :قرار نیست هیچ
خدشهای به اصل و ماهیت خدمت مقدس
سربازی وارد شود و جایگزین دیگری برای این
روند وجود ندارد .طرحهای فعلی در شکلهای
گوناگون با هدف تقویت توانمندی دفاعی و
اقتدار کشور در عرصههای گوناگون انجام
میشود.

مسیر جدید ارائه تسهیالت رسبازی به
شبنیان
تهای دان 
رشک 

سیدمحمد صاحبکار خراسانی ،رئیس مرکز
شرکتها و موسسات دانشبنیان ،گفت :تمامی
اطالعات و جزئیات مربوط به این طرح و
دیگر محورهای قانون حمایت از شرکتهای
دانشبنیان ،در سایت شرکتهای دانشبنیان
به آدرس daneshbonyan.irقابل دسترسی
است و متقاضیان میتوانند اطالعات کاملی را
با مراجعه به این سامانه کسب کنند.
صاحبکار خراسانی با اشاره به وجود دو مسیر

برای بهرهمندی افراد برجسته و نخبه از
تسهیالت خدمت سربازی افزود :در نخستین
محور که از سالهای گذشته وجود داشت و به
قوت خود باقی است ،افراد نخبه و مستعد در
قالب طرح سرباز-محقق ،خدمت سربازی خود
را در قالب انجام پروژههای تحقیقاتی برای
مجموعههای دفاعی و دولتی میگذرانند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری
مسیر جدید ایجادشده در بستر همکاری
ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت علمی و
فناوری را گامی برای بهرهمندی از توانمندی
افراد نخبه در شرکتهای دانشبنیان بخش
خصوصی دانست و گفت :در مسیر جدیدی
که ایجاد شده ،افراد مشمول واجد شرایط ،ب ه
جای گذراندن دوره سربازی صرفا در مراکز
دفاعی و دولتی ،میتوانند به صورت امریه در
شرکتهای دانشبنیان خدمت سربازی خود را
بگذرانند.
رئیس مرکز شرکتهای دانشبنیان معاونت
علمی و فناوری یادآور شد :افراد متقاضی و
واجد شرایط برای استفاده از این تسهیالت
باید به سامانه سینا به آدرس sina.bmn.ir
مراجعه و مشخصات و مستندات را بارگذاری
کنند که در صورت احراز شرایط و کسب
امتیازات الزم ،از مزایای این طرح بهرهمند
شوند.
بر اساس این گزارش با تفاهم میان معاونت
علمی و فناوری رئیسجمهوری و ستاد کل
نیروهای مسلح ،افراد کلیدی و کارشناسان
خبره شرکتهای دانشبنیان در صورتی
که امتیاز الزم را در زمینه علمی و فناوری
کسب کنند ،میتوانند به دو صورت انجام
پروژه احتساب خدمت و همچنین امریه در
شرکتهای دانشبنیان از تسهیالت نظام
وظیفه تخصصی استفاده کنند و با همکاری
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری و
بنیاد ملی نخبگان به ستاد کل نیروهای مسلح
معرفی شوند.
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گزارش

ستاری در نشست شورای اداری کرمانشاه:

ماندگاری نیروی انسانی خالق در
گروی توسعه الگوهای بومی کسبوکار
امیر مجذوب

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری،
در نشست شورای اداری استان کرمانشاه ،با اشاره به
ظرفیتها و منابع بزرگ نیروی انسانی کشور ،توسعه
محیط مساعد کسبوکار کرمانشاه را در گروی حفظ
منابع انسانی خالق و جوان استان دانست و گفت:
برای اینکه بتوانیم در استان توسعه و پیشرفت ایجاد
کنیم ،به زیستبوم کارآفرینی و نوآوری نیاز داریم که
در این زیستبوم توانمندیها و خالقیتهای نیروی
انسانی جوان به یک کسبوکار خالق و دانشبنیان
بدل شود.
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ترویج فرهنگ کارآفرینی زمینهساز ماندگاری
نیروی انسانی خالق بومی میشود

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،فرهنگ
حاصل از اتکا به درآمدهای نفتی را بالی فرهنگی
و ساختاری در اقتصاد کشور دانست و گفت:
کشورهای پیشرفته جهان با استفاده از دانش
و فناوری ارزش افزوده ایجاد و از خامفروشی
جلوگیریمیکنند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با تاکید بر
اینکه باید سازوکارهای جدیدی برای حمایت و

رونق شرکتهای دانشبنیان به کار بسته شود،
اظهار کرد :شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی
سازوکار ویژهای برای حمایت نیاز دارند و ارائه وام
مستقیم در گام نخست فعالیت این کسبوکارها
صحیح نیست ،بلکه باید با ایجاد و توسعه فضای
کسبوکار ،مجال فعالیت آنان فراهم شود.

رضورت باال بردن هزینه بسنت
شبنیان و استارتآپی
کسبوکارهای دان 

ستاری با بیان اینکه باید هزین ه ایجاد مانع و بستن
کسبوکارهای دانشبنیان باال برود ،اظهار کرد:
ن خیانتها پایین آوردن کرکره
یکی از بزرگتری 
کسبوکار مردم و ایجاد مشکل سر راه آنهاست.
وی با اشاره به ضرورت درک عموم جامعه از
ضرورت وجود این کسبوکارها گفت :باید با
اصالح فرهنگی ،جامعه به این باور برسد که
حذف هر یک از این کسبوکارها زمینهساز
حذف تعدادی شغل و میدان دادن به نمونههای
مشابه خارجی است.
ستاری رونق سههزار و  700شرکت دانشبنیان و
هزاران استارتآپ و نقشآفرینی این کسبوکارها
را در سپهر اقتصاد کشور ماحصل ایجاد
زیستبوم مساعد کسبوکار آنان دانست و گفت:
خوشبختانه این شرکتها با رونق کسبوکار خود
توانستند سال گذشته به رقم فروش  60هزار
میلیارد تومان برسند.
ستاری خاطرنشان کرد :تنها در بحث نانو
توانستیم سال گذشته به رقم فروش یکهزار
و  200میلیارد تومانی برسیم و هماکنون از
نظر مقاالت حوزه نانو در رتبه چهارم جهان
قرار داریم.
ستاری در بخش دیگری از صحبتهای خود به
مهاجرت نخبگان اشاره کرد و گفت :نمیتوانیم با
ت نخبگان جلوگیری کنیم .آنها به
پول از مهاجر 
دنبال آن هستند که مفید واقع شوند.
وی افزود :حتی از نخبگانی که قصد بازگشت به
ایران را ندارند نیز راهنماییهای الزم را دریافت و
از حضور آنان استفاده خواهیم کرد.

ایران جزو کشورهای مهاجرفرست نیست

ستاری با بیان اینکه مهاجرت کلی ایران از
میانگین جهانی باالتر نیست ،افزود :در ابتدای
انقالب اسالمی  170هزار دانشجو در کشور
داشتیم و حدود  100هزار دانشجوی ایرانی
نیز در خارج از کشور تحصیل میکردند
که  56هزار نفر آنها در آمریکا مشغول به
تحصیل بودند ،و این یعنی بیش از  30درصد
دانشجویان ،خارج از کشور تحصیل میکردند.
وی افزود :این در حالی است که هماکنون 4/5
میلیون دانشجو در کشور داریم که یک درصد
این جمعیت در خارج از ایران تحصیل میکنند و
نگاهی به آمارهای جهانی و مهاجرت دانشجویان
دیگر کشورها نشان میدهد ایران جزو کشورهای
مهاجرفرست نیست.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ،با اشاره به جذب
دانشجویان ایرانی غیرمقیم اظهار کرد :سیاستهای
تعامل و جذب دانشجویان ایرانی غیرمقیم از دو
سال گذشته آغاز شده است و خوشبختانه بیش
از یکهزار و  100نخبه به کشور بازگشتند که 80
درصد آنان فارغالتحصیالنبرجستهتریندانشگاههای
جهان هستند.

رونق کسبوکارهای استارتآپی و دانشبنیان
بومی با حضور نخبگان به کشور بازگشته

ستاری به فعالیت این نخبگان در کسبوکارهای
استارتآپی اشاره کرد و گفت :تعداد قابل توجهی
از این افراد در استارتآپهای خود فعالیت
میکنند و توانستهاند ضمن ایجاد ارزش افزوده،
درصد قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص
دهند.
ستاری با بیان اینکه حضور پایتخت کشورمان
در جمع  ۵۰شهر برتر فناوری و نوآوری جهان
نشاندهنده ظرفیت باالی این شهر برای بدل
شدن به پایتخت فناوری و نوآوری است ،تاکید
کرد :تهران دارای ظرفیت خارقالعادهای است که
جزو  ۱۰شهر برتر در حوزه فناوری و نوآوری
باشد و به بهترین شکل شکوفههای نوآوری
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پایتخت در مسیر نوآوری و فناوری بارور شوند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری به ضرورت
تبدیل شدن تهران به پارک علم و فناوری
گفت :برای رونق کسبوکارهای دانشبنیان و
استارتآپی باید تمام شهر به زیستبوم نوآوری
و فناوری بدل شود.
وی با اشاره به اینکه فرآوری دانش و خالقیت
از معادن آن ،یعنی دانشگاهها ،آغاز میشود،
اظهار کرد :شکلگیری یک شهر فناور از دل
دانشگاهها آغاز میشود و شرکتهای دانشبنیان
و استارتآپها با مستقر شدن در اطراف
دانشگاهها ،ایده و خالقیت جوانان را به کسبوکار
بدل میکنند که حضور بیش از  450شرکت
دانشبنیان و استارتآپی اطراف دانشگاه صنعتی
شریف نشان میدهد این فرایند آغاز شده است و
بهزودی تمامی دانشگاههای کشور را دربر خواهد
گرفت.
در این نشست ،بازوند ،استاندار ،مرادی ،رئیس
دانشگاه علوم پزشکی ،اعلمی ،رئیس دانشگاه رازی،
جاسمی ،نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای
اسالمی ،کرمی ،سرپرست حوزه ریاست و دبیر ستاد
فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان ،صالحی ،معاون
نوآوری و تجاریسازی فناوری ،و قادریفر ،رئیس
مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری،
حضور داشتند.

طرحهای فناور و محوری کرمانشاه
حامیت میشود

ستاری در بازدید از مرکز نوآوری و انبوهسازی
فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه ،با اشاره
به ضرورت ایجاد محیط مساعد کارآفرینی برای
استفاده از ظرفیتهای بومی نیروی انسانی خالق
استان ،گفت :آینده اقتصاد دانشبنیان با تغییر
رویکرد حمایت از کسبوکارها رقم میخورد.
شیوه حمایت از این شرکتها وام نیست ،بلکه
باید محیط مناسب برای نوآوری جوانان خالق
تحصیلکرده بومی فراهم شود.
وی افزود :اتفاقات جدیدی در استان کرمانشاه
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در حوزه اقتصاد دانشبنیان محقق شده است.
شرکتهای دانشبنیان و نوآور استان به مرور در
حال شکل دادن ساختار جدیدی برای ایجاد ارزش
افزوده هستند.

بازدید از دو رشکت فناور

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از
دستاوردهای شرکت پارت خودرو بیستون مستقر
در شهرک صنعتی بیستون دیدن کرد .این شرکت
با بهرهمندی از فناوری تکنولوژی فاین بلنکینگ
(سوراخکاری دقیق) بخشی از نیاز کشور به تجهیزات
خودرویی را تامین میکند.
ستاری همچنین در بخش دیگری از این سفر ،با
حضور در شهرک صنعتی فرامان ،از شرکت سفیران
فاطر صنعت طاها ،تولیدکننده تجهیزات انتقال نیرو و
صنایع مفتولی ،دیدن کرد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین
با فعاالن شتابدهنده تیک گفتوگو کرد و با
دستاوردهای آنان آشنا شد .در این شتابدهنده
 210ایده شکل گرفته و بیش از  400مشاوره
ارائه شده است .تیک با برگزاری سومین دوره
شتابدهی تا کنون  40استارتآپ را مستقر و
هدایت کرده است تا تعدادی از این استارتآپها
در بازار اقتصاد دانشبنیان ارزش افزوده ایجاد
کنند.

افتتاح فاز نخست مرکز نوآوری کرمانشاه

با حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و
استاندار کرمانشاه ،فاز نخست مرکز نوآوری پارک
علم و فناوری کرمانشاه افتتاح شد .فاز نخست مرکز
نوآوری در  1800متر مربع احداث شده است و در
حال حاضر پنج کارگاه فناور ،خدمات و محصوالت
خود را در این فاز تولید و به مرحله تجاریسازی
میرسانند.
همچنین معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از
فرایند ساخت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی
در استان کرمانشاه بازدید کرد .پارک علم و فناوری
کرمانشاه زیرمجموعه جهاد دانشگاهی است.

معاون عیمل و فناوری رئیس ج�هوری در شورای اداری استان مرکزی:

زهرا خادم

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری،
در نشست شورای اداری استان مرکزی که با حضور
جمعی از مدیران معاونت علمی و فناوری و مسئوالن
استان مرکزی برگزار شد ،با تاکید بر اینکه باید
نوآوری شرکتهای دانشبنیان و فناور به صنایع
تزریق شود ،اظهار کرد :استان مرکزی دارای
ظرفیتهای بالقوه در صنایع بزرگ است ،اما این
صنایع در پیوند با نوآوری شرکتهای دانشبنیان و
فناور شکوفا میشود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری گفت :یکی
از ماهیتهای استارتآپها بهرهمندی از توانمندی
نوآورانه و سرمایه بخش خصوصی است و بر همین
اساس ،نحوه تامین مالی این کسبوکارها ،وام
نیست .بنابراین باید زمینه الزم برای ترغیب بخش

خصوصی به سرمایهگذاری در حوزه استارتآپها و
کسبوکارهای دانشبنیان فراهم شود.
ستاری با بیان اینکه حرکت دانشگاهها به سوی
حمایت از کسبوکارهای جوانان تحصیلکرده و تکیه
بر مدلهای درآمدی نوآور ،موجب تقویت این حوزه
میشود ،افزود :آنچه موجب میشود اقتصاد دانشگاه
رو به جلو حرکت کند ،خالقیت و توانمندی علمی
نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان است.
وی اقتصاد نفتی را مروج فرهنگ نادرست در تکیه
صرف به منابع زیرزمینی و عدم توجه به سرمایههای
انسانی دانست و افزود :رشد اقتصادی از دل اقتصاد
مبتنی بر منابع زیرزمینی حاصل نمیشود .توسعه
اقتصاد دانشبنیان به دست کارآفرینی صورت
میگیرد که سرمایه خود را برای توسعه تحقیق و
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گزارش

شکوفایی ظرفیت صنایع اراک در
گروی نوآوری میشود

پژوهش هزینه کند.
ستاری ادامه داد :سیطره فرهنگ ناشی از اقتصاد
نفتی ،مختص کشور ما نیست و کشورهایی که
تصور میکنند میتوانند با درآمدهای حاصل از منابع
سرشار زیرزمینی ،دانش و نوآوری را خریداری کنند،
گرفتار همین آسیب هستند.

رضورت ایجاد یک محیط مساعد برای
شبنیان و استارتآپی
کسبوکارهای دان 

رئیس بنیاد ملی نخبگان ،ایجاد یک محیط
کسبوکار مناسب برای کسبوکارهای خالق جوانان
تحصیلکرده را یک ضرورت حیاتی برای رونق
اقتصاد دانشبنیان دانست و گفت :بخش قابل توجه
مهاجرت جوانان تحصیلکرده و بومی به دیگر شهرها
نبودن محیط مساعد کسبوکار است .درصورتیکه
چنین محیطی برای این جوانان مساعد شود ،زمینه
فعالیت آنان در منطقه و کمک به توسعه بومی فراهم
میشود.
ستاری با اشاره به ظرفیت خارقالعاده نیروی انسانی
جوان و تحصیلکرده استان مرکزی در رونق اقتصاد
دانشبنیان افزود :آنچه موجب میشود یک جوان
تحصیلکرده خالقیت خود را به یک کسبوکار
تبدیل کند ،وجود زیستبوم کارآفرینی با تمامی
ن دست
الزامهای یک محیط مساعد و مناسب برای ای 
کسبوکارهاست.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با تاکید بر
ضرورت تغییر فرهنگ ایجاد مانع برای کسبوکارها
گفت :در اقتصاد مبتنی بر منابع زیرزمینی،
کسبوکارها بهراحتی تعطیل میشود و بهراحتی
برای ایجاد موانع بر سر راه کسبوکارها تصمیمگیری
میشود ،اما باید این فرهنگ اصالح شود و به این
باور برسیم که حذف کسبوکارهای داخلی ،خیانتی
بزرگ به کشور است.
وی افزود :این فرهنگ نادرست ،در حوزه
کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپی
حساسیتبرانگیزتر است ،زیرا با ایجاد مانع بر سر راه
هر یک از استارتآپهای داخلی ،عمال میدان برای
نمونههای مشابه خارجی این کسبوکارها و تصاحب
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بازار توسط آنان باز میشود.
ستاری با اشاره به آغاز شدن روند اصالح فرهنگ
اقتصادی گفت :خوشبختانه فرهنگ استفاده و
حمایت از استارتآپها ،بهخصوص در حوزه خدمات،
به یک «روند» بدل شده است و همهروزه شاهد ارائه
خدمت و قابلیت تازهای از سوی این استارتآپها
هستیم .به دلیل مردمی بودن و سازگاری با
نیازهای عموم جامعه ،شاهدیم که استقبال از این
استارتآپها رو به رشد است.

نقش کلیدی خربنگاران در توسعه فرهنگ
زیستبومکارآفرینی

رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان
همچنین ضمن تبریک روز خبرنگار به فعاالن عرصه
اطالعرسانی گفت :مهمترین رسالت رسانهها در
توسعه اقتصاد دانشبنیان ،فرهنگسازی زیستبوم
کارآفرینی و روندسازی حمایت از کارآفرینان جوان
است.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین
در ادامه سفر به اراک با حجتاالسالم والمسلمین
دری نجفآبادی ،نماینده ولی فقیه در
قربانعلی ّ
استان مرکزی و امام جمعه اراک ،دیدار و گفتوگو
کرد.
دری نجفآبادی در این دیدار ضمن قدردانی از
ّ
تالشهای معاونت علمی و فناوری برای حمایت
از اشتغال جوانان و ایجاد زمینه رونق اشتغال آنان،
بر ضرورت توجه جدی به استفاده از ظرفیتهای
صنعتی استان مرکزی برای کارآفرینی و خودکفایی
در تولید تاکید کرد.
ستاری نیز با اشاره به حمایتهای ارزشمند نماینده
ولی فقیه در استان مرکزی از ایجاد زیستبوم
کارآفرینی و اصالح فرهنگ اقتصاد نفتی و رونق
فرهنگ اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان گفت:
معاونت علمی و فناوری برای توسعه فرهنگ اقتصاد
دانشبنیان و روندسازی حمایت از کارآفرینان استان
مرکزی آماده است و شرکتهای این استان نیز
ظرفیت و آمادگی خوبی دارند که از صنایع سنتی،
به صنایع نوآور و دانشبنیان بدل شوند.

ستاری در نشست شورای اداری استان چ�ارحمال و ب خ�تیاری:

المیرا ابراهیمی

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،در نشست شورای اداری استان
چهارمحال و بختیاری ،ایجاد محیط مساعد
کسبوکار دانشبنیان و استارتآپی را راهکار
ماندگاری سرمایه انسانی در استان دانست و
گفت :برای حفظ و ماندگاری نیروی انسانی
جوان و تحصیلکرده باید اندیشه و فرهنگ
دانشبنیان در استان ترویج یابد و اساس این
تفکر اهمیتبخشی به سرمایههای انسانی،
دوری از خامفروشی و ایجاد محیط مساعد
کسبوکارهای استارتآپی و دانشبنیان است.
وی ادامه داد :با ترویج فرهنگ اقتصاد
دانشبنیان و فراهم ساختن زیستبوم
کارآفرینی ،تمام محیط استان به یک پارک

علم و فناوری و بستری برای توسعه و رونق
کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپی بدل
میشود.

نوآوری و خالقیت از دانشگاهها
فرآوری میشود

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه
فرآوری ایدههای خالق و نوآور در یک محیط
مساعد از کنار معادن نوآوری یعنی دانشگاهها
آغاز میشود ،افزود 60 :هزار دانشجو در
چهارمحال و بختیاری ،ظرفیتی خارقالعاده
برای شکلگیری شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپی است و دانشگاهها با حضور بخش
خصوصی میتوانند از این ظرفیت برای ایجاد
سرآمد/شمارهچهلوششم/شهریورماه 29 97

گزارش

پیوند نوآوری با ظرفیتهای بومی
زمینهساز رونق اقتصاد دانشبنیان

اشتغال ،ارزش افزوده و توسعه مرزهای علمی و
پژوهشی استفاده کنند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری توسعه
فرهنگ استارتآپی در کشور را ماحصل ایجاد
یک محیط مساعد فعالیت برای جوانان خالق
دانست و گفت :اجرای بندهای قانون حمایت
از شرکتهای دانشبنیان ،محیط مساعدی
برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپها در زمینههای مختلف ایجاد کرد
و اکنون بیش از  3700شرکت دانشبنیان و
هزاران استارتآپ توانستهاند در بازار اقتصاد
نقشآفرین باشند ،بهطوریکه سال گذشته
گردش مالی این شرکتها به  60هزار میلیارد
تومان رسید.
رئیس ستاد توسعه فرهنگ اقتصاد دانشبنیان
با تاکید بر اینکه فناوری آموختنی است و
رشد اقتصادی با ایدههای نیروی انسانی خالق
و کارآفرین شکل میگیرد ،اظهار کرد :بسیاری
از کشورهای حوزه خلیج فارس با وجود صرف
هزینههای هنگفت از منابع نفتی ،نتوانستند
به این زیستبوم دست پیدا کنند ،زیرا
اعتمادبهنفس ،پشتکار و جسارت ایستادگی
پس از شکست نیروی انسانی خالق و
تحصیلکرده و مهمتر از همه ،آموختن فرهنگ
اقتصاد دانشبنیان الزمه توسعه زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری است.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،حمایت
از جوانان بومی دارای ویژگیهای یادشده را
مهمترین الزمه ماندگاری سرمایه انسانی و
توسعه استان بر مبنای ظرفیتهای بومی
دانست و گفت :جوانان در پارک علم و فناوری
ایدههای مهمی را به محصول تبدیل کردهاند
و ظرفیتهای بومی استان مانند کشاورزی و
گردشگری ،در پیوند با ایدههای خالقانه این
جوانان میتواند ضمن حذف واسطهها ،اشتغال
و ارزش افزوده چند برابری خلق کند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
حمایت از شتابدهندههای کسبوکار را از
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مهمترین برنامههای دولت در راستای حمایت
از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها
عنوان کرد .در حوزه  ITو  ICTاکنون بیش
از  47میلیون یوزر اینترنت فعال است و این
بزرگترین بازار این حوزه در منطقه است.

پدیده مهاجرت مختص کشور ما نیست

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با
بیان اینکه مهاجرت یک پدیده جهانی است
و مختص کشور ما نیست ،افزود :در  10سال
اخیر این مهاجرت در بین کشورهای جهان
افزایش یافته است .بر اساس گزارشهای
معتبر سازمان ملل ،ایران جزو کشورهای
مهاجرفرست نیست و در برخی از شاخصها،
میزان مهاجرت ایران از میانگینهای جهانی
پایینتر است.
به گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان ،در ابتدای
انقالب  170هزار دانشجو در کشور وجود
داشت و  100هزار دانشجوی ایرانی نیز در
خارج از کشور تحصیل میکردند که 56
هزار نفر از آنان در آمریکا ،بزرگترین کلونی
دانشجویان خارجی یک کشور را تشکیل داده
بودند.
ستاری ادامه داد :اما اکنون بیش از چهار
میلیون و  500هزار دانشجو در کشور تحصیل
میکنند که این تعداد نسبت به سالهای
آغازین انقالب  25برابر شده است ،درحالیکه
تعداد دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور
تحصیل میکنند ،به  48هزار نفر رسیده و
کمتر از نصف دوره سالهای ابتدایی انقالب
است.
گفتنی است در این نشست ،استاندار چهارمحال
و بختیاری ،رئیس پارک علم و فناوری،
رئیس بنیاد نخبگان ،نمایندگان دانشگاهها و
شرکتهای دانشبنیان و فناور این استان به
ارائه گزارش پرداختند و دغدغههای خود را با
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در میان
گذاشتند.

گزارش

گ
ستاری در افتتاح ب�ش�ه کسبواکر دانشبنیان:

پایتخت «منطقه نوآوری» میشود
مهسا محجوب

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،در آیین افتتاح باشگاه
کسبوکار دانشبنیان (باکس) با اشاره به
فراهمآوری محیط مناسب کسبوکارهای
دانشبنیان استارتآپی گفت« :از اولویتهای
جدی معاونت علمی ایجاد زیرساختهایی برای
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی است تا از
فضاهای متروک شهری موجود و اماکن تعطیل

شده با همکاری شهرداری تهران به بهترین
نحو برای استقرار این کسبوکارها استفاده
شود».
وی افزود« :گامهای بسیار مثبتی پیموده شده
تا با شکلگیری این زیستن و توسعه مکانهای
استارتآپی در سطح شهر ،تهران به عنوان
پایتخت و الگوی استارتآپی به یک منطقه
فناوری بدل شود».
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الگویی موفق برای رونق کسبوکارهای
دانشبنیان و استارتآپی اطراف دانشگاهها

ستاری شکل گرفتن کسبوکارهای دانشبنیان
و استارتآپی اطراف دانشگاههای مادر و بزرگ
از جمله دانشگاه صنعتی شریف را الگوی موفق
برای توسعه محیط مساعد کسبوکارهای
دانشبنیان دانست و گفت« :این محوطه
اکنون به یک برند شناختهشده تبدیل شده و
الگویی موفق در تغییر محیط فیزیکی به نفع
نوآوری و فناوری به شمار میرود ،به طوری که
در حال حاضر بیش از  450شرکت در منطقه
نوآوری شریف استقرار دارند و ارزش افزوده
ایجاد میکنند».
وی افزود« :بر اساس این الگو ،دانشگاهها باید
با حمایت از زیستبوم نوآوری ،بخشی از درآمد
خود را از محل توسعه شرکتهای دانشبنیان
و استارتآپی و کارآفرینان دانشگاهی کسب
کنند».

رضورت ایجاد محیط مساعد
شبنیان و استارتآپی
کسبوکارهای دان 

رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان با
تاکید بر ضرورت حرکت به سوی ترویج تفکر
ایجاد کارخانههای نوآوری در کشور افزود:
«در حال حاضر یک منطقه نوآوری اطراف
دانشگاه شریف ایجاد شده است و پارک علم و
فناوری این دانشگاه ،امکانات خود را به صورت
نرمافزاری در اختیار شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپها قرار میدهد».
وی با اشاره به اهمیت ایجاد محیط مساعد برای
کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپی ادامه
داد« :تفکر پارک علم و فناوری دیگر معطوف
به یک فضای فیزیکی نیست بلکه بیشتر جنبه
نرمافزاری و فرهنگ این پارکها مبتنی بر
ایجاد یک فضای مساعد برای شکوفایی نوآوری
نیروی انسانی خالق و تحصیلکرده میتواند
موجب خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال
شود».
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معاون علمی و فناوری رئیسجمهور ظرفیت
خارقالعاده نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده
را ظرفیتی برای ترویج فرهنگ پارک علم و
فناوری دانست و افزود« :باید بتوانیم با ترویج
فرهنگ دانشبنیان و استارتآپی به بهترین
نحو از این ظرفیت استفاده کرده و جوانان را
آسیبهای تکیه به استخدام دولتی و مضرات
این تفکر برای نوآوری و خالقیت آنان آشنا
کنیم».
ستاری به برنامه معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برای ارائه خدمات حمایت
به شرکتهای خالق اشاره کرد و افزود:
«شرکتهای دانشبنیان بهخوبی از تسهیالت
قانون حمایت از این شرکتها بهرهمند
میشوند ،اما تعداد زیادی از شرکتها وجود
دارند که خالقیت و نوآوری دارند اما از
لحاظ فناوری ،پیچیدگی برای دانشبنیان
شدن برخوردار نیستند و فارغالتحصیالن
دانشگاهی جذب این شرکتها میشوند که
در برنامه معاونت علمی و فناوری برای توسعه
شرکتهای خالق ،این شرکتها نیز مورد
حمایت قرار میگیرند».
باشگاه کسبوکار دانشبنیان که با
سرمایهگذاری بخش خصوصی ،مشارکت پارک
علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و حمایت
زیرساختی معاونت علمی و فناوری ایجاد شده
است ،زیستبومی را در کنار دانشگاه صنعتی
شریف شکل میدهد تا فضای الزم برای حضور
بخش خصوصی ،صندوقهای سرمایهگذاری،
صاحبان کسبوکار و ایدههای نوآور به منظور
کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپی فراهم
شود.
ایجاد یک بستر فعال در راستای توسعه
کسبوکارهای نوپا ،ایجاد مرکزی برای
برگزاری رویدادهای فناورانه ،حمایت
شرکتهای در حال رشد و کمک به توسعه
فضای سرمایهگذاری فناورانه و حضور صنایع از
اهداف این مرکز عنوان شده است.

تبریز ظرفیت بالقوه برای تبدیل شدن
به شهر هوشمند را دارد
سیمین طاهران

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،در نشست شورای اداری استان
آذربایجان شرقی با بیان اینکه ظرفیتهای
بومی استان آذربایجان شرقی میتواند در
مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان شکوفا شود،
عنوان کرد« :استان آذربایجان شرقی دارای
ظرفیتهای بالقوهای است که میتواند در
مسیر توسعه دانشبنیان قرار بگیرد».

ستاری با اشاره به ظرفیت تبریز برای بدل
شدن به شهر هوشمند افزود« :این شهر با در
اختیار داشتن دانشگاههای توانمند در پرورش
نیروی انسانی خالق میتواند راه را برای تبدیل
شدن تبریز به شهر هوشمند و فناور هموار
کند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با تاکید
بر اینکه باید فرهنگ پارکهای علم و فناوری
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گزارش

ستاری در سفر به استان آذربـایـجان شـرقـی مطرح کرد:

در تمامی بخشهای استان جاری شود ،افزود:
«فرهنگ پارک علم و فناوری یک بستر برای
شکوفایی ظرفیتهای نیروی انسانی و مساعد
کردن محیط کارآفرینی فراهم میکند و با
ترویج این فرهنگ ،امکانات و حمایتهای
الزم به صورت نرمافزاری و بدون هیچگونه
محدودیتی در اختیار فعاالن دانشبنیان و
استارتآپی قرار میگیرد».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ایجاد
محیط مساعد کسبوکار را مهمترین الزمه
رشد اقتصاد دانشبنیان دانست و اظهار کرد:
«قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان ایجاد
محیط مساعد کارآفرینی و نوآوری است و در
نتیجه حمایت از این شرکتها ،نسل جدیدی از
کارآفرینان وارد فضای صنعت و اقتصاد کشور
شده که در آیندهای نزدیک ،بزرگترین و
موفقترین کسبوکارهای کشور خواهند بود».
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان،
جذب و ماندگاری نیروی انسانی نخبه و
دانشآموختگان خالق را وابسته به شکلگیری
محیط کسبوکار دانست و افزود« :آنچه سبب
میشود دانشجویان نخبه را در استانهای خود
حفظ کنیم ،محیط استان است و باید زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری برای رونق کسبوکارهای
دانشگاهیان فراهم شود».
ستاری با بیان اینکه در چنین محیطی
دانشگاهها بخشی از درآمد خود را از محل
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی و
قراردادهای ارتباط با صنعت تامین میکنند،
افزود« :ارتباط دانشگاه و صنعت نیازمند کسب
درآمد دانشگاهها از محل فروش نوآوری،
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهاست و
دانشگاهی که صددرصد بودجه خود را از دولت
دریافت میکند ،نمیتواند در مسیر نوآوری و
حل مشکالت جامعه گام بردارد.

تفاهمنامه شهر سلول منعقد شد

در ادامه این نشست با حضور معاون علمی و
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فناوری رئیسجمهوری و استاندار آذربایجان
شرقی ،با هدف توسعه و ترویج فناوری
سلولهای بنیادی تفاهمنامه همکاری راهاندازی
شهر سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی،
توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و
مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی
امضا شد .پروژه مرکز جامع سلولهای بنیادی
و پزشکی بازساختی و آغاز پروژه شهر سلول
زمینه گسترش فناوریهای پزشکی بازساختی
و سلولهای بنیادی با پیشرفت فناوریهای
این حوزه و حمایت از شرکتهای دانشبنیان
را فراهم میکند.
مرکز جامع که با حمایت ستاد توسعه علوم و
فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی
و فناوری توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
در حال توسعه است ،تا کنون موفق به تولید
سه محصول ،تاسیس چهار شرکت دانشبنیان
در حوزه سلولی و مهندسی بافت و آغاز چند
کارآزمایی بالینی شده است.
پروژه شهر سلول آذربایجان شرقی نیز
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
و استانداری آذربایجان شرقی با امضای
تفاهمنامه بهزودی فعالیت خود را آغاز
خواهد کرد .پروژه شهر سلول شامل مرکز
شتابدهنده شرکتهای دانشبنیان حوزه
سلولهای بنیادی و مهندسی بافت ،بیمارستان
سلولدرمانی ،باشگاه و موزه سلولی ،مزرعه
حیوانات آزمایشگاهی و  ،GLPبانک سلول و
اتاقهای تمیز خواهد بود.

دیدار با مناینده ولی فقیه استان

ستاری در دیدار حجت االسالم و المسلمین
سیدمحمدعلی آلهاشم ،امام جمعه تبریز
و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان
شرقی ،گفت« :آذربایجان شرقی دارای ظرفیت
خارقالعاده نیروی انسانی خالق و تحصیلکرده
است که این ظرفیت با مساعدسازی محیط
کسبوکار میتواند زمینه ایجاد کسبوکار

دانشبنیان را فراهم کند».
او ایجاد محیط مساعد برای دانشجویان خالق
را عنصر کلیدی کسبوکارهای دانشبنیان
استارتآپی دانست و افزود« :خوشبختانه در
مراکز آموزش عالی استان آذربایجان شرقی
از جمله دانشگاههای تبریز ،علوم پزشکی و
سهند ،زمینهچینی و محیط بسیار خوبی برای
ایجاد نطفهها و رونق این کسبوکارها فراهم
شده است که میتواند الگویی مناسب برای
جذب افراد خالق و جذب نخبگان بومی برای
توسعه استان باشد».
ستاری با اشاره به تمایز نسل جدید کارآفرینان
و صنایع ارزشآفرین نسبت به صنایع پیشین
گفت« :نسل جدیدی از کارآفرینان خالق با
میانگین سنی زیر  ۳۰سال به بازار نوآوری
فناوری کشور تزریق میشود که این جوانان
خالق بیشک کسبوکارهای سنتی را
دستخوش تحول خواهند ساخت».
حجتاالسالم و المسلمین سیدمحمدعلی
آلهاشم نیز در این دیدار با اشاره به
ظرفیتهای علمی و نخبگانی استان آذربایجان
شرقی افزود« :باید زمینهای فراهم شود تا افراد
تحصیلکردهای که از دانشگاهها فارغالتحصیل

شدهاند بتوانند توانمندی و ظرفیتهای خود را
به شکوفایی برسانند .حمایت از نخبگان استانی
در راستای ایجاد انگیزههای الزم در آنان به
منظور پیشرفت کشور و رشد اقتصادی کشور
ضروری است که عزم جدی همگانی از جمله
مسئولین دولتی را طلب میکند».

بازدید از دستاوردهای رشکت تراکتورسازی

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در
بخش دیگری از سفر خود به استان آذربایجان
شرقی از سایت گروه صنعتی تراکتورسازی
ایران در زمینه بومیسازی دانش فنی،
آزمایش ،استانداردسازی ،ساخت و تولید انبوه
قطعات تراکتور دیدن کرد.
تولید طراحی تمامی قطعات تراکتور از جمله
پیشرانه ،محورهای جلو و عقب تراکتورهای
تک و دومحوره و همچنین تولید تراکتورهای
سنگین توسط این گروه تولیدی ،ضمن کاهش
قیمت تمامشده محصول و خودکفایی در
زمینه تولید مجموعههای راهبردی ،ارزآوری
به واسطه صادرات و جلوگیری از خروج ارز را
در کنار ایجاد اشتغال متخصصان و کارشناسان
بومی به دنبال داشته است.
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اخبار داخلی

نخبگان دلسوز رسمایه اصلی کشور
هستند

حســن ســاالریه ،معــاون برنامهریــزی و
نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان ،در مراســم
تودیــع و معارفــه رئیــس بنیــاد نخبــگان
اســتان کرمانشــاه ،ضمــن اشــاره بــه
فعالیتهــا و اهــداف بنیــاد ملــی نخبــگان،
ی انســانی متخصــص و نخبــگان دلســوز
نیــرو 
را ســرمایه اصلــی کشــور دانســت.
وی شناســایی ،جــذب و افزایــش اثربخشــی
نیروهــای متخصــص و نخبــه کشــور را از
جملــه وظایــف بنیــاد ملــی نخبــگان برشــمرد
و تصریــح کــرد« :بــا تدبیــر مقــاممعظــم
رهبــری بیــش از ده ســال اســت کــه بنیــاد
ملــی نخبــگان بــا توجــه بــه نگرانیهــای
جــدی خــروج نخبــگان و متخصصــان از
کشــور ،بــه منظــور حفــظ ،نگهــداری و
جــذب نیروهــای نخبــه و زمینهســازی بــرای
اثرگــذاری بهینــه آنــان در جامعــه بومــی
تاســیس شــده اســت ».معــاون برنامهریــزی
و نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان یــادآور شــد:
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«رســالتها و اهــداف بنیــاد در تعامــل و
همــکاری دیگــر دســتگاهها و ســازمانها
عملیاتــی میشــود؛ در واقــع وظیفــه بنیــاد
فراهــم کــردن شــرایط مناســب ،اســتفاده
کــردن از تمامــی ظرفیتهــای اجرایــی
کشــور و مشــاوره فکــری بــه منظــور
شناســایی ،توانمندســازی ،جــذب و در نهایــت
الگوســازی و تکریــم از نخبگان و اســتعدادهای
برتــر کشــور اســت .برنامههــای بنیــاد در
راســتای شناســایی و حمایــت از مســتعدان
برتــر از دوران تحصیــل در مقطــع ابتدایــی تــا
متوســطه بــه منظــور هدایــت و توانمندســازی
دانشآمــوزان بــا کمــک آموزشوپــرورش و
ســایر ســازمانها در قالــب برنامــه شــهاب
آغــاز و پیگیــری میشــود و بــرای حــوزه
دانشــجویی برنامههایــی ماننــد شناســایی،
جــذب و افزایــش اثربخشــی در زمینههــای
گوناگــون علمــی و فرهنگــی در نظــر گرفتــه
شــده اســت .در بخــش طــاب نیــز بســتههای
حمایتــی متنوعــی وجــود دارد».
وی اضافــه کــرد« :همچنیــن بــا همــکاری
ســتاد کل نیروهــای مســلح ،پــس از دوران
تحصیــل برنامههــای مفصلــی بــرای
فارغالتحصیــان و اســتعدادهای برتــر در
خصــوص درگیــر کــردن آنهــا بــا پروژههــا
و نیازهــای گوناگــون کشــور در برنامههــای
بنیــاد گنجانــده شــده کــه در قالــب
تســهیالتی ماننــد نظاموظیفــه تخصصــی
اعطــا میشــود .پــس از دوران خدمــت
نظاموظیفــه نیــز برنامههــای جامعــی ماننــد
جــذب ایــن افــراد در دســتگاههای اجرایــی
و جــذب در شــرکتهای دانشبنیــان (در
قالــب جایــزه شــهید تهرانیمقــدم) ارائــه
میشــود کــه البتــه در تعامــل بــا دســتگاهها
و ســازمانهای دیگــر تحقــق مییابــد».
ســاالریه در پایــان بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای
بینظیــر اســتان کرمانشــاه ،افــزود« :ایــن
اســتان بــه دلیــل وجــود دانشــگاههای

معتبــر ،موهبتهــای ذاتــی منحصربهفــرد و
نیــرویانســانی متخصــص و متعهــد ،جایــگاه
ویــژهای در فضــای نخبگانــی کشــور دارد».
الزم بــه ذکــر اســت ایــن مراســم بــا
حضــور معــاون اســتاندار ،روســا و مدیــران
دســتگاههای اجرایــی و دانشــگاههای اســتان
و جمعــی از نخبــگان و ســرآمدان کرمانشــاه
برگــزار شــد.

رویدادهای ورزشی آوردگاه حامیت از
کاالی داخلی میشود

مســعود ســلطانیفر ،وزیــر ورزش و جوانــان،
بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه ایرانســاخت
بــا بهــره گیــری از ســرمایههای اجتماعــی
میتــوان در فرهنگســازی و ترویــج مصــرف
کاالی ایرانــی نقشآفرینــی کــرد ،اظهــار
کــرد« :بهرهگیــری از ظرفیتهــای حــوزه
ورزش بــرای تبلیــغ کاالی ایرانــی یکــی از
اقدامــات مــد نظــر ایــن وزارتخانــه بــرای
حمایــت از کاالی ایرانــی اســت .بــرای تحقــق
ایــن امــر نیــز تمامــی حوزههــای ورزشــی
اســتفاده از تولیــدات داخلــی را بــه عنــوان
یــک اولویــت در نظــر گرفتهانــد .چنانچــه
شــاهد هســتیم کاروان اعزامــی ایــران بــه
رقابتهــای آســیایی جاکارتــا از تولیــدات
بــا کیفیــت داخلــی اســتفاده میکننــد.
پــس رویدادهــای ورزشــی میتوانــد محلــی
بــرای تجلــی حمایــت از کاالی ایرانــی و
تولیدکننــدگان داخلــی باشــد».

ســلطانیفر بــا بیــان اینکــه رونــق اقتصــاد
ورزش در کشــور تقویــت اقتصــاد کل
کشــور را بــه همــراه دارد ،ادامــه داد« :از
ســوی دیگــر اســتفاده چهرههــای ورزشــی
از کاالهــای ایرانســاخت میتوانــد بــه
نوعــی باعــث ترغیــب اســتفاده ســایرین،
خصوصــا عالقهمنــدان بــه ورزش ،از ایــن
محصــوالت شــود کــه بــه نوعــی تبلیــغ کاالی
ایرانــی محســوب میشــود .ترویــج فرهنــگ
اســتفاده از کاالی ایرانــی مقابلــه بــا بســیاری
از بحرانهــا را در کشــور بــه دنبــال دارد و
تضمینــی بــرای ایجــاد شــغل بــرای فرزنــدان
اســت .پــس بایــد ســلیقهها را کنــار گذاشــت
تــا هماهنــگ بــا هــم در ایــن مســیر قــدم
بگذاریــم و بـهزودی شــاهد شــکوفایی اقتصــاد
در کشــورمان باشــیم».
وزیــر ورزش و جوانــان همچنیــن عنــوان
کــرد« :البتــه در ایــن مســیر تولیدکننــدگان
بــا بهرهگیــری از فنــاوری روز بایــد کاالیــی
رقابتــی و باکیفیــت تولیــد کننــد و در ایــن
زمینــه حمایــت شــوند .اگــر ورزشــکاران
در تمــام باشــگاهها و امکانــات ورزشــی از
محصــوالت ایرانــی اســتفاده کننــد قطعــا
در بــازار داخلــی تغییراتــی ایجــاد میشــود
کــه ایــن اقــدام در وزارت ورزش در حــال
پیگیــری اســت .در ایــن زمینــه نیــز
بخشنام ـهای بــه تمامــی حوزههــای ورزشــی
از جملــه فدراســیونها و مدیــران عامــل
باشــگاهها ابــاغ شــده تــا از ظرفیتهــا
هرچــه بیشــتر بــرای تحقــق حمایــت از کاالی
ایرانــی اســتفاده شــود».
بــه گفتــه وی ،هــر اقدامــی بــرای پی ـشروی
تــا مــرز خودکفایــی اقتصــادی و حمایــت
از اقتصــاد داخلــی شایســته تقدیــر اســت و
برگــزاری رویــدادی همچــون جشــنواره ملــی
فرهنگــی ،هنــری «ایرانســاخت» بــرای
حمایــت از تولیــدات ایرانــی و گام برداشــتن
در مســیر آشــنایی مصرفکننــدگان بــا
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مزایــای اســتفاده از کاالی باکیفیــت ایرانــی
نیــز خــود اقدامــی تاثیرگــذار اســت.

ترویج مرصف کاالی ایرانی حامیت از
آینده دانشآموزان است

ســیدمحمد بطحایــی ،وزیــر آموزشوپــرورش،
نقــش ایــن وزارتخانــه را در فرهنگســازی
اســتفاده از کاالی ایرانی برجســته دانســت و با
توجــه بــه اضافــه شــدن بخــش دانشآمــوزی
بــه جشــنواره ایرانســاخت اظهــار کــرد:
«فرهنگســازی از زمــان دانشآمــوزی
در ایــن زمینــه تاثیــری بــه مراتــب بیشــتر
دارد .از ســویی ایــن دانشآمــوزان ســفیرانی
بــرای ترویــج مصــرف کاالی ایرانســاخت در
بیــن خانوادههــای خــود هســتند .بنابرایــن
مــدارس در ترویــج و گســترش فرهنــگ
اســتفاده از کاالی ایرانــی نقــش مهمــی دارنــد
چــرا کــه فضــای مناســبی در اختیــار آنهــا
قــرار دارد ».بطحایــی در ادامــه ابــراز کــرد:
«مصــرف کاالی ایرانــی در بیــن خانوادههــا
توســعه اقتصــادی کشــور را همــراه دارد و
آینــده درخشــانی را بــرای کشــور و همیــن
دانشآمــوزان رقــم میزنــد .در ایــن راســتا
ایــن وزارتخانــه نیــز برنامههــای متنوعــی را
بــرای حمایــت از کاالی ایرانســاخت دارد کــه
میتــوان بــه برگــزاری مســابقات فرهنگــی و
هنــری بــا موضــوع حمایــت از کاالی ایرانــی،
برگــزاری نمایشــگاههای مختلــف در مــدارس
بــرای تشــویق و حمایت از کاالی ایرانی اشــاره
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کــرد .البتــه مباحــث مرتبــط بــا تولیــد ملــی و
فرهنــگ اســتفاده از کاالی ایرانــی بــه عنــوان
واحــدی در برنامههــای درســی و آموزشــی
مــدارس نیــز در حــال پیگیــری اســت.
ایــن اقدامــات در راســتای تبییــن الگوهــای
درســت مصــرف کــردن و خریــد کاالهــا و
خدمــات ســاخت داخــل بــه دانشآمــوزان
شوپــرورش
انجــام میشــود ».وزیــر آموز 
همچنیــن نقــش جشــنواره ملــی فرهنگــی
هنــری «ایرانســاخت» را در ترویــج و
فرهنگســازی بهرهمنــدی از کاالی ســاخت
داخــل ،مهــم و تاثیرگــذار دانســت و بیــان
کــرد« :البتــه بــرای ترغیــب مــردم بــه خریــد
کاالی ایرانــی عــاوه بــر فرهنگســازی ،نیــاز
بــه افزایــش تــوان رقابتپذیــری ایــن کاالهــا
نیــز وجــود دارد تــا بــا انگیــزه مضاعــف
شــاهد ایجــاد فرصتهــای شــغلی جدیــد
بــرای جوانــان کشــور باشــیم ».وی بــا اشــاره
بــه شــکلگیری ایــن نهضــت عمومــی بــرای
حمایــت از کاالی ســاخت داخــل گفــت:
«بایــد حســی در مصــرف کننــدگان ایجــاد
شــود تــا بــر اســاس آن خریــد هــر کاالی
خارجــی ناپســند باشــد .بنابرایــن در حــوزه
تبلیغــات نیــز عــاوه بــر فرهنگســازی نیــاز
بــه تــاش گســتردهای اســت تــا معرفــی
کاالی ایرانــی بــه نحــو شایســته انجــام شــود.
هــر اقدامــی در ایــن زمینــه نیــز بایــد از
ســوی همــه مــورد حمایــت قــرار گیــرد».
دومیــن جشــنواره ملــی فرهنگــی هنــری
«ایرانســاخت» بــا اهــداف «جریانســازی و
تولیــد محتــوا بــرای فضــای مجــازی مرتبــط
بــا چرخــه تجاریســازی ،کارآفرینــی و
اقتصــاد دانشبنیــان»« ،حمایــت از خدمــات
و تولیــدات دانشبنیــان ســاخت ایــران»،
«ســاماندهی واردات بیرویــه و ارج نهــادن
بــه کاالهــا و محصــوالت ایرانــی باکیفیــت»
و همچنیــن «کمــک بــه برجستهســازی
(نشــان تجــاری) کاالهــای مرغــوب ایرانــی»،

در بخــش ادبیــات ،هنرهــای تجســمی،
رســانههای دیــداری و شــنیداری،
رســانههای دیجیتــال و ایدهبــازار و بخــش
دانشآمــوزی بــه همــت ســتاد توســعه
فرهنــگ علــم ،فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان
معاونــت علمــی و فنــاوری و بــه دبیــر کلــی
پرویــز کرمــی و بــا شــعار «فنــاوری ایرانــی،
کس ـبوکار ایرانــی» در دیمــاه ســال جــاری
برپــا میشــود .آخریــن مهلــت ارســال آثــار
بــه جشــنواره «ایرانســاخت» ،پانزدهــم
آبانمــاه  1397اســت.

نشــانی الکترونیکــی مرکــز اطالعــات و پایــش
فعالیتهــای نخبگانــی (@monitoring
 )bmn.irارســال کننــد.

رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه
منصوب شد

درخواست طرح پیشنهادی نظرسنجی
جایزههای تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

بنیــاد ملــی نخبــگان در نظــر دارد در
راســتای پایــش دقیقتــر نتایــج اجــرای
برنامههــای خــود بــر اجتمــاع نخبگانــی
کشــور ،اقــدام بــه اجــرای نظرســنجیهای
علمــی از جامعــه مخاطــب کنــد .از ایـنرو بــه
منظــور بهرهمنــدی از تــوان جامعــه علمــی و
پژوهشــی کشــور ،در اولیــن گام درخواســت
طــرح پیشــنهادی در خصــوص تســهیالت
ویــژه دانشــجویان مســتعد (جایزههــای
تحصیلــی) ،تهیــه شــده و از طریــق وبگاه
بنیــاد ملــی نخبــگان در دســترس قــرار گرفته
اســت .از همــه فعــاالن دولتــی و غیردولتــی
در ایــن زمینــه دعــوت میشــود پــس از
مطالعــه درخواســت ،طــرح پیشــنهادی
(پروپــوزال) خــود را از طریــق رایانامــه بــه

طــی حکمــی از ســوی دکتــر ســورنا ســتاری،
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ،آوات طاهرپــور
بــه عنــوان رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان
کرمانشاه منصوب شد.
در متــن حکــم دکتــر ســتاری خطــاب بــه
دکتــر آوات طاهرپــور آمــده اســت« :نظــر
بــه ضــرورت تمهیــد و تســهیل شــکوفایی
و ثمربخشــی نخبــگان عزیــز در اســتان
کرمانشــاه و ایجــاد و تقویــت همفکــری
و همــکاری میــان نخبــگان و مســؤالن آن
اســتان و بــا توجــه بــه مراتــب علمــی ،تعهــد و
کارآمــدی کــه از آن برخورداریــد ،جنابعالــی
را بــه عنــوان رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان
کرمانشــاه منصــوب مینمایــم .شایســته
اســت بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال ،در
چارچــوب اســاسنامه بنیــاد ملــی نخبــگان،
آییننامــه تاســیس و اداره دفتــر نخبــگان
اســتان و مصوبــات هیئــت امنــای بنیــاد و بــا
بهرهمنــدی از مشــورت نخبــگان و صاحبــان
اســتعدادهای برتــر در ســطوح مختلــف ،بــه
هماهنگــی امــور مربــوط بــه نخبــگان و کمک
بــه شناســایی و شــکوفایی اســتعدادهای
برتــر و پشــتیبانی از تالشهــای ذیقیمــت
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آنــان بــا اســتفاده بهینــه از توانمندیهــای
گســترده و ارزشــمند اســتان همــت گماریــد.
بدیهــی اســت اســتاندار محتــرم و روســا
و مدیــران محتــرم دانشــگاهها و مراکــز
علمــی ،فرهنگــی و صنعتــی اســتان همــکاری
شایســته را بــا جنابعالــی مبــذول خواهنــد
داشــت .توفیــق جنابعالــی را در انجــام
ایــن مســئولیت خطیــر از خداونــد متعــال
خواســتارم.
شــایان ذکــر اســت ،بدیــن وســیله از زحمــات
ســرکار خانــم دکتــر مریــم اســامپناه و
خدمــات ارزنــده ایشــان در دوران تصــدی
مســئولیت ،کمــال تشــکر بــه عمــل میآیــد».

ریلگذاری صادرات محصوالت دانشبنیان
تکمیل میشود

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
در آییــن رونمایــی خــط تولیــد صنعتــی
خشــککنهای انجمــادی دارویــی و غذایــی
تولیدشــده توســط یــک شــرکت دانشبنیــان
داخلــی گفــت« :یکــی از اولویتهــای جــدی
معاونــت علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
توســعه صــادرات محصــوالت صنعتــی و
دارای ارزش افــزوده بــاالی شــرکتهای
دانشبنیــان و فنــاور اســت و برنامههــای
حمایتــی منجــر بــه تســهیل فراینــد حرکــت
ایــن شــرکتها در مســیر صــادرات خواهــد
شــد».
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وی ضمــن اشــاره بــه راهبــرد معاونــت علمــی
و فنــاوری بــرای رونــق صــادرات شــرکتهای
دانشبنیــان گفــت« :ســازوکار صــادرات
محصــوالت دانشبنیــان بــا کاالهــای ســنتی
متفــاوت اســت و از محصــوالت دانشبنیــان
در قالــب کریــدور صــادرات محصــوالت
دانشبنیــان حمایــت میشــود».
ســتاری در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه
توانمنــدی شــرکتهای دانشبنیــان
داخلــی در رفــع نیــاز محصــوالت صنعتــی
عنــوان کــرد« :شــرکتهای دانشبنیــان
و فنــاور در مــدت زمــان کوتــاه میتواننــد
بــه مــدل توجیهــی از توســعه دســت پیــدا
کننــد؛ خوشبختانــه ایــن واحــد صنعتــی
دانشبنیــان ،نمونــه موفقــی از شــرکتهایی
بــه شــمار م ـیرود کــه بــا تولیــد تجهیــزات
فــرآوری مــواد غذایــی و دارویــی زمینــه
ایجــاد ارزش افــزوده بــاال و رفــع یکــی از
نیازهــای صنعتــی کشــور را فراهــم ســاخته
اســت».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
دربــاره نقــش کلیــدی تجهیــزات دانشبنیــان
فــرآوری محصــوالت دارویــی و غذایــی گفــت:
«تجهیــزات فــرآوری ،حائــز اهمیــت بســیار
بــاال از نظــر ارزآوری صنایــع رازی اســت و
جــزو کاالهــای تحریمــی بــه شــمار م ـیرود
و بــا بــازار خارقالعــاده میتوانــد نقــش
مهمــی در رفــع نیــاز صنایــع داخلــی و
ارزآوری از طریــق صــادرات ایفــا کنــد.
ایــن محصــول موجــب ایجــاد ارزش افــزوده
چنــد برابــری محصــوالت کشــاورزی و باغــی
خواهــد شــد .درآمــد ارزی و صــادرات ایــن
محصــوالت را بــه دههــا برابــر ارتقــا میدهــد.
همچنیــن شــرکتهای تولیدکننــده
محصــوالت غذایــی قطعــا از ایــن محصــول
حمایــت خواهنــد کــرد ».معــاون علمــی
و فنــاوری رئیسجمهــوری همچنیــن از
شــرکت دانشبنیــان تکویــن آزمایــش پارســه

(تاپکــو اراک) ،نخســتین شــرکت دانشــگاهی
طراحــی و ســاخت دســتگاههای فریزدرایــر
(خشــککنهای انجمــادی) صنعتــی و
نیمهصنعتــی کشــور ،دیــدن کــرد .ایــن
شــرکت دانشبنیــان ،فعالیــت خــود را بــرای
ســاخت دســتگاههای فریزدرایــر از ســال
 1392در دانشــگاه اراک آغــاز کــرد و اکنــون
در حــوزه تولیــد دســتگاه فریزدرایــر در
دانشــگاه اراک و واحدهــای کارگاهــی شــهرک
صنعتــی اراک فعالیــت میکنــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
در نخســتین بخــش ســفر خــود بــه اراک
از کارخانجــات تولیــدی ابــزارآالت دســتی
ایــران پتــک دیــدن کــرد .ایــران پتــک
مشــتمل بــر واحدهــای متعــدد طراحــی،
قالبســازی ،ابزارســازی ،فــورج (آهنگــری
گــرم) ،ماشــینکاری ،جــوشکاری،
پــرسکاری ،آبکاری ،ســیاهکاری ،عملیــات
حرارتــی ،رنــگکاری ،درودگــری ،دایکســت
آلومینیــوم ،ســوهان ،تزریــق پالســتیک،
مونتــاژ و بســتهبندی اســت .ایــن شــرکت
بــا توانمنــدی تولیــد قالبهــای متنــوع،
ظرفیــت تولیــد بیــش از هــزار نــوع ابــزار
دســتی را داراســت .محصــوالت فعلــی ایــران
پتــک شــامل دو گــروه ابــزارآالت صنعتــی و
آموزشــی اســت کــه مطابــق بــا اســتانداردهای
ملــی و بینالمللــی تولیــد میشــود.

نخستین جنگنده مجهز ایرانی با حضور
رئیسجمهوری به پرواز درآمد

نخســتین جنگنــده ایرانــی بــا نــام «کوثــر»
بــا فرمــان رئیسجمهــوری همزمــان بــا
آغــاز مراســم ســالروز صنعــت دفاعــی بــه
پــرواز درآمــد .ایــن جنگنــده بومــی مجهــز
بــه ســامانههای اویونیــک و کنتــرل آتــش
پیشــرفته بومــی نســل  4اســت.
بهرهگیــری از معمــاری یکپارچــه پیشــرفته
و اویونیــک و کنتــرل آتــش بــا اســتفاده از

شــبکه داده دیجیتــال نظامــی منطبــق بــا
نســل  ،4بهرهگیــری از کامپیوتــر محاســبات
بالســتیک ســاح و ســامانه پیشــرفته
نشــانهروی مقابــل خلبــان ( )HUDبــه منظور
افزایــش دقــت اصابــت ســاح و مهمــات،
بهرهگیــری از رادار پیشــرفته و چندمنظــوره
کنتــرل آتــش جهــت بــاال بــردن دقــت کشــف
اهــداف و تهدیــدات و بهرهگیــری از ناوبــری
دقیــق بــه صــورت رادیویــی و مســتقل و
اســتفاده از ســامانه نقشــه متحــرک هوشــمند
از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن جنگنــده
اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،مراســم
گرامیداشــت ســالروز صنعــت دفاعــی از
صبــح سهشــنبه 30مردادمــاه بــا شــعار
«صنعــت دفاعــی ،نمــاد تولیــد ملــی و اقتــدار
دفاعــی» و بــا حضــور حجــت االســام و
المســلمین دکتــر حســن روحانــی آغــاز شــد.
رئیسجمهــوری در ابتــدای ایــن مراســم
کــه امیرســرتیپ امیــر حاتمــی وزیــر دفــاع و
پشــتیبانی نیروهــای مســلح ،ســورنا ســتاری
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
و برخــی از فرماندهــان نظامــی و مســئوالن
ایــن وزارتخانــه حضــور داشــتند ،از نمایشــگاه
دســتاوردها و توانمندیهــای صنایــع دفاعــی
کشــور بازدیــد کــرد.

حامیت از پژوهشگران در حوزه ریاضی
توسعه مییابد

صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران
معاونــت علمــی بــه منظــور شناســایی،
برقــراری ارتبــاط و حمایــت از قشــر توانمنــد
جامعــه در حــوزه ریاضــی و انجمــن ریاضــی
ایــران بــه منظــور اســتفاده از مشــارکت و
همکاریهــای علمــی آنــان در زمینـ ه اجــرای
سیاســتهای خــود تفاهمنامــه همــکاری بــا
انجمــن ریاضــی ایــران منعقــد کــرد.
اســتفاده از پتانســیل و ظرفیتهــای اعضــای
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انجمــن بــرای داوری و نظــارت پروژههــا و
عضویــت در کارگروههــای صنــدوق ،ارســال
اولویتهــای تحقیقاتــی در گرایشهــای
مختلــف ریاضــی ،ســفارش برگــزاری کارگاه
یــا همایــش بــه انجمــن ،اشــاعه و ترویــج علــم
ریاضــی و افزایــش درک عمومــی از اهمیــت
ایــن علــم با ارائــه برنامــه ،ارائــه پیشــنهادهای
راهبــردی بــرای رشــد ریاضیــات در کشــور،
ارزیابــی خانــه ریاضیــات و ارائــه طریــق بــرای
اثربخشــی بیشــتر خانــه ریاضــی در اســتانها
و شناســایی و معرفــی اســاتید برجســته ایرانی
در رشــته هــای ریاضــی در مراکــز علمــی
خــارج از کشــور بــه مراجــع ذینفــع و ذیربــط
و نــوآوری در ایجــاد رشــتههای جدیــد در
علــوم ریاضــی و آینــده علــم ریاضــی در ایــران
برخــی از موضوعــات ایــن تفاهمنامــه اســت.
توســعه پایــدار و پیشــرفت هــر کشــور مرهون
پــرورش حفــظ و نگهــداری ســرمایههای
علمــی ،پژوهشــی و فناورانــه آن کشــور
اســت .پژوهشــگران و فنــاوران موجبــات
ترقــی ،تعالــی ،توســعه علمــی و فنــاوری و در
نهایــت توســعه پایــدار همهجانبــه را بــرای
کشــور فراهــم میســازند .بنابرایــن امضــای
تفاهمنامــه بــا مراکــز مختلــف و حمایــت از
طرحهــای پژوهشــی زمینــه پیشــرفت در
کشــور را فراهــم میکنــد.
ایــن تفاهمنامــه همــکاری نیــز بــه امضــای
نصــرتاهلل ضرغــام رئیــس صنــدوق و
محمدعلــی دهقــان رئیــس انجمــن ریاضــی
ایــران رســید تــا بــا همــکاری ایــن دو مرکــز
شــاهد رشــد و توســعه نوآوریهــا در حــوزه
ریاضیــات کشــور باشــیم.
مــدت و اعتبــار ايــن تفاهمنامــه پنــج ســال
اســت و مالکیــت فکــری نتایــج حاصــل از
طرحهــای تحقیقاتــی اجــرا شــده مشــترک و
همچنیــن دانــش فنــی کــه جزئــی از نتایــج
اســت بــه انجمــن ،صنــدوق و پژوهشــگر
تعلــق دارد.
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فراخوان پذیرش رشکتهای متقاضی
خالق اعالم شد

ســید محمدحســین ســجادی نیــری،
دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای نــرم و
هویتســاز معاونــت علمــی ،گفــت« :پیــرو
ابــاغ آییننامــه برنامــه توســعه زیســتبوم
شــرکتهای خــاق از ســوی معــاون علمــی
و فنــاوری رئیسجمهــور بهعنــوان برنامــه
مکمــل قانــون حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان ،شــرکتهای خــاق از ســوی
مجموعههــای تخصصــی کــه اصطالحــا
مبــادی نامیــده میشــوند ،بــه دبیرخانــه
شــرکتهای خــاق معرفــی خواهنــد شــد
تــا از مزیتهــا و خدمــات موضــوع برنامــه
بهرهمنــد شــوند .ســتاد توســعه فناوریهــای
نــرم و هویتســاز معاونــت علمــی ،بهعنــوان
یکــی از مبــادی شناســایی و معرفــی
شــرکتهای خــاق ،بررســی صالحیــت ایــن
شــرکتها را بــر عهــده دارد و شــرکتهای
واجــد شــرایط را بــرای بهرهمنــدی از
خدمــات ایــن برنامــه ،بــه دبیرخانــه معرفــی
خواهــد کــرد.
بــه گفتــه ســجادی نیــری شــاخصهای
الزامــی بــرای پذیــرش شــرکتهای خــاق
در ســطح کشــور عبارتنــد از دارا بــودن
یکــی از شــخصیتهای حقوقــی قابــل ثبــت
در نظــام قانونــی کشــور ،نوآورانــه بــودن
محصــول /خدمــت و دارا بــودن ســطح تمایــز
نســبت بــه فعالیتهــای مشــابه در ســطح

کشــور ،داشــتن ظرفیــت مربــوط به اثربخشــی
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و همچنیــن
دانشبنیــان نبــودن محصــول /خدمــت.
وی تشــریح کــرد« :مطابــق آییننامــه
ابالغــی ،شــرکتهای فعــال در
موضوعــات کســبوکارهای دیجیتــال
و فضــای مجــازی ،صنایــع دیــداری و
شــنیداری ،میــراث فرهنگــی ،گردشــگری
و صنایعدســتی ،هنرهــای تجســمی و
هنرهــای نمایشــی ،بــازی ،اســباببازی
و ســرگرمی ،طراحــی و معمــاری ،نشــر،
چــاپ و کتابخانــه ،گیاهــان دارویــی و طــب
ســنتی در صــورت احــراز صالحیــت بــه
عنــوان شــرکت خــاق ،مشــمول خدمــات
ایــن برنامــه میشــوند».
دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای نــرم و
هویتســاز در پایــان گفــت« :شــرکتهای
متقاضــی میتواننــد بــرای ارائــه درخواســت
خــود بــه پایــگاه اطالعرســانی برنامــه توســعه
زیســتبوم شــرکتهای خــاق بــه نشــانی
 ircreative.isti.irمراجعــه کــرده یــا بــا
شــماره  83532475تمــاس حاصــل کننــد.

توجه ویژه به عرضه و تقاضا در انجام
پژوهشهای حوزه علوم انسانی

رشــتههای مرتبــط بــا علــوم انســانی در
مقایســه بــا دو دهــه گذشــته گســترش قابــل
توجهــی یافتــه اســت .خوشبختانــه ظرفیــت
چش ـمگیری بــرای توســعه رشــتههای علــوم

انســانی در کشــورمان ایجــاد شــده ،بهگونـهای
کــه رونــد رو بــه توســعه آن ،منجــر بــه
تخصصــی شــدن اغلــب ایــن رشــتهها شــده
اســت .در صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران
و فنــاوران معاونــت علمــی نیــز بررســی
پروژههــای پژوهشــی بــر اســاس حوزههــای
اولویــتدار و بــا بهرهگیــری از تاکیدهــای
اســناد باالدســتی انجــام میشــود .البتــه
بــرای تحقــق ایــن امــر برنامــهای تدویــن
شــده اســت کــه از ویژگیهــای آن توجــه
ویــژه بــه عرضــه و تقاضاســت؛ بدیــن صــورت
پروژههــای پژوهشــی توســط پژوهشــگران
انجــام و بــر اســاس نیــاز و تقاضــای ســازمان
و نهادهــای متقاضــی در اختیارشــان قــرار
خواهــد گرفــت.
صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران
بــرای حمایــت از انجــام طرحهــای
پژوهشــی محققــان در سراســر کشــور دارای
کارگروههــای متعــددی اســت کــه هــر
یــک حــوزهای از علــم و فنــاوری را شــامل
میشــود .کارگــروه علــوم انســانی ،مطالعــات
علــم و فنــاوری نیــز یکــی از کارگروههــای
16گانــه صنــدوق اســت کــه طرحهــای
ارســالی از ســوی پژوهشــگران را بــا برگــزاری
جلســاتی داوری میکنــد .در صــورت تاییــد
طــرح و تصویــب نهایــی در کمیتــه تخصصــی
صنــدوق حمایــت از آن بــرای اجرایــی شــدن
عملــی میشــود.
ایــن کارگــروه در آخریــن جلســه خــود 25
پــروژه دریافتــی از پژوهشــگران را بررســی
کــرد و از ایــن تعــداد شــش پــروژه ،بــرای
تصویــب کمیتــه تخصصــی بــه تاییــد اعضــای
کارگــروه رســید .همچنیــن کارگــروه علــوم
انســانی ،مطالعــات علــم و فنــاوری صنــدوق
متشــکل از اســتادان و اعضــای هیئــت علمــی
برجســته دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی اســت
کــه هرکــدام ،عهــدهدار بررســی طرحهــای
پژوهشــی دارای ایدههــای مرتبــط هســتند.
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تفاهمنامه همکاری با پژوهشگاه صنعت
نفت امضا شد

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
معاونت علمی تفاهمنامه همکاری با پژوهشگاه
صنعت نفت امضا کرد تا زمینه اجرای تحقیقات
و پژوهش در صنعت نفت همچون طرح
تحقیقاتی ،طرح پسادکتری و رساله دکتری
و ثبت بینالمللی اختراعات با سرعت بیشتری
انجام شود.
نصرتاهلل ضرغام ،رئیس صندوق ،در نشستی
که جعفر توفیقی رئیس پژوهشگاه صنعت
نفت نیز در آن حضور داشت ،پیشینهای از
فعالیتها ،ماموریت ،اهداف و گستردگی چتر
حمایتهای صندوق را یادآور شد و بیان کرد:
«سال  96با رشد چشمگیری در ارسال طرح
به صندوق از سوی پژوهشگران روبهرو شدیم
به گونهای که نسبت به سال  95شاهد رشد
 50درصدی بودیم .صندوق کمک به تقویت و
توسعه زیرساختهای علم ،فناوری و نوآوری در
کشور ،کمک و حمایت از پژوهشگران ،فناوران
و نوآوران و کمک به تحقیقات تحولآفرین را
به عنوان سه محور کاری خود در نظر گرفته
است تا شکوفایی امور تحقیقاتی کشور در
راستای تولید علم ،فناوری ،تجاریسازی و
بهرهمند شدن مردم از نتایج آنها از طریق
کمکها و خدمات حمایتی مادی و معنوی
صندوق به پژوهشگران و فناوران کشور انجام
گیرد و با سرعت بیشتری دنبال شود».
ضرغام در بخشی دیگر از سخنان خود
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ضمن اشاره به برگزاری اجالس منطقه آسیا
و اقیانوسیه شورای جهانی پژوهش در 30
آبانماه که برای نخستینبار در ایران و به
میزبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران معاونت علمی برگزار میشود ،بیان
کرد« :در این اجالس بنیادها و موسسات
پژوهشی کشورهایی همچون استرالیا ،اتریش،
آرژانتین ،آفریقای جنوبی ،آلمان ،اندونزی،
انگلستان ،برزیل ،کره جنوبی ،پاکستان ،تایلند،
چین و بسیاری دیگر از کشورهای صاحبنام
در حوزه پژوهش حضور دارند».
در خاتمه این نشست ،تفاهمنامهای با مفاد
همکاری در زمینه اجرای تحقیقات و پژوهش
در صنعت نفت شامل طرح تحقیقاتی ،طرح
پسادکتری و رساله دکتری ،ثبت بینالمللی
اختراعات در حوزه تحقیقاتی نفت و حمایت از
برگزاری کارگاههای آموزشی ملی و بینالمللی
در داخل کشور در حوزه تحقیقاتی صنعت نفت
به امضای رئیس صندوق و رئیس پژوهشگاه
صنعت نفت رسید و همچنین جلسه پرسش
و پاسخ به منظور آشنایی و بهرهمندی هرچه
بیشتر اساتید از ظرفیتهای صندوق برگزار
شد.

بیش از  18هزار میلیارد ریال
رسمایهگذاری خطرپذیر در حال اجراست

علیرضا دلیری ،معاون توسعه مدیریت و جذب
سرمایه معاونت علمی ،با اشاره به بررسیهای
صورت گرفته از دستگاههای متولی فعالیت
در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر گفت« :بر
اساس بررسی عملکردی که ما از دستگاههای
متولی این فعالیت در این بخش انجام دادهایم،
دریافتهایم که در سه سال گذشته بیش از 18
هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری خطرپذیر
صورت گرفته یا در حال اجراست .با توجه به
اینکه این فعالیت در گذشته نزدیک به صفر
بوده ،این خروجی میتواند برای کشور عدد
قابلتوجهی باشد .معاونت علمی و فناوری

ریاست جمهوری بر آن است تا آمار فعلی را
در بخش سرمایهگذاری خطرپذیر توسعه دهد،
لذا در این زمینه با تمام مجموعههای بزرگ
اقتصادی به گونهای وارد مذاکره شده است
تا بستر سرمایهگذاری خطرپذیر را در کشور
فعالتر کند ».معاون توسعه مدیریت و جذب
سرمایه معاونت علمی خبر داد« :با همکاریای
که با نهادهای بزرگ اقتصادی ،ازجمله ستاد
فرمان حضرت امام داشتیم ،صندوقی با عنوان
صندوق ( FAND&FANDصندوق مادر)
شکل گرفت .این صندوق به عنوان رهبر
صندوقهای دیگر وظیفه نظارتی و تامین
مالی سایر صندوقهای جسورانه را خواهد
داشت .این صندوق با هزار میلیارد تومان
سرمایهگذاری کار خود را شروع میکند».
دلیــری بــا بیــان اینکــه یکــی از بحثهایــی
مهــم و مطــرح در حــوزه دانشبنیــان
موضــوع ســرمایهگذاری خطرپذیــر در
کشــور اســت ،گفــت« :طرحهایــی کــه بــه
عنــوان طرحهــای نوآورانــه دانشبنیــان
شــناخته میشــوند ،معمــوال از جملــه
طرحهایــی هســتند کــه ریســک بــاال دارنــد،
لــذا در بســتر ســرمایهگذاری عــادی امــکان
ســرمایهگذاری بــرای آنهــا وجــود نــدارد،
بهطوریکــه احتمــال شکســت نیــز در ایــن
حــوزه وجــود دارد ».معــاون توســعه مدیریــت
و جــذب ســرمایه معاونــت علمــی بــا اشــاره
بــه وضعیــت ایــن حــوزه در کشــور بیــان
کــرد« :در کشــور مــا چنــد ســالی اســت
کــه بحثهــای ســرمایهگذاری خطرپذیــر
مطــرحشــده اســت و ابتــدا در برنامــه ســوم
و چهــارم بــه عنــوان صندوقهــای پژوهــش
فنــاوری غیردولتــی در کشــور راهانــدازی شــد
کــه قســمتی از فعالیــت آنهــا صندوقهــای
خطرپذیــر بــود .بــا توجــه بــه اقدامــات صورت
گرفتــه در ایــن بخــش ،شــاهد بودیــم کــه در
ســال جــاری ایــن صندوقهــا بــا قــدرت
بیشــتری ورود پیــدا کردنــد و در حــوزه

صندوقهــای خطرپذیــر نیــز فعالیتهایــی
صــورت گرفــت».
دلیــری بــا اشــاره بــه نقــش معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در
حــوزه صندوقهــای جســورانه یــا همــان
ویســیها گفــت« :بــا پیگیریهــای
صــورت گرفتــه از ســوی معاونــت علمــی و
همچنیــن امضــای تفاهمنامــه بــا ســازمان
بــورس ،صندوقهــای جدیــدی در قالــب
بــازار ســرمایه بــا مجــوز بــورس ایــران ،ایجــاد
و بــه عنــوان صندوقهــای ســرمایهگذاری
جســورانه وارد عمــل شــدهاند».
وی بــا تاکیــد بــر توســعه فعالیــت
صندوقهــای جســورانه در کشــور بیــان کــرد:
«بــه منظــور توســعه و گســترش فعالیــت در
ایــن بخــش معاونــت علمــی بــه ترغیــب
بنگاههــای بــزرگ اقتصــادی پرداخــت و بســتر
ورود ایــن فعالیــن را بــه ایــن مســیر فراهــم
کــرد .همچنیــن بــرای فعالیــت صندوقهــای
جســورانه چــه در قالــب بــورس و چــه در
بحــث غیــر بــورس ،میبایســت نهادهــای
مالــی بــزرگ وارد عمــل شــوند تــا آنهــا را
زیــر چتــر حمایتــی خــود قــرار دهنــد».

حامیت ستاد توسعه زیستفناوری از
حضور رشکتها در منایشگاه هانوفر
آملان 2019

ســتاد توســعه زیســتفناوری معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تصمیــم
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دارد تســهیالت حمایتــی بــرای حضــور
شــرکتهای زیســتفناوری حــوزه تجهیــزات
یــا صنایــع مرتبــط را بــرای حضــور در پاویــون
جمهــوری اســامی ایــران در نمایشــگاه
دوســاالنه بینالمللــی 2019 Labvolution
بــه شــرکتهای حائــز شــرایط اعطــا کنــد.
دوســاالنه
بینالمللــی
نمایشــگاه
 2019 Labvolutionدر تاریخ  31اردیبهشت
تــا  2خــرداد  21( 98تــا  23مــاه می) در شــهر
هانوفــر آلمــان برگــزار میشــود .بــا توجــه بــه
تجربــه موفــق برگــزاری پاویــون جمهــوری
اســامی ایــران در نمایشــگاه بیوتکنیــکا 2015
و حضــور ن ُــه شــرکت زیســتفناوری در ایــن
پاویــون ،ســتاد توســعه زیســتفناوری قصــد
حمایــت از حضــور شــرکتهای مرتبــط بــا
ایــن حــوزه را دارد .حمایتهــای موضــوع ایــن
دســتورالعمل بــه متقاضیانــی تعلــق میگیــرد
کــه مجوزهــای بینالمللــی سیســتمی (ماننــد
 GMP، ISOو ،)...مجوزهــا و تاییدیههــای
بینالمللــی محصــول (ماننــد  CE، CoCو)...
و مجوزهــای داخلــی (ماننــد مجــوز وزارت
بهداشــت در حــوزه دارو ،لــوازم پزشــکی و)...
را دریافــت کــرده باشــند .همچنیــن محصولــی
در بــازار داخــل از ســوی شــرکت عرضــه شــده
باشــد .الزم اســت حضــور ایــن شــرکتها
در نمایشــگاه در چارچــوب برنامــه صادراتــی
شــرکت باشــد و شــرکتها زیرســاختهای
اولیــه بــرای ورود بــه بــازار بینالمللــی ماننــد
وبســایت ،بروشــور و کاتالــوگ (بــه زبــان
انگلیســی یــا بــه زبــان بــازار هــدف) و ...را
داشــته باشــند .بــر اســاس اعــام ســتاد توســعه
زیســتفناوری معاونــت علمــی ،انتخــاب
شــرکتها بــا توجــه بــه اولویــت و شــرایط
نمایشــگاه و بــر اســاس توانمنــدی شــرکتها
صــورت میگیــرد.
دســتاوردهای مــورد انتظــار ســتاد از حضــور
شــرکتها در ایــن نمایشــگاه شــامل عقــد
قــرارداد فــروش محصــول /فنــاوری /دانــش
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فنــی ،عقــد قــرارداد انتقــال فنــاوری یــا
دانــش فنــی بــه داخــل کشــور ،عقــد قــرارداد
همــکاری علمــی یــا ســرمایهگذاری مشــترک
و عقــد قــرارداد تبــادل تســهیالت زیرســاختی
و پشــتیبانی میشــود.
شــرکتها میتواننــد بــرای کســب اطالعــات
بیشــتر بــه آدرس اینترنتــی ســتاد توســعه
زیســتفناوری معاونــت علمــی بــه آدرس
 http://biodc.isti.irمراجعــه کننــد.

افزایش اعتبار صنعت هوایی کشور با
ثبت نشان تجاری

منوچهــر منطقــی ،دبیــر ســتاد توســعه هوایی
و هوانــوردی معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری ،بــا اشــاره بــه ضــرورت
ثبــت نشــان تجــاری در حــوزه هوایــی ،بیــان
کــرد« :بــرای تحقــق ایــن هــدف ،اقــدام بــه
تشــکیل شــبکهای بــزرگ در حــوزه هوایــی
و هوانــوردی خواهیــم کــرد تــا در دل ایــن
شــبکه بتوانیــم مجموعــهای از فعــاالن
صنعــت هوایــی را دور هــم جمــع کنیــم.
تاســیس مجموعــهای بــه صــورت شــبکهای
بــزرگ در راســتای تشــکیل عالمــت تجــاری
بــرای بیشــتر شــناخته شــدن شــرکتها در
داخــل و خــارج یــک ضــرورت اســت».
بــه گفتــه منطقــی ،توســعه بــازار و محصوالت
ایــن صنعــت نیــز بــرای تحقــق هــدف ثبــت
نشــان تجــاری یــک ضــرورت اســت کــه بــرای
ایــن کار تاکنــون اقدامــات مختلفــی صــورت

گرفتــه امــا ایــن اقدامــات کافــی نیســت و باید
تــاش بیشــتری بــرای رونــق صنعــت هوایــی
انجــام شــود .وی همچنیــن تصریــح کــرد:
«بســیاری از پیشــرفتهای حــوزه هوایــی در
چنــد ســال اخیــر رقــم خــورده اســت .بــه
عنــوان مثــال ســاخت هواپیماهــای هشــت
نفــره ،طراحــی و ســاخت پهپادهــا و افتتــاح
مرکــز ملــی نــوآوری پهپادهــا بــا هــدف
توســعه صنعــت هوایــی در کشــور مــورد
حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری قــرار دارد».

ارائه تسهیالت نظاموظیفه ویژه
تهای خالق
رشک 

دفاعــی یــا دولتــی ،بهصــورت پارهوقــت در
محــل آن ســازمان حضــور یابــد و ارتبــاط
کاری خــود را بــا شــرکت حفــظ کنــد.
هــر یــک از شــرکتهای مشــمول میتواننــد
در بــدو امــر یــک نفــر و بــه ازای هــر ســه
میلیــارد ریــال فــروش ســاالنه (بــر اســاس
اظهارنامــه مالیاتــی) یــا بــه ازای هــر پنــج
نفــر نیــروی کارشناســی شــاغل تماموقــت
در شــرکت (بــر اســاس فهرســت بیمــه)،
یــک نفــر دیگــر را کــه دارای شــرایط اولیــه
اســت معرفــی کنــد .شــرکتهای خــاق
کــه صالحیــت آنهــا توســط دبیرخانــه
برنامــه توســعه زیســتبوم شــرکتهای
خــاق تاییــد شــده اســت میتواننــد پــس
از مطالعــه شــیوهنامه بــا شــماره تلفــن
دبیرخانــه  021-83532475تمــاس حاصــل
کننــد و از تســهیالت فــوق بهرهمنــد شــوند.

پهای نوپای
ششتابدهی استارتآ 
پی 
حوزه همگرا آغاز شد
تســهیالت خدمــت نظاموظیفــه تخصصــی
بــرای افــراد فعــال در شــرکتهای خــاق بــا
هــدف ارتبــاط کاری دانشآموختــگان برتــر
فنــاوری مشــمول خدمــت نظاموظیفــه شــاغل
در شــرکتهای خــاق بــا ایــن شــرکتها
اعطــا میشــود .فــرد متقاضــی بــا اعطــای
ایــن تســهیالت پــس از احــراز امتیازهــای
الزم ،بــه ســتاد کل نیروهــای مســلح معرفــی
میشــود و بعــد از اجــرای پــروژه پژوهشــی
مــورد نیــاز یکــی از ســازمانهای دفاعــی یــا
دولتــی کشــور ،کارت پایــان خدمــت خــود را
دریافــت میکنــد.
بــا ایــن شــرایط ،فــرد فعــال در شــرکتهای
مــورد تاییــد میتوانــد در طــول انجــام پــروژه
تحقیقاتــی ،برحســب صالحدیــد ســازمان

مرکــز راهبــردی فناوریهــای همگــرای
معاونــت علمــی فراخوانــی بــا عنــوان
«نوپاهــای فناوریهــای همگــرا» منتشــر
کــرد تــا بــه واســطه آن حمایــت از
کســبوکارهای نوپــا ســرعت بگیــرد.
البتــه شناســایی اســتارتآپهای فعــال
در حــوزه فناوریهــای همگــرا و معرفــی
آنهــا بــه شــتابدهندهها و مراکــز
حامــی توســعه محصــول و بههمرســانی
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فنــاوران ،ســرمایهگذاران و توســعهدهندگان
کســبوکار بــه منظــور تجاریســازی
محصــوالت نوآورانــه نیــز از جملــه اهدافــی
اســت کــه در ایــن فراخــوان دنبــال میشــود.
اســتارتآپهای حــوزه همگــرا تــا پایــان
مردادمــاه ســال جــاری بــرای ارســال طــرح
و ایــده خــود مهلــت دارنــد .از ســویی
اســتارتآپهایی کــه تاکنــون طــرح و ایــده
خــود را ارســال کردهانــد و داوری طــرح
آنهــا انجــام شــده ،فرصتــی بــرای آنهــا
فراهــم اســت تــا در دوره پیششــتابدهی
شــرکت داده شــوند .در ایــن دوره 12
جلس ـهای کــه بــا حضــور اســاتید جــوان کــه
تــازه از اروپــا بازگشــتهاند و پتانســیل باالیــی
در ایــن حــوزه دارنــد ،برگــزار میشــود ،ایــن
اســتارتآپهای نوپــا بــا شــیوههای توســعه
بــازار محصــول خــود آشــنا میشــوند.
اســاتید خــود ایــن دورههــا را گذراندهانــد و
دارای اســتارتآپ هســتند.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در نخســتین دوره
پیششــتابدهی اســتارتآپهای حــوزه
همگــرا  13تیــم حضــور دارنــد تــا مــدل
کسـبوکار خــود را گســترش دهنــد .در ایــن
دوره اســتارتآپها بــرای ارائــه مــدل خــود
بــا شــیوهای مناســب بــه ســرمایهگذاران
آشــنا میشــوند و اصــول تحلیــل محصــول
خــود را میآموزنــد تــا بــازار خــود را بیابنــد.
تمامــی اســتارتآپهای حاضــر در ایــن دوره
هایتــک بــوده کــه حوزههــای مرتبــط بــا
فناوریهــای همگــرا و تالقــی فناوریهــای
شــناختی زیســتی نانــو و ارتباطــات را شــامل
میشــود .فراخــوان نوپاهــای فناوریهــای
همگــرا از اواســط اردیبهشــتماه امســال
از ســوی مرکــز راهبــردی فناوریهــای
همگــرای معاونــت علمــی و بــا حمایــت
ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان
معاونــت علمــی منتشــر شــد .در ایــن
فراخــوان شــتابدهندهها ،مراکــز نــوآوری
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و صندوقهــای ســرمایهگذاری بــه عنــوان
حامیــان توســعه فنــاوری حضــور دارنــد.

کارگاه آموزشی مذاکره سیاستگذاری
برگزار میشود

هر سازمان بسته به اهداف وجودی خود،
ساختار سازمانی مشخصی را برای خود در
نظر میگیرد .این ساختار سازمانی متشکل
از جایگاههای شغلی مختلفی است که بنا به
استراتژی سازمان برای هر یک از آنها شرح
شغل مشخصی در نظر گرفته شده است.
معیارهای شایستهساالری برای هر سمت به دو
دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول معیارهای
فنی مرتبط با ابعاد فنی و تکنیکال سمت یاد
شده است؛ اما دسته دوم معیارهای عمومی
است که فرد متقاضی کار باید برای قرار
گرفتن در آن جایگاه شغلی واجد آن باشد .در
واقع شایستگیهای عمومی قابلیتهایی
است که هر فردی و در هر جایگاهی باید از
آن برخوردار باشد و در حالت کلی میتوان
 15معیار شایستگی عمومی برای تمامی
سمتهای شغلی در نظر گرفت که این 15
معیار را میتوان در سه دسته کلی معیارهای
نتیجهمحور ،معیارهای شخصیتی و معیارهای
استراتژیک تقسیمبندی کرد.
بر اساس نتایج آمایشهای اولیه و پژوهشهای
درونسازمانی ،ضعف بزرگ جامعه نخبگانی
کشور در حوزه معیارهای شخصیتی ظهور
و بروز مییابد؛ حوزهایی که گرچه به ظاهر
کماهمیتتر از دو حوزه دیگر به نظر میرسد
اما تا زمانی که فرد نتواند ارتباطات کاری
و شخصی خود با سایر افراد را تنظیم کند،
نخواهد توانست از ظرفیتها و تواناییهای
خود استفاده کرده و تاثیرگذاری الزم را داشته
باشد .یکی از اهداف بنیاد ملی نخبگان در
حوزه آموزش جامعه نخبگانی تمرکز بر
تقویت مهارتهای حوزه شخصیتی قرار داده
شده است که در همین راستا و به منظور

عملیاتیکردن فصل دوم از چشمانداز و اهداف
کالن سند راهبردی کشور در امور نخبگان،
«کارگاه آموزشی مذاکره سیاستگذاری» با
هدف ارتقای سطح توانمندی مستعدان برتر در
مهارتهای کسبوکار و به همت بنیاد نخبگان
استان تهران برگزار میشود.
در این کارگاه ضمن آموزش نقشهای دخیل
در مذاکره و اصول و فنون مذاکره ،سه دور
مذاکره گروهی در نظر گرفته شده است.
محتوای کارگاه شامل دستورالعمل انواع
مذاکرات ،دستهبندی و ارزشهای حاکم بر
مذاکره ،معیارهای ارزشیابی و امتیازدهی به
مذاکره است.

امکان ارائه خدمات به رشکتهای
دانشبنیان به صورت هوشمند فراهم
میشود

جامعــه شــرکتهای دانشبنیــان کــه
شــامل طیــف وســیعی از شــرکتهای
توانمنــد داخلــی اســت ،بــازار هــدف قابــل
توجهــی بــرای شــرکتهای ارائهدهنــده
خدمــات تخصصــی محســوب میشــود.
از طرفــی شــرکتهای دانشبنیــان نیــز
بــرای توســعه کســبوکار خــود ،نیــاز بــه
دریافــت ایــن خدمــات دارنــد تــا بتواننــد
بــر فعالیتهــای اصلــی خــود تمرکــز کننــد.
طــی هماهنگیهــای صــورت گرفتــه از ســوی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،

امــکان اطالعرســانی ایــن خدمــات از طریــق
ســامانه نقشــاپ فراهــم شــده اســت و
شــرکتهای متقاضــی میتواننــد تقاضــای
خــود را بــه نقشــاپ ارائــه دهنــد.
در ایــن ســامانه امــکان معرفــی
اســتارتآپهای ایرانــی فراهمشــده اســت.
در ایــن ابــزار ،اســتارتآپها ذیــل دوازده
دســته کلــی (فروشــگاههای اینترنتــی،
فینتــک ،ســبک زندگــی ،ابزارهــا و
ســرویسها ،فناوریهــای پیشــرفته ،رســانه،
بــازی و دنیــای مجــازی ،آمــوزش ،اطالعــات،
شــبکههای اجتماعــی و ارتباطــات ،ســفر و
جابهجایــی و نرمافــزار) معرف ـی شــده اســت.
همچنیــن نهادهــای خصوصــی و دولتــی
مختلفــی میتواننــد بــه اســتارتآپها و
شــرکتهای دانشبنیــان بــرای رشــد و
توســعه کمــک کننــد .عــدم آگاهــی از وجــود
ایــن نهادهــا میتوانــد هزینههــای زیــادی را
بــه ایــن شــرکتها تحمیــل کنــد .از طرفــی،
معمــوال فعالیــن صنعتــی و بنیانگــذاران
اســتارتآپها و شــرکتهای دانشبنیــان
فرصــت کافــی بــرای رصــد عناصــر فعــال
در زیســتبوم کارآفرینــی پیرامونشــان را
ندارنــد .در زیســتبوم کارآفرینــی ،ایــن
نهادهــا ذیــل هشــت دســته (سیاسـتگذاری،
تامیــن مالــی ،پشــتیبانی ،نیــروی انســانی،
بــازار ،زیرســاخت ،تحقیــق و توســعه و
فرهنــگ) معرفــیشــده اســت .گفتنــی اســت
شــرکتهای دانشبنیــان میتواننــد در
هنــگام ثبتنــام در ایــن ســامانه ،بــا وارد
کــردن کــد  daneshbonyanدر قســمت
شناســه معــرف از بیــش از  30درصــد تخفیف
برخــوردار شــوند .بــر اســاس ایــن گــزارش،
اســتارتآپ ،نهــاد ارائهدهنــده خدمــت
تخصصــی بــه اســتارتآپها ،محتــوا یــا
مشــاورهای میتواننــد از طریــق لینــک
 naghshup.irتقاضــای خــود را ارائــه دهنــد
یــا از خدمــات آن اســتفاده کننــد.
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منایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
ساخت ایران برگزار میشود

در سال «حمایت از کاالی ایرانی» ششمین
دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
ساخت ایران سوم تا ششم دیماه در محل
نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود.
همانند سال گذشته نمایشگاه تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی ساخت ایران ،در سیزده بخش
موضوعی «نفت و پتروشیمی ،برق ،الکترونیک
و نرمافزار ،عمران و ساختمان ،مکانیک ،شیمی
ط زیست ،فیزیک
و متالوژی ،کشاورزی و محی 
پایه ،تجهیزات عمومی آزمایشگاهی ،مواد
آزمایشگاهی ،مهندسی پزشکی و زیست مواد،
تجهیزات تست و آزمون صنعتی و خدمات
کالیبراسیون» برگزار میشود.
پیمان صالحی ،معاون نوآوری و تجاریسازی
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،با اشاره به چگونگی روند برگزاری این
نمایشگاه و قوانین مربوطه اظهار کرد« :حضور
قطعی ثبتنامکنندگان در نمایشگاه پس از تایید
فنی محصوالت آنها و محرز شدن نقش آنان در
بومیسازی و دستیابی به فناوری ساخت یا تولید
محصوالت امکانپذیر خواهد بود .محصوالت نیز
مطابق سالهای قبل با دو سنجه سطح فناوری
ذاتی و میزان بومیسازی ،ارزیابی و سطحبندی
میشوند و شرکتها میتوانند دستورالعمل
ارزیابی فنی محصوالت را در سایت نمایشگاه
مشاهده کنند».
معاون نوآوری و تجاریسازی فناوری معاونت
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علمی در خصوص حمایتهای این نمایشگاه
افزود« :معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری
در کنار کارهای فرهنگساز و ترویجی در حوزه
اقتصاد دانشبنیان مانند برگزاری جشنواره
ایرانساخت ،کار تحریک تقاضا و ایجاد بازار
نیز انجام میدهد .در راستای حمایت از
تولیدکنندگان و فناوران داخلی از  10تا 50
درصد قیمت محصوالت خریداریشده توسط
مراکز علمی و پژوهشی دولتی را بر اساس
آییننامه سطحبندی ،بهعنوان کمک بالعوض
پرداخت میکند ،همانند دورههای گذشته،
حمایتها از فناوریهای سطح اول تا سوم
صورت میگیرد».
رئیس نمایشگاه در خصوص شرایط حضور
محصوالت و شرکتها در ادامه افزود« :همواره
در طول دورههای پیشین نمایشگاه ،رویکرد
معاونت ارتقای سطح کیفی محصوالت
و هدفمند کردن حمایتها در جهت
توانمندسازی شرکتهای حاضر در نمایشگاه
بوده است .بدین منظور شرکتها موظفند
هنگام ثبتنام در دوره ششم نمایشگاه (سال
 )97برنامه ارتقای محصول در سال  98را که
میتواند شامل طراحی صنعتی محصوالت،
اخذ گواهیهای انطباق با استانداردهای ملی یا
بینالمللی ( ،)COCگواهی محصوالت ()COP
و گواهی  CEیا توسعه نسل جدید فناوری
باشد ،در سامانه مشخص کنند .مطابق با برنامه
زمانبندیشده ،فروشندگان میتوانند از 29
مردادماه تا آخر شهریورماه در سایت نمایشگاه
به آدرس  www.iranlabexpo.irثبتنام
کنند .همچنین بهمنظور هماهنگی بیشتر
دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی کشور و
ایجاد فرصت کافی برای بررسی محصوالت،
فرایند صدور پیشفاکتور توسط شرکتها
زودتر از زمان برگزاری نمایشگاه و از اول
آذرماه آغاز میشود .بدیهی است فرایند انعقاد
قرارداد و قطعی کردن خریدها پس از برگزاری
نمایشگاه خواهد بود».

معاون نوآوری و تجاریسازی فناوری با اشاره
به یکی از دغدغههای معاونت در خصوص
برگزاری نمایشگاه ،گفت« :ارائه تسهیالتی
برای خریداران بخش خصوصی و ایجاد یک
بستر دائمی برای همرسانی عرضه و تقاضا در
طول سال ،فارغ از برگزاری نمایشگاه همواره
یکی از دغدغههای معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری بوده است .لذا بهمنظور ایجاد
مجرای جدید توسعه بازار محصوالت ،صندوق
توسعه فناوری نانو بهعنوان کارگزار مالی
نمایشگاه ،با حمایت معاونت علمی و فناوری،
طرح فروش بدون یارانه را آغاز کرده است .با
عنایت به اینکه این طرح در طول سال اجرا
میشود ،تنوع محصوالت عرضهشده گستردهتر
از نمایشگاه بوده و تجهیزات و مواد مصرفی،
سکوبندی و تجهیزات پزشکی میتوانند در
سایت نمایشگاه ثبتنام کرده و از مزایای
طرح استفاده کنند .البته به دلیل محدودیت
مکان برگزاری ،این دسته از شرکتها در حال
حاضر امکان اخذ غرفه در نمایشگاه را نخواهند
داشت».

ارائه خدمات بیمه ایران با تخفیف ویژه
شبنیان
تهای دان 
به رشک 

بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری و تفاهــم بــا بیمــه ایــران،
شــرکتهای دانشبنیــان میتواننــد از
چهــار بســته حمایتــی بیمههــای بازرگانــی
بهرهمنــد شــوند .ســیدمحمد صاحبــکار،

رئیــس مرکــز شــرکتها و موسســات
دانشبنیــان بــا اشــاره بــه ضــرورت افزایــش
ضریــب نفــوذ بیمــه بــه خصــوص بیمههــای
بازرگانــی در میــان شــرکتهای دانشبنیــان
گفــت« :فعالیتهــای تولیــد و بازرگانــی
شــرکتهای دانشبنیــان دارای ریســکهای
متعــددی ازجملــه مســئولیت ناشــی از
شکســت ماشــینآالت اســت کــه اگــر مــورد
بیتوجهــی قــرار گیــرد میتوانــد داراییهــا
و محصــوالت شــرکتها را بــا خطــر مواجــه
ســازد .بــه همیــن منظــور و بــرای کاهــش
ریســک ایــن فعالیتهــا ،تفاهمنامــهای
میــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری و شــرکت ســهامی بیمــه ایــران
منعقــد شــد کــه بــر اســاس آن بیمــه ایــران
تخفیفــات و تســهیالتی را در حــوزه بیمههــای
بازرگانــی بــه شــرکتهای دانشبنیــان
ارائــه میدهــد .ایــن تفاهمنامــه در چهــار
حــوزه بیمههــای آتشســوزی ،بیمههــای
مســئولیت ،بیمههــای اشــخاص و در نهایــت
بیمــه مهندســی شکســت ماشــینآالت
(ماشــینآالت الکترونیــک و مکانیــکال)
اجرایــی میشــود».
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فنــاوری دربــاره نحــوه اســتفاده شــرکتهای
دانشبنیــان از ایــن خدمــات بیم ـهای گفــت:
«شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بهرهمنــدی
از ایــن تســهیالت ،ابتــدا بــه نمایندگیهــای
منتخــب بیمــه ایــران در سراســر ایــران کــه
فهرســت آنهــا در ســامانه دانشبنیــان قــرار
دارد ،مراجعــه کــرده و درخواســت خــود را بــه
منظــور دریافــت بیمهنامــه مــورد نظــر ارائــه
دهنــد .پــس از مشــخص شــدن نــوع بیمــه از
ســوی نمایندگیهــا ،شــرکتها بــا مراجعــه
بــه پورتــال  bizservices.irمیتواننــد
درخواســت خــود را در بخــش حمایتهــای
ی ثبــت کننــد .در نهایــت پــس
بیمــها 
ارزیابــی و تاییــد ،معرفینامــهای از ســوی
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کارگــزار معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری بــه نماینــده بیمــه ایــران ارائــه و
صــدور بیمهنامــه از ســوی نمایندگیهــای
منتخــب انجــام میشــود ».صاحبــکار
در پایــان بــه شــرکتهای دانشبنیــان
توصیــه کــرد قبــل از اقــدام بــه ارائــه
درخواســت خدمــات بیمــه بازرگانــی بیمــه
ایــران ،بــا مراجعــه بــه ســامانه شــرکتهای
دانشبنیــان  www.Daneshbonyan.irو
در بخــش حمایتهــای ذیــل قانــون ،شــرایط
بیمهنامههــا و فهرســت نماینــدگان منتخــب
بیمــه ایــران را مشــاهده کــرده و ســپس
اقــدام بــه ثبــت درخواســت خــود کننــد.

بیش از  50هزار میلیارد ریال تسهیالت به
رشکتهای دانشبنیان پرداخت شد

تسهیالت پرداختشده از سوی شبکه بانکی
کشور برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان
از خردادماه سال  1396تا خردادماه سال
جاری به  50084/4میلیارد ریال رسید.
الزم به ذکر است تسهیالت پرداختی بانکهای
خصوصی  23605/5میلیارد ریال بوده است.
موسسات اعتباری نیز  14825/7میلیارد ریال
به این شرکتها پرداخت کردند .همچنین
میزان تسهیالت پرداختی توسط موسسات
اعتباری در بازه زمانی یادشده 11653/2
میلیارد ریال بوده است.
بر اساس این گزارش ،در سهماهه منتهی به
خردادماه  ،1397معادل  12785/5میلیارد
ریال تسهیالت به  377شرکت دانشبنیان
پرداخت شد که به طور میانگین سهم هر
شرکت دانشبنیان  33/9میلیارد ریال
تسهیالت بوده است .بانکهای ملی و ملت
به ترتیب با  2963/3و  2916/6میلیارد ریال
بیشترین مبلغ پرداختی به این شرکتها را به
خود اختصاص دادهاند.
مانده کل تسهیالت پرداختی به  1129شرکت
دانشبنیان تا پایان خردادماه سال 1397
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معادل  62231/3میلیارد ریال معادل پرداخت
میانگین  55/1میلیارد ریال به هر شرکت
است که بیشترین مانده به بانکهای ملی
( 12057/4میلیارد ریال) و صادرات (8544/9
میلیارد ریال) تعلق دارد.
همچنین مانده مطالبات غیرجاری به میزان
 10421/3میلیارد ریال بود که این میزان
متعلق به  178شرکت دانشبنیان و معادل
 16/7درصد کل مانده تسهیالت است.
مانده مطالبات غیرجاری شامل 2689/3
میلیارد ریال سررسید گذشته برای  85شرکت،
 22501میلیارد ریال معوق برای  41شرکت و
 5481میلیارد ریال مشکوکالوصول است که
به  52شرکت اختصاص دارد.
گفتنی است این تسهیالت با حمایت معاونت
علمی و فناوری و در راستای تحقق حمایت
از شرکتهای دانشبنیان توسط شبکه بانکی
کشور پرداخت شده است.

نخستین سمپوزیوم «بیامری میزبان علیه
پیوند» برگزار میشود

نخستین سمپوزیوم «بیماری میزبان علیه
پیوند ( »)GvHDدر قالب سومین جشنواره
ملی و کنگره بینالمللی علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی با
همکاری مشترک ایران و فرانسه برگزار
میشود.
بیماری پیوند علیه میزبان ،عارضهای است
که به دنبال پیوند آلوژنیک سلولهای بنیادی

خونساز رخ داده و از علل اصلی مرگومیر پس
از پیوند است .سمپوزیوم بیماری میزبان علیه
پیوند ( )GvHDفرصتی است که دانشمندان و
پژوهشگران در این زمینه را از سرتاسر جهان
گرد هم آورده تا یافتههای جدید و ارزشمند
خود در تشخیص و درمان این بیماری را با
یکدیگر در میان بگذارند .سمپوزیوم یادشده
به بحث و بررسی یافتههای جدید در زمینه
 GvHDخواهد پرداخت .محورهای اصلی
سمپوزیوم نگرش نو به پاتوفیزیولوژی و
درجهبندی بیماری پیوند علیه میزبان حاد
و مزمن ،درمانهای جدید و در حال توسعه
برای بیماری پیوند علیه میزبان حاد و مزمن،
کارآزماییهای بالینی بیماری پیوند علیه
میزبان ،نقش منبع سلول و ترکیب بافت
پیوندی در بروز بیماری پیوند علیه میزبان،
سلولدرمانی برای این بیماری ،بیومارکرهای
مرتبط با بیماری و فتوفورزیس برای بیماری
پیوند علیه میزبان است .سومین جشنواره ملی
و کنگره بینالمللی علوم و فناوری سلولهای
بنیادی و پزشکی بازساختی 3 ،تا  10آذرماه
 1396توسط ستاد توسعه علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

بیش از  36میلیارد تومان رسمایه در
جایزه مصطفی(ص) جذب شد

چهارمیــن نشســت مجمــع ســالیانه صنــدوق
ســرمایهگذاری و موقوفــات جایــزه
مصطفــی(ص) بــا حضــور اعضــای هیئــت

موســس صنــدوق ،بعضــی از واقفــان و خیریــن
علــم و فنــاوری برگــزار شــد .در ابتــدای ایــن
نشســت ،مهــدی صفارینیــا دبیــر شــورای
سیاس ـتگذاری جایــزه مصطفــی(ص) بــا بیــان
اینکــه فعالیتهــای جانبــی جایــزه بــهعنــوان
یــک بنیــاد علمــی ســازماندهی شــده اســت،
توضیــح داد« :بخــش عمــدهای از منابــع ســرمایه
صنــدوق ســرمایهگذاری و موقوفــات جایــزه
مصطفــی(ص) توســط افــرادی کــه در ایــن
جمــع حضــور دارنــد تامیــن میشــود؛ هرچــه
ایــن مجمــع بالندهتــر باشــد ،فعالیتهــای
جایــزه نیــز بیشــتر میشــود ».وی در خصــوص
جــذب منابــع مالــی در شــش مــاه گذشــته
گفــت« :دارایــی صنــدوق ســرمایهگذاری و
موقوفــات جایــزه مصطفــی(ص) در حــال حاضــر
حــدود  25میلیــارد تومــان و جمــع کل ســرمایه
جــذب شــده در ایــن صنــدوق  36میلیــارد و
 700میلیــون تومــان اســت .تاکنــون تــاش
زیــادی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا نماینــدگان
داوطلــب بنیــاد علــم و فنــاوری مصطفــی(ص)
بــا عنــوان ســفیران مصطفــی(ص) در کشــورهای
مختلــف شــده اســت کــه در ایــن مــدت
توانســتهایم بــا کشــورهای عمــان ،هندوســتان،
لبنــان ،عــراق ،پاکســتان ،روســیه ،اندونــزی و
کویــت ارتبــاط برقــرار کنیــم ».صفارینیــا
ادامــه داد« :از مهمتریــن فعالیتهــای بنیــاد
مصطفــی(ص) در شــش مــاه گذشــته میتــوان
بــه توســعه فعالیتهــای باشــگاه ســفیران
مصطفــی(ص) ،برگــزاری ســومین دوره مســابقه
دانشآمــوزی نــور ،گرامیداشــت ابــن رزاز
جــزری بــا ارســال بیــش از چهــار هــزار اثــر از
تعــدادی از کشــورهای اســامی ،اتمــام مهلــت
ارســال آثــار رقابــت علمــی کنــز بــا مشــارکت
بیــش از  500دانشــجو از  15کشــور ،توافــق
نهایــی بنیــاد مصطفــی(ص) و دانشــگاه ســلطان
قابــوس عمــان بــرای برگــزاری چهارمیــن دوره
نشســت تبــادل تجربیــات علــم و فنــاوری
( )STEPدر عمــان ،نشســت آشــنایی
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ســرمایهگذاران بــا دســتاوردهای دانشــمندان
کــه دومیــن دوره آن نیــز در عمــان همزمــان
بــا نشســت اســتپ برگــزار میشــود و ایجــاد
پنــج فرصــت تحقیقاتــی بــرای دانشــجویان
جهــان اســام اشــاره کــرد ».دبیــر شــورای
سیاســتگذاری جایــزه مصطفــی(ص) بیــان
کــرد« :پــس از پایــان فعالیــت ســه ســاله
صنــدوق ســرمایهگذاری و موقوفــات جایــزه
مصطفــی(ص) بــا الــزام ســازمان بــورس ،دوره
فعالیــت ایــن صنــدوق مجــددا تمدیــد نهایــی
شــد ».همچنیــن شــرکت ســبدگردان ســهم
آشــنا ،مدیــر اجرایــی صنــدوق؛ شــرکت
کارگــذاری ،مدیــر ثبــت صنــدوق و موسســه
حسابرســی رازدار بهعنــوان حســابرس خواهنــد
بــود .جایــزه مصطفــی(ص) ،نشــان عالــی علــم و
فنــاوری جهــان اســام اســت کــه هــر دو ســال
یکبــار بــه دانشــمندان و پژوهشــگران برتــر
جهــان اســام اعطــا میشــود .جایــزه
مصطفــی(ص) بــا شناســایی ،معرفــی و تقدیــر
شایســته از برترینهــای علــم و فنــاوری در
جهــان اســام ،علمآمــوزی و پژوهــش را در
جوامع اسالمی ترویج و تشویق میکند.

بیمه «مسئولیت کاال» اجرایی میشود

بــا توجــه بــه اینکــه تولیدکننــدگان در
قبــال محصــول تولیــدی و تبعــات اســتفاده از
آن مســئولیت دارنــد ،بیمه «مســئولیت کاال»،
بــر اســاس قانــون مســئولیت مدنــی ،بــا
تاکیــد بــر جبــران خســارات و تجاریســازی
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و گســترش بــازار محصــوالت دانشبنیــان
اجرایی میشود.
به طور حتم در صورت بروز زیان و حادثه
ناشی از کاالی تولیدشده ،تولیدکننده کاال
به صورت مستقیم مسئول جبران خسارت
خواهد بود .به این منظور «بیمه مسئولیت
کاال» در جهت تجاریسازی و گسترش بازار
محصوالت دانشبنیان اجرایی شد ،تا ضمن
تضمین کیفیت کاالهای تولید داخل ،اطمینان
الزم بهمنظور خرید و استفاده برای کلیه
مصرفکنندگان نهایی و فعاالن اقتصادی و
همچنین حوزه کسبوکار را فراهم آورد.
بر اساس این بیمهنامه ،مسئولیت تولیدکننده
از دو جهت کاال و خطرات ناشی از عملکرد کاال
مورد بررسی و حمایت قرار میگیرد .به این
معنا که هم خود کاال و هم تبعات و خسارات
احتمالی وارده به مصرفکنندگان از سوی
بیمهگر تحت پوشش قرار میگیرد.
شکلگیری این بیمهنامه در راستای انعقاد
تفاهمنامه مشترک میان معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری با بیمه ایران انجام
شد و بر اساس آن تخفیفات و تسهیالت ویژهای
به شرکتها و موسسات دانشبنیان بهمنظور
افزایش ضریب نفوذ بیمه ارائه میشود .این
تفاهمنامه ذیل چهار حوزه بیمهای شامل
بیمههای آتشسوزی ،بیمههای مسئولیت کاال،
بیمههای اشخاص و در نهایت بیمه مهندسی
شکست ماشینآالت (ماشینآالت الکترونیک و
مکانیکال) است.
شرکتهای دانشبنیان میتوانند بهمنظور
بهرهمندی از این تسهیالت ،با مراجعه به
نمایندگیهای منتخب در سراسر ایران
درخواست خود را برای دریافت بیمهنامه ارائه
دهند و پس از مشخص شدن نوع بیمه از سوی
نمایندگیها ،شرکتها با مراجعه به پرتال
 bizservicesمیتوانند درخواست خود را در
بخش حمایتهای بیمهای پر کنند تا درنهایت
پس ارائه معرفینامه از سوی معاونت علمی و

فناوری ریاست جمهوری ،صدور بیمهنامه از
سوی نمایندگیهای منتخب بیمه ایران انجام
پذیرد.

مرکز فناوری انرژی راهاندازی میشود

کامبیــز مهــدیزاده ،دبیــر ســتاد توســعه
فنــاوری حــوزه انــرژی معاونــت علمــی ،از
راهانــدازی نخســتین مرکــز فنــاوری انــرژی
خبــر داد و اظهــار کــرد« :ایــن مرکــز بـهزودی
بــا حمایــت ســتاد و بخــش خصوصــی
راهانــدازی میشــود تــا تمامــی
و
شــتابدهندهها
اســتارتآپها،
شــرکتهای دانشبنیــان حــوزه انــرژی بــه
صــورت متمرکــز فعالیــت خــود را در آن
ادامــه دهنــد ».مهــدیزاده راهانــدازی ایــن
مرکــز را گامــی بــرای ســاماندهی فعالیتهــا
در حــوزه انــرژی دانســت و ادامــه داد« :ایــن
مرکــز مکانــی بــرای ارائــه نوآوریهــای
حــوزه انــرژی اســت تــا شــرکتهای حاضــر
در آن ایدههــا و توانمندیهــای خــود را در
ایــن حــوزه عرضــه کننــد .بــرای راهانــدازی
ایــن مرکــز بخــش خصوصــی همچــون
اســتارتآپها و شــتابدهندهها اعــام
آمادگــی بــرای ســرمایهگذاری کردهانــد و
زیرســاختها بــرای راهانــدازی مرکــز فراهــم
شــده اســت ».دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری
حــوزه انــرژی معاونــت علمــی بــا اشــاره بــه
اینکــه تبدیــل شــرکتهای کوچــک حــوزه
انــرژی بــه شــرکتهایی بــزرگ از اهــداف

فعالیــت ایــن مرکــز اســت ،بیــان کــرد« :ایــن
مرکــز بســتری را فراهــم میکنــد تــا
شــرکتهای توانمنــد امــا کوچــک بــه
شــرکتهایی قدرتمنــد تبدیــل شــوند و بــازار
خــود را توســعه دهنــد در ایــن صــورت بــا
فعالیــت خــود بــه اقتصــاد کشــور نیــز نفــع
میرســانند .اســتارتآپها ،شــتابدهندهها
و شــرکتهای عالقهمنــد بــه فعالیــت در
حــوزه انــرژی میتواننــد بــا مراجعــه بــه
ســتاد ،توانمنــدی و ایدههــای خــود را ارئــه
دهنــد و پــس از بررســی توســط تیــم
کارشناســی بــه آنهــا فرصــت حضــور در
مرکــز و حمایــت بــرای توســعه فعالیــت و
ایدهشان داده میشود.
در ادامــه نیــز اگــر رونــد فعالیــت آنهــا رو
بــه رشــد بــود ،بــرای توســعه بــازار حمایــت
میشــوند .پــس در ایــن مرکــز ایدههــا
جمــعآوری میشــود تــا بــرای صنعتــی
شــدن آنهــا اقدامــات الزم انجــام شــود».
مهــدیزاده در بخــش بعــدی ســخنان خــود
بــه فعالیتهــای ســتاد در دور جدیــد اشــاره
کــرد و گفــت« :در ســتاد بــه دنبــال ایــن
هســتیم تــا بــا ســاماندهی فعالیتهــای
دورههــای گذشــته زمینــه را بــرای توســعه
فعالیتهــا فراهــم کنیــم .بنابرایــن سرنوشــت
تمــام پروژههــای ســتاد مشــخص میشــود
تــا بــا تغییــر مدیریتهــا افــراد جدیــد دچــار
چالــش نشــوند .همچنیــن جدولــی آمــاده
شــده تــا از ایــن پــس میــزان پیشــرفت
پروژههــا مشــخص باشــد کــه در چــه
وضعیتــی قــرار دارنــد».
وی بــه اســتفاده از دســتاوردهایی همچــون
اســکن کــد و هولوباکــس در ســتاد نیــز
اشــاره کــرد کــه دسترســی بــه اخریــن
اخبــار و دســتاوردهای حــوزه انــرژی را آســان
میکنــد و بــه نوعــی صرفهجویــی در وقــت
و هزینــه را بــرای عالقهمنــدان در ایــن حــوزه
بــه دنبــال دارد.
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مد� استارتآپ «ژاکت»:
ی
ام� عصاری ،ی

گفتوگو

نه وام میخواهیم
نه انتظار نامعقولی داریم!
پریسا اماموردیلو

استارتآپ «ژاکِت» شامل مجموعهای از قالبها و افزونههای آماده مخصوص
سیستم مدیریت محتوای وردپرس است که کامال فارسیسازی و راستچین
شدهاند .کاربرانی که قصد دارند برای خود یک سایت شخصی ،شرکتی ،سازمانی
یا فروشگاهی داشته باشند ،میتوانند وردپرس را رایگان دریافت کنند و در کمتر
از چند دقیقه روی هاست و دامنه اختصاصی خود سایتشان را ایجاد کنند.
امیر عصاری مدیریت سایت این استارتآپ را بر عهده دارد .او  33سال سن دارد و
در سال  1392در مقطع کارشناسی رشته فناوری اطالعات ،گرایش فناوری اطالعات
فارغالتحصیل شده است .عصاری در کنار اشاره به چالشهای مختلف استارتآپشان
و البته فرصتهایی که در این حوزه وجود دارد ،تاکید میکند که شرایط برای
کسبوکارهای نوپا باید بهتر شود« .علیالخصوص قوانین مالیاتی برای کسبوکارها
در فضای مجازی شفافتر شوند و معافیتهایی برای کسبوکارهای نوپا در نظر گرفته
شود ».گفتوگوی «سرآمد» با این جوان استارتآپی را از نظر میگذرانید.
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قبل از اینکه در استارتآپ «ژاکت» فعالیت
داشته باشید ،در چه حوزههای تخصصی کار
میکردید؟
تقریبا از سال  1381فعالیت در فضای مجازی
را با ایجاد یک وبالگ شروع کردم و سال 1383
یک سایت نرمافزاری راهاندازی کردم .به دلیل
نبود سایتهای تخصصی نرمافزاری در آن زمان،
بهسرعت بازدیدکنندگان زیادی جذب سایت شدند
و سال  1384و در زمانی که پرداخت آنالین
در ایران وجود نداشت ،اولین فروشگاه اینترنتی
نرمافزاری خودم را با فروش ویندوز ویستا راهاندازی
کردم .آن زمان به دلیل سرعت بسیار پایین اینترنت
کاربران (در بهترین حالت سرعت دانلود  5کیلوبایت
در ثانیه بود) نرمافزارهایی همچون سیستمعامل و
سایر نرمافزارهای تخصصی مثل فتوشاپ ،مجموعه
آفیس و ...با تاخیر خیلی زیاد توسط شرکتهای
نرمافزاری ارائه میشد و با توجه به تخصصی بودن
و بهروز بودن محتوای سایت دانلودی که داشتم،
توانستم بسیاری از نرمافزارهایی را که متقاضیان آن
امکان دانلود با سرعت پایین را نداشتند ،به فروش
برسانم.
با وجود محدودیتهای آن زمان ،ازجمله تازه بودن
خریدهای اینترنتی و مشکالت هماهنگی با شرکت
پست جمهوری اسالمی ایران و مشکالتی همچون
هزینههای سفارشهای مرجوعی و تسویههای
دیرهنگام شرکتهای واسط برای دریافت مبالغ
اخذشده از خریداران (خریدها همگی منوط به
پرداخت در منزل بود) درآمد فروش اینترنتی
خیلی خوب بود و یادم است همان زمان نیز
بیش از دو برابر حداقل حقوق فعلی که توسط
وزارت کار معین میشود ،فروش داشتم .در همان
حین ضمن راهاندازی یک فروشگاه اینترنتی دیگر
مخصوص بازیهای رایانهای ،با ویژهنامه کلیک که
اولین ویژهنامه فناوری اطالعات در کشور بود و جزو
ضمایم رایگان روزنامه جامجم بهشمار میرفت،
همراه شدم و بهعنوان عضو تحریریه در نگارش
مقاالت تخصصی و آموزشی با این ویژهنامه همکاری
داشتم و خوشبختانه تا امروز نیز این همکاری ادامه

دارد.
از سال  1385به دلیل سربازی و برخی مشغلههای
شغلی دیگر و مشکالت فراوان فروش اینترنتی
در آن زمان ،کمکم فروشگاه اینترنتی و سایت را
تعطیل کردم و از همان سالها تا همین چند سال
پیش در چندین شرکت خصوصی بهعنوان مشاور
آیتی مشغول به کار بودم و در یک شرکت نیز
به صورت ثابت بهعنوان مدیر آیتی همکاری
میکردم .در کنار این موارد در منزل نیز کارهایی
همچون طراحی سایت و ...را انجام میدادم .آن
زمان استارتآپی به این شکل وجود نداشت و من
بهشدت دوست داشتم همراه با سرعت رشد فناوری
اطالعات ،آموزش ببینم و وقتهای آزادم را بهطور
کل به یادگیری اختصاص میدادم.
کمی درباره استارتآپ «ژاکت» و فرایند
کارش توضیح دهید .اینکه از چه زمانی
مشغول به کار شده و چه امکاناتی را در اختیار
کاربرش قرار میدهد؟
«ژاکت» قبال با نام مارکت وردپرس فعالیت داشت.
مارکت وردپرس حدودا از سال  1393ب ه صورت
آزمایشی راهاندازی شده بود و در سال 1395
تصمیم گرفته شد تا بهصورت جدیتر به فعالیت
بپردازد .تقریبا شهریورماه  1395بود که مدیریت
مارکت وردپرس به من واگذار شد و بعد از چند ماه
مارکت وردپرس به «ژاکت» تغییر نام داد.
درحال حاضر «ژاکِت» شامل مجموعهای از قالبها
و افزونههای آماده مخصوص سیستم مدیریت
محتوای وردپرس است که کامال فارسیسازی و
راستچین شدهاند .کاربرانی که قصد دارند برای
خود یک سایت شخصی ،شرکتی ،سازمانی یا
فروشگاهی داشته باشند ،میتوانند وردپرس را به
رایگان دریافت کنند و در کمتر از چند دقیقه روی
هاست و دامنه اختصاصی خود سایتشان را ایجاد
کنند.
در ادامه برای داشتن یک طراحی بسیار حرفهای و
افزودن امکانات به این سایت میتوانند با مراجعه به
سایت  Zhaket.comو کلیک روی گزینه عضویت،
عضویت رایگان خود را در سایت ایجاد کرده و ضمن
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بررسی محصوالت سایت ،با هزینه میانگین کمتر
از  200هزار تومان نسبت به تهیه قالب و چندین
افزونه مورد نیاز خود اقدام کرده و بهصورت کامال
تخصصی فعالیت یا کسبوکار در فضای مجازی را
آغاز کنند.
مدل درآمدی «ژاکت» ،مارکتپلیس (Market
 )Placeاست .ب ه عبارت دقیقتر« ،ژاکت» پلتفرمی
است که فروشندگان میتوانند محصوالت خود را
ب ه صورت آنالین در آن به فروش برسانند و در
«ژاکت» به کسب درآمد بپردازند .در حال حاضر
تمامی توسعهدهندگان و برنامهنویسان از سراسر
ایران و حتی خارج از ایران ،جزو فروشندگان
«ژاکت» به شمار میروند و محصوالتشان نیز
افزونهها و قالبهایی است که برای سیستم مدیریت
محتوای وردپرس ایجاد کرده یا فارسیسازی
کردهاند.
فروشندگان با عضویت کامال رایگان در «ژاکت»،
محصوالت خود را در سایت ثبت میکنند ،این
محصوالت توسط کارشناسان «ژاکت» بررسی
میشوند تا ضمن تایید اصالت آنها و اطمینان از
آلوده نبودن محصوالت به کدهای مخرب ،عملکرد
محصول و صحت فارسیسازی یا راستچین کردن
آن نیز بررسی شود و درنهایت محصولی بیعیب و
نقص در اختیار خریداران قرار بگیرد.
خریداران با مشاهده و مقایسه محصوالت ،میتوانند
محصول موردنظر خود را تهیه و در ادامه از شش ماه
پشتیبانی تضمینشده «ژاکت» نیز بهرهمند شده و
در صورت داشتن سوال یا مواجهه با هرگونه مشکلی،
از سیستم تیکت پشتیبانی «ژاکت» استفاده کرده
و در کمتر از  48ساعت پاسخ مشکالت خود را از
فروشنده محصول دریافت کنند.
ایده راهاندازی «ژاکت» از کجا نشئت
گرفت؟ آیا الگوی داخلی یا خارجی خاصی را
دنبال کردید؟
بنیانگذار «ژاکت» آقای علی حاجیمحمدی
هستند و ایده اولیه نیز توسط ایشان شکل گرفت.
سایت همیار وردپرس ازجمله سایتهایی بود
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که علی حاجیمحمدی راهاندازی کرده است و
ب ه صورت تخصصی به آموزش وردپرس در ایران
میپردازد.
نیاز کاربران این سیستم مدیریت محتوا و وجود یک
مارکت جهانی بزرگ با نام  Envatoکه فروش
محصوالت خود به کاربران ایرانی را بهدلیل تحریمها
ممنوع ساخته است و همینطور فارسی نبودن و
سازگار نبودن این محصوالت با زبان فارسی ،موجب
شد تا ایده شکلگیری یک مارکت بومی در ایران به
«ژاکت» امروزی تبدیل شود.
این استارتآپ رقیب داخلی هم دارد؟
درکل ،سرویس شما چه ویژگیهای برتری
نسبت به رقبای خودش دارد؟
چنانچه «ژاکت» را در شرایط فعلی به فروش قالب و
افزونههای وردپرسی محدود کنیم (در آینده نزدیک
فروش قالب و افزونه صرفا یکی از مجموعه محصوالت
ارائهشده در «ژاکت» خواهد بود) ،یک رقیب یا بهتر
است بگویم یک همکار داریم که همچون «ژاکت»،
مدل درآمدی مارکتپلیس دارد و از تنوع محصول
خوبی نیز همچون «ژاکت» برخوردار است .سایر
افرادی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند،
بهصورت انفرادی ممکن است یک سایت مستقل
را نیز برای فروش محصوالت خود داشته باشند ،اما
در اغلب موارد جزو فروشندگان «ژاکِت» هستند و
با تکیه بر نیازهای توسعهدهندگان و خریداران سعی
کردیم برتریهای بسیاری نسبت به رقبا داشته
باشیم .مواردی همچون سیستم تیکت پشتیبانی
پیشرفته ،تضمین بازگشت وجه به مدت شش
ماه ،پاسخگویی به مشکالت کاربران در حداکثر
 48ساعت ،ذخیرهسازی مادامالعمر سفارشهای
کاربران در سایت و دسترسی همیشگی ایشان به
فایل خریداریشده ،دسترسی رایگان کاربران به
نسخههای بهروزرسانی محصوالت خریداریشده
ازجمله مزیتهای فعلی «ژاکت» برای خریداران به
شمار میروند.
مواردی همچون مجهز کردن محصوالت به سرویس
گارد «ژاکت» برای جلوگیری از کپی غیرمجاز
محصول ،اطالعرسانی تمامی رخدادها اعم از فروش

جدید ،دیدگاه جدید و تیکت جدید توسط سرویس
ایمیل و پیام کوتاه ،پرداختهای منظم و هفتگی،
تبلیغات رایگان محصوالت منتشرشده در سایت و
فراهمسازی سیستم تیکت پشتیبانی حرفهای به
همراه قابلیت ایجاد تیم پشتیبانی ازجمله برتریهای
«ژاکت» نسبت به سایر مارکتپلیسهای مشابه
داخلی و حتی خارجی است ،چراکه در بسیاری
از مارکتپلیسها هیچگونه ابزاری برای پشتیبانی
از خریداران در اختیار فروشندگان قرار نمیگیرد
و خود فروشندگان مجبور هستند روی سایتهای
خود این سرویسها را پیادهسازی کنند ،اما ما در
«ژاکت» تمامی ابزارها و سرویسهای الزم برای
فروش و پشتیبانی حرفهای محصوالت را در اختیار
فروشندگان قرار میدهیم.
سرمایه اولیه استارتآپ «ژاکت» چقدر بوده
است؟ درواقع برای راهاندازی این استارتآپ،
چقدر پول و چقدر تخصص نیاز بود؟
در سال  1393حدودا  20میلیون تومان سرمایه
مالی برای مارکت وردپرس درنظر گرفته شد و با
استفاده از سیستم مدیریت محتوای وردپرس و
ابزارهای آماده آن ،صرفا به کمک پارهوقت یک
نیروی فنی ،نسخه اولیه مارکت وردپرس که در
ادامه به استارتآپ «ژاکت» تبدیل شد ،شکل
گرفت.
در حال حاضر سرمایهگذار دارید یا خیر؟
کمی هم درباره چالشهای مالیتان برایمان
بگویید.
فعال جذب سرمایه انجام نشده است .در «ژاکت»
سعی کردیم رشد هزینهها را با رشد درآمد همگام
کنیم .بهعنوان مثال در سال  1395فقط بنده در
«ژاکت» بودم و حاال پس از گذشت دو سال ،حدود
 10نفر به صورت ثابت و تماموقت در «ژاکت»
مشغول به کار هستند .همچنان تاحدودی در نقطه
سربهسر از نظر درآمد و هزینه هستیم ،اما فعال
توان انجام کمپینهای تبلیغاتی بزرگ را نداریم و
در مباحث فنی و تغییرات مرتبط با پلتفرم نیز به
دلیل برخی چالشهای مالی با سرعت کمتری پیش
میرویم.

درآمد «ژاکت» در ابتدا چقدر بوده و االن به
چقدر رسیده است؟ درباره مدل درآمدیتان
هم توضیح دهید.
سال  95حدودا روزی  300هزار تومان فروش
داشتیم .االن بعد از دو سال درآمد روزانه در حالت
عادی بیش از  20برابر شده است.
با توجه به مدل درآمدی از نوع مارکتپلیس ،بخشی
از مبلغ حاصل از فروش محصول بهعنوان سهم
«ژاکت» لحاظ میشود .این سهم بهطور متوسط در
حال حاضر بین  0تا  20درصد است.
تبلیغاتی که برای «ژاکت» انجام میدهید ،به
چه صورت است؟
بیشتر سعی میکنیم با تمرکز روی سئو از ورودی
رایگان گوگل بهرهمند شویم .ارائه خدمات مناسب
و محصوالت باکیفیت نیز موجب میشود تا خود
کاربران به تبلیغ «ژاکت» بپردازند و در ادامه از
کمکها و حمایتهای تبلیغاتی سایت همیار
وردپرس نیز بهرهمند میشویم و گاهی نیز تا جایی
که بودجه اجازه دهد ،در برخی سایتهای مرتبط
تبلیغات بنری داریم .البته جشنوارههای فروش
ویژه و ایدههای کارشناسان مارکتینگ «ژاکت» در
تبلیغات با کمترین هزینه برای بیشترین بازدهی نیز
جزو برنامههای تبلیغاتی «ژاکت» است.
درباره اعضای تیم و تخصصهایشان هم
برایمان بگویید .تیمتان چند نفر و با چه
تخصصهاییاست؟
درحال حاضر تقریبا  10نفر به صورت ثابت در
«ژاکت» همکاری میکنند .دو مهندس برق
داریم و چند کارشناس نرمافزار .یکی از همکاران
خوشذوقمان هم فارغالتحصیل رشته گرافیک است
و یک دانشجو هم داریم .تیم فنی متشکل از چهار
نفر است که در توسعه  Backendو Frontend
فعالیت میکنند و سایر همکاران نیز در بخش
مدیریت محصول ،پشتیبانی ،مارکتینگ و طراحی
هستند.
فکر میکنید در چند سال آینده این
استارتآپ به کجا میرسد و برای چند نفر
اشتغالزاییمیکند؟
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انشاءاهلل تا پایان سال  97از بخشهای جدید
«ژاکت» رونمایی میشود و طی سه سال آینده به
بزرگترین مارکت محصوالت مجازی (شامل قالب،
افزونه ،عکس ،گرافیک ،فیلم ،موزیک ،خدمات
تخصصی ،الیسنسهای نرمافزاری و )...در ایران
تبدیل میشویم .فکر کنم طی این مدت بتوانیم به
صورت مستمر برای حداقل  5000نفر اشتغالزایی
کنیم.
از عمده چالشهای کاری که در این مدت با
آن روبهرو بودهاید ،برایمان بگویید.
حمالت سایبری به سرورهایمان یکی از بیشترین
مشکالتی بوده که برایمان رخ داده است .مثال یک
بار پیامی به زبان انگلیسی دریافت کردیم که یک
بیتکوین (آن زمان حدود  5000دالر بود) بدهید
تا با حمالت  DDosسرور شما را مختل نکنیم.
ما هم زیر بار حرف زور نرفتیم و به دلیل وجود
برخی مشکالت در فایروالهای سرورهای ایران (آن
زمان سرورهایمان داخل کشور بود) تقریبا دو روز
سایت با اختالل مواجه بود! در ادامه گاهی اوقات
برای فرهنگسازی ،هم برای خریداران و هم برای
فروشندگان با چالشهایی همراه بودیم .گاهی اوقات
خریداران انتظارات بسیار زیادی از فروشندگان دارند
(مثال فکر میکنند فروشنده محصول در «ژاکت»
باید همچون بخش پشتیبانی فروش هاست به
صورت  24ساعته پاسخگوی تلفنی ایشان باشد و
تمامی سواالت و مشکالت غیرمرتبط با محصول
خریداریشده را هم از فروشنده یک محصول
بپرسند) و در مواردی نیز فروشندگان فکر میکنند
در فضای مجازی نباید هیچ تعهدی به خریداران
داشته باشند و قوانین «ژاکت» را سختگیری
بیهوده یا صرفا به نفع خریداران تفسیر میکنند .به
نظر من برقراری ارتباط موثر با خریدار و فروشنده
و فرهنگسازی در این زمینه یکی از بزرگترین
چالشهای مدل درآمدی مارکتپلیس به شمار
میرود.
آیا از حمایتها و همکاریهای نهادهای
مرتبط هم بهره بردید؟ مسئول یا نهادی از
شما و ایدهتان حمایت کرده؟
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تا امروز به جز حمایت کاربران و تالش دلسوزانه
همکارانم ،توسط هیچ نهادی مورد حمایت قرار
ی که در شرایط اقتصادی فعلی
نگرفتهایم ،در صورت 
توانستیم با کمترین سرمایه ،همچون  100بنگاه
اقتصادی اشتغالزایی کنیم.
برای توسعه کارمان ،هیچ وامی نمیخواهیم و
برای رویاهای محققنشده نیز درخواست بودجه
یا حمایت نداریم .فقط انتظار داریم شرایط برای
کسبوکارهای نوپا بهتر شود .علیالخصوص قوانین
مالیاتی برای کسبوکارها در فضای مجازی شفافتر
شوند و معافیتهایی برای کسبوکارهای نوپا در نظر
گرفته شود تا بتوانند با کمترین نگرانی به شخصیت
حقوقی تبدیل شوند .یکی از مهمترین دستاوردهای
کسبوکارهای نوپا و استارتآپها کارآفرینی است،
اما هرچه کارآفرینی آنها بیشتر میشود و برای
افراد بیشتری اشتغالزایی ایجاد میکنند ،ترس از
قوانین مالیاتی بیشتر میشود .استارتآپها حاضرند
در ابتدای راه از جیب خودشان هزینه کنند تا این
کارآفرینی و کسبوکار شکل بگیرد .بهعنوان مثال
سهم ما از فروش محصوالت بسیاری از فروشندگان
صفر درصد است و مبالغ دریافتی از خریداران را
عینا به فروشنده میپردازیم ،اما همواره بیم این را
داریم که برای فروش محصولی که هیچ درآمدی از
آن نداشتهایم ،بدهکار مالیاتی شویم.
به کسانی که قصد دارند کسبوکاری نو
را شروع کنند ،چه توصیههایی دارید و چه
تجربههایی را با آنها در میان میگذارید؟
حتما تمام جوانب کسبوکار را در نظر بگیرند.
رویاپردازی نکنند و در ابتدا کسبوکار خود را با
کسبوکارهای بسیار بزرگ مقایسه نکنند .هیچ
کسبوکار بزرگی یکشبه و یکساله بزرگ نشده
است .شروع کنند و تالش و تمرکز را جزو مهمترین
فاکتورهای تاثیرگذار در موفقیت خود لحاظ کنند.
خود را برای چالشهای بزرگ و غافلگیرانه آماده
کنند و شک نداشته باشند با تالش و پشتکار
میتوانند بر هر مشکلی غلبه کنند ،زیرا معتقدم
لذت غلبه بر مشکالت سخت است که انسان را برای
مواجهه با مشکالت بزرگتر قدرتمندتر میکند.

توسعه فرهنگ مشاورههای تخصصی
با کمک اکوسیستماستارتآپی
زهرا طالبی
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گفتوگو

یز
ام� ب� تا� ،بنیانگذاراستارتآپ
«الوب�» مطرح شد
در گفتوگوی «رسآمد» ب� ی

از ابتدای تحصیالت آکادمیک تا پایان آن را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده
است .امیر براتی ،متولد سال  68است و در سال  87در رشته مهندسی صنایع از
دانشگاه صنعتی شریف ،فارغالتحصیل شده است .سپس سال  91در رشته  MBAدر
مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته میشود و سال  94هم در رشته دکترای مدیریت
گرایش کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف ،مشغول به تحصیل میشود.
براتی ایدهپردازاستارتآپ «الوبیز» ( )Alobizاست که تالش دارد با کمک فضای مجازی،
مشاورههای تخصصی در حوزههای کسبوکار را به فعاالن اقتصادی ارائه دهد .خودش درباره
پیشینه تاسیس ایناستارتآپ میگوید :پیش از «الوبیز» یک فعالیت مشابهی در اوایل سال
 95آغاز کردیم ،تحت عنوان «نقشاپ» ( )naghshup.irکه در آن تالش کردیم بستری ایجاد
کنیم که فعاالن حوزه کارآفرینی را در زیستبوم کارآفرینی جانمایی کنیم و مسیر آغاز و توسعه
استارتآپها را با توجه به متدهای مطرح جهانی معرفی کنیم .بعد از آن ایده «الوبیز» را با
همکاری عدهای از بچههای دانشگاه صنعتی شریف پی گرفتیم .درنهایت «الوبیز» را اوایل سال 97
استارت زدیم و تقریبا اوایل تیرماه امسال با عرضه در کافه بازار و سیب اپ ،شروع به فعالیت کرد.
او معتقد است حوزه فعالیت یکاستارتآپ باید دغدغه ایدهپردازش شود تا بتواند در
کارش موفق باشد ،نه اینکه حوزه فعالیت یک کسبوکار نوپا در زمره عالیق و دغدغههای
خالق آناستارتآپ نباشد و صرفا برای درآمدزایی وارد آن کسبوکار شده باشد.
درباره ریزهکاریهای راهاندازیاستارتآپها در ایران ،نحوه فعالیتاستارتآپ «الوبیز» و
چالشهای پیش روی فعاالناستارتآپی کشور با بنیانگذاراستارتآپ «الوبیز» گفتوگو کردیم.
درباره استارتآپ «الوبیز» برایمان بگویید.
چه نیازی از مخاطبان را برطرف میکند؟
الوبیز یک پلتفرم مشاوره در حوزه کسبوکار است
که بر بستر اپلیکیشن موبایل (اندروید و «آی او
اس») و همچنین نسخه تحت وب ،برای کاربران در
دسترس است .هدف ما این است که «الوبیز» تبدیل
شود به شبکه مشاوران برتر حوزه کسبوکار که در
این بستر ،مشاوران مختلفی که در حوزههای مختلف
کسبوکاری فعالیت میکنند ،بتوانند در کوتاهترین
زمان ممکن در دسترس تعداد بسیار بیشتری از
کاربران قرار بگیرند .الوبیز به این صورت کار میکند
که مشاوران مختلف داخلش پروفایل ایجاد میکنند.
هزینه تماس با هر مشاور هم کامال مشخص است.
تماس به صورت دقیقهای محاسبه میشود .مشاور در
پروفایل خود برنامه زمانی مشخص میکند و در خارج
این برنامه زمانی ،امکان تماس با مشاور وجود ندارد.
در این مواقع ،امکان رزرو تماس در این پلتفرم تعبیه
شده است تا مشاور در موقع مناسب ،با کاربر تماس
بگیرد .بهزودی امکان رزرو جلسه حضوری و رزرو چت
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ویدیویی نیز به الوبیز اضافه خواهد شد .اگر کاربران
سوالی در هر دسته داشته باشند ،میتوانند با تماس
تلفنی که از طرف الوبیز برقرار میشود ،با مشاور مورد
نظر خود ارتباط برقرار کنند .درواقع الوبیز با کاربر و
مشاور تماس میگیرد و این دو را به هم وصل میکند
تا شماره مشاور محرمانه باقی بماند.
پرسش و پاسخ هم در «الوبیز» به صورت رایگان
وجود دارد .یعنی کاربران میتوانند سواالت خود را
مطرح کنند و مشاوران همان حوزه به سواالت پاسخ
میدهند .ما امیدواریم «الوبیز» از لحاظ محتوایی
نیز به یک بستر جامع و کامل در حوزه کسبوکار
در سطح کشور تبدیل شود و افرادی که قصد دارند
کسبوکاری را آغاز کنند ،ابتدا با مطالعه پرسشها
و پاسخها در سایت یا اپلیکیشن به کسب اطالعات
بپردازند و در صورتی که در بخشهای محتوایی
«الوبیز» پاسخ سواالت خود را دریافت نکردند ،از
طریق ارتباط تلفنی با بهترینها مشورت کنند.
پرداخت هزینه برای کاربر چطور است؟
کاربر باید حسابش را شارژ کند .زمانی که با مشاور

تماس میگیرد ،اگر طول ارتباط کمتر از یک دقیقه
باشد ،مبلغی کسر نمیشود ،و به منزله انصراف از
تماس است .اما اگر بیش از یک دقیقه باشد ،متناسب
با مبلغی که مشاور تعیین کرده ،از حساب کاربر کسر
میشود.
پس مبلغ دریافتی از سوی مشاورها نیز با هم
متفاوت است؟
بله .طبق پیشنهاد دریافتی مشاور و ارزیابی «الوبیز»،
مبلغی برای مشاوران تعیین میشود.
در حال حاضر چه متخصصان و مشاورانی در
کدام بسترها ارائه خدمت میکنند؟
در حال حاضر فراخوانی در خصوص دعوت مشاوران
کسبوکار در حوزههای مختلف برای همکاری با
«الوبیز» توزیع کردهایم .از این تریبون هم استفاده
میکنم برای دعوت مشاوران کسبوکار به همکاری
با «الوبیز» .امکان ثبتنام مشاوران در سایت http://
 /alobiz.irوجود دارد .مشاورانی که در حال حاضر در
«الوبیز» به ارائه مشاوره میپردازند ،در تخصصهای
ثبت امور حقوقی ،بیمه و قانون کار ،مالیات و امور
مالی ،تامین مالی و سرمایهگذاری ،بازاریابی و فروش،
توسعه کسبوکار ،صادرات و واردات و مدیریت
منابع انسانی هستند .تا چند هفته آینده دستههای
تخصصی صنعت نیز اضافه میشود که طی آن ،امکان
مشورت با کارآفرینان باتجربه و خبره در «الوبیز»
فراهم میشود تا از طریق انتقال تجربه با عزیزانی
که سالها در صنعت این کشور فعالیت داشتهاند و
تجارب ارزشمندی کسب کردهاند ،فعاالن اقتصادی
بتوانند بهتر و بهینهتر کسبوکار خود را اداره کنند.
امکان فعال شدن مشاوران کسبوکار خارج از کشور
نیز در حال حاضر در این پلتفرم وجود دارد و بهزودی
به سراغ ایرانیان خارج از کشور نیز خواهیم رفت تا در
حوزههای مختلف کسبوکاری ،کاربران داخل کشور
بتوانند از نظرات آنها استفاده کنند.
در این مدت چند هفتهای به درآمد هم
رسیدهاید؟
با توجه به اینکه تازه شروع به فعالیت کردهایم ،انتظار
خاصی نسبت به کسب درآمد در ماه نخست نداشتیم.
اما در همین چند هفته ،در سطح قابل قبولی کاربران

حساب خود را در اپ شارژ کردهاند و حدود 70
دقیقه نیز تاکنون مکالمه از طریق اپ صورت گرفته
است .امیدواریم با جذب سرمایه و افزایش طرحهای
تشویقی برای کاربران ،با سرعت میزان تراکنشهای
خود را افزایش دهیم.
با توجه به اینکه خودتان خالق یک کسبوکار
نوپا هستید ،آیا برای دیگر استارتآپها
شرایط خاصی را برای بهرهمندی از مشاوران و
متخصصان «الوبیز» در نظر گرفتهاید؟
ما از مشاوران مختلف دعوت میکنیم به «الوبیز»
ملحق شوند .به این دلیل که ما قصد داریم «الوبیز»
به پلتفرم مشاوران کشور تبدیل شود .افراد وقتی از
یک حوزه کسبوکار سوال دارند ،ابتدا درباره آن
حوزه در «الوبیز» مطالعه میکنند و در صورتی که
به پاسخ سوالشان نرسند ،به سراغ مشاوره تلفنی
میروند .درواقع مشاوره تلفنی ،مقدمهای برای مشاوره
حضوری و مشاوره حضوری مقدمهای برای ادامه
همکاری با فرد یا تیمی است که یک کسبوکاری
را آغاز کرده است .بنابراین هر کسبوکار نوپا یا
استارتآپی میتواند از این بستر استفاده کند و در
کمترین زمان ممکن ،به پرسشهایی که در هر زمینه
تخصصی دارد ،پاسخ داده شود.
ایده راهاندازی این استارتآپ از کجا آمده
است؟
ایده «الوبیز» از نقشاپ به ذهن ما رسید .ما در نقشاپ،
نهادهای مختلف فعال در زیستبوم کارآفرینی
را معرفی میکردیم .بعد از مدتی مشاوران را هم
اضافه کردیم .به این فکر کردیم که بهتر است بخش
مشاوران را به بستری پویاتر و تعاملی تبدیل کنیم
که درنهایت منجر به «الوبیز» شد .اجرای «الوبیز»
هنگامی شروع شد که با یکی از دانشجویان نخبه
رشته نرمافزار دانشگاه شریف آشنا شدیم که ایشان
در حال حاضر یکی از اعضای تیم ما هستند .یک
ظرفیت دیگر که در «الوبیز» وجود دارد ،این است
که مدیران و مسئوالن دولتی هم بتوانند به صورت
رایگان در این بستر با استفاده از همه ظرفیتهایی که
برای تعیین زمان ،رزرو و ...که دارد ،با فعاالن اقتصادی
در ارتباط باشند.
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در حال حاضر چند مشاور کسبوکار در
«الوبیز» پروفایل تشکیل دادهاند و به ارائه
مشاوره میپردازند؟
حدود  60مشاور فعال داریم و حدود  120مشاور هم
تقاضای همکاری دادند که در دست بررسی است.
استارتآپ «الوبیز» نمونه داخلی هم دارد؟
داخل کشور نه ،اما نمونه خارجی شبیه به «الوبیز»
موارد موفقی وجود دارد .البته فراهم شدن این
سازوکار در بستر اپلیکیشن ،تاکنون وجود ندارد ،یا
حداقل ما هنوز شناسایی نکردهایم.
سرمایه اولیه برای راهاندازی استارتآپ
«الوبیز» چقدر بوده است؟
از آنجایی که تیم فنی ما خود بچهها بودند و اغلب
کارها توسط خود بچهها انجام شده ،حدود  150تا
 200میلیون تومان هزینه کردهایم.
تیم «الوبیز» چند نفر و با چه تخصصهایی
هستند؟
تیم ما پنج نفره است .دو نفر فنی و سه نفر بازاریابی
و مارکتینگ.
تبلیغات هم انجام دادهاید؟
خیر .تازه شروع کردیم .منتظر جذب سرمایه هستیم
تا بتوانیم به سراغ تبلیغات برویم و خود را بیشتر
معرفی کنیم.
مدل درآمدی «الوبیز» به چه صورت است؟
درآمد «الوبیز» از مشاورههایی است که انجام میشود.
درواقع حدود  20درصد از حق مشاورههایی که
کاربران به مشاوران میپردازند ،به «الوبیز» تعلق
میگیرد که این رقم بسته به رقمی که مشاور دریافت
میکند ،متفاوت خواهد بود .این نکته را هم باید
یادآور شوم که مشاوران به واسطه «الوبیز» میتوانند
به اشتغال مطلوبی دست پیدا کنند .چون وارد بستری
میشوند که هم میتوانند از زمانشان بهینهتر استفاده
کنند و هم اینکه به تعداد زیادی تقاضا وصل شوند
که «الوبیز» این تقاضا را در اختیارشان قرار میدهد.
تحقیقات نشان میدهد که بخش زیادی از شرکتهای
ورشکسته ،دلیل شکستشان را عدم مشورت کافی با
افراد مجرب عنوان میکنند .اغلب این شرکتها به
دنبال مشاورانی هستند که از خارج از حلقه داخلی
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شرکت ،بتوانند نکات مهمی را به شرکت گوشزد کنند.
بنابراین «الوبیز» به شرکتها این امکان را میدهد
که با استفاده از یک خرد جمعی ،به توسعه بهینه
کسبوکارشان بپردازند .بهویژه که مشاوران الوبیز
از کارآفرینان و مشاوران داخلی و خارجی هستند و
میتوانند در هر حوزهای اطالعات مفیدی را در اختیار
کاربران قرار دهند .البته نمیتوانم پیشبینی کنم که
برای چند نفر اشتغالزایی خواهیم داشت ،چراکه ادامه
مسیر «الوبیز» به میزان تقاضای کاربران هم بستگی
دارد .درواقع بخشی از وظیفه «الوبیز» ،ایجاد فرهنگ
مشورت و استفاده از مشاوران و خرد جمعی در حوزه
کسبوکار است که وظیفه بسیار سنگینی است.
مهمترین چالشهایی که در مسیر کاریتان
با آن برخورد داشتهاید ،چه موانعی بوده است؟
چالش اصلی ما فرهنگ استفاده از مشاور است .درواقع
هنوز این فرهنگ بین مردم وجود ندارد که پیش از
اینکه به مشکلی برخورد کنند ،به سراغ مشاور بروند
و از او راهنمایی طلب کنند .به اعتقاد من ،بزرگترین
چالش ما فرهنگسازی و ایجاد تقاضا در بین مردم
است .اگر نتوانیم در فرهنگسازی خوب عمل کنیم،
«الوبیز» هم نمیتواند پیشرفت کند .شرکتهایی که
یک بار یک مشکل جدی بیمه یا مالیات را از سر
گذراندهاند ،خیلی بهتر ارزش مشاوره را میدانند و
احساس نیاز میکنند.
افراد زیادی وجود دارند که به فکر راهاندازی
یک استارتآپ هستند .توصیه شما به این
افراد چیست؟
توصیه میکنم افراد وارد حوزهای از کسبوکار شوند
که بیش از اینکه به درآمد آن کسبوکار فکر کنند،
آن مسئله ،دغدغه اصلی خودشان باشد تا با عالقه
و انرژی بیشتری مسیر را طی کنند .مثال «الوبیز»
مسئلهای بود که خأل آن را در کشور احساس
میکردیم و اولویت اصلیمان روی این مطلب بود که
این خأل را پر کنیم و بتوانیم در این زمینه کار مفیدی
را انجام دهیم .در کنار دغدغه شخصی ،باید درآمدی
که این کسبوکار قرار است به همراه داشته باشد
هم سنجیده شود .چراکه هر کسبوکاری برای زنده
ماندن احتیاج به درآمد مطلوب دارد.

با کیفیت باال و قیمت مناسب
محصولمان بازار را قانع کردیم
پروین امامی

آلودگی هوا که با تحریمها جمع شد ،زمزمههای بنزین غیراستاندارد شنیده شد .اینکه عدد
اکتان بنزین تولیدیمان استاندارد نیست یا از اکتانافزاهایی استفاده میشود که آلودگی
زیستمحیطی به همراه دارند .سکینه حبیبی و گروهش در سال  91با تمرکز بر حل همین
مشکل ،شرکت دانشبنیان آرامید یزد را تاسیس کردند .آنها اکتانافزایی تولید کردند
که مواد اولیهاش از محصوالت داخلی تامین میشد ،آلودگیهای زیستمحیطی معمول را
ایجاد نمیکرد و قیمت مناسبی داشت .او میگوید با تکیه بر همین ویژگیها توانسته بازار
را قانع کند که از محصوالت این شرکت خرید کنند .البته زمینه فعالیت آرامید یزد به این
کار ختم نمیشود .با حبیبی که مدیرعامل این شرکت است ،درباره فعالیتهای شرکت
توگو نشستیم.
و مشکالتی که بر سر راه شرکتهای دانشبنیان وجود دارد ،به گف 
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گفتوگو

مد�عامل ش�کت دانشبنیان آرامید ی ز�د
حبی� ،ی
گفتوگو ب� سکینه ب

شرکت آرامید یزد در چه زمینهای فعالیت
میکند؟
شرکت ما در زمینه تولید اکتانافزا یا همان
باالبرنده اکتان بنزین کار میکند .در کنارش هم
کارهای تحقیقاتی در زمینه صنایع شیمیایی انجام
میدهیم مثل سولفورزدایی از مواد اولیه نفتی مثل
نفتا و میعانات گازی بنزین .در این زمینهها فروش
دانش فنی هم داشتهایم .همچنین روی روانساز
بتن نیز کار کردهایم.
وجه ممیزه شما چیست؟ در اصل
میخواهم بدانم شما چه ویژگیهایی دارید
که شرکت شما را از سایر شرکتهای مشابه
متمایزمیکند؟
ما زمانی کار خود را روی مسئله اکتانافزا شروع
کردیم که شرکتهای دیگر اصال نمیدانستند
میشود روی این موضوع کار کرد .سابقه فعالیت
شرکت به سال  91بازمیگردد .در اصل ما
شروعکننده بودیم .تاییدیه پاالیشگاه اصفهان را
هم داشتیم .حسن کارمان این بود که موادی که
وارد اکتان کردیم ،برای اولینبار بود .آنها مواد
فرعی پتروشیمی بودند که استفادهای نداشتند و
ما از همین محصوالت برای باال بردن اکتان بنزین
سود بردیم .در نهایت اکتانافزایی که ساختیم هم
کیفیت خوبی داشت ،هم از مواد اولیه داخلی تهیه
میشد و هم قیمتش مناسب و بهصرفه بود .پس
از آن کار خود را روی سوپراکتانها شروع کردیم.
سوپراکتانها چه هستند؟
سوپراکتانها موادی هستند که به مقدار خیلی
کم ،اثردهی باالیی دارند.
چرا اکتانافزا؟ چه نیازی وجود داشت که
روی این زمینه کار کنید؟
مشکلی که وجود داشت ،این بود که از ترکیبات
آلی فلزی در آنها استفاده میشد .اینها وقتی
میسوزند اکسید آهن و اکسید منگنز تولید
میکنند که هم برای موتور ماشین خوب
نیست و باعث استهالک آن میشود و هم وقتی
بنزین میسوزد ،این ترکیبات باعث آلودگیهای
زیستمحیطی میشوند .ما آن ترکیبات سمی
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را حذف کردیم و در عین اینکه محصول
تولیدیمان آن مشکالت زیستمحیطی و آسیب
به موتور را نداشت ،اثربخشیاش باال و قیمتش نیز
مناسب بود.
فعالیت این شرکت چطور آغاز شد؟ زمینه
کاری شرکت به رشته تحصیلی خودتان
برمیگردد؟
داستان فعالیت این شرکت طوالنی است .من
دکترای شیمی آلی دارم و از سال  83با گروهی
در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان شرکت
داشتم .این تا سالهای  89 ،88ادامه پیدا کرد
که تصمیم گرفتیم وارد زمینه سوخت شویم .تا
سال  91تحقیقات زیادی انجام دادیم و باالخره
در این سال شرکت دانشبنیان آرامید یزد را
تاسیس کردیم .ابتدا فعالیت خود را از پارک علم
و فناوری آغاز کردیم و کمکم کار و کیفیت خود
را ارتقا دادیم و توانستیم تاییدیه دانشبنیان خود
را دریافت کنیم .ما در زمینه اکتانافزا که کیفیت
بسیار خوبی دارد ،ثبت اختراع نیز داشتیم.
هر شرکتی برای شروع نیاز به سرمایه
اولیه دارد و پس از آن هم سرمایه در گردش
میخواهد .این پول را از کجا تهیه کردید؟
در ابتدا که میخواستیم کار خود را به عنوان
شرکت شروع کنیم ،به دنبال آن بودیم که از
تسهیالت استفاده کنیم .اصال به خاطر تسهیالتی
که به شرکتهای دانشبنیان داده میشد ،دنبال
تاییدیه دانشبنیان شرکت رفتیم اما متاسفانه با
وجود تمام دوندگیهایی که داشتیم و زمانی که
صرف کردیم ،نتوانستیم هیچگونه وامی دریافت
کنیم .به همین خاطر هم مجبور شدیم برای
شروع بعضی پروژههایمان را فعال کنسل کنیم.
برای شروع سرمایه شخصی خودمان را وسط
گذاشتیم و درآمدی را که از انجام کارهای متفرقه
کسب میکردیم ،در این کار وارد میکردیم.
یکی از مشکالتی که شرکتهای
دانشبنیان با آن درگیر هستند ،جلب اعتماد
بازار است .آنها میگویند که همچنان بازار به
شرکتهای داخلی بهسختی اعتماد میکند.

با توجه به اینکه حوزه کاری حساسی هم
دارید ،چطور توانستید بازار را قانع کنید تا از
محصول تولیدی شما استفاده کنند؟
ارتباط با بازار و جلب اعتمادشان کاری بسیار
مشکل است .ما هم خیلی زحمت کشیدیم و
دوندگی کردیم .اما دو حسن داشتیم که وجه
ممیزه ما بود و به وسیله آنها توانستیم اعتماد
بازار را جلب کنیم که از ما خرید کنند .یکی
کیفیت خوب محصولمان بود و دیگری قیمت
مناسب آن که کارمان را برای قانع کردن بازار
راحتتر کرد.
مشکالت اصلی شرکتهای دانشبنیان
را چه میدانید؟ منظورم این است که فکر
میکنید چه حمایتهایی میتواند این
شرکتها را در انجام کارشان یاری کند و
تسهیلگرباشد؟
مشکل اصلی شرکتهای دانشبنیان این است
که آنطور که باید حمایت نمیشوند .حرفهای
زیادی زده میشود اما از حرف تا عمل فاصله
وجود دارد .مثال ما با وجود اینکه امتیازهای
زیادی داشتیم ،نتوانستیم از تسهیالت با بهره
کم که به شرکتهای دانشبنیان اختصاص دارد،
استفاده کنیم .اگر امکاناتمان بیشتر بود و حمایت
میشدیم ،میتوانستیم فعالیتهای بیشتری
نیز انجام دهیم .شرکتهای دانشبنیان چون
خیلی تخصصی کار میکنند ،نیاز به حمایتهای
اینچنینی دارند .مثال ما در گذشته معافیت
مالیاتی داشتیم اما صنعتی شدیم و دیگر این
معافیت به ما تعلق نمیگیرد .بدون هیچ اطالع
قبلی به ما گفتند که معافیت ما از بین رفته است.
در حالی که این معافیت برای ما خیلی مهم بود.
همه شرکتها همین مشکل را دارند و درگیری
با اداره دارایی برایشان مشکلساز است .از طرفی
ما مدارک قوی و محکمی داریم مثل قرارداد
فروش ،گواهی ثبت اختراع و تاییدیه پاالیشگاه
که بسیاری از شرکتها فاقد آن هستند ،اما عمال
زمانی که برای دریافت تسهیالت گذاشتیم تا
سرمایه در گردش خود را افزایش دهیم و تنها به

سرمایه شخصی اندک خود اکتفا نکنیم ،تلف شد.
با شرایطی که وجود دارد ،کار برای شرکتهای
دانشبنیان سخت است.
مدیریت یک شرکت دانشبنیان چه
تفاوتی با شرکتهای تولیدی یا خدماتی
دیگر دارد؟ درواقع شما با چه معضالتی
روبهرو هستید که ویژه دانشبنیانهاست؟
از آنجا که شرکتهای دانشبنیان کار خود را
بر مبنای محصوالت جدید و تحقیقات انجام
میدهند ،در بحث  R&Dبهسختی میتوانند
نیروی مناسب کار خود را پیدا کنند .از طرفی
برای رسیدن به نتیجه نیز زمان زیادی الزم داریم
که یقینا بیشتر از شرکتهای تولیدی معمولی
است چون اساسا تحقیق و توسعه موضوعی
زمانبر است .همچنین در شرایط حال حاضر و
تحریمهای صورتگرفته ،چنانچه شرکتی مواد
اولیه کارش وارداتی باشد ،به مشکل برمیخورد.
مثال ما میخواستیم در زمینه تولیدات دارویی
کار کنیم و تخصصش را هم داشتیم اما دیدیم
باید مواد اولیه کار خود را وارد کنیم و با وجود
تحریمها دچار مشکل میشویم ،به همین دلیل
از این کار صرف نظر کردیم و انرژی خود را
روی فعالیتهایی گذاشتیم که مواد اولیهشان
داخلی است و بینیاز از واردات است .همانطور
که گفتم اغلب شرکتها مشکل سرمایه اولیه و
سرمایه در گردش را هم دارند .البته ناگفته نماند
که پارکهای علم و فناوری برای شروع شرکتها
را خوب حمایت میکنند و بستری مناسب را در
اختیارشان میگذارند تا بتوانند فعالیت خود را
آغاز کنند.
در این سالها که به عنوان مدیرعامل
مشغول به فعالیت بودید ،رفتاری دیدهاید
که نشاندهنده تبعیض جنسیتی باشد؟
خوشبختانه من تا به حال با چنین مشکلی مواجه
نشدهام .از آنجا که در سالهای اخیر مدیران زن
موفق و خوبی داشتهایم ،دیدگاه منفی در مورد
مدیریت زنان وجود ندارد و این قضیه کامال در
جامعه ما جا افتاده است.
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پرونده

ت
نو� ی� که
سه گفتوگوی �لییل ب� سه کسبواکر پ
دالر و یورو به اقتصاد کشور ت ز�ریق یمکنند

استارتآپ ارزآور
از رویا تا واقعیت

این روزها در اکوسیستم استارتآپی کشور و بهطور کلی در فضای کارآفرینی،
همه به دنبال جذب سرمایه ،درآمدزایی و یا حداقل حفظ توان فعلی مالی -فنی
خود هستند .با تالطمی که بازار ارز ایجاد کرده ،موجی از نگرانی در اقتصاد کشور
به وجود آمده و بسیاری دغدغه دارند که مبادا با جان گرفتن بازارهای غیرمولدی چون
بازار ارز و سکه و داللیهای غیرتوسعهای ،نگاه به اکوسیستمهای کارآفرینانه کمرنگ
شود .اما در این میان عدهای هم هستند که چاره را در تبدیل کردن
تهدید به فرصت یافتهاند و با استفاده از بستری که تکنولوژی و
نوآوری در اختیار آنها گذاشته پا به میدان شرایط فعلی اقتصاد کشور
گذاشتهاند تا ورق را به نفع اقتصاد و منافع ملی برگردانند .صحبت
از کسبوکارهایی است که درآمدهای خود را ارزی تعریف کردهاند.
کسبوکارهای نوینی که با استفاده از بستر اینترنت و به کمک بیزنسمدلهای
خالقانه ،در اندیشه ارزآوری هستند .در روزهایی که نرخ دالر و یورو مدام هراس
به دل کسبوکارهای داخلی میاندازد صحبت از درآمد ارزی کردن شجاعت و جسارتی
ستایشبرانگیز میخواهد .از این رو در این شماره ،سه استارتآپ موفق را معرفی کردهایم
که در سه زمینه مختلف در حال وارد کردن ارز به کشور هستند ،آنهم با ارائه خدماتی
که با ظرفیت غیررقابتی که در منطقه خاورمیانه دارند ،در صورت اینکه درست هدایت
شوند و دولتیها حمایتهای مناسبی از حوزههای آنهم به عمل آورند ،میتوان امیدوار
بود که کشور به یک منبع درآمد پایدار و البته بسیار قابلتوجه دست پیدا کند .زمینههایی
چون گردشگری سالمت که تسهیل ویزا برای خارجیها میتواند آن را به یک زمینه ارزآور
فوقالعاده تبدیل و کشور را بینیاز از صادرات مواد خام نفتی کند .به امید آن روز...

 68سرآمد /شماره چهلوششم /شهریورماه 97

سرآمد/شمارهچهلوششم/شهریورماه 69 97

ُ
مد�عامل و مهموسس استارتآپ اتیچر
گفتوگو ب� ی

پرونده

استارتآپها میتوانند کانال مهم
ارزآوری باشند
مریم طالبی

اینکه یک استارتآپ در داخل ایران بتواند با دنیا مراوده باشد و با فروش خدماتش
ارزآوری کند ،اتفاق قابل تحسینی است که مجید مرتضوی 27 ،ساله و تیم استارتآپیاش
توانستهاند به آن دست پیدا کنند .او مدیرعامل و همموسس استارتآپ «اُتیچر» یا همان
«آنالین تیچر» است که توانسته است با ارائه خدمات آموزش زبان از راه دور ،زبانآموزان
داخلی و خارجی را به خود جذب کند و با ارائه آموزشهای آنالین کسب درآمد کند.
مرتضوی دانشآموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی است و مدتی را هم در فیلیپین
درس خوانده است .او تاکید دارد که استارتآپها میتوانند کانال مهم ارزآوری باشند و
توگوی سرآمد با
در مسیر تعامل با دنیا نباید بترسند و خودشان را دستکم بگیرند .گف 
مدیرعامل و همموسس استارتآپ اُتیچر درباره معرفی بیشتر این استارتآپ ،راههای
ارزآوری استارتآپها و چالشهای پیش روی کسبوکارهای نوپا را از نظر میگذرانید.
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در شرایطی که آموزش از راه دور در حال گسترش
است و رقابت سنگینی هم برای آموزش در این
حوزه وجود دارد ،استارتآپ اتیچر چه راهکاری را
برای جذب زبانآموزان به کار گرفته است؟
اتیچر در حوزه آموزش آنالین زبانهای مختلف فعالیت
میکند .این آموزش توسط معلمهای ایرانی یا خارجی
انجام میشود .کاربر یا زبانآموز میتواند با ورود به سایت،
با توجه به اطالعاتی که درباره هر معلم وجود دارد،
معلمش را انتخاب کند و با توجه به برنامه کاری که هر
معلم در سایت ارائه داده ،میتواند کالسها را آغاز کند .هر
معلم یک تقویم دارد که ساعتهای خالیاش را در طول
هفته نشان میدهد و زبانآموز میتواند تصمیم بگیرد که
چه زمانی با لپتاپ یا موبایل با معلمش تماس بگیرد و
کالس را برگزار کند .جلسه اول با هدف تعیین سطح و
رایگان انجام میشود .بعد از تعیین سطح ،معلم کتابهایی
را به زبانآموز معرفی میکند و در صورتی که زبانآموز آن
معلم را بپذیرد ،کالس را پی خواهند گرفت .زبانهایی که
در حال حاضر در سایت اتیچر تدریس میشود انگلیسی،
اسپانیایی ،فرانسوی و ترکی است .زبانهای دیگر هم با
توجه به نیاز بازار ،کمکم به مجموعه اضافه خواهد شد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که
کالسهای مجموعه اتیچر به صورت کامال تعاملی برگزار
میشود یعنی به این صورت نیست که ویدیو ضبط شود و
در اختیار زبانآموز قرار بگیرد.
اینکه میگویید کالسها به صورت کامال تعاملی
برگزار میشود ،آیا منظورتان این است که در محیط
اسکایپ ،واتساپ یا سایر شبکههای اجتماعی
مشابه کالسها را برگزار میکنید؟
خیر .ما یک پلتفرم طراحی کردهایم که مخصوص به خود
اتیچر است .درواقع ما دو محیط را در اختیار زبانآموز
قرار میدهیم .اولین محیط سایت اتیچر است که زبانآموز
واردش میشود و معلمش را انتخاب میکند و اکانت
میسازد .زمانی هم که قرار است کالسها برگزار شود ،وارد
محیط آموزشی و تصویری که طراحی کردهایم میشوند و
کالس را برگزار میکنند.
کاربرها میتوانند نظرات خود را در مورد معلمها و
کالسها بیان کنند یا با هم در تعامل باشند؟
هنوز فضایی برای تعامل زبانآموزان با هم طراحی نشده

است ،اما آنها میتوانند در مورد معلمها نظر بدهند تا
کاربران دیگر با استفاده از نظرات آنها بتوانند معلمشان را
انتخاب کنند .البته در کالسهای گروهی میتوانند با هم
تعامل داشته باشند.
پس کالسهای گروهی هم برگزار میشود؟
بله .اخیرا کالسهای گروهی هم برگزار میشود .مثال چهار
نفر زبانآموز با حضور یک استاد میتوانند یک کالس
 free discussionیا  Ieltsبرگزار کنند.
شــناخت زبانآمــوز از یــک معلــم چطــور
حاصــل میشــود؟
هر معلم یک پروفایل دارد که در آن عکس ،رزومه تحصیلی
و شغلی ارائه شده است .یک فیلم  demoاز معلم درج
میشود که در آن خودش را معرفی میکند و بیوگرافی هر
معلم هم در این پروفایل ثبت میشود .نظرات زبانآموزهای
قبلی که با آن معلم کالس داشتهاند هم گذاشته شده
است .هر زبانآموز با مطالعه این پروفایل میتواند تا 80
درصد شناخت مطلوب از هر معلم را کسب کند .پس از آن
هم کالس تعیین سطح انجام میشود که به زبانآموز این
فرصت را میدهد تا به شناخت کامل از معلمش برسد .اگر
آن معلمی که تعیین سطح را انجام داد ،مطلوب بود ،کالس
جلسات بعد را با هم هماهنگ میکنند ،اگر نه که میتواند
به سراغ معلم دیگری برود و این فرایند را تکرار کند تا به
معلم دلخواه خود دسترسی پیدا کند.
روش درآمدیتان به چه صورت است؟
در حال حاضر ما به صورت کمیسیونی کار میکنیم.
یعنی یک درصدی از حقوق معلم را به عنوان پورسانت
برمیداریم .چیزی که اخیرا اضافه شده این است که دو
نوع معلم را در مجموعه داریم .یک نوع معلمهای ایرانی
که ساکن شهرهای مختلف ایران هستند و دسته دوم هم
معلمهای خارجی که بومی و در اصطالح «نیتیو» کشورهای
مختلف اعم از انگلیس ،آفریقا ،آمریکا و ...هستند .این افراد
کسانی هستند که زبان مادریشان انگلیسی ،آلمانی یا...
است .برنامه دیگری که به مجموعه تزریق شده این است
که یک معلم زبانی که ایرانی است و ساکن ایران است به
یک فرد خارجی زبان درس میدهد .مثال یک فرد چینی
میتواند یک معلم ایرانی را برای یادگیری زبان انگلیسی
انتخاب کند و به این ترتیب ارزآوری برای کشورمان اتفاق
میافتد چون آن فرد مجبور است هزینه کالس را به دالر
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یا یورو یا هر ارز دیگری بپردازد .این فرایند ارزآوری با توجه
به چالشهای ارزی که اخیرا با آن مواجه بودهایم ،میتواند
کشور را به رشد برساند.
چه خالهایی را در آموزش زبان احساس کردید که
به سمت خلق استارتآپ اتیچر رفتید؟
از خرداد سال  95این ایده به ذهنمان رسید و در ابتدا
این مشکل را دیدیم که بسیاری از ایرانیهایی که به خارج
از کشور مسافرت میکنند ،در ابتدا با مشکل ارتباط با
بومیهای آن کشور مواجه هستند .این تجربه را خودم
داشتهام که وقتی برای اولین بار به خارج از ایران سفر
کردم ،تا مدتها مشکل ارتباطی داشتم .حتی یکی از
دوستانم در ترم اول دانشگاهش در خارج از ایران ،تعداد
زیادی از دروس را مردود شد .این مشکل پس از چند ماه و
قرار گرفتن در موقعیتهای مختلف حل شد ،چرا که تاثیر
محیط بر یادگیری یک زبان دیگر بسیار میتواند مشهود
باشد .اتیچر هم با همین هدف شکل گرفت که محیط
پیرامون افرادی که قصد یادگیری زبان دارند ،محیطی
قوی و محرک باشد تا بتواند فرد را در شرایطی قرار دهد
که یادگیری زبان دوم سریعتر اتفاق بیفتد .دلیل دیگری
که به راهاندازی اتیچر منجر شد این است که امروزه مردم
مشغلههای زیادی دارند و کمتر کسانی هستند که برای
یادگیری زبان فرصت مناسبی برای حضور در کالسهای
موسسات آموزشی را داشته باشند .بنابراین با این سیستم
اتیچر افراد میتوانند  24ساعت شبانهروز زمانی را برای
یادگیری زبان و ارتباط با معلمشان در نظر بگیرند .چراکه
معلمان اتیچر فقط ساکن ایران نیستند .معلمی که در
کانادا زندگی میکند ،میتواند ساعت سه نیمهشب به
وقت ایران با شاگردش در تعامل باشد ،چون این ساعت در
کشور کانادا ،زمان استراحت نیست.
آیا مبلغی که یک ایرانی قرار است به معلم خارجی
خود بپردازد ،باید به واحد دالر باشد؟
خیر .زبانآموز متعلق به هر کشوری که باشد میتواند به
واحد پول همان کشور مبلغ را پرداخت کند .ما فرایند
تغییر واحد پول برای پرداخت به معلم را خودمان انجام
میدهیم .در نتیجه نیاز به تهیه مسترکارت یا ارز خاصی
نیست .ما یک مدرسه زبان نیستیم که یک چارت از پیش
تعیین شده را برای همه تجویز کنیم .یعنی نمیگوییم هر
ترم  10جلسه است و هزینه آن فالن میشود .بلکه ما یک
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پلتفرم هستیم که زبانآموز را به معلم وصل میکنیم .در
این بین معلم بعد از تعیین سطح ،با توجه به سطح و نیاز
زبانآموز ،یک برنامه مشخصی را به او ارائه میدهد .مثل
خیاطی که برای دوخت یک پیراهن ،اندازههای مشتری
را میگیرد و بنا به سایز او ،پیراهن را برایش میدوزد.
زبانآموزان با توجه به شرایطشان برنامه دریافت میکنند
و با معلم پیش میروند.
در مسیر بلوغ استارتآپ اتیچر با چه چالشهایی
مواجه شدید؟
درست است که از خرداد سال  95اتیچر کلید خورد ،اما تا
اوایل سال  96چالشها و مشکالت زیادی داشتیم .ساخت
وبسایت و گردآوری تیمی که با عشق کنار هم کار کنند،
بزرگترین چالشهای ما بود .ابتدای فروردین  96بود که
اتیچر النچ شد و در دسترس عموم قرار گرفت .یعنی تقریبا
یک سال و نیم است که به عرضه خدمت مشغول است.
تیم ما فراز و نشیبهای زیادی را از سر گذراند .استارتآپ
شرایطی دارد که شما باید با افراد زیادی کار کنید تا بتوانید
هسته اصلی کسبوکار خودتان را تشکیل دهید .در حال
حاضر ما پنج نفریم که در حوزههای فنی و طراحی سایت،
زبان و مارکتینگ و بیزینس دولوپر فعالیت داریم.
چند معلم زبان با استارتآپ اتیچر در ارتباط
هستند و خدمات ارائه میدهند؟
تعداد معلمهای ما در دو بخش تقسیم میشوند .یک
دیتابیس داریم که بیش از پنج هزار معلم در آن ثبت شده
است و با آنها قرارداد داریم و آماده به کار هستند .در
سایتمان هم بر اساس باالنس خاصی رفتار میکنیم .به این
صورت که در نظر میگیریم چه تعداد زبانآموز وجود دارد
و چه تعداد معلم باید ارائه شود یا اصطالحا  showشود.
در نتیجه حدود پنج هزار معلم در دیتابیس ثبت شده و
همچنین در سایت  20نفر معلم فعال هستند و کالس
برگزار میکنند که متشکل از ایرانی و خارجی هستند.
تعداد زبانآموزانی که از خدمات این استارتآپ
بهرهمند شدهاند ،چند نفر است؟
تا به امروز حدود پنج هزار جلسه کالس خصوصی برگزار
شده و بین معلم و زبانآموز تعامل برقرار شده است .جالب
اینجاست که این پنج هزار جلسه هم به صورت دهان به
دهان تبلیغ شده و به این تعداد رسیده است.
یعنی تا به حال تبلیغات خاصی انجام ندادهاید؟

تبلیغات خیلی کمی داشتیم .دو تا نمایشگاه کتاب حضور
داشتیم ،یک الکامپ و یک نمایشگاه اینوتکس و یک سری
مصاحبه که با برخی رسانهها داشتهایم .در واقع تعداد
مشتریهای ما به واسطه تجربه فوقالعاده زبانآموزان به
این رقم رسیده که نشان از رضایت آنها از چنین فرایندی
دارد .زبانآموزان بدون اینکه در ترافیک رسیدن به
موسسه زبان قرار بگیرند و زمان زیادی را صرف رفتوآمد
کنند ،میتوانند زبان یاد بگیرند.
فکر میکنید که طی چند سال آینده اتیچر در چه
جایگاهی قرار دارد؟
طی تحقیقات ما در چند سال آینده آموزشگاههای آنالین
زبان جای آموزشگاههای حضوری را خواهد گرفت .ما
یکسری استراتژی رشد داریم که میتوانم به آنها اشاره
کنم .یکی اینکه برنامه داریم عالوه بر انگلیسی ،زبانهایی
مثل آلمانی ،فرانسوی ،چینی ،ترکی و ...را هم به طور
گسترده آموزش دهیم و از معلمهای بامهارت در سایت
استفاده کنیم .دوم اینکه تصمیم داریم فروش خارجیمان
را بیشتر کنیم یعنی زبانآموزان خارج از ایران را مثل
زبانآموزان چینی که میخواهند انگلیسی یاد بگیرند،
افزایش دهیم تا به این طریق ارزآوری بیشتری داشته
باشیم .با توجه به شرایط دالر و نوسانات ارز ،آنچه که
میتواند سرعت رشد اتیچر را افزایش دهد ،فروش خارجی
است .ما به این فرایند میگوییم «ماهیگیری در آبهای
دور» .سوم اینکه قصد داریم آموزش زبان فارسی را هم
در سایت درج کنیم .اتیچر بستر مناسبی برای شناساندن
زبان فارسی به دنیاست .در کنار این برنامهها ،باید به سراغ
تبلیغات برویم تا بهزودی به بزرگترین پلتفرم آموزش
زبان کشور تبدیل شویم.
آماری در دست دارید که تا به حال چه تعداد
زبانآموز خارجی جذب کردهاید؟
میتوانم بگویم از بین این پنج هزار جلسهای که برگزار
شده ،حدود  100جلسه زبانآموز خارجی بوده است.
شما اکوسیستم استارتآپی کشورمان را در مورد
بحث ارزآوری در شرایط موجود اقتصادی ،چطور
میبینید؟ آیا ظرفیت بالقوهای در این اکوسیستم
احساسمیکنید؟
قطعا استارتآپها و اکوسیستم کسبوکارهای نوپا یکی از
مهمترین کانالهایی هستند که میتوانند ارز را به کشور

وارد کنند .احساس میکنم خود استارتآپها کمکاری
میکنند .در واقع ترس از اینکه چطور از داخل ایران با
یک خارجی در تعامل باشند و ارتباط اقتصادی با آنها
داشته باشند ،مانع از این میشود که استارتآپها به
حوزه ارزآوری ورود کنند .استارتآپها اول باید به این
ترس غلبه کنند و همینطور نباید از ابتدای کار به فکر
رقمهای باال باشند ،بلکه با قدمهای کوچک میتوان به
دستاوردهای بزرگ رسید .از طرف دیگر اگر از سمت
دولت هم تسهیالتی در خصوص پرداختها صورت بگیرد،
مراودات استارتآپها با دنیا تسهیل خواهد شد.
آیــا تحریمهــا میتوانــد در کس ـبوکار شــما
و نحــوه تعامالتتــان بــا معلمــان و زبانآمــوزان
خارجــی تاثیر بگــذارد؟
طبیعی است که در شرایط تحریم ،هرچقدر که کانکشنها
به ایران کمتر باشد ،شما راحتتر میتوانید بیزینس کنید،
اما باید در نظر گرفت که مردم و موسسات خصوصی که در
سطح بینالملل فعالیت میکنند ،با تحریمها چندان دچار
مشکل نخواهند شد ،چون مشکل بین دولتهاست نه
مردم عادی .چیزی که مطرح است این است که شما برای
اینکه ارز مراوده کنید ،نباید به ایران متصل باشید که این
مسئله هم راهحلهایی دارد .مثل اینکه شما میتوانید یک
شرکت یا برند را با یک همموسس خارجی در یک کشور
خارجی به عنوان پارتنر ثبت کنید تا مراودات ارزیتان با
چالش روبهرو نشود.
با توجه به تجاربی که در اکوسیستم استارتآپی
آموختهاید ،چه توصیهای را میتوانید با افرادی
در میان بگذارید که تازه میخواهند یک طرح
استارتآپی را کلید بزنند؟
گاهی در ایران جو کاذبی ایجاد میشود و افرادی کمآگاه
یا ناآگاه به حوزه کاری انتخابیشان تمایل پیدا میکنند که
در اکوسیستم استارتآپی کار کنند .درواقع بسیار دیدهایم
که برخی از این افراد استارتآپی را تاسیس میکنند که
از وضعیت بازار آن اطالع چندانی ندارند و معموال هم
شکست میخورند .بنابراین توصیه میکنم قبل از اینکه
برای یک ایده زمان بگذارند ،اول بازار آن را به صورت چند
جانبه رصد کنند .دوم اینکه روی تیمسازی خیلی کار
کنند .اگر افراد همدل و با انرژی همسو را در تیمتان به
کار نگیرید ،آن استارتآپ با شکست روبهرو خواهد شد.
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ن
اصفـها� ،بنیانگذار استارتآپ تپ پ�شیا:
هادی نـاجـی

پرونده

مجوزها و نهادهای مرتبط چالش پیش
روی استارتآپهای گردشگری است
مریم طالبنژاد

با توجه به سود باال و ظرفیت عظیم ایران در حوزه گردشگری ،استارتآپها میتوانند در این صنعت بسیار
رشد کنند و موفق شوند ،اما هنوز شرکتهای نوپا نتوانستهاند از همه ظرفیتهای کمنظیر این صنعت بهرهمند
شوند .هادی ناجی اصفهانی ،ازجمله فعاالن استارتآپی است که تالش کرده از این ظرفیت مغفول مانده در
ایران بیشتر بهره ببرد .او متولد سال  62است و دوران تحصیل کارشناسی را در دانشگاه صنعتی مالک اشتر
اصفهان گذرانده و برای ادامه تحصیل نیز به مالزی مهاجرت کرده است .بعد از فارغالتحصیلی ،طی چهار سال
در دو شرکت مشاوره انگلیسی  -مالزیایی همکار با بخش نوآوری دانشگاه آکسفورد مشغول به فعالیت میشود
و در پروژههای مختلفی مربوط به صنایع کوچک و متوسط مالزی (تولید المپهای «الایدی» ،صنایع غذایی،
پوشاک و )...تجربیاتی کسب میکند که بعدها همین تجربیات ،سنگ بنای تاسیس استارتآپ «تپ پرشیا»
میشود .این استارتآپ در حوزه جذب گردشگران خارجی فعالیت دارد و تالش میکند که در این حوزه ،ارزآوری
داشته باشد .با ناجی اصفهانی به عنوان مدیرعامل این شرکت درباره مسیر توسعه این استارتآپ ،چالشهای
توگو نشستهایم که در پی میآید.
پیش رو و تاثیر تحریمها و نوسانات ارزی بر فعالیت استارتآپها به گف 
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چطــور شــد کــه بــه فکــر راهانــدازی
اســتارتآپ تپپرشــیا افتادیــد؟
مــن چنــد ســال خــارج از ایــران زندگــی کــردهام و
ســفرهایی را بــه منطقــه شــرق آســیا داشــتهام .در
یکــی از همیــن کشــورهای شــرق آســیا ،مالــزی،
شــاهد بــودم کــه چقــدر خــوب توانســتهاند در
صنعــت توریســم موفــق عمــل کننــد .مالــزی
توانســته ســالی  25تــا  30میلیــون نفــر گردشــگر
بــا درآمــد تقریبــی  20میلیــارد دالر جــذب کنــد.
ایــن تعــداد گردشــگر تقریبــا برابــر بــا جمعیــت
ایــن کشــور اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
درآمــد ایــران بــا جمعیــت تقریبــی  80میلیــون
نفــر و پتانســیلهای متعــدد طبیعــی و تاریخــی
از ســهم گردشــگری تنهــا حــدود پنج میلیــاد دالر
اســت .ســفرهای زیــادم در آن منطقــه دیــد خوبــی
بــه مــن داد تــا بــا نیــاز یــک مســافر خارجــی
بیشــتر آشــنا شــوم.
از طــرف دیگــر ،پیشزمینــه تحصیلــی مــن در
حــوزه آیتــی و بهکارگیــری آن در بیزینسهــای
مختلــف در طــول چهــار ســال ،مــرا بــه ســمت
کارآفرینــی و راهانــدازی یــک کســبوکار ســوق
مــیداد .در ایــن مــدت پــی بــردم کــه یــک
مدیریــت حرف ـهای و مطلــوب چطــور بایــد باشــد
و چگونــه میتــوان از ســرمایههای انســانی بــرای
راهانــدازی یــک کسـبوکار موفــق بهرهمنــد شــد.
بنابرایــن تجربــه زندگــی خــارج از ایــران ،شــروعی
بــرای ایــن کس ـبوکار شــد.
وقتــی بــه ایــران برگشــتم دائمــا از طــرف خانــواده
اصــرار میشــد کــه بــرای تضمیــن روزمرگــی
زندگــی بایــد بــه یــک کار روتیــن و کارمنــدی
مشــغول شــوی .بــه همیــن دلیــل بهناچــار
فعالیــت کارمنــدی را پیــش گرفتــم .پــس از مدتی
بــا یکــی از کارآفرینــان برتــر اصفهــان آشــنا شــدم.
اولیــن بــاری کــه ایشــان را مالقــات کــردم حــدود
ســه ســال پیش بــود و بــرای جــذب ســرمایه برای
عملــی کــردن چنــد ایــده در حــوزه آیتــی بــه
ایشــان مراجعــه کــردم .ایشــان ایدههــا را در حــد
یــک رویاپــردازی میدیــد و معتقــد بــود کــه حوزه

آیتــی جوابگوی بازگشــت ســرمایه نیســت و خب
متاســفانه موافــق بــا ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه
نبــود .ایــن در حالــی اســت کــه پــس از گذشــت
ســه ســال نمــود ایــن ایدههــای موفــق را در
کشــور میبینــم .یکــی از آنهــا اســنپباکس و
دیگــری الوپیــک اســت.
پــس از آشــنایی بــا ایــن کارآفریــن نمونــه ،بــه
عنــوان کارمنــد وارد مجموعهشــان شــدم .پــس از
مــدت کوتاهــی مســئولیت یــک پــروژه را بــه مــن
محــول کردنــد کــه همیــن پــروژه ،بــه عنــوان یک
تجربــه مدیریتــی ،بــرای مــن تجربــه خوبــی بــود و
زمینهســاز راهانــدازی کس ـبوکار خــودم شــد.
مــن از کارهــای قبل ـیام یــاد گرفتــم کــه چطــور
در مســیر کســب درآمــد بیشــتر گام بــردارم و
اینکــه چطــور میتوانــم یــک تیــم خــوب جمــع
کنــم .اســتارتآپ مــا یکبــار بــا شکســت روبـهرو
شــد ،چــون هســته اولیـهاش فقــط دیــدگاه آیتی
داشــت .تقریبــا طــی پنــج مــاه اول بــود کــه ایــن
اتفــاق افتــاد .البتــه مــن کنــار نکشــیدم و دوبــاره
ادامــه دادم .ایــن بــار بــا ایــن دیــدگاه پیــش
رفتــم کــه تیمــی را جمــع کنــم کــه در حــوزه
گردشــگری ســابقهای داشــتند و توانمنــد بودنــد.
بعــد از آن بــود کــه تــپ پرشــیا کمکــم شــکل
گرفــت .اعضایــی بــه تیــم پیوســتند کــه هــم بــه
زبــان انگلیســی مســلط بودنــد و هــم ســوابق کاری
و تجــارب خوبــی در حــوزه گردشــگری داشــتند.
تــپ پرشــیای امــروز ،قویتریــن رکنــی کــه دارد،
تیــم قدرتمنــدی اســت کــه همگــی خالقنــد و در
حــوزه گردشــگری حرفــی بــرای گفتــن دارنــد.
ایــن تیــم زبــان ارتبــاط بــا مســافر غیرایرانــی را
بهخوبــی میداننــد و بــا نیازهــای گردشــگر
بینالمللــی آشــنا هســتند.
تــپ پرشــیا بــه چــه صــورت کار میکنــد
و چــه خدماتــی بــه گردشــگران ارائــه
میدهــد؟
تــپ پرشــیا پلتفرمــی اســت کــه بــه ارائــه خدمات
و ســرویسهای گردشــگری بــه مســافران خارجــی
میپــردازد .ایــن ارتبــاط بــه نحــوی بحــث
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اعتمادســازی در خــارج از ایــران را شــکل میدهــد.
ایــن اعتمادســازی بــه نحــوی صــورت میگیــرد
کــه کســی کــه حتــی اطالعاتــی هــم در خصــوص
ایــران نــدارد ،ممکــن اســت بــرای ســفر بــه ایــران
جــذب شــود .مــا اطالعاتــی در حوزههــای مختلــف
امنیتــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و ...بهروز ایــران را در
اختیارشــان قــرار میدهیــم و اعتمادســازی را انجام
میدهیــم .وقتــی مســافری تصمیــم میگیــرد بــه
ایــران ســفر کنــد ،مــا نیازهــای صفــر تــا صــد را
پیشبینــی کــرده و خدمــات مــورد نیــاز مســافر را
ارائــه میدهیــم .کارهایــی مثــل گرفتــن مشــاوره
ویــزا ،تهیــه بلیتهــای داخلــی ،رزرو محــل اقامت،
تورهــای نیــم روزه و یــک روزه و...
چــه چشــماندازی بــرای آینــده تــپ
پرشــیا میبینیــد؟
چشـماندازی کــه مــا داریــم تنهــا شــامل افزایــش
درآمــد و ارائــه خدمــات بــه گردشــگران نیســت.
درواقــع یکــی از اهــداف مــا ،صــدور فرهنــگ ایرانی
بــه خــارج از ایــران اســت .در همین راســتا در حال
پیادهســازی یــک برنامــه ویدیویــی هســتیم که در
آن غذاهــای ایرانــی را بــه خــارج از کشــور معرفــی
کنیــم .فــرض کنیــد غــذای سوشــی بــه عنــوان
یــک غــذای ژاپنــی بــه یــک برنــد در تمــام دنیــا
تبدیــل شــده اســت کــه در همــه رســتورانهای
بینالمللــی ســرو میشــود .ســاالد شــیرازی مــا
هــم ایــن قابلیــت را دارد کــه در رســتورانهای
تمــام دنیــا پیــدا شــود .نمونــه غذاهــای زیــادی
وجــود دارد کــه میتوانــد معــروف شــود .مــا در
تالشــیم تــا ایــن فرهنــگ غذایــی ایــران را بــه
منــوی رســتورانهای معــروف دنیــا ببریــم.
شــما بــا چــه مکانیســمی گردشــگران
خارجــی را جــذب میکنیــد؟
تــا لحظ ـهای کــه بــا شــما صحبــت میکنــم مــا
تبلیغــات پولــی چــه بــه صــورت آنالیــن و چــه
فیزیکــی انجــام ندادهایــم .تــا امــروز ،بــه صــورت
مســتقیم (چــت آنالیــن) از طریــق شــبکههای
اجتماعــی و بــه ویــژه فیسبــوک ارتبــاط را برقــرار
میکنیــم .افــرادی کــه میخواهنــد وارد ایــران
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توجو میکننــد .در واقــع
شــوند ،در اینترنــت جسـ 
اطالعــات کــم و غیردقیقــی در رابطــه بــا ســفر
بــه ایــران در اینترنــت وجــود دارد و ایــن بــرای
مــا یــک فرصــت اســت .مــا ســعی کردیــم کــه
تمامــی ســواالت و نیازهــا را جم ـعآوری کنیــم و
بــا تشــکیل یــک تیــم تولیــد محتــوا ایــن اطالعات
را در قالــب متنهــای خالصــه در اختیارشــان قــرار
میدهیــم.
توجو در
بــه ایــن ترتیــب یــا از طریــق جســ 
گــوگل مــا را پیــدا میکننــد یــا از طریــق مکالمــه
مســتقیم در فیسبــوک و چــت آنالیــن روی
وبســایت .اعتمادســازی اولیــه بــه همیــن طریــق
شــکل میگیــرد و اطالعــات تکمیلــی پــس از
آن در اختیــار مســافر قــرار میگیــرد .ابتــدا ارائــه
اطالعــات رایــگان ،بعــد جلــب اعتمــاد و بــه دنبــال
آن فــروش ســرویس اتفــاق میافتــد.
در ابــن مرحلــه از اخــذ ویــزا گرفتــه تــا دریافــت
کارت بانکــی شــبکه شــتاب کــه بــه نــام خــود
مســافر زده میشــود ،اجــاره ماشــین ،اجــاره
اقامتگاههــای ایــران کــه میتوانــد شــامل
اقامتگاههــای ارزانقیمــت ،روســتایی ،بومگــردی و
حتــی گرانقیمــت باشــد ،فــروش بلیــت هواپیمــا،
اتوبــوس و قطــار و همینطــور برگــزاری تورهــای
کوچــک یکــی ،دو روزه را کــه در کل کشــور برگزار
میشــود ،انجــام میدهیــم.
آیــا میتوانیــم بگوییــم شــما مثــل یــک
آژانــس مســافرتی عمــل میکنیــد؟
خیــر .فعالیــت مــا بــا یــک آژانــس مســافرتی کامال
متفــاوت اســت .مــا سنتشــکنیهایی کردهایــم
کــه آژانسهــای مســافرتی تــا بــه حــال ایــن
کارهــا را نکردهانــد .یــک آژانــس مســافرتی تمــام
تالشــش در ایــن حــد اســت کــه یــک پکیــج را
بســازد و یــک قیمتــی بــرای هــر پکیــج ارائــه کند
یــا حتــی یــک پکیجــی کــه فــرد دیگــری آمــاده
کــرده اســت ،بفروشــد تــا بــه پورســانتی دســت
پیــدا کنــد ،امــا کاری کــه مــا کردهایــم ایــن
اســت کــه تمــام ســرویسهایمان را بــه صــورت
ماژولهــای کوچــک و قیمتهــای مناســب آمــاده

کردهایــم و ایــن اجــازه را بــه مشــتری میدهیــم
کــه از ایــن گســتره خدمــات ،آنچــه را کــه عالقــه
یــا نیــاز دارد از مــا بگیــرد .یعنــی بــا توجــه بــه
عالقــه و امــکان خــودش میتوانــد یــک پکیــج
مخصــوص بــه خــود را بســازد.
تقاوتهــای دیگــری نیــز بیــن تــپ پرشــیا و
آژانسهــای مســافرتی وجــود دارد .یــک آژانــس
مســافرتی همــواره در کنــار گروهی از گردشــگرانی
کــه در ســطح کشــور ســفر میکننــد ،یــک راهنما
میفرســتد ،امــا کاری کــه مــا کردهایــم ایــن اســت
کــه تــاش کردهایــم افــراد محلــی در شــهرهای
مختلــف از ایــن دریافــت پــول و ارز بهــره ببرنــد.
آژانسهــا بــا ارتباطهــای محــدود خــود در
سراســر کشــور ،یکســری خدمــات مشــخص و
بــا یــک راهنمــا ارائــه میکننــد امــا مــا لیدرهــای
خوشنــام در مناطــق و شــهرهای مختلــف را
شناســایی کردهایــم کــه در ســفرهای گردشــگران
بــه شــهرهای مختلــف مــا را یــاری میکننــد.
مــا حــدود  80پارتنــر در شــهرها و روســتاهای
مختلــف داریــم کــه تورهــای مــا را هدایــت
میکننــد .مثــا اگــر یــک ســفر بــه کاشــان
برگــزار میشــود ،لیدرهایــی کــه در همــان شــهر
هســتند ،بــه گردشــگران اطالعــات میدهنــد.
از ایــن طریــق پــول و ارز بــه مــردم آن منطقــه
تزریــق میشــود .ایــن کار از جهــت هماهنگــی
کمــی ســخت اســت ،امــا لذتــی کــه یــک مســافر
میبــرد ،خیلــی بیشــتر از ایــن اســت کــه تنهــا
بــا یــک لیــدر از ابتــدا تــا انتهــای ایرانگــردیاش
در ارتبــاط باشــد .از طــرف دیگــر ،مســافر آزادی
عمــل مطلوبــی را خواهــد داشــت ،از ایــن جهــت
کــه مجبــور نیســت تنهــا یــک لیــدر را از ابتــدا تــا
انتهــای ســفر  15روزه تحمــل کنــد.
تــپ پرشــیا کــی النــچ شــد و تاکنــون
چنــد مســافر خارجــی را جــذب کردهایــد؟
تــپ پرشــیا از یــک برنامــه اســتارتآپ ویکنــد در
شــهریورماه  95اســتارت خــورد .در همــان برنامــه
بــود کــه در اتــاق بازرگانــی اصفهــان رتبــه دوم را
کســب کردیــم .بــه همیــن ترتیــب ایــده اولیــه

تــپ پرشــیا شــکل گرفــت .اواخر ســال  95نســخه
اولیــه بــاال آمــد .فروردیــن  96اولین مســافرهایمان
را جــذب کردیــم .اردیبهشــتماه گــروه اولیــه از
هــم پاشــید ،مجــددا تنهــا کار را ادامــه دادم تــا
مردادمــاه  96و بعــد از آن بــا دو نفــر از دوســتان
خوبــی کــه در ادامــه مســیر پیــدا کــردم بــه
عنــوان همبنیانگــذار تــا امــروز ،تیــم جدیــدی
را ســاختیم و بــا قــدرت پیــش آمدیــم .اوج فعالیت
تــپ پرشــیا از بهمنمــاه  96تــا بــه حــال بــوده و
در طــول ایــن مــدت حــدود  800مســافر را بــرای
ارائــه ســرویس جــذب کردهایــم.
بــا توجــه بــه تجربـهای کــه در ایــن مدت
داریــد ،در چــه فصولــی جــذب مســافر در
ایــران بیشــتر اتفــاق میافتــد؟
اوج زمــان گردشــگر ورودی معمــوال در ســهماهه
اول ســال و س ـهماهه پاییــز اســت .شــروع خــوب
مــا از فروردیــن امســال تــا خــرداد بــود .در یــک
بــازه ســهماهه حــدود  500مســافر را جــذب
کردیــم .بعــد بــه خاطــر مــاه رمضــان ،ورودی
مســافر صفــر شــد ،بعــد از آن ،در مــاه مــرداد
مــا تصــور میکردیــم بــا یــک افــت ورود مســافر
روبـهرو شــویم امــا خــاف تصــوری کــه داشــتیم،
حتــی از فروردیــن هــم جــذب مســافر بهتــر و
بیشــتر صــورت گرفــت .در ایــن مــدت یــک مــاه و
نیم تابســتان ،توانســتیم حــدود  300مســافر دیگر
را هــم جــذب کنیــم.
شــما بــرای جلــب اعتمــاد مشــتریتان در
کشــورهای دیگــر ،نمایندگــی هــم داریــد؟
موفقیــت تــپ پرشــیا در رضایــت ایــن مســافرانی
اســت کــه یــک بــار بــه مــا اعتمــاد کردهانــد و
حــاال بــه عنــوان ســفیران تــپ پرشــیا در همــه
نقــاط دنیــا حضــور دارنــد .مســافران قبلــی
مــا برایمــان در شــبکههای اجتماعــی ریویــو
گذاشــتهاند .بــه ایــن ترتیــب مســافران جدیــدی
کــه نیــاز بــه اعتمادســازی دارنــد میتواننــد بــا
مســافران قبلــی از طریــق ایمیــل یا تمــاس تلفنی
در ارتبــاط باشــند .همیــن اتفــاق میتوانــد در
جلــب اعتمــاد مســافران جدیــد موثــر باشــد .بــه
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جرئــت میتوانــم بگویــم کــه تــا بــه حــال حتــی
یــک نفــر مســافر ناراضــی نداشــتهایم کــه ریویــوی
بــدی نوشــته باشــد .از دیگــر عوامــل موفقیــت و
اعتمادســازی مــا پشــتیبانی  24ســاعته در طــول
ســفر ایــران و همچنیــن مالقاتهــای رودررو بــا
مســافرانمان اســت.
تپ پرشیا با چه سرمایهای استارت خورد و
االن به چه درآمدی رسیده است؟
از ابتــدای راهانــدازی تــا بهمنمــاه  96حــدود 30
میلیــون تومــان هزینــه کردیــم و تمامــی ایــن
هزینــه صــرف نیــروی انســانی و زیرســاختهای
وبســایت شــد .در اردیبهش ـتماه  97بــه درآمــد
قابــل قبولــی رســیدیم کــه توانســتیم نهتنهــا
جبــران هزینههــای قبلــی را بکنیــم بلکــه بخشــی
از درآمــد خــود را صــرف توســعه و اتوماتیــک
کــردن ســرویسهای جدیــد وبســایتمان بکنیــم.
گــردش مالــی مــا در طــول هشــت مــاه حــدود 70
هــزار یــورو بــوده اســت.
تیم تپ پرشیا چند نفر است؟
در حال حاضر هسته اصلی تیم تپ پرشیا  10نفر
است که در اصفهان مستقر هستند و پشتیبانی
وبسایت ،مسافرین ،ارتباط با لیدرها ،مراکز اقامتی
و کسبوکارهای داخلی را بر عهده دارند و همچنین
 80نفر همکار در قالب لیدرها و درایورگاید در کل
کشور که این رقم به صورت روزمره در حال افزایش
است .مراکز اقامتی متعددی از قبیل مهمانپذیرها،
اقامتگاههای بومگردی به طور غیرمستقیم از تپ
پرشیا درآمد کسب میکنند .درواقع به صورت
تقریبی حدود  300نفر به صورت غیرمستقیم از تپ
پرشیا درآمد به دست میآورند.
بــا توجــه بــه اوضــاع نوســان بــازار ارز و
تحریمهــای جهانــی ،چــه راهکاری بــرای
مقابلــه بــا ایــن شــرایط اندیشــیدهاید؟
معتقــدم تــا بــه امــروز تمــام تحریمهــا بــرای مــا
یــک فرصــت بــوده اســت .حتــی بــاال رفتــن قیمت
ارز باعــث شــده تــا ایــران بــه ارزانتریــن مقصــد
گردشــگری دنیــا تبدیل شــود کــه از یــک رو جای
تاســف دارد امــا از طــرف دیگــر فرصــت بســیار
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خوبــی بــرای ارزآوری بــه داخــل ایــران اســت.
هرچقــدر تحریــم بیشــتر باشــد ،وبســایتهای
بینالمللــی نمیتواننــد در ایــران فعــال باشــند
در نتیجــه وبســایتهای ایرانــی میتواننــد دیــده
شــوند و خدمــات بهتــر و باکیفیتتــری را بــه
مســافران و گردشــگران ارائــه کننــد .فقــط بحثــی
کــه همــواره مــورد توجــه بــوده ،امنیــت مســافران
اســت .مــا تــا زمانــی کــه جنــگ و آشــوبهای
داخلــی در کشــور نداشــته باشــیم کــه امنیــت
مســافران از بیــن بــرود ،مشــتری خواهیــم داشــت.
حتــی میتوانــم بگویــم کــه بــا وجــود تحریمهــا،
مــا مســافران بیشــتری را خواهیــم داشــت ،در
حالــی کــه آژانسهــای مســافرتی تعــداد مســافران
کمتــری را جــذب میکننــد .چــون آژانسهــا
بــه صــورت  B2Bکار میکننــد و بــا آژانسهــای
خارجــی در ارتبــاط هســتند .زمانــی کــه بــه خاطر
تحریمهــا آژانسهــا نتواننــد پــول جابهجــا
کننــد ،در نتیجــه آژانسهــای خارجی ارتباطشــان
را بــا آژانسهــای ایرانــی قطــع میکننــد .در
مهرمــاه خیلــی از هتلهــای چهــار ،پنــج ســتاره
داخلــی بــه خاطــر کنســل شــدن تورهــای ورودی
خالــی هســتند .نکتــه دیگــر اینکــه مــا در جــذب
مســافران انفــرادی و در گروههــای کوچــک،
فرصــت مطلوبــی داریــم .هرچقــدر هــم کــه تحریم
زیــاد شــود ،چــون ایــن افــراد اهــل گردشــگری و
کنجــکاوی هســتند ،مسافرتهایشــان را کنــار
نمیگذارنــد .بنابرایــن مــا مشــتریمان را از دســت
نمیدهیــم.
اکوسیستم استارتآپی اگر بخواهد روی
پتانسیلهایی که در حوزه ارزآوری موفق
هستند کار کند ،چه حوزههای پیشنهادی به
نظرتان میرسد؟
در حــوزه «هایتــک» همــواره زمینــه بــرای رشــد
و پیشــرفت وجــود داشــته و دارد .عــاوه بــر ایــن با
توجــه بــه عــدم ســرویسدهی اکثــر شــرکتهای
بــزرگ خدماتــی و آیتــی بینالمللــی بــه ایــران،
بیشــتر اســتارتآپهایی کــه میتواننــد خدماتــی
را از طریــق بســتر آیتــی ارائــه دهنــد موفــق

خواهنــد بــود .بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی و اوضاع
منطقــه ،ایــران همچنــان در بحــث اعتمادســازی
میتوانــد موفــق عمــل کنــد و بــا توجــه بــه
پتانســیل و نیرویهــای متخصــص داخلــی نهتنهــا
بــه بــازار داخــل بلکــه بــه کشــورهای همســایه نیز
میتوانــد خدمــات خوبــی را ارائــه کنــد.
با توجه به موضوع تحریمها و شرایط فعلی
اقتصاد کشور ،دولت و نهادهای رسمی چه
کمکهایی میتوانند به استارتآپهایی ارائه
دهند که در حوزههای بینالمللی کار میکنند؟
تسهیل کردن مجوزها و بحث معافیتهای مالیاتی
در یک بازه حداقل پنج ساله برای کسبوکارهای
استارتآپی و نوپا میتواند کمک کند تا بار اضافی
روی دوش استارتآپهایی که میخواهند کار
جدیدی را در حوزه بینالملل انجام دهند ،گذاشته
نشود .برخی از قوانین ما آنقدر دستوپاگیر هستند
که یک استارتآپ ابتدا باید کلی انرژی برای رد
شدن از این قوانین بگذارد و بعد به درآمدزایی
و خالقیت در حوزه کاری خودش فکر کند .اگر
دست و پایمان را نگیرند ،ما میتوانیم ارز وارد
کنیم .ارزآوری از طریق گردشگری به صورت
مستقیم انجام میشود و مسافر همراه خودش ارز
میآورد و نه از طریق بانکی .در نتیجه بهراحتی
میتوان در زمان تحریمها به ارزآوری ادامه داد به
شرطی که شرایط برای حرکت استارتآپها آماده
باشد.
در مســیر توســعه ایــن اســتارتآپ ،بــا
چــه چالشهایــی مواجــه شــدید؟
رســیدن بــه یــک تیــم خــوب ،بزرگتریــن چالــش
مــا بــود .هفــت مــاه زمــان گذاشــتم تــا بتوانــم تیم
خوبــی را کــه امــروز وجــود دارد ،دور هــم جمــع
کنــم .کســانی کــه نهفقــط بــه خاطــر پــول و
کســب درآمــد ،بلکــه بیــش از آن بــه خاطر عشــق
و عالقــهای کــه بــه ایــن حــوزه دارنــد ،بــا مــا
همــکاری میکننــد .چالشــی کــه در آینــده پیــش
روی ماســت ،بحــث مجوزهــا و نهادهــای مرتبــط
بــا ایــن موضــوع اســت .ســازمان میــراث فرهنگــی
مــا خیلــی اوقــات بــه خاطــر قوانین منســوخ شــده

و قدیمــی خــود کــه اکثــر آییننامههــای آن بــه
دهــه  70برمیگــردد ،بــه عنــوان یــک ســازمان
کامــا بازدارنــده در ایــن حــوزه عمــل میکنــد و
متاســفانه تنهــا کســانی کــه ارتباطهــای نزدیکــی
بــا مســئولین ایــن ســازمان در شــهرهای مختلــف
دارنــد از طریــق رانــت میتواننــد کار خــود را
پیــش ببرنــد .اکثــر مســئولین تصمیمگیرنــده
در حــوزه گردشــگری بــا اســتانداردهای روز ایــن
حــوزه آشــنا نبــوده و حتــی از خدمــات آنالیــن در
حــوزه گردشــگری نیــز حمایــت نمیکننــد .بــرای
نمونــه مجــوز «تــی نمــاد» کــه یکــی از مجوزهــای
فعالیــت مجــازی در حــوزه خدمــات گردشــگری
آنالیــن بــوده ،طــی چنــد مــاه گذشــته حــذف
شــده و دلیــل آن فشــار آژانسهــای مســافرتی و
رانتهــای پشــت پــرده اســت کــه دوســت ندارنــد
فــرد دیگــری در ایــن حــوزه ورود کنــد .بنــده
بــرای گرفتــن یــک مجــوز اقامتــی شــش مــاه بــه
میــراث فرهنگــی مراجعــه میکــردم و علیرغــم
اینکــه نماینــده مجلــس و مدیــران متعــددی
کار مــا را تاییــد کــرده بودنــد ،متاســفانه هیــچ
حمایتــی نشــد و بعــد از یــک مــاه متوجــه شــدیم
کــه مجوزهــا بــه چنــد نفــر از نزدیــکان کارمنــدان
میــراث داده شــده اســت .نــدادن مجوزهــای قانونی
باعــث شــده کــه افــراد متعــددی در ایــن حــوزه
بــه صــورت غیرقانونــی فعالیــت کننــد و همیــن
امــر عواقــب زیــادی را در آینــده بــه دنبــال خواهــد
داشــت .اینهــا بخشــی از چالشهــای اصلــی
اســت کــه بــا آنهــا دســت و پنجــه نــرم میکنیــم
و در ایــن صحبــت کوتــاه مجــال درد دل در ایــن
زمینــه نیســت.
فکر میکنید مهمترین عنصری که یک فعال
استارتآپی باید داشته باشد تا به موفقیت
برسد ،چه ویژگی است؟
پشــتکار تنهــا کلیــدواژهای اســت کــه بایــد در
وجــود یــک فعــال اســتارتآپی ریشــه بدوانــد تــا
او را از دل مشــکالت و چالشهــا عبــور دهــد .تــا
زمانــی کــه پشــتکار و خســتگیناپذیری در فــرد
وجــود داشــته باشــد ،نبایــد از شکســت بترســد.
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پرونده

آر� مدتور که او ی ن
ل� استارتآپ مدیاکل
گفتوگو ب� حممد نرصی ،مهبنیانگذار ی
توریمس کشور است

االن وقت راهاندازی استارتآپ
ارزآور است!
مریم بهروزیان

گردشگری سالمت را میتوان یکی از سودآورترین صنعتهای جهان به حساب آورد که
بهراحتی میتواند درآمدی معادل اقتصاد نفتی را به کشور وارد کند .در این صنعت نوپا در
کشور ،فعاالن متعددی حضور دارند که در این بین ،استارتآپ آریا مدتور را میتوان یکی از
شاخصترین شرکتهای این حوزه به حساب آورد .محمد نصری ،مدیرعامل این کسبوکار
فعال در حوزه گرردشگری سالمت است .او کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس ارشد
مدیریت اجرایی است .نصری میگوید از شروع به کار این استارتآپ حدود یک سال و
نیم میگذرد اما موفقیتهایی که به دست آمده فراتر از انتظار بوده و آنها در حال حاضر
با نسخههای انگلیسی ،عربی ،روسی ،فارسی دری و آذری که در سایت خود دارند در
حال جذب توریستهای سالمت از چهارگوشه دنیا هستند .توریستهایی که به گفته او
میتوانند صنعت سالمت کشور و بهطور کلی اقتصاد غیرنفتی کشور را متحول کنند.
درباره فعالیت این استارتآپ فعال در حوزه گردشگری سالمت ،موانع و مشکالت
پیش روی آنها و به طور کلی ،چالشهای پیش روی فعاالن استارتآپی،
توگویی با این مدیر استارتآپی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
گف 
 80سرآمد /شماره چهلوششم /شهریورماه 97

چــرا حــوزه گردشــگری ســامت را
بــرای فعالیــت اســتارتآپی ،انتخــاب
کردیــد؟ درواقــع چــه پتانســیلهایی
در ایــن حــوزه وجــود داشــت کــه بــه
ســمت فعالیــت در ایــن صنعــت حرکــت
کردیــد؟
گردشــگری ســامت دو لغــت کلیــدی دارد.
«ســامت» کــه مربــوط بــه کلمــه «درمــان»
اســت کــه البتــه الزامــا مفهــوم بیمــاری و
مریضــی را بــه همــراه نــدارد ،بلکــه میتوانــد
زیبایــی نیــز منظــور باشــد .گردشــگری
هــم بــه ایــن معنــا کــه بــرای انجــام پروســه
درمانــی ،بیمــاران بــه کشــورهای دیگــری ســفر
میکننــد .مــا ایــران را در ایــن زمینــه دارای
پتانســیل باالیــی دیدیــم .یکــی بــه واســطه
حضــور پزشــکان کاربلــد و ماهــر کــه بــه دلیــل
فراوانــی جراحیهــا در حوزههــای مختلــف
ازجملــه قلــب ،زیبایــی ،چشــم و ...باعــث
شــده بــه تبحــر برســند و خوشبختانــه ایــن را
هــم دنیــا میدانــد .از طــرف دیگــر پتانســیل
بــاال و هزینههــای درمــان پاییــن میتوانــد
جذبکننــده گردشــگران ســامت باشــد .اخیــرا
هــم کــه بحــث کاهــش قیمــت جراحیهــا
بســیار جــدی شــده اســت .مثــا یــک جراحــی
درمــان چاقــی در ایــران بــا کل پکیــج ،بلیــت
هواپیمــا ،ده روز اقامــت ،هتلینــگ و ...حــدود
پنــج هــزار دالر تمــام میشــود کــه بــرای یــک
توریســت اروپایــی رقــم بســیار پایینــی اســت.
دنیــا هــم بــه ایــن مســئله واقــف اســت .بــه
همیــن دلیــل ،نهتنهــا کشــورهای همســایه،
بلکــه کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی هــم بــه
خاطــر ایــن شــرایط ،بــه مــا مراجعــه میکننــد.
قبــل از راهانــدازی اســتارتآپ آریــا
مدتــور ،آیــا اطالعــات و تجاربــی هــم در
حــوزه گردشــگری ســامت داشــتید؟
مــن و هــادی شــجاری کــه همبنیانگذارهــای
آریــا مدتــور هســتیم ،پیــش از ایــن شــرکت
دیگــری داشــتیم کــه بــه تولیــد نرمافــزار و

اپلیکیشــنهای موبایــل و وبســایت بــرای
گروههــای مختلــف میپرداخــت .مســیر آن
شــرکت بــه گونــهای پیــش رفــت کــه اکثــر
کار مــا بــه ســمت پروژههــای درمانــی و
کلینیکهــا گرایــش پیــدا کــرد .بــه شــکلی
کــه مثــا یــک ســایت چندزبانــه پزشــکی
طراحــی میکردیــم و علیرغــم تصــوری کــه
داشــتیم ،متقاضیــان زیــادی از سراســر دنیــا
جــذب میشــدند کــه بــرای انجــام عمــل
زیبایــی بــه ایــران بیاینــد .همیــن تجربــه
باعــث شــد بــه ایــن فکــر بیفتیــم تــا ســایت
یــا پلتفرمــی را طراحــی کنیــم کــه نهفقــط
در حــوزه جراحــی زیبایــی ،بلکــه بــرای همــه
تخصصهــای پزشــکی بســتری فراهــم و از
سراســر دنیــا گردشــگر ســامت جــذب کنــد
کــه خوشبختانــه موفــق هــم بودیــم .در
ضمــن یکــی از مــا دو نفــر ،چندیــن ســال
تجربــه فعالیــت در کلینکهــای زیبایــی را بــه
عنــوان مدیــر داخلــی داشــتیم و ایــن بــه فهــم
بهتــر پروســههای پزشــکی و زیبایــی بــه مــا
خیلــی کمــک کــرد.
بــرای فعالیتهــای اســتارتآپیتان
بــا ســرمایه شــخصی شــروع کردیــد یــا
ســرمایهگذار هــم جــذب کردیــد؟
از ابتــدا ســرمایهگذار نداشــتیم ،امــا پــس
از شــرکت در نمایشــگاهها و رویدادهــای
مختلــف ،بــا یــک ســرمایهگذار وارد مذاکــره
شــدیم و باالخــره در مهرمــاه  96همــکاری
مــا بــا آنهــا آغــاز شــد .مــا ایــن اســتارتآپ
را بــا ســه نفــر راهانــدازی کردیــم .آن هــم
بــا یــک دفتــر کوچــک! امــا در حــال حاضــر
تعــداد نیروهایمــان بــه حــدود  24نفــر رســیده
اســت و مســاحت دفتــر را هــم بــه یــک متــراژ
چهــار برابــری افزایــش دادیــم! یعنــی ســرعت
رشــدمان آنقــدر بــاال بــوده کــه خودمــان بــه
هیجــان آمدهایــم و باعــث شــده بــه فکــر
پلنهــای توســعهای بینالمللــی بیفتیــم.
بــه نظــر میرســد فراوانــی گردشــگران
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ســامت بیشــتر در حــوزه زیبایــی باشــد.
آیــا ایــن موضــوع در ایــران هــم صــدق
میکنــد؟
در مــورد گردشــگران ســامتی کــه از
کشــورهای اروپایــی یــا اســترالیا مراجعــه
میکننــد بلــه ،همینطــور اســت .ولــی بــه
صــورت کالســیک بیشــتر گردشــگران ســامت
در بــازار ایــران از کشــورهای عــراق و افغانســتان
بــه ایــران مراجعــه میکننــد و بــه دلیــل
ضعــف زیرســاختهای پزشــکی ایــن کشــورها
حجــم عمــده بــازار گردشــگری ســامت ایــران
در موضوعــات درمانــی اســت .البتــه در دنیــا،
ایــران را بــه عنــوان مرکــز جراحــی زیبایــی بــه
خصــوص جراحــی بینــی میشناســند .ایــن
نکتــه را هــم بایــد خاطرنشــان کــرد کــه جنــس
مدیــکال توریســم ایــن اســت کــه بایــد در حوزه
درمانهــای الکتیــو یــا اختیــاری فعالیــت کنــد،
یــا درمانهایــی کــه نیــاز نباشــد فــرد ســریعا
بــه پزشــک مراجعــه کنــد و در واقــع فرصــت
بــرای ســفر بــه کشــور دیگــر وجــود داشــته
باشــد .مثــا بــرای درمــان یــک حملــه قلبــی،
فــرد نمیتوانــد صبــر کنــد تــا ویزایــش آمــاده
شــود.
بیشــتر از کــدام کشــورها گردشــگر
ســامت داریــم؟
همانطــور کــه پیشتــر گفتــم اکثــر مشــتریان
صنعــت گردشــگری ســامت در ایــران از
کشــورهای همســایه هســتند و مــا نیــز از
ایــن بــازار ســهم مناســبی داریــم ولــی ویژگــی
اســتارتآپ مــا ایــن اســت کــه از کشــورهای
اروپایــی و حتــی از اســترالیا و نیوزلنــد و کانــادا
بــا مســافت پــروازی  18ســاعت توریســت
ســامت داریــم .مــا تــا امــروز از  55کشــور
مختلــف ،درخواســت و مشــتری داشــتهایم کــه
جــزو رکوردهــای مــا در ایــن کسـبوکار اســت.
توریســم ســامت ایــران چــه
ظرفیتهایــی دارد و شــما چــه
برنامههایــی بــرای آینــده آریــا مدتــور
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در نظــر داریــد؟
هــدف مــا در آریــا مدتــور ایــن اســت کــه بــه
هــاب منطقــه در زمینــه گردشــگری ســامت
تبدیــل شــویم .در شــش مــاه دوم ســال 97
برنامــه داریــم تــا بــا اکثــر بیمارســتانهای
ایــران کــه آمادگــی پذیــرش بیمــاران خارجــی
را دارنــد همکاریمــان را گســترش دهیــم و
فعالیتهــای مشــترکی بــرای جــذب بیمــاران
خارجــی انجــام دهیــم .مــا میخواهیــم
چالشهــای بیمارانــی را کــه بــه فکــر ســفر
بــه ایــران هســتند ،کمتــر کنیــم و یکــی از
برنامههــای مــا بــرای آینــده ایجــاد دفاتــر
نمایندگــی در کشــور هــای مبــدا اســت؛ کاری
کــه تــا بــه امــروز در کشــورهای عمــان ،قطــر
و عــراق انجــام شــده اســت و در حــال مذاکــره
بــرای افزایــش ایــن نمایندگیهــا هســتیم،
ایــن کار ســبب میشــود تــا اعتمــاد بیمــاران
و مشــتریان خارجــی راحتتــر جلــب شــود و
یکســری از فعالیتهــای هماهنگــی مثــل
دریافــت پیشپرداخــت یــا ارســال مــدارک
راحتتــر انجــام شــود.
گردشــگری ســامت ایــران ظرفیتهــای
زیــادی دارد و میتوانــد حداقــل در آســیا
ســرآمد باشــد .بــه همیــن خاطــر مــا بــه صورت
جــدی برنامــه داریــم تــا گردشــگری ســامت را
بــه شــکل حرف ـهای در ایــران آمــوزش دهیــم
و فرایندهــای ایــن کار را اســتاندارد کنیــم.
متاســفانه در چنــد ســال اخیــر برخــی از
ســودجویان تصویــر مشــوش و بــدی از ایــران
در زمینــه درمــان ایجــاد کردهانــد و نبــود
شــفافیت مالــی و عــدم تعهــد بــه ســامت
مشــتری خارجــی باعــث شــده اســت تعــداد
زیــادی از مشــتریان بازارهــای کالســیک ایــران
روانــه هنــد و ترکیــه شــوند .مــا بــه عنــوان
اولیــن اســتارتآپ در ایــن حــوزه میخواهیــم
در کنــار رشــد شــرکت خــود ،بــه بهبــود تصویــر
کلــی ایــران بــه عنــوان یــک مقصــد برتــر بــرای
ســفر درمانــی کمــک کنیــم.

امــکان دارد بــا اشــاره بــه آمارهــای
اســتارتآپ خودتــان ظرفیتهــای ایــن
حــوزه را جزئیتــر شــرح دهیــد؟
یکــی از نقــاط قــوت مــا در ایــن کار ایــن بــوده
کــه خیلــی ســریع بــه درآمــد رســیدیم ،در یــک
ســال گذشــته تقریبــا هــر فصــل صددرصــد
رشــد در تعــداد بیمــار را تجربــه کردیــم و ایــن
رشــد ســریع نشــاندهنده پتانســیل بــاالی
ایــن بــازار بــرای فعالیــت استارتآپهاســت.
از آنجایــی کــه خیلــی از فرهنگهــای
کشــورهای عربــی همســایه ماهیــت قبیلــهای
و عشــیرهای دارنــد ،وقتــی خدمــت خوبــی
دریافــت میکننــد ،بــه همدیگــر اطــاع
میدهنــد و همیــن مســئله مراجعهکننــدگان
مــا را افزایــش میدهــد .از طــرف دیگــر مــا در
انتهــای ســفر ،یــک هدیــه از صنایــع دســتی
ایرانــی بــه گردشــگران میدهیــم و از آنهــا
بازخــورد میگیریــم تــا بــه نقــاط قــوت و
ضعفمــان آگاه شــویم کــه همیــن مــوارد بــه
پیشــرفت مــا بســیار کمــک میکنــد.
جالــب اســت بدانیــد کــه تــا کنــون ایــن
تعــدادی کــه بــه مــا مراجعــه میکننــد ،بــه
صــورت ارگانیــک بودنــد ،یعنــی مــا هیــچ
تبلیغاتــی انجــام ندادهایــم .یعنــی مشــتریان مــا
از طریــق موتورهــای جســتوجو «درمــان در
ایــران» را بــه زبــان انگلیســی یــا عربــی ســرچ
کردهانــد و بــه ســایت مــا وارد شــده و بــا ارائــه
پرســش و دریافــت پاســخ ســریع ،اعتمادشــان
جلــب شــده اســت .امــا حــاال در پــی ایــن
هســتیم کــه تبلیغــات را بــه طــور جــدی در
منطقــه و در ســطح بینالملــل دنبــال کنیــم
کــه قطعــا یــک رشــد چندبرابــری را در پــی
خواهــد داشــت.
آیــا فراینــد و سلســلهمراتب ســفر
بــه کشــور و خــروج از آن از قبیــل تهیــه
بلیــت هواپیمــا ،ویــزا ،رزرو هتــل و...
تمامــا بــه عهــده اســتارتآپ شماســت؟
مــا تســهیلگر ســامت هســتیم .مــا نــه

پزشــکیم ،نــه هتلــدار ،نــه آژانــس هواپیمایــی
داریــم و نــه بیمارســتان .بلکــه یــک تســهیلگر
بیــن ایــن بخشهــای مختلــف هســتیم .یــک
منویــی بــه چنــد زبــان در ســایت درج شــده و
همــه قدمهایــی کــه بایــد برداشــته شــود ،در
آن قیــد شــده اســت .تمــام برنامــه ســفر حتــی
پیــش از اینکــه ســفر توریســت ســامت آغــاز
شــود ،بــر عهــده ماســت و آن را بــرای متقاضــی
انجــام میدهیــم .از ویــزا گرفتــه تــا بلیــت
برگشــت .هــدف مــا ایــن اســت کــه یــک بیمــار
جــز بــه بیمــاری و درمانــش بــه چیــز دیگــری
فکــر نکنــد .زمانــی هــم کــه بــه کشــورش
برمیگــردد ،پیگیریهــای مختلــف توســط
پزشــک بــه واســطه مــا صــورت میگیــرد تــا
بیمــار مطمئــن شــود کــه مــا او را تــا بهبــودی
کامــل رهــا نخواهیــم کــرد.
در زمــان راهانــدازی آریــا مدتــور بــا
چــه چالشهایــی روبــهرو بودیــد؟
تامیــن نیــروی انســانی متخصــص دغدغــهای
اســت کــه از ابتــدا تــا بــه حــال بــا آن روب ـهرو
بــوده و هســتیم .مــا بــرای هــر موقعیــت شــغلی
ناچاریــم بــا تعــداد افــراد زیــادی مصاحبــه
کنیــم و فراینــد جــذب نیــرو بســیار دشــوار
اســت کــه فکــر میکنــم ایــن درد مشــترک
تمــام استارتآپهاســت .از طــرف دیگــر
بســیاری از رشــتهها مغفــول ماندهانــد و
فارغالتحصیــان کمتــری در آن حوزههــا
وجــود دارنــد .بــه همیــن دالیــل بــه نظــرم
بهتــر اســت کــه نظــارت مناســبتری در
ایــن حــوزه بــه وجــود بیایــد و دانشــگاهها بــه
تربیــت نیروهایــی مشــغول شــوند کــه جامعــه
و صنعــت نیــاز دارد .خوشبختانــه پــس
از غربالگــری کــه بیــن مصاحبهشــوندهها
انجــام شــد ،ایــن بیســت و چنــد نفــری کــه
مشــغول بــه کار در تیــم مــا هســتند ،نیروهــای
کاربلــد و ماهریانــد کــه بــا لــذت و انــرژی کار
میکننــد .مثــا سرپرســت بخــش زبانمــان،
رتبــه یــک کارشناســی ارشــد اســت کــه بســیار
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حرف ـهای کار میکنــد .همچنیــن پزشــکی کــه
در تیــم مــا مســتقر اســت و بــه عنــوان مشــاور
کار میکنــد ،رتبــه  135کنکــور سراســری و
تحصیلکــرده دانشــگاه تهــران اســت.
نکتــه دیگــری کــه همــواره بــا آن دســت بــه
گریبــان هســتیم ،قوانیــن کار اســت .وقتــی کار
هنــوز جــان نگرفتــه ،مــا قوانینــی داریــم مبنی بر
اینکــه بیمــه ،مالیــات و ...بایــد کامــل پرداخــت
شــود کــه همینهــا مانــع رشــد اســتارتآپ و
ســر و ســامان گرفتــن کس ـبوکارهای نوپاســت.
بــه نظــرم دولــت بایــد نــگاه متفاوتــی بــه
شــرکتهای نوپــا داشــته باشــد .اخیــرا در اخبــار
دیــدم کــه بحثهایــی بــرای معافیــت مالیاتــی
اســتارتآپها در چنــد ســال اول مطــرح اســت
کــه اگــر تصویــب شــود میتوانــد کمــک بزرگــی
بــرای اســتارتآپها باشــد.
بــا توجــه بــه دورنمایــی کــه اشــاره
کردیــد ،شــرایط موجــود کشــور و
تحریمهــای اعمــال شــده ،آیــا ممکــن
اســت روی فراینــد کاری آریــا مدتــور
تاثیرگــذار باشــد؟
اگــر بگوییــم بیتاثیــر اســت ،شــعار دادهایــم.
مــا بــا دنیــا کار میکنیــم پــس حتمــا تاثیــر
میپذیریــم ،امــا چــارهای نیســت و بایــد رو
بــه جلــو حرکــت کنیــم .قطعــا اگــر تحریمهــا
نبــود ،مســیر مــا هــم تســهیل میشــد ،امــا مــا
همــواره بــه دنبــال راههــای جدیــد خواهیــم
بــود .مثــا یکــی از مشــکالت اساســی مــا
بحــث دریافــت و پرداخــت اســت .کســی کــه
بــه عنــوان گردشــگر ســامت وارد کشــور
میشــود ،بایــد مقــدار زیــادی اســکناس بــا
خــود بــه همــراه بیــاورد چــون هیــچ تبــادل
بانکــی نمیتوانــد انجــام بدهــد .مشــکل بعــدی
بحــث ویزاســت .در ایــران ویــزای خارجیهــا
خیلــی دیــر آمــاده میشــود .در ســال  97بیــش
از  20نفــر ریجکتــی داشــتیم چــون ویزایشــان
صــادر نشــده بــود .بایــد ایــن مانــع را برطــرف
کــرد و کاری کــرد کــه توریس ـتهای ســامت
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بــا کمتریــن دردســر و اتــاف وقــت بــه کشــور
وارد شــوند .چراکــه وقتــی یــک فــرد اروپایــی
وارد ایــران میشــود حداقــل بــرای  50نفــر بــه
صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم درآمدزایــی
میشــود .او در ایــن  10روزی کــه در کشــور
اســت ،حــدود  10هــزار دالر خــرج میکنــد .بــه
عبــارت دیگــر ارزآوری میکنــد .در واقــع مــا
صــادرات خدمــت انجــام میدهیــم .متاســفانه
در چنیــن شــرایطی بعضــا خودمــان اجــازه ورود
بــه گردشــگر ســامت را نمیدهیــم کــه بایــد
بــا تعامــل معاونــت علمــی ریاســتجمهــوری و
وزارت خارجــه چنیــن مــواردی تســهیل شــود.
بحــث پروازهــا هــم چالــش دیگــری اســت،
چــون تعــداد پروازهــا بســیار کــم اســت.
رســانهها و تبلیغاتــی کــه علیــه ایــران صــورت
میگیــرد نیــز ذهنیــت افــراد را تحــت تاثیــر
قــرار میدهــد .ایــن مــواردی را کــه بیــان
میکنــم در روزنامههــا و جرایــد نخوانــدهام،
بلکــه همگــی را تجربــه کــردهام .بــه هرحــال
بــا علــم بــه ایــن مشــکالت ،دســت از کار
نمیکشــیم .مثــا در شــهرها و کشــورهای
مختلــف مثــل کانــادا ،باکــو ،لنــدن ،عمــان ،قطر
و عــراق بــه ثبــت شــرکت یــا همــکاری بــا افــراد
دیگــر مبــادرت کردهایــم تــا بــا ایــن چالشهــا
مبــارزه کنیــم.
بــا توجــه بــه تجاربتــان در حــوزه
گردشــگری ســامت ،اســتارتآپهای
ایرانــی چطــور میتواننــد از ســایر
ظرفیتهــای مغفــول مانــده حــوزه
گرشــگری بهــره ببرنــد؟
بــه نظــر مــن اولویــت اول کشــور در شــرایط
کنونــی ارزآوری اســت .کاری کــه مــا بــه لطــف
خــدا توانســتهایم خیلــی خــوب انجــام دهیــم.
از نظــر مــن کار در حــوزه توریســم خیلــی
جــذاب اســت و آینــده روشــنی دارد .ایــن
حــوزه بســیار پولســاز اســت .همانطــور
کــه مــا روی حــوزه ســامت توریســت دســت
گذاشــتهایم ،فــرد میتوانــد روی حوزههــای

دیگــر مثــل گردشــگری و تســهیلگری ســفر کار
کنــد ،در حــوزه دریافــت و پرداخــت ،ویــزا ،کار
روی جاذبههــای گردشــگری هــر منطقــه یــا بــه
طــور کلــی تســهیل امــور توریســتی تا گردشــگر
راحــت بتوانــد وارد کشــور ایــران شــود.
اســتارتآپی کــه در حــوزه اطالعرســانی
فعــال باشــد و بــه صــورت کامــا مجــازی ایــران
را آنطــور کــه شایســته اســت بــه چنــد زبــان
زنــده بــه دنیــا معرفــی کننــد .توریســم نوعــی
صــادرات خدمــت اســت و ارزآوری مطلوبــی
بــه همــراه دارد و از طــرف دیگــر میتوانــد در
حــوزه اشــتغالزایی بســیار خــوب عمــل کنــد.
همچنیــن باعــث تقویــت ســایر صنعتهــا
میشــود ،چــون هرچــه بــه ایــران رفتوآمــد
بیشــتری شــود ،افــراد بیشــتری ایــران و
ظرفیتهــای صنعتــیاش را میشناســند و
در نتیجــه بــه ســرمایهگذاری در ایــن کشــور
بیشــتر عالقهمنــد میشــوند .بــه نظــرم ایــن
روزهــا ،راهانــدازی اســتارتآپهای ارزآور بایــد
گزینــه اول و آخــر همــه فعــاالن اکوسیســتم
اســتارتآپی کشــور باشــد و نهادهــای درگیــر

در ایــن فضــا از جملــه معاونــت علمــی و وزارت
ارتباطــات هــم تمامقــد بایــد حمایــت و مســیر
را همــوار کننــد.
فکــر کنیــد کــه جوانــی میخواهــد
بــه عنــوان اولیــن تجربــه کاریاش،
اســتارتآپی راهانــدازی کنــد .چــه
توصیههایــی بــرای او داریــد تــا همــان
قــدم اول دچــار شکســت و ناامیــدی
نشــود.
در وهلــه اول پیشــنهادم ایــن اســت کــه ایــن
افــراد ،نیــاز بــازار را بهخوبــی بشناســند .در
ایــن راســتا الزم اســت مطالعــات گســتردهای در
ســطح داخلــی و جهانــی انجــام دهنــد .وقتــی
بــه ایــده میرســند ،نبایــد ســریع شــروع بــه کار
کننــد ،بلکــه فراینــد نیازســنجی شــاید حــدود
یــک ســال طــول بکشــد .فــرد نبایــد نگــران این
باشــد کــه ایــدهاش را فــرد دیگــری م ـیدزدد؛
کســی کــه خــوب کار کنــد ،موفــق میشــود.
همیــن فراینــد باعــث میشــود مســیر درســتی
را پیــش روی خــود ترســیم کنــد کــه بــه ادامــه
راه خیلــی کمــک میکنــد.
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آنچــه ســبب شــده ایــران باســتان در زمــره
تمدنهــای بــزرگ قــرار بگیــرد ،مجموعــهای
از آثــاری اســت کــه از آن دوران بــه مــا ارث
رســیده اســت و باعــث شــگفتی جهانیــان
شــده اســت .یکــی از ایــن میراثهــای عظیــم،
ســازههای آبــی شوشــتر اســت کــه بــه عنــوان
دهمیــن اثــر ایــران بــا عنــوان نظــام آبــی
تاریخــی شوشــتر در فهرســت میــراث جهانــی
یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت .یونســکو
بــرای ثبــت آثــار در ایــن فهرســت شــرایطی
دارد کــه از ایــن قــرار اســت :نشــاندهنده
شــاهکاری از نبــوغ و خالقیــت انســانی باشــد،
نشــاندهنده تبــادل ارزشهــای بشــری در
یــک بــازه زمانــی در یــک منطقــه فرهنگــی
از لحــاظ پیشــرفت در معمــاری یــا فنــاوری،
برنامهریــزی شــهری یــا طراحــی چشــمانداز
باشــد ،گواهــی بیهمتــا یــا دســتکم
اســتثنایی بــر یــک ســنت فرهنگــی یــا تمــدن
زنــده یــا ازمیانرفتــه باشــد ،نمونهای برجســته
باشــد در معمــاری یــا تکنولــوژی کــه مرحلــه
مهمــی از تاریــخ بشــر را نشــان دهــد ،نمونــه
برجســتهای از تعامــل بیــن انســان و محیــط
زیســت یــا نماینــده یــک فرهنــگ باشــد،
بهطــور مســتقیم یــا ملمــوس مرتبــط بــا
رویدادهــا یــا ســنتهای زندگــی ،افــکار و
عقایــد یــا آثــار هنــری یــا ادبــی دارای اهمیــت
عالــی جهانــی باشــد.
در عهــد ساســانیان نمونــهای ارزشــمند از
ســازههای آبــی چندمنظــوره کــه توانایــی
ذخیــره ،آبیــاری و ...را بــه طــور توامان داشــت،
بــه وجــود آمــد .ایجــاد چنیــن ســازههایی
نشــان از پیشــرفت دانــش مهندســی و نیــز
نیازهــای جامعــه ساســانی دارد .در ایــن
میــان ســازههای آبــی شوشــتر ،یکــی از
ارزشــمندترین ایــن نمونههاســت.
ســازههای آبــی شوشــتر را کــه در شــهر
کهــن شوشــتر در اســتان خوزســتان قــرار
دارد ،دیوالفــوا ســیاح و جهانگــرد فرانســوی،
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بزرگتریــن مجموعــه صنعتــی تــا پیــش از
انقــاب صنعتــی نامیــده اســت .اســتفاده از آب
در ســاخت محیطــی بــرای زندگــی براســاس
شــرایط اقلیمــی ،بــا ایجــاد شــبکههای
زیرزمینــی در زیــر شــهر شوشــتر ،موجــب
پدیــد آمــدن یکــی از هوشــمندانهترین
اشــکال معمــاری آبــی شــهری شــده اســت.
بهرهگیــری از رودخانــه در گرداگــرد ایــن
شــهر ،بهمنظــور ایجــاد خنــدق در کنــار
حصــار و ایجــاد موقعیــت اســتراتژیک دفاعــی
باعــث شــده تــا ایــن شــهر در برهههایــی از
تاریــخ تســخیرناپذیر باشــد .فراهــم ســاختن
امــکان عبــور از کارون عظیــم و پهنــاور ،مهــار
آب و بهرهبــرداری از انــرژی آن طــی هــزاران
ســال ،یکــی از بزرگتریــن و کهنتریــن
مجموعههــای دستســاز بشــر تــا پیــش از
دوران انقــاب صنعتــی را پدیــد آورده اســت.
بــا توجــه بــه اهمیــت سیاســی و اقتصــادی
شوشــتر و تاسیســات آبــی آن ،قلعــه و کهـندژ
ایــن شــهر (سالســل) ،هــم مرکــز کنتــرل ایــن
تاسیســات بــوده و هــم مقــر والــی خوزســتان
بــه شــمار میرفتــه اســت.
از شــگفتیها و فرازهــای ســازههای
آبــی شوشــتر ،ایجــاد مجموعــه عظیــم
چندعملکــردی در طــول نزدیــک بــه یــک
کیلومتــر شــامل عناصــر ایــن اســت :بنــد
میــزان کــه بــا هــدف اصلــی تقســیم آب
کارون بــه دو شــاخ دو دانگــه (گرگــر) و چهــار
دانگــه شــطیط بــه وجــود آمــده بــود؛ نهــر دارا
(داریــوش) کــه بــا کانالهــا و دریچههــای
متعــدد و اهــداف مختلــف و پیچیــدهای
نظیــر آبیــاری جزیــره میــان آب بــه وســعت
حــدود 40هــزار هکتــار بــا تقســیمبندیها
و دریچههــای بســیار دقیــق کانالهــا،
آبپخشکنهــا ،پلهــا و نهرهــای مفــروش
ســاخته شــده بــود و همچنیــن تامیــن آب
شوشــتر و نیــز ایجــاد دسترســی ویــژه بــه
قلعــه شــاهی سالســل در ســاخت آن مــد

نظــر بــوده اســت؛ پــل بنــد شــا ُدروان کــه بــه
عنــوان دریچــه خروجــی و تنظیــم ارتفــاع آب
در نهایــت غربــی ایــن مجموعــه آبــی بــرای
ســوار کــردن آب شــطیط روی نهــر داریــون و
ایجــاد امــکان عبــور از کارون در شــاهراه اصلــی
شــرقی  -غربــی در مســیر شــاهی تیســفون
تــا پاســارگاد ایجــاد شــده بــود؛ تعــداد زیــادی
کانالهــای فرعــی بــرای آبیــاری و بــه راه
انداختــن آســیابها و اســتفاده صنعتــی از
انــرژی آب؛ سنگیســازی کــف کارون در ایــن
فاصلــه بــرای تثبیــت کــف رودخانــه؛ عمــارت
کالهفرنگــی بــرای کنتــرل میــزان ارتفــاع
آب و نظــارت بــر عملیــات در محــدوده ایــن
مجموعــه و در نهایــت خــود قلعــه سالســل بــه
عنــوان مرکــز فنــی ،حکومتــی و مدیریــت آب
منطقــه.
ســازههای آبــی شوشــتر مجموعــهای از
شــاهکارهای دوران ساســانیان اســت کــه
شــامل بنــد میــزان ،پلبنــد شــادروان ،قلعــه
سالســل ،نهــر داریــون ،بندخــاک ،پلبنــد
لشــکر ،نهــر رقــت ،بنــد شــرابدار ،پلبنــد
گرگــر ،محوطــه آبشــارها ،نهــر گرگــر ،پلبنــد
ماهیبــازان و دو پــل تکدهانــه روی نهــر
داریــون اســت.
مهندســان دوره ساســانی در ســاختن ایــن
ســازهها از آب بــه عنــوان محــرک آســیابهای
صنعتــی بهــره گرفتهانــد .روشهایــی کــه
معمــاران ایرانــی بــرای ســاختن ایــن ســازهها
بــه کار بردهانــد ،بــه گفتــه کارشناســان
جهانــی نــادر و اســتثنایی اســت .ایــن ســازهها
آب رودخانــه کارون را بیــن تمامــی نقــاط
شــهر شوشــتر و شــهرهای اطــراف تقســیم
میکــرد .در ایــن مجموعــه بــزرگ ســاختمان
آســیابها ،آبشــارها ،کانالهــا و تونلهــای
عظیــم هدایــت آب وجــود دارد کــه در عیــن
حــال محلهایــی بــرای اســتراحت و تفریــح
مــردم نیــز بــه حســاب میآمــده اســت.
پیشــینه ســاخت آســیابها و تونلهــای ایــن

محوطــه بــه دوره هخامنشــی بازمیگــردد.
ســاختمان آســیابهای موجــود در محوطــه
قبــل از ســیل ســال  1342اکثــرا مربــوط بــه
دوره صفــوی بــود کــه در اثر ســیل ویران شــد.
پــی ســاختمان آســیابهای یادشــده مربــوط
بــه عصــر ساســانی بــوده کــه در دوره قاجــار
مرمــت و بازســازی شــده اســت .ایــن محوطــه
در جنــوب پلبنــد گرگــر در حــد فاصــل بیــن
بنــد گرگــر تــا بنــد بــرج عیــار قــرار دارد.
راه ورودی شــمالی بــه محوطــه آســیابها
بــه وســیله دو دســته پلــکان تامیــن میشــد.
پلــکان شــرقی کــه معــروف بــه پلــکان شــاهی
اســت و پلــکان دوم کــه در حال حاضــر ورودی
اصلــی بــه شــمار مـیرود و در گذشــته محــل
ورود احشــام بــه ایــن محوطــه بــوده اســت .در
کنــار ایــن پلــکان ایــوان بلنــدی قــرار دارد کــه
ظاهــرا در گذشــته بــرای اســتراحت آســیابانها
ســاخته شــده اســت .ایــن پلــکان در انتهــا بــه
محوطــه غربــی آســیابها وارد میشــود.

ورودیهای مجموعه سازههای آبی
شوشرت

ورودیهــا از اجــزای اصلــی بــه شــمار آمــده
کــه امــکان ایجــاد دسترســی بــه کل مجموعــه
را میســر میســاخته اســت .بــا توجــه بــه
ســطح پاییــن مجموعــه آســیابها نســبت بــه
زمینهــای اطــراف ،ایجــاد دسترســی فقــط
بــا پلــکان امکانپذیــر بــوده اســت .مجموعــه
ورودیهــا از ســه ورودی اصلــی شــمالی ،غربی
و شــرقی تشــکیل شــده اســت.
ورودی غربــی (پلــکان غربــی) راه دسترســی
بافــت کهــن و منــازل اطــراف بــا مجموعــه
اســت .بــا اســتفاده از ایــن پلــکان اهالــی
منطقــه آب شــرب مــورد نیــاز خــود را
بــه وســیله مشــک تامیــن میکردهانــد.
مشــخصه ایــن پلــکان اســتفاده از عــوارض
طبیعــی زمیــن اســت .بــه طــوری کــه عــرض
پلــکان بــا توجــه بــه عــوارض زمیــن از  1/5تــا
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 2/30متــر متغیــر بــوده اســت .همچنیــن در
آن از قطعهســنگهایی بــا ابعــاد متغیــر کــه
از جنــس ماسهســنگ بــوده ،اســتفاده شــده
اســت .مــات بهکاررفتــه در پلــکان گل یــا
مخلــوط گل و آهــک اســت.
ورودی شــمالی یــا ورودی اصلــی در قســمت
شــمالی بــا حالتــی شــیبدار واقــع شــده اســت
کــه در گذشــته محــل عبــور احشــام باربــر
بــوده اســت .ایــن پلکانهــا از زیــر ســاباط
(در لغــت بــه معنــای پوشــش و ســقف اســت
و در اصطــاح معبرهــا یــا پوشــش طاقــدار بــا
تزئینــات و آجــرکاری اســت) ورودی ضابطــون
میگــذرد (ضابطــون بــه مامورینــی اطــاق
میشــد کــه از ســوی حاکــم شــهر در زیــر
ایــن ســاباط میایســتادند و از صاحبــان
احشــام باربــر مالیــات دریافــت میکردنــد).
یــک شــاخه پلکان از قســمت شــرقی منشــعب
میشــود کــه بــه ســمت کارخانــه بــرق
هدایــت میشــود .ایــن پلــکان کــه در ســال
 1332در عــرض  48ســاعت بــرای بازدیــد
اختصاصــی شــاه از کارخانــه بــرق ســاخته
شــده ،بــه پلــکان شــاهی معــروف اســت.
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راه ارتباطــی ضلــع شــرقی بــا بافــت شــهر
نیــز بــه صــورت شــیب بــوده ،بیشــتر بــرای
لونقــل
توآمــد احشــام باربــر بــرای حم 
رف 
بــار بــه آســیابهای ضلــع شــرقی مــورد
اســتفاده قــرار میگرفــت کــه بــه مــرور
زمــان بــر اثــر خاکریزیهــای غیرمجــاز بــه
صــورت شــیبی نامناســب درآمــده اســت.

ساختامنهای موجود در محوطه

امــا ســاختمانهای موجــود در محوطــه بــه
ســه قســمت بخــش میشــود.
محوطــه شــرقی :در ایــن محوطــه در حــدود
 10آســیاب قــرار دارد از جملــه آســیاب دو
بــرادران ،دارابخــان ،حــاج منــدل ،راتــق و
دهانــه شــهر .هــر کــدام از ایــن آســیابها
دارای دو ســنگ آســیاب هســتند .آب مــورد
نیــاز ایــن آســیابها عــاوه بــر تونــل دهانــه
شــهر از تونــل بُل ِیتــی نیــز تامیــن میشــود.
محوطــه شــمالی :قدمــت ســاختمانهای
موجــود در ایــن محوطــه نســبت بــه ســایر
ابنیــه موجــود در محوطــه کمتــر اســت .آب
آســیابهای ایــن محوطــه از تونــل معــروف

بــه ســهکوره تامیــن میشــود.
محوطــه غربــی :در ایــن محوطــه 21
آســیاب قــرار داشــته کــه آب مــورد نیــاز
ایــن آســیابها از تونــل ســهکوره تامیــن
میشــده اســت .راه ورود بــه محوطــه غربــی از
طریــق پلــی موســوم بــه دوپلــون اســت.
آســیابهای ایــن محوطــه در دو نــوع شــیبی
و تنــورهای ســاخته شــدهاند .در زیــر پلــکان
موجــود در محوطــه غربــی (ایــن پلــکان راه
ارتباطــی بافــت قدیــم شــهر بــا محوطــه غربــی
بــوده اســت) و بــر بــام آســیاب موســوم بــه
لوعلــی ســاختمانی بــا پــان مربــع و ســقف
گنبدیشــکل بــه ســبک آتشــکدهها قــرار
دارد کــه بــه نمازخانــه منســوب اســت .در
انتهــای محوطــه آســیابهای شوشــتر ،جایــی
موســوم بــه ســیکا قــرار دارد کــه ورود بــه
ایــن اتاقکهــا از طریــق پلکانهایــی کــه در
صخــره تعبیــه شــده ،امکانپذیــر بــوده اســت.

کاربرد محوطه آسیابها

اســتفاده از نیــروی پتانســیل آب بــرای
چرخانــدن آســیابها و خــرد کــردن گنــدم
مــورد نیــاز شــهروندان و بــاال آوردن آب و
هدایــت آن بــه ســمت زمینهــای پاییــن
شــهر شوشــتر و باغهــای اطــراف بــا اســتفاده
از کانالهــای موجــود در بنــد گرگــر از جملــه
کاربردهــای محوطــه آســیابها بــوده اســت.
ایــن محوطــه همچنیــن دارای کارکــرد
صنعتــی و یــک مرکــز مهــم تولیــد صنایــع
دســتی بــوده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه
وجــود پلبنــد گرگــر در شــمال محوطــه
آبشــارها راه ارتباطــی میــان دزفــول و جــاده
قدیــم اهــواز بــوده اســت.
مهــار کنتــرل و نوســانات حجــم آب مــورد نیاز
از طریــق ایجــاد کانــال بــا دهانــه متفــاوت و
زدن دریچــه در مســیر آبرســانی بــه شــهر
و تنظیــم آب مــورد نیــاز آســیابها نیــز از
جملــه کارهایــی بــوده اســت کــه در ســازه

آبــی شوشــتر انجــام میشــده اســت.
بنــد گرگــر و محوطــه عمیــق آســیابها
بــه عنــوان یــک دیــواره تدافعــی و نظامــی
در اطــراف شــهر قــرار داشــته و بــه مثابــه
یــک نــوع ســد و مانــع در مقابــل نفــوذ و
ورود بیگانــگان کــه قصــد تعــرض بــه شــهر را
داشــتهاند ،بــه حســاب میآمــده اســت .وجــود
تونلهــای تهویــه هــوا در جــوار صخرههــای
ایــن محوطــه نیــز کــه بــه خانههــای مســکونی
اطــراف مرتبــط بــوده ،باعــث میشــده تــا
در گرمــای طاقتفرســای خوزســتان هــوای
خنــک و مطبــوع بــه شبســتانهای خانههــا
راه پیــدا میکنــد.
بــه طــور کلــی آســیابهای موجــود در
محوطــه دو نــوع اســت :آســیابهای نــوع
شــیبی کــه قدیمیتــر و در حــال حاضــر
بالاســتفاده هســتند و آســیابهای نــوع
تنــورهای .در آســیابهای نــوع اول (شــیبی)
انــرژی الزم بــرای برگردانــدن چرخهــای
آســیاب از طریــق شــیب تامیــن میشــده
اســت .بــه ایــن صــورت کــه آب بــا اســتفاده از
کانالهایــی بــه درون یــک محوطــه کــه دارای
شــیب بســیار تنــدی اســت ،ســرازیر میشــد.
در قســمت انتهایــی شــیب ،پرههــای آســیاب
قــرار داشــتند کــه شــدت جریــان آب باعــث
چرخانــدن پرههــای آســیاب میشــد .در ایــن
نــوع آســیاب ،بــه دلیــل اینکــه دســتکها
و شــفتهای آن بــه صــورت افقــی قــرار
گرفتــه بــود ،دارای اســتهالک زیــادی بــوده
و مقرونبهصرفــه نبودهانــد .در نتیجــه
آســیابهای نامبــرده بعدهــا بــه نــوع
تنــورهای تبدیــل شــدند.
در آســیابهای تنــورهای ،آب از کانــال بــا
ارتفــاع زیــاد وارد حفــره مــدور میشــد و در
انتهــای حفــره یــک تونــل بــه قطــر  30تــا 40
ســانتیمتر قــرار داشــت .بعــد از خــارج شــدن
آب از حفــره بــا فشــار بــه پروانههــای َجــ َون
برخــورد میکــرد و باعــث چرخیــدن جــون
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میشــد (ایــن نــوع آســیابها در فصــل
پرآبــی کارایــی چندانــی ندارنــد چــون آب بــاال
آمــده و مانــع کار میشــود).

کانا لها و تون لها

قســمت عمــده فعالیــت آســیابها بــر عهــده
کانالهــا و تونلهــای مجموعــه بــوده کــه
وظیفــه هدایــت آب را از پشــت بنــد گرگــر
بــه محوطــه داشــتهاند تــا بدیــن صــورت
آب از طریــق کانالهــای فرعــی بــه مصــرف
آســیابها برســد .در مجموعــه آبشــارهای
شوشــتر ســه تونــل بــزرگ آببــر موجــود
اســت .هــر ســه تونــل ،آب نهــر گرگــر را
از پشــت بنــد گرگــر بــه درون محوطــه
آبشــارها هدایــت میکننــد و تعــداد زیــادی
کانــال فرعــی از ایــن تونــل و کانالهــا پــس
از ورود آب بــه محوطــه آبشــارها از آنهــا
منشــعب شــده کــه بــه مصارفــی همچــون
گردانــدن چــرخ آســیابها و آبیــاری اراضــی
پاییندســت میرســند.
تونــل بُل ِیتــی :از آنجــا کــه ایــن تونــل از زیــر
محوطــهای بــه نــام بلیتــی عبــور میکنــد،
بــه تونــل بلیتــی معــروف اســت .کار ایــن
تونــل آبرســانی بــه آســیابهای شــرقی
محوطــه آبشــارها از طریــق کانالهــای فرعــی
و آبیــاری اراضــی پاییندســت از طریــق ن ِرهــا
(از نظــر لغــوی کلمــه نــر از نهــر گرفتــه شــده
و در اصطــاح تونلهــای فرعــی کوچکــی
هســتند کــه ابعــاد آنهــا بــه انــدازه ارتفــاع قد
و عــرض شــانههای یــک انســان اســت .نرهــا
کــه معمــوال از کانالهــا و تونلهــا منشــعب
میشــوند ،بــرای آبیــاری اراضــی دوردســت و
آبرســانی بــه خانههــا بــه کار بــرده میشــوند).
اســت .ورودی ایــن تونــل در باالتریــن ارتفــاع از
ســطح آب رودخانــه گرگــر واقــع شــده اســت
و در نهایــت ،ورودی آن از دو تونــل دهانــه
شــهر و سـهکوره باالتــر اســت و ایــن اختــاف
ســطح باعــث شــده تــا تونــل بلیتــی بــه عنوان
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ســرریز دو تونــل دیگــر عمــل کــرده و فقــط در
هنــگام پرآبــی رودخانــه گرگــر در ایــن تونــل
آب جــاری شــود .از تونــل بلیتــی تعــدادی
کانــال فرعــی منشــعب میشــود کــه تعــدادی
از آنهــا بــا مشــخصات ن ِــر و بــرای آبیــاری
اراضــی پاییندســت و آبرســانی بــه منــازل
اســتفاده میشــده کــه در حــال حاضــر تمامــی
ایــن نرهــا مســدود و فقط مســیر یکــی از آنها
بــاز اســت .تعــداد دیگــری از ایــن کانالهــای
فرعــی بــرای گردانــدن چــرخ آســیابهای
ضلــع شــرقی هماننــد آســیاب راتــق و حــاج
منــدل اســتفاده میشــدهاند.
بزرگتریــن خروجــی بــا نــام طــوف دیــدی
فقــط در ســه مــاه پربارندگــی یعنــی ماههــای
آذر ،دی و بهمــن جــاری میشــود و دیگــر
خروجیهــا بــا نامهــای دارابخــان و دوبــرادران
در ســایر ماههــا کــه تونــل آب داشــته باشــد،
نیــز جــاری هســتند .تونــل بلینــی دارای 17
هواکــش یــا «سیســرا» اســت کــه طــی
ســالهای اخیــر بازگشــایی شــدهاند.
دربــاره کانــال دهانــه شــهر نیــز میتــوان گفت
کــه ســطح آن از ســطح تونــل بلیتــی پایینتــر
و از کانــال سـهکوره باالتــر اســت .ورودی ایــن
کانــال در قســمت شــمال شــرقی پــل بنــد قرار
دارد و بــه ضلــع شــرقی محوطــه میرســد.
کانــال ســهکوره (در اصطــاح محلــی بــه
راههــای ارتباطــی کــه بیــن شــوادانهای
منــازل مختلــف وجــود داشــته و بــه عنــوان
عبــور و مــرور و ایجــاد ارتبــاط زیرزمینــی
در فصــل گرمــا بیــن همســایهها بــه کار
میرفتــه اســت ،کــوره گفتــه میشــود).
یکــی از تونلهــای محوطــه اســت کــه از
گوشــه غربــی پلبنــد گرگــر شــروع میشــود
و بــه دلیــل اینکــه ورودی آن از ســه قســمت
تشــکیل شــده ،بــه ســهکوره معــروف شــده
اســت .ورودی ایــن کانــال در قســمت شــمال
غربــی پلبنــد گرگــر قــرار دارد و ایــن کانــال
بــا عبــور از قســمت غربــی پلبنــد ،بــه ضلــع

غربــی محوطــه میرســد کــه البتــه در مســیر
حرکــت خــود در زیــر پلبنــد کانالهــای
انحرافــی دارد کــه آب را بــه قســمت شــمالی
محوطــه هدایــت میکننــد کــه ایــن آب
بــرای بــه کار انداختــن آســیابهای شــمالی
اســتفاده میشــود.
بــه دلیــل قــرار گرفتــن ورودی کانــال در پایین
ســطح رودخانــه در تمــام ماههــای ســال در
آن آب جــاری اســت .خروجــی اصلــی آن بــه
لوفــا (یــا حجــار) معــروف اســت (در زبــان
محلــی بــه آبــی کــه بــا شــدت حرکــت کنــد
و تولیــد مــوج کنــد لــوف گفتــه میشــود
و لوفــا در واقــع جمــع کلمــه لــوف اســت).
ســایر کانالهــا کار تامیــن آب آســیابهای
ضلــع غربــی را کــه تعــداد آنهــا  20عــدد
اســت ،انجــام میدهنــد .در مســیر ایــن کانــال
هواکشهــای متعــددی وجــود داشــته کــه
امــروزه بهجــز یکــی از آنهــا ســایر هواکشهــا
بــه وســیله اهالــی مســدود شــدهاند.

پ لهای محوطه

در محوطــه آســیابها دو پــل نســبتا بــزرگ
قــرار دارد کــه اولــی پلبنــد گرگــر بــوده که آن
را مربــوط بــه دوران ساســانی دانســتهاند و پــل

دوم بــه نــام دوپلــون اســت کــه راه ارتباطــی با
محوطــه غربــی و از ســازههای آبــی بــه جــای
مانــده از عهــد هخامنشــی اســت.

ساباط

ســاباط معبرهایــی بــا پوشــش طاقــدار و
تزئینــات آجــرکاری اســت .در مجموعــه
آبشــارها از دورانهــای گذشــته دو ســاباط
وجــود داشــته :ســاباط ورودی معــروف بــه
ســاباط ضابطــون و ســاباطی کــه در ضلــع
غربــی محوطــه و بعــد از دوپلــون یعنــی در
محــدوده آســیابها قــرار داشــته اســت .ایــن
ســاباط بــه عنــوان اســتراحتگاه مراجعیــن بــه
آســیابها اســتفاده میشــده و همزمــان
بــا تخریــب آســیابها در ســالهای اخیــر از
بیــن رفتــه اســت.

نقش سازههای آبی شوشرت در آبیاری
مناطق ه مجوار

از بیــن رفتــن ســدها و کانالهــای بزرگــی کــه
در عصــر هخامنشــیان و ساســانیان بــا صــرف
هزینههــای فــراوان ایجــاد شــده بــود ،باعــث
زوال کشــت نیشــکر در خوزســتان شــد .انهدام
شــبکههای عظیــم آبیــاری و ســقوط نظــام
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کشــاورزی ممتــاز عهــد باســتان خوزســتان
را در دو علــت طبیعــی و انســانی میتــوان
توجو کــرد.
جســ 
عوامــل طبیعــی :شوشــتر در شــمال اهــواز
قــرار دارد و مســیر رودخانــه کارون از شــمال
بــه جنــوب اســت .احمــد کســروی در تاریــخ
پانصــد ســاله خوزســتان مطالبــی را عنــوان
میکنــد کــه فهــم آنهــا بــرای درک علــل
تخریــب شــبکههای آبیــاری شوشــتر و اهــواز
ضــروری مینمایــد .بــه گفتــه وی ،رودخانــه
کارون در شــمال شوشــتر بــه دو شــقه تقســیم
میشــود و ایــن دو شــقه در بنــد قیــر مجــددا
بــه یکدیگــر متصــل شــده و پــس از عبــور
از اهــواز ،بــه شــط العــرب و خلیــج فــارس
میریزنــد.
شــاخهای کــه از مشــرق شوشــتر میگــذرد،
گرگــر و شــاخه غربــی را شــطیط یــا دجیــل
مینامنــد و ایــن شــاخه اخیــر مجــرای اصلــی
کارون در زمــان ساســانیان و قبــل از ایجاد ســد
شوشــتر بوده اســت .در زمان ســلطنت اردشــیر
یــا شــاپور ،بــرای اینکــه قســمت اعظــم آب
کارون را بــه مصــرف زراعــت برســانند ،در
شــمال شوشــتر نهــری بســیار بــزرگ از کارون
جــدا کــرد ه بودنــد کــه تــا انتهــای جنوبــی
جلگــه خوزســتان ادامــه داشــت و بــه خلیــج
فــارس متصــل میشــده اســت .ایــن کار در
اثــر ایجــاد ســد و بســتن شــادروان و کنــدن
نهــری عظیــم انجــام شــده اســت.
رودخان ـهای کــه بدیــن ترتیــب از کارون جــدا
شــده بــود ،در اوایــل اســام بــه نــام رود
مســرقان نامیــده میشــد و تمامــی آب آن بــه
مصــرف زراعــت از جملــه نیشــکر میرســیده
اســت .ایــن رودخانــه کــه بســتر آن مصنوعــی
بــوده از کنــار شــرقی شوشــتر و مینــاب
گذشــته و در هفــت یــا هشــت فرســنگی بــه
شــهر معــروف عســکر مکــرم میرســید و از
میــان آن شــهر عبــور کــرده و بــه روســتایی
کــه بــه نــام خــود آن رود ،روســتای مســرقان
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نامیــده میشــد و دارای آبادیهــای فــراوان
بــوده ،میرســید .رود یادشــده از آنجــا
نیــز گذشــته بــه برابــر اهــواز میرســید و از
بیــرون کنــار شــرقی آن راه پیمــوده از زیــر
پــل معــروف اربــک کــه بــر ســر راه اهــواز بــه
رامهرمــز قــرار داشــت و پــل بســیار معروفــی
بــود ،میگذشــت و ســرانجام در دهانــه
جداگانــهای بــه دریــا میریختــه اســت.
اکنــون شــاخه گرگــر (مســرگان) کوچکتــر از
شــاخه شــطیط اســت و در قــرون پیــش کــه
مســرقان جداگانــه بــه دریــا میریختــه ،ایــن
رود بزرگتــر از شــطیط منشــعب شــده و آب
آن نیــز بیشــتر بــوده و انبــوه آب بــه مصــرف
توکار میرســیده اســت .کنارههــای آن
کشــ 
از شوشــتر تــا دریــا ســبز و خــرم بــوده ولــی
آب شــطیط تــا ایــن انــدازه بــه مصــرف آبیاری
زمینهــا نمیرســیده اســت .یکــی دیگــر از
جهتهــای کنــدن مســرقان نگهــداری بنــد
اهــواز از زور فشــار ســیلهای بنیانافکــن
بــوده و بدینســان کــه خواســتهاند پخــش
انبــوه آب از جــوی مســرقان روان شــود و جوی
نخســتین رود شــطیط کــه بــه بنــد اهــواز
میرســد ،آب کمتــر باشــد تــا بــه هنــگام
بهــار و پاییــز کــه ســیلهای بنیانافکــن
برمیخیــزد ،زور و فشــار آن بــر بنــد بیــش
از انــدازه نباشــد.
عوامــل انســانی :بــه عقیــده اغلــب مورخــان
و تاریخنویســان قدیــم ،ســد شــادروان (بنــد
میــزان) تــا پیدایــش خالفــت بنیامیــه برقــرار
بــوده و در زمــان بنیامیــه بــه دســتور حجــاج
تخریــب شــده اســت .براســاس ایــن فرمــان،
در دو طــرف هــر ســمت دو پایــه از پــل را
خــراب کردنــد .البتــه تخریــب پایههــای ســد
شوشــتر بالفاصلــه بنــد را از کار نینداخــت
بلکــه بهمــرور زمــان ســیالبهای ســخت
دامنــه ویرانــی را توســعه داد و در اواخــر قــرن
ســوم و اوایــل ســده چهــارم هجــری عمــا
شــبکه آبیــاری از کار افتــاد .بــا ایــن وجــود،

تعمیراتــی غیراساســی بــه وســیله نادرشــاه و
فتحعلیخــان در ســال  1145هجــری قمــری
و همچنیــن تعمیراتــی ســطحی در زمــان
فتحعلیشــاه قاجــار بــه عمــل آمــد کــه
چارهســاز نبــود .بدیــن ترتیــب از قــرن ششــم
هجــری بــه بعــد زراعتهــای آبــی خوزســتان
روی آبادانــی بــه خــود ندیــد.
اگرچــه توضیحــات یادشــده دربــاره علــل و
چگونگــی تخریــب ســازههای مهــم آبــی
شوشــتر بــه درازا کشــید امــا ارائــه آنهــا بــه
ایــن دلیــل آمــد کــه اهمیــت و نقــش کلیــدی
ایــن ســازههای بینظیــر را در آبیــاری و
آبادانــی بخــش وســیعی از جلگــه خوزســتان
مشــخص کنــد .تــداوم حیــات بســیاری از
ســازههای آبــی ایــران باســتان در ادوار متاخــر
اســامی خــود بهتریــن گــواه بــر قــدرت و
کارکــرد واالی آنهــا در جامعــه فالحتــی
بســیاری از مردمــان ایــن ســرزمین اســت.
ایجــاد ایــن بناهــای آبــی حاصــل تجربــه
چندیــن نســل از ایرانیــان و علوم ملــل مختلف
بــود کــه بــا صــرف وقــت و هزینههــای بســیار
در آن عهــد بــه وجــود آمــده بــود تــا موجــب
رونــق زراعــت در ایرانزمیــن شــود .بعدهــا
مشــخص شــد کــه بهتریــن راه ممکــن بــرای

توســعه زراعــت و اســتفاده از ظرفیتهــای
محیطــی جلگــه خوزســتان ،همیــن ســازههای
آبــی هســتند .لــذا در ادوار متاخرتــر تاریــخ
ایــران حتــی تــا عهــد قاجاریــه شــاهان و امــرا
بارهــا درصــدد تعمیــر و بهســازی ایــن آثــار
برآمدنــد تــا بــار دیگــر شــاهد رونق کشــاورزی
در منطقــه تحــت امــر خــود باشــند.
برخــی از ســازههای آبــی ایــران باســتان ماننــد
بنــد بهمــن کــه در زمــان هخامنشــیان ایجــاد
شــده بــود ،حتــی اکنــون هــم مــورد اســتفاده
مــردم شــهر کــوار بــرای آبیــاری و مصــارف
دیگــر قــرار گرفتــه و کارکــرد مفیــد خــود را
بــا گذشــت بیــش از  25ســده حفــظ کــرده و
ایــن نکت ـهای اســت کــه نمیتــوان بهســادگی
از کنــار آن گذشــت.
منبــع :گــزارش بررســی اجمالــی تاریــخ
فناوریهــای مرتبــط بــا آب ،کشــاورزی و
محیــط زیســت در ایــران بــا رویکــرد شــناخت
خالقیتهــا و ابتــکارات پیشــینیان بــرای
بهرهگیــری در توســعه فنــاوری ،کلثــوم
غضنفــری عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
تهــران ،انتشــارات دانشــگاه تهــران بــا همکاری
ســتاد توســعه فناوریهــای آب ،خشکســالی،
فرســایش و محیــط زیســت.
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معماری

گ
ورزش�ههای روز دنیا

وقتی پای تکنولوژی به معماری
ورزشگاهها باز میشود
سیدشهاب میرفتاح

با وجود اینکه در روزهایی این مطلب را
میخوانید که مدتها از پایان جام جهانی
گذشته است ،اما تب فوتبال همواره بین
طرفداران فوتبال ادامه خواهد داشت .در همین
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راستا تصمیم گرفتم تا یادداشت این ماه بیربط
با فوتبال و جام جهانی نباشد.
جام جهانی ،بهعنوان یکی از مهمترین
رویدادهای جهان ،باعث شده تا کشورها تمام

قدرت علمی و صنعتی خود را در مدت حدود
یک ماه میزبانی به رخ جهان بکشند .برای این
منظور میزبان زیرساختهای کشور خود را ارتقا
میدهد .اما استادیوم بهترین محلی است که
میزبان میتواند توانایی خود را در آن به نمایش
بگذارد .در همین رابطه به معرفی استادیوم
بنز ،یکی از تحسینبرانگیزترین استادیومها،
میپردازم.
در قرن حاضر شرکتهای بزرگ و معروف دنیا
سعی کردند مرزهای علم و فناوری را گسترش
دهند .بهعنوان مثال شرکت آمازون در تالش
برای ساخت موشکهایی برای انتقال انسان
به جو کره زمین و رونق گردشگری فضایی
برای عموم است ،یا شرکت گوگل وارد دنیای
ساخت خودروهای هوشمند بدون سرنشین
شده است .پس عجیب نیست که شرکت
خودروسازی بنز که در قرن بیستم تمام
افتخارات صنعت خودروسازی را درنوردید ،وارد
عرصه ساختوساز شده باشد .غول خودروسازی
دنیا در سال  2014تصمیم گرفت یک استادیوم
چند منظوره ورزشی را در ایالت جورجیای
آمریکا بنا کند .برنامهریزی بنز برای ساخت این
مجموعه سه ساله بود که میبایست از آخرین
تکنولوژی روز دنیا در ساخت این بنای زیبا بهره
ببرد.
بنز ورزشگاهی را ساخت که به گفته
کارشناسان نماد و مظهر صنعت و تکنولوژی
قرن بیستویکم است .یکی از نکات جالب این
ورزشگاه سقف متحرک آن است که شبیه به
دیافراگم دوربین عکاسی باز و بسته میشود.
نکته جالب توجه درج لوگوی شرکت بنز روی
سقف این مجموعه در هنگام بسته بودن است.
این سقف متحرک میتواند در کمتر از هشت
ثانیه باز و بسته شود .متریال مورد استفاده در
ساخت این سقف اتیلن تترا فلور اتیلن یا همان
 ETFEاست .مادهای بسیار سبک و هماهنگ با
محیط زیست که یکی از بهترین متریالها برای
دستیابی به معماری پایدار است .این ماده از

بازیافت دورریزهای معدنی ساخته میشود که
پس از تبدیل به پنلهای ساختمانی نیز قابلیت
بازیافت دوباره را دارد ETFE .با وجود سبکی و
جرم کم منعطف بوده و از قابلیت زیادی برای
پوششهای ساختمانی برخوردار است .این
پلیمر شگفتانگیز یک شبهپالستیک شفاف
تفلونی است که جایگزین شیشه و پالستیکهای
معمولی در صنعت ساختمانسازی شده است.
استادیوم مرسدس بنز شهر آتالنتا در ایالت
جورجیا به دلیل طراحی سبز و ساخت سازهای
که حامی محیط زیست است ،موفق به دریافت
گواهینامه حرفهای لید ( )LEEDاز شورای سبز
ایاالت متحده آمریکا شد .در راستای موضوع
توسعه پایدار و معماری پایدار این مجموعه از
چهارهزار پنل فتوولتاییک استفاده کرده تا انرژی
الزم برای روشن کردن پروژکتورهای مجموعه
را تامین کند .نکته مهم دیگر در طراحی و
ساخت استادیوم بخش آبرسانی آن است که
با بهرهگیری از یک سیستم پیشرفته آبرسانی
توانسته مصرف آب را تا  47درصد کاهش دهد.
همچنین با طراحی صورتگرفته آب باران برای
آبیاری محوطه مجموعه جمعآوری و ذخیره
میشود .از طرف دیگر ،جانمایی این مجموعه
طوری انتخاب شده که در مسیر وسایل نقلیه
عمومی است و مسیرهای دوچرخه تا استادیوم
برای دوچرخهسواران به صورت مجزا طراحی
و ساخته شده است .این شاهکار مهندسی در
سال  2017با ظرفیتی در حدود  80هزار نفر به
بهرهبرداری رسید.
در قرن بیستم از این دست استادیومها در
نقاط مختلف دنیا ساخته شد ،مانند استادیوم
تحسینبرانگیز آلیانز آرنا شهر مونیخ یا استادیوم
شهر سنپترزبورگ .اما متاسفانه ما در کشورمان
هیچ تالشی برای ساخت چنین استادیومهایی
نکردیم و اگر استادیومی ساختیم ،با تکنولوژی
روز دنیا فرسنگها فاصله دارد .به امید روزی
هستیم که ما هم در این مسیر جذاب قدم
بگذاریم.
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چنین کنند بزرگان

در�ره ابـنمعید و خدمات او
ب

وزیردانشمندلشگری
معصومه ترکانی

ابنعمید از کارگزارانش خواست تا با خواهر زکریای
رازی ،برای خریدن یادداشتها و نوشتههای
پراکنده کتاب «الحاوی» که با مرگ رازی ناتمام
مانده بود ،وارد مذاکره شوند .ابنعمید خبر داشت
که زکریای رازی  15سال از عمر خود را بر سر
تالیف کتاب «الحاوی» گذاشته؛ کتابی که به گفته
خود رازی ،سوی چشمش را نیز با خود برده بود،
کتابی که تا قرن بیستم به همراه «قانون» ابنسینا،
مهمترین کتابهای پزشکی اروپا بودند.
نوشتهها با قیمت گزافی خریداری شدند و جمعی
از شاگردان زکریای رازی تحت سرپرستی ابنعمید
کتاب «الحاوی» را به صورت نهایی که امروزه
میبینیم ،تدوین کردند تا با درایت وزیر نامدار آل
بویه ،ابوالفضل ابنعمید ،برگ زرینی از تاریخ علمی
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ایرانیان از گزند آفات روزگار در امان بماند و به ما
برسد.
در دانشدوستی و عالقهمندی این وزیر به کتابها
همین بس که دانشمند بزرگ ابنمسکویه ،نویسنده
کتاب ارجمند «تجارب االمم» که خازن کتابخانه
ابنعمید بود ،اینگونه نقل میکند که در سال
 355هجری قمری گروهی از جنگجویان که
بهعنوان داوطلبان جهاد عازم مرز روم بودند ،به
سبب بیتدبیری فرمانروای وقت ،رکنالدوله ،خانه
ابنعمید را در ری غارت کردند .شبهنگام زمانی
که وزیر ،زخمی و خسته ،وارد عمارت بهیغمارفته
شد ،ابتدا از کتابدارش ابنمسکویه سراغ کتابخانه
را گرفت و هنگامی که فهمید او کتابخانه را از
غارت نجات داده ،گفت :زهی خجسته روان و

مبارک سخن! همانا خزانههای دیگر جانشینپذیر
است ،اما کتاب عوض ندارد.
ابوالفضل ابنعمید ،معروف به ابنعمید ،وزیر بزرگ
آل بویه ،اصالتا از شیعیان شهر قم بود .آل بویه
که در اوایل قرن چهارم هجری روی کار آمدند،
مهمترین حکومت مستقل شیعی -ایرانی را بعد
از اسالم تاسیس کردند و چنان دولت مقتدری
به وجود آوردند که در بغداد و حجاز ،به نام آنان
خطبه خوانده میشد .وزرای دانشمند آل بویه چون
ابنعمید و صاحب بن عباد در پیریزی این کمال
و شکوه نقش بهسزایی داشتند .ابوالفضل بن عمید،
لقب «عمید» را از پدرش داشت که به معنای
بزرگ جماعت و رئیس و زعیم است .پدر ابنعمید
در دستگاه امرایی چون زیاریان و سامانیان دارای
مقامهایی از دبیری تا وزارت بود و پسرش نیز از
فضل او بینهایت حاصلها داشت.

وزیری که بر هر دانشی دستی داشت

ابنعمید عالوه بر مملکتداری و سیاست ،در
بسیاری از علوم زمان خود ازجمله نجوم ،هیئت،
ریاضی ،مکانیک ،هندسه ،فیزیک ،موسیقی ،نقاشی
ترسل،
و غزلسرایی تا تاریخ ،حفظ اشعار عربّ ،
کتابت ،علوم اوائل ،تفسیر قرآن ،فقه ،منطق ،فلسفه
و الهیات دست توانایی داشت و از او بهعنوان طراح
ماشینهای جنگی نیز یاد شده است .اما عمده
شهرت او به این سبب بود که در نثر عربی صاحب
سبک بود و بهکارگیری سجع و کاربرد وسیع صنایع
ادبی در نثر عربی را باید از ابتکارات او دانست؛
سبکی که تا مدتها در مشرق و حتی اندلس
مورد اقبال بود و لقب جاحظ ثانی را برایش به
ارمغان آورده بود ،چراکه جاحظ سخنور و سخندان
نامی اهل بصره بود که به سبب چیرهدستی در
فن سخن به او مثال میزدند ،بااینحال خود این
شخص ،ایرانیان را سخندانترین مردم (اخطب
الناس) میدانست .ابنعمید را در زمانه خود بهطور
مطلق «استاد» یا «االستاذالرئیس» میخواندند که
البته لقب استاد در آن دوره در مشرق زمین به وزرا
اطالق میشد و ابنعمید وزیری بود که او را ستون

سلطنت آل بویه نیز مینامیدند.

وزیر عامل

ابنعمید با وجود اشتغاالت سیاسی به علم و عالمان
توجه بسیاری داشت و محفل او همیشه محل
مباحثه عالمان و مامن دانشمندان بود .او در ری
رصدخانهای ساخت که ابوالفضل هروی و ابوجعفر
خازن در آن به رصد پرداختند و ازجمله فعالیتهای
علمی او تعیین عرض جغرافیای شهرری است که با
نتیجهای که بعدها با وسایل علمی دقیق گرفته شد،
اختالف زیادی ندارد.
به تشویق او بود که حسن بن محمد قمی بر آن
شد تا «تاریخ قم» را بنویسد و به دستور این وزیر
نوشتههای کهن یونانی را که در سور اصفهان یافت
شده بود ،به بغداد فرستادند تا ترجمه شوند .همیشه
گروهی از نویسندگان در خدمت او بودند که به
نسخهبرداری از کتب مشغول بودند تا به تکثیر و
جلوگیری از نابودی کتب بپردازند.

وزیر هرنمند

ابنمسکویه میگوید که ابنعمید در نقاشی خصوصا
کار با ناخن مهارت عجیبی داشت ،و اینگونه که
خاصان
خود او شاهد بوده ،در مجلسی که فقط ّ
و افراد مورد اطمینان ابنعمید حضور داشتند ،او
سیب یا چیزی شبیه بدان را در دست گرفته و
زمانی با آن مشغول بوده و نتیجه نقاشی ،اشکالی با
ناخن بوده که اگر با ابزار ،چندین روز کار میکردند،
به آن زیبایی نمیشد .همچنین در مورد عالقه او به
موسیقی نقل قول آوردهاند که میگفت :موسیقی با
مرگ من میمیرد و با ناپدید شدنم ناپدید میگردد.
او در سرودن شعر نیز چیرهدست بود ،به گونهای که
ابوحیان توحیدی ،بدان اعتراف
حتی هجوکننده او،
ّ
میکند و مینویسد« :این مرد در سخن بالبداهه و
شعر نیکو بود ».از او اشعاری به طنز نیز باقی مانده
است .همچنین از حافظه بینظیر او در حفظ اشعار
عالوه بر گفتههای تحسینآمیز اطرافیان ،نقل قولی
از خود ابنعمید وجود دارد که به مسابقه با دوستان
برای از برکردن هزار بیت شعر در روز اشاره میکند.
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وزیر سپاهی

این وزیر عالم و دانشمند در سلحشوری و جنگاوری
نیز ید طوالیی داشت و عالوه بر دالوری و رشادت
مثالزدنی در میدان جنگ به طراحی ماشینهای
جنگی نیز میپرداخت ،ازجمله جنگافزارهایی
که برای قلعهگشایی اختراع کرد ،میتوان به
سالح شگفتانگیزی اشاره کرد که دارای قابلیت
تیراندازی تا مسافتهای بسیار طوالنی بود و
آینههای مق ّعر بزرگی ساخته بود که از راه بسیار
دور آتش میافروختند.

تالیفات وزیر

ازجمله تالیفات ابنعمید میتوان به «دیوان رسایل»،
کتاب «الخلق و الخلق»« ،المذهب فی البالغات» و
«دیوان اللغه» اشاره کرد .همچنین ابوریحان از او با
کتاب «فی بناء المدن» در زمینشناسی یاد کرده
است .البته متون بیشتر کتب او در دسترس نیست
و تنها تعدادی از نامههای رسمی یا دوستانه او ضبط
شده است.

استادان و شاگردان

این عالم سترگ ،علوم و فنون را نزد اساتید
متعددی فرا گرفت که ازجمله آنان میتوان به عالم
فاضل ،ابن سمکه قمی اشاره کرد که کتاب تاریخی
«اخبارالعباسین» پیرامون خلفای عباسی و دولت
عباسیان را در 10هزار ورق به تحریر درآورده بود.
از شاگردان نامدار او ابتدا عضدالدوله بزرگترین
فرمانروای قرن چهارم است که فن سیاستمداری
و مملکتداری را از ابنعمید فرا گرفت و همیشه
تکرار میکرد که« :ابوالفضل بن عمید استاد من
است ».و هماره او را استاد یا «استاذالرئیس»
خطاب میکرد و دیگر شاگرد برجسته او صاحب
عباد ،دیگر وزیر نامدار آل بویه است که دلیل
بن ّ
«صاحب» نامیده شدن او به جهت مصاحبت او
با ابنعمید بوده است و آوردهاند که ابنعمید
همیشه در آرزوی دیدار بغداد بود تا اینکه
زمانی پس از بازگشت صاحب بن عباد از سفر
به بغداد ،از او سوال کرد که بغداد را چگونه
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یافتی؟ و صاحب پاسخ داد :بغداد در میان بالد
مانند «استاد است در میان عباد» و با اشاره به
لقب ابنعمید« ،استاد» و نام خودش« ،عباد» با
ظرافت در سخندانی مقام ابنعمید را یادآور شد.
ابنعباد در جای دیگر و بیتی دیگر از شوق بغداد
برای دیدار ابنعمید میگوید و حتی با مدایحی
او را ستایش میکند تا نمایانگر جایگاه رفیع این
وزیر دانشمند باشد.

فرزندان وزیر

او دارای فرزندی به نام ابوالفتح بود که مانند پدر
در کتابت استاد بود و در شاعری قریحهای خوش
داشت و پس از پدر به جای او به وزارت رکنالدوله
رسید .هرچند مانند پدر صاحب اقبال نبود و پس
از مرگ رکنالدوله و در زمان مویدالدوله که در ری
به امارت نشسته بود ،مورد بدگمانی واقع شد و پس
از دستگیری زیر شکنجه جان سپرد و بدین ترتیب
نقطه پایانی شد بر خاندان عمید.

آخرین میدان وزیر

ابنعمید در  50سالگی به نقرس دچار شد و در
 56سالگی قولنج نیز او را مبتال کرد .بااینحال
زمانی که یکی از سرداران کرد علیه رکنالدوله
یاغی شد ،ابنعمید و فرزندش ابوالفتح به مقابله
با او شتافتند و این در زمانی بود که ابنعمید
به جهت بیماری امکان اسبسواری نداشت و
بر تخت روان حمل میشد و هم در این سفر
جنگی بود که در همدان بر اثر بیماری قولنج و
نقرس درگذشت .نقل است که کسی از او پرسید
کدامیک از این دو مرض دردناکتر است و او
پاسخ داد« :وقتی نقرس شدت میکند ،گویی در
دهان سبعی خاییده میشوم و وقتی قولنج شدت
میکند ،آرزو دارم که آن را با نقرس مبادله کنم».
ابنمسکویه که سالها همنشین او بود و هنگام
مرگ نیز در کنار ابنعمید حضور داشت ،در رثای
او چنین میگوید« :فضل و هنر از بین رفت ،و آن
محاسنی که برای غیر او جمع نشده بود ،نابود
گردید».

علم در متون کهن

داستانهای جعایب خ
امللوقات و غرایباملوجودات در گرشاسب ن�مه

درختان آدمصورت و جزایر سرگردان
علیاصغر بشیری

کتابهای «عجایبالمخلوقات» ازجمله
آثاری بودهاند که گزارشهایی اعجابانگیز
از سرزمینهایی دوردست یا موجوداتی
شگفتانگیز ارائه میکردهاند .این قبیل کتابها
را با فیلمهای علمی -تخیلی امروزه میتوان
مقایسه کرد .این آثار مسائلی از دنیای کهن
ذکر میکردهاند که به دلیل شگفتی فراوان
خود ،برای بسیاری از افراد غیرقابل باور بودهاند
و گاهی نیز در این قبیل کتب از تصاویر یا
نقاشیهایی ساده نیز بهره میبردهاند .در
ادبیات فارسی چند کتاب «عجایبالمخلوقات»
داریم .یکی کتاب «عجایبالمخلوقات و
غرایبالموجودات» از محمد بن محمود
بن احمد طوسی (قرن ششم) و کتاب دیگر
«عجایبالمخلوقات و غرایبالموجودات» از
زکریای قزوینی (قرن هفتم) است .در این دو
کتاب ،گزارشهایی عجیب از سرزمینهای
شگفتانگیز ،موجودات عجیب و درختان و
گیاهانی است که ای بسا در عالم واقع وجود
نداشته باشند .ساختار این قبیل کتابها گاهی
شبیه سفرنامه است.
داستانهایی در ادبیات فارسی هستند که
ساختار کتابهای عجایبنامه را دارند .برای
نمونه داستانهای سندباد بحری در «هزار و

یک شب» از این قبیل موارد است.
یکی دیگر از کتابهایی که ساختار عجایبنامه
دارد« ،گرشاسبنامه» است .اسدی طوسی
ساختار کتاب خود را به گونهای ترتیب داده که
بیش از آنکه شبیه داستانهای حماسی باشد،
شبیه عجایبنامههاست؛ بهگونهای که باید نام
اثر او را عجایبنامه نام نهاد تا «گرشاسبنامه»!
گرشاسب سفرهای فراوانی را به سرزمینهای
دوردست ،جزایر هند ،آفریقا و دیگر کشورها
داشته و اسدی طوسی ،عجایبی را که او
میبیند ،گزارش میکند .چند نمونه از عجایبی
که گرشاسب در سرزمینهای دیگر میبیند،
بهاختصار بیان میشود:
یک؛ جزیرهای که استرنگ داشت :در یکی از
جزایری که گرشاسب و سپاهیانش به آنجا
میرسند ،نخست دشتی را میبینند که پر از
درخت خیزران بود و در تمام جزیره ،گاومیش
پراکنده بود .آنان ابتدا برخی از گاومیشها را
شکار میکنند ،اما هندیها که گاومیشها
برایشان مقدس بود ،از گوشت گاومیشها
استفادهای نمیکنند .پس از آن چندین هزار
درخت میبینند که به آنها گفته میشود که
نام این درختان استرنگ است .ویژگی اصلی
درختان استرنگ این است که چهرهشان شبیه
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انسان است ،اما مانند درخت ساکن هستند.
هرکسی هم که بخواهد یکی از آنها را از جای
بکند ،همانند آن درختان میشود.
از آن هر که کندی فتادی به پای
چو ایشان شدی بی روان هم به جای
دو؛ مورچهها و پشههایی عظیمالجثه :در
جزیرهای دیگر پشههایی وجود داشت که از
عقاب هم بزرگتر بود .این پشهها  30نفر از
یاران گرشاسب را با نیش خود کشتند.
بسی پشّ ه هر سو به پرواز بود
که هر پشّ های مهتر از باز بود
ز لشکر به زخم سر نیشتر
بکشتند سی مرد را بیشتر
همچنین مورچههایی داشت که از گوسفند هم
بزرگتر بودند .جالب اینجا بود که هر کدام از
آن مورچهها را تعقیب میکردند ،به معدنی از
طال میرسیدند.
همان مورچه بد مِه از گوسپند
که در مرد جستی چو شیر نژند...
از او بر پی هر که بشتافتند
نشیمنش را کان زر یافتند
سه؛ درخت واقواق :گرشاسب و یارانش در
جزیرهای دیگر ،هزاران درخت دیدند که به
درختان واقواق مشهور بودند .این درختان
صدها برابر انسان بزرگیشان بود و برگهای
بسیار پهنی داشتند و بسیار سرسبز بودند.
راهنما برای گرشاسب توضیح میدهد که
ویژگی اصلی این درختان این است که در
شب ،همه برگهایشان میریزد و سپس 300
هزار موجود از دریا برمیآید و برگهای این
درختان را میخورند و پس از آن دوباره به
دریا برمیگردند .صبح روز بعد دوباره همه
برگهای این درختان سبز میشود و در شبها
و روزهای بعد هم همین ماجرا تکرار میشود.
شگفتی بس است اینچنین گونهگون
که آن کس نداند جز ایزد که چون
چهار؛ جزیره سگساران :جزیره دیگر هم
هیوالهایی داشت که به سگسار مشهور بودند.
 102سرآمد /شماره چهلوششم /شهریورماه 97

سگسارها صورتشان مانند غول بود و دهانشان
مانند سگ .تصویری که اسدی طوسی از این
موجودات ارائه میکند ،جالب است و مانند
فیلمهای تخیلی است که امروزه در سینما
طرفداران فراوانی دارد.
سپاهی که سگسار خوانندشان
دلیران پیکار دانندشان
چو غوالنشان چهره چون سگ دهن
بسان بزان موی پوشیده تن
به دندان گراز و به دو گوش پیل
به رخ زرد و اندام همرنگ نیل
گیاشان بود فرش و گستردنی
ز ماهی و از میوهشان خوردنی
سگسارها موجوداتی بسیار قوی بودند و در
جنگاوری بینظیر .آنان میتوانستند چندین
جنگجو را از پای درآورند و پس از کشتن
جنگجویان آنان را میخوردند .گرشاسب
پس از نبردی سخت توانست آنان را شکست
دهد .سگسارها به جز «گرشاسبنامه» در
«شاهنامه» و دیگر متون حماسی هم حضور
دارند.
پنج؛ جزیره متحرک :در جزیره دیگری
گرشاسب و یارانش وارد جزیره دیگری
میشوند که حرکت میکرد .ویژگی این جزیره
این بود که سنگالخ بود و هیچ سرسبزی
نداشت .در آن سوی جزیره ،جزیرهای دیگر بود
که سرسبز و پر از میوه بود .در هر سال ،یک
بار جزیره سنگالخ حرکت میکرد و به سمت
جزیره سرسبز میرفت .مردم هم در همان
روز بالفاصله وارد جزیره سرسبز میشدند و
مایحتاج یک سال خود را برمیداشتند و به
جزیره خود برمیگشتند .پس از آن جزیره
سنگالخی دوباره به سر جای خود برمیگشت.
به کردار کشتی ز راه دراز
بیاید بر شهر آنگه فراز
همه شهر بیرون پذیره شوند
به شادی سوی آن جزیره شوند
ز نخچیر وز هیزم و خوردنی

برند آنچهشان باید از بردنی
چو یکساله سازند را کار پیش
جزیره شود باز زی جای خویش
شش؛ درختی که هفت گونه بار داشت :در
جزیرهای دیگر در کنار یک معبد ،درختی
شگفتانگیز قرار داشت .این درخت هفت نوع
میوه داشت؛ جالبتر اینکه این درخت در هر
سال ،دو بار میوه میداد.
ز انگور و انجیر و نارنج و سیب
ز نار و ترنج و ب ِه دلفریب
نه باری بدینسان به بار آمدی
که هر سال بارش دو بار آمدی
این درخت عجیب چند ویژگی دیگر هم داشت.
روی هر کدام از برگهایش ،چهره ب ُ ِ
ت داخل
معبد وجود داشت و هر برگ تازهای هم که
روییده میشد ،چهره آن بت وجود داشت .اگر

بیماری میوه این درختان را میخورد ،بالفاصله
شفا مییافت.
هر آن برگ کز وی شدی آشکار
بدی چهر آن بت بر او بر نگار
ز شهر آنکه بیمار بودی و سست
چو خوردی از آن میوه گشتی درست
ویژگی اصلی «گرشاسبنامه» بهنوعی توصیف
دقیق این عجایب است .گویی اسدی طوسی
هنگام سرودن «گرشاسبنامه» چند نمونه از
عجایبنامهها را جلوی دست خود داشته و از
روی آنها ،کتاب خویش را به نظم کشیده
است .جالب است که خیلی از این اتفاقها
هم در سرزمین هندوستان افتاده است؛ یعنی
سرزمینی که بخش مهمی از داستانهای
جادویی در ادبیات فارسی را به خود اختصاص
داده است.
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معرفی کتاب

در�ره کتاب مذاکره ،نوشته مایلک یس .ن
دو�لدسون
ب

هنر گفت و شنود
مرضیه اسدی

مذاکره در لغت به معنای بحث و گفتوگو
است؛ اینکه دو یا چند نفر برای رسیدن به
درک مشترک درباره موضوعی واحد ،حل
اختالف یا کسب منفعت ،چانهزنی میکنند.
اغلب افراد تصور میکنند مهارت مذاکره به کار
سیاستمداران و بازرگانان میآید .کسانی که
ساعتها دو طرف میز مینشینند تا قراردادهای
بینالمللی امضا کنند و سرمایهگذاریهای
کالن انجام دهند ،اما واقعیت این است که هر
یک از ما در زندگی روزمرهمان به هنر مذاکره
نیاز پیدا میکنیم و مواقع بسیاری از آن بهره
میبریم ،بدون آنکه خودمان متوجهش باشیم.
فرض کنید شما و همسرتان درباره انتخاب
مدرسه فرزندتان اختالف نظر دارید .در این
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تصمیمگیریِ مشترک هرکس دالیل خود را
مطرح و تالش میکند دیگری را متقاعد سازد.
در این بین پیروز میدان کسی است که از اصول
و فنون مذاکره مدد بگیرد .یا فرض بفرمایید با
دوستتان به رستوران رفتهاید و میخواهید غذای
مشترک سفارش دهید؛ نهایتا غذای دلخواه
کسی روی میز میآید که این مهارت را کسب
کرده باشد .چنین موقعیتهایی در روابط هر
کداممان با خانواده و دوستان و همکاران بهکرات
پیش میآید تا اینکه میرسیم به محیطهای
رسمیتر .مدیری را در نظر بگیرید که قصد دارد
بوکار خود دورهای را
برای بهبود و ارتقای کس 
برای کارمندانش برگزار کند .یک راه این است
که دستور کار را صادر کند و طبعا دیگران چه

بخواهند و چه نه ،به آن تصمیم تن میدهند،
اما مدیران دانا و کارکشته که به تاثیرات مذاکره
آگاهند ،طور دیگری ماجرا را پیش میبرند.
مذاکره گاهی در هیئت رایزنی ظاهر میشود.
مدیران از کارکنان خود میخواهند نظرشان را
درباره موضوعات مختلف ارائه دهند و بعد بحث
را طوری پیش میبرند که نتیجه مورد نظر
خودشان به عنوان رای نهایی از سوی همگی
پذیرفته شود .همه این موارد نشاندهنده اهمیت
و ضرورت توانایی در گفتمان و مذاکره است.
کتاب «مذاکره» نوشته مایکل سی .دونالدسون یکی
از کتابهای مجموعه دامیز است که در ایران ،برای
نخستینبار ،انتشارات آوند دانش حق انحصاری
ترجمه و انتشار کتابهای آن را از انتشارات وايلی
(صاحبامتياز داميز) خريداری كرد .مهمترین
ویژگی کتابهای این مجموعه که همگی لوگو و
طرح جلد یکسانی دارند ،نثر ساده و همهفهم بودن
آنهاست .درواقع هدف اصلی از تالیف این کتابها
کمک به افرادی است که میخواهند مهارت و دانش
در زمینههای مختلف را بدون نیاز به پیشزمینه و
تخصص کسب کنند .کتاب مذاکره با ترجمه فرشید
قهرمانی همان چیزی است که هر یک از ما ،در هر
نقش و با هر وظیفهای ،میتوانیم در جهت پیشبرد
اهداف خود و پیروزی در مذاکرات از آن بهره ببریم.
در این کتاب شش گام برای رسیدن به مذاکرات
موفق معرفی میشود .این کتاب پنج بخش دارد
که عبارتند از :آمادگی برای مذاکره ،پیش رفتن،
پشت سر گذاشتن اشکاالت برای رسیدن به توافق،
برگزاری مذاکرات میانفرهنگی و پیچیده ،بخش
دهتاییها.

برنده دست پر میآید

در ابتدای کتاب نشان داده میشود که آنچه در
قدم اول مذاکره به آن نیاز داریم ،چیست .اینکه
چطور با شناخت فردی که روبهرویمان است و
آگاهی از تواناییها و ضعفها و قوتهای خودمان
میتوانیم مذاکرهای درست و موفق داشته باشیم.
ما میتوانیم با شناختی که از خود ،دیگران و

محیط اطرافمان به دست میآوریم ،اعتماد به
نفسمان را باال برده و دست باال را در یک مذاکره
داشته باشیم .اولین و مهمترین نکته این است
که بنا بر موقعیتها ،استراتژی خاص خودمان
را بچینیم و بهموقع و درست ،فرایند چانهزنی
را آغاز کنیم .نکته بعدی این است که بدانیم
هدفمان از شروع مذاکره چیست .شاید برایتان
پیش آمده باشد که مذاکرهای را آغاز کردهاید و
بعد از مدتی دیدهاید خودتان هم دقیقا نمیدانید
از آن چه میخواهید .وقتی تکلیف آدمیزاد
با خودش مشخص نباشد ،چطور میتواند در
یک مذاکره پیروز شود؟ دونالدسون میگوید
با توسعه دادن دیدگاهتان و طرحریزی برنامه
عملی میتوانید بفهمید دقیقا چه میخواهید و
آمادگیهای الزم برای شروع مذاکره را پیدا کنید.
در ادامه نویسنده به ما میگوید چطور درباره
مذاکرهکننده تحقیق کنیم .شناسایی محدوده
اختیارت فردی که با او مباحثه میکنیم ،درک
اینکه در این مذاکره چه کسی رئیس است و
کشف عالیق جناح مقابل کمک میکند مذاکره
قویتری داشته باشیم .به این فکر کنید که چه
اتفاقی میافتد اگر شما با داشتن مدرک دکتری
درباره چیزی که میخواهید برایش مذاکره
کنید ،اطالعات ناکافی داشته باشید و دستتان
خالی باشد؟ واقعیت این است که در این حالت
تفاوتی بین شما و کسی که بلد نیست اسم و
فامیلش را بنویسد ،وجود نخواهد داشت چون هر
دو مذاکره را به طرف مقابل واگذار خواهید کرد.
همیشه برنده کسی است که بیشترین اطالعات
را دارد و دست پر سر میز مذاکره میرود .از
طرفی دونالدسون ما را متوجه نکتهای میکند
و آن این است که با همه تعهد به اهدافی که به
خاطرشان وارد مذاکره شدهایم ،گاهی الزم است
از خود انعطاف نشان دهیم و از مواضعمان کوتاه
بیاییم .او توضیح میدهد که تعیین کردن حد
و مرزها پیش از ورود به گفتوگو به ما کمک
میکند بتوانیم زمان اتمام مذاکره را تشخیص
دهیم.
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برنده گوش میکند

خیلیهایمان وقتی کسی در حال صحبت کردن
است ،به حرفهایی که میخواهیم بگوییم
فکر میکنیم و توجهمان به طرف مقابل کافی
نیست .هنر گوش دادن از آن چیزهایی است که
نویسنده کتاب روی آن تاکید دارد .مهم است
که بتوانیم روی حرفهای طرف مقابل تمرکز
کنیم و حرکات و رفتارمان به گونهای نباشد که
او احساس کند میخواهیم به او بیتوجهی کنیم.
اگر در این زمینه ضعف دارید ،دونالدسون در
کتابش راهکارهایی برای تقویت آن ارائه کرده
که میتواند مفید باشد.

برنده سوال درست میپرسد

جایی از کتاب آمده که فرانسیس بیکن میگوید:
«پرسیدن سوال سنجیده و حسابشده نیمی
از خرد است ».مذاکره بخش مهمی از زندگی و
درست شبیه زندگی است ،یعنی بیرحمتر از آن
است که اشتباهات ما را تاب بیاورد .یکی از این
خطاها میتواند پرسیدن سوال اشتباه باشد .درواقع
همانطور که پرسیدن سواالت درست میتواند ما را
به سوی موفقیت در مذاکره جلو ببرد ،ذکر سواالت
ناشیانه نیز این توان را دارد که ما را در مسیری
عکس حرکت دهد و از موفقیت دور و دورتر کند.
یک فصل کامل از کتاب به این مقوله اختصاص
دارد؛ اینکه چطور با طرح سواالت درست و بجا به
اطالعات مورد نیازمان دست پیدا کنیم و چگونه با
سواالت غیرقابل قبول برخورد کنیم.

برنده زبان بدن را بلد است

نویسنده در ادامه این موضوع را مطرح میکند
که همه افراد دو زبانهاند .او میگوید یک بار برای
همیشه تکلیفتان را با نقش اعضای بدن در انتقال
منظورتان مشخص کنید .همچنین میتوانید این
مهارت را بیاموزید که زبان بدن طرف مقابل را
هم تحلیل کنید و در مذاکره یک قدم از او جلوتر
باشید .وقتی به نقش اعضای بدنتان بر تاثیری
که روی طرف مذاکره دارد آگاه باشید ،میتوانید
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به صورت خودآگاه و اثرگذار از زبان بدن استفاده
کنید .اینکه چطور از این دانش و اطالعاتتان در
روند مذاکره استفاده کنید ،مسئله دیگری است
که دونالدسون سعی دارد آن را توضیح دهد.

برنده به ندای درون گوش میدهد

شاید برایتان پیش آمده باشد که حسی درونتان
داشته باشید و به علت اینکه نمیدانید ریشه آن
کجاست و کامال درکش نمیکنید ،به آن بیتوجهی
کنید .بیتوجهی به خود ،یکی از دالیلی است که
ممکن است باعث شکست در مذاکره شود .نویسنده
کتاب مذاکره ،نام این حس درونی را «ندای
درونی» گذاشته و برای آن ارج و قرب قائل شده
است .در مقدمه کتاب از قول دیوید فرومایر ،رئیس
دانشگاه اورگان ،که خود یکی از سه مذاکرهکننده
اصلی بزرگترین دعوی حقوقی تاریخی آمریکا
ِ
درباره قیمتگذاری نفت بود ،آمده است« :این
تنها کتاب مذاکرهای است که یک فصل کامل به
گوش فرا دادن به ندای درونی اختصاص داده شده
است .باید قبل از استفاده از فنون طرحشده در
این کتاب به حرف دلتان خوب گوش بدهید .هیچ
قانونی نمیتواند ندای قلبیتان درباره آنچه درست
و آنچه غلط است ،باطل بداند ...در این کتاب کشف
میکنید که چگونه میتوانید در مذاکرات کوچک
و بزرگ به شکلی اثرگذار عمل کنید ».دونالدسون
توضیح میدهد که چطور میشود ندای درونی را
که گاه ممکن است زیر الیههای پنهان روحمان
قرار گرفته باشد ،کشف کرد و از آن به سود خود
استفاده کرد و به این پرسشها پاسخ میدهد که
منشأ این ندای درونی کجاست؟ چطور باید آن را
بهدرستی شنید و چگونه باید به پیامهای ویژهای
که میدهد ،توجه کرد؟

برنده شفاف است

در ادامه نویسنده از روشن و شفاف بودن در
هنگام مذاکره صحبت میکند و به ما میگوید که
واقعا این شفافیت به چه معناست .چطور میشود
در طول مذاکره شفاف ماند و با هدایت طرف

مقابل به سمت شفافیت ،ابهام را از فضای مذاکره
دور کرد .آشنایی با موانع شفافیت و هزینههایی
که بابت آن پرداخت میکنیم ،در رسیدن به این
هدف به ما کمک خواهند کرد .نکته بعدی که
در کتاب مطرح میشود مدیریت موقعیتهای
پرتنش است .احتمال اینکه طرف مقابل با رفتار
و گفتارش ما را تحت فشار قرار دهد ،زیاد است.
دونالدسون با معرفی تکنیک «فشار دادن دکمه
مکث» توضیح میدهد که چطور همه چیز را در
مذاکره تحت کنترل خود داشته باشید.

برنده  -برنده

در ادامه کتاب با مفهوم مذاکره «برنده  -برنده»
آشنا میشویم و نکاتی را درمییابیم که ما را به
سمت برد در مذاکرات پیش میبرد .دونالدسون
به ما میگوید که وقتی به توافق نهایی نزدیک
میشویم ،باید چه استراتژیهایی را به کار ببریم،
معنای حقوقی توافق نهایی چیست و چه زمانی
مناسب این کار است .او این نکته را مطرح
میکند که هرگز هوش و توان طرف مقابل را
دستکم نگیرید و بدانید او هم از روشهایی
استفاده خواهد کرد تا کنترل اوضاع را به دست
بگیرد .در این زمینه او ما را با روشهایی آشنا
میکند که به کمک آنها درمییابیم طرف
مقابل ممکن است چه حقههایی را به کار گیرد و
الزم است ما در برخورد با این مسائل چه رفتاری
از خود نشان بدهیم .همچنین مشکالت رایج
در نرسیدن به توافق نهایی را بررسی میکند و
کلید حل آنها را در اختیارمان قرار میدهد .به
عالوه از زوایای مختلف به ترک میز مذاکره از
سوی هرکدام از طرفین میپردازد و درباره شروع
مجدد مذاکرات بحث میکند.
بخشی از کتاب به مذاکرات بینالمللی میپردازد.
اینکه چطور باید برای این کار آماده شد و چگونه
میتوان با آنها ارتباط برقرار کرد .توضیحات این
بخش به ما کمک میکند تفاوتها را بشناسیم و
بدانیم شیوه رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات
بینالمللی به چه صورت است .حتی گوش کردن

در فرهنگهای مختلف به شیوه متفاوتی صورت
میپذیرد .اگر در مورد این مسائل آگاهی نداشته
باشیم ،ممکن است دچار سوءتفاهم شویم یا
برعکس؛ طرف مقابل را دچار سوءتفاهم کنیم.
یکی از کاربردیترین مباحث کتاب مربوط
به مکالمه میان زن و مرد است .توضیحات
این بخش میتواند به زوجهایی که در ارتباط
گرفتن با هم مشکل دارند و معتقدند همسرشان
هیچوقت به حرفهایشان گوش نمیکند ،کمک
کند .نویسنده استراتژیهایی ارائه میکند که در
صورت اجرایی شدن ،گفتوگو و مذاکرات میان
زنان و مردان کیفیت باالتری پیدا خواهد کرد.
برخی مذاکرات به دالیل مختلف از اساس
پیچیده هستند و به خاطر حساسیتهایی که
روی نتایج آنها وجود دارد ،این الزام را ایجاد
میکنند که ما هم به عنوان یکی از طرفین
مذاکره ،با حساسیت بیشتری کار را دنبال کنیم
و به موارد متعددی در طول مذاکره توجه کنیم
که در مذاکرات عادی خبری از آنها نیست.
دونالدسون عواملی را یادآوری میکند که
میتوانند به پیچیده شدن مذاکرات بینجامند
و بعد درباره نحوه رفع آنها توضیحاتی ارائه
میدهد .احتماال برایتان پیش آمده که از یک
ایمیل برداشت اشتباه کردهاید و بعدا فهمیدهاید
منظور طرف مقابل اصال با برداشت شما یکی
نبوده است .به مذاکرات تلفنی و اینترنتی به
دلیل آنکه استفاده از برخی امکانات مانند زبان
بدن مقدور نیست ،مذاکرات کور گفته میشود.
در بخشهای پایانی کتاب به تفصیل درباره این
نوع مذاکرات سخن گفته میشود.
بیتردید یکی از جذابترین بخشهای کتابهای
دامیز بخش آخر است .جایی که به دهتاییها
اختصاص دارد و شما میتوانید در هر فصل آن
ده نکته جالب را ببینید .این بخش در کتاب
«مذاکره» شامل دو فصل است که در یکی ده
ویژگی شخصیتی مذاکرهکنندگان حرفهای ذکر
شده و در فصل دیگر درباره ده مذاکره کلیدی
در زندگی سخن به میان آمده است.
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کارآفرینی

چرا بعضـی استارتآپها شکست یمخورند؟

پنج دلیل اصلی
موفقیت شرکتهای نوپا
مستانه تابش

بیــل گــراس ،موســس  Idealabتاکنــون
بنیانگــذار شــرکتهای نوپــای زیــادی
بــوده و در بــه ثمــر نشســتن خیلــی از
اســتارتآپها همــکاری کــرده اســت .امــا
مدتهــا کنجــکاو بــوده کــه بدانــد چــرا بعضــی
از ایــن اســتارتآپها موفــق میشــوند و
بعضیهایشــان زمیــن میخورنــد .او دادههــای
مربــوط بــه  100اســتارتآپ متعلــق به شــرکت
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خــودش و  100اســتارتآپ دیگــر را جمـعآوری
کــرده و بــر اســاس ایــن دادههــا بــه پنــج عامــل
کلیــدی موفقیــت اســتارتآپها دســت یافتــه
اســت و در کمــال تعجــب متوجــه شــده یکــی
از ایــن پنــج عامــل از بقیــه بســیار مهمتــر و
تاثیرگذارتــر اســت .گــراس در یــک ســخنرانی
تــد ایــن عوامــل را بــا مخاطبانــش در میــان
میگــذارد.

خیلــی هیجــانزدهام کــه بعضــی از یافتههــای
شــگفتانگیزی را کــه نشــان میدهــد
چــه عواملــی بیــش از همــه باعــث موفقیــت
شــرکتها میشــود ،بــا شــما در میــان بگــذارم
و اینکــه چــه عواملــی بیــش از همــه باعــث
میشــود کــه اســتارتآپها بــه موفقیــت
برســند.
مــن معتقــدم اســتارتآپها یکــی از بهتریــن
اشــکال موجــود بــرای تبدیــل جهــان بــه
مکانــی بهتــر هســتند .اگــر عــدهای از افــراد را
بــا انگیزههــای برابــر در نظــر بگیریــم و آنهــا را
در قالــب یــک اســتارتآپ ســازماندهی کنیم،
میتوانیــم قفلــی را کــه بــه پتانســیلهای
بشــر خــورده اســت ،جــوری بــاز کنیــم کــه تــا
قبــل از آن ممکــن نبــوده اســت و همچنیــن
میتوانیــم آنهــا را وادار کنیــم بــه چیزهــای
غیرممکــن دســت پیــدا کننــد.
امــا اگــر اســتارتآپها تــا ایــن انــدازه
عالیانــد ،پــس چــرا برخــی از آنهــا ناموفــق
هســتند؟ ایــن ســوالی بــود کــه مــن بــه دنبــال
پاســخش بــودم و میخواســتم مهمتریــن
عامــل موفقیــت اســتارتآپها را بیابــم .ایــن
جســتوجو بــه صــورت سیســتماتیک انجــام
شــد تــا غرایــز و تصــورات غلــط احتمالــی مــن
نســبت بــه بســیاری از شــرکتهایی کــه طــی
ایــن ســالها بــر آنهــا نظــارت کــرده بــودم،
روی نتیجــه کار اثــر نگــذارد.
مــن خیلــی مشــتاق بــودم کــه پاســخ ایــن
ســوال را بدانــم ،چــون از ســن  12ســالگی
وارد کار شــده بــودم ،یعنــی از زمانــی کــه
مدرســه راهنمایــی میرفتــم و در ایســتگاه
اتوبــوس آبنبــات میفروختــم .وقتــی وارد
دبیرســتان شــدم ،شــروع بــه ســاخت و فــروش
دســتگاههای تبدیــل انــرژی خورشــیدی کــردم
و در کالــج شــروع بــه ســاخت بلندگــو کــردم.
وقتــی از کالــج فارغالتحصیــل شــدم ،شــروع بــه
کار در شــرکتهای نرمافــزاری کــردم.
 20ســال قبــل  Idealabرا تاســیس کــردم و

در  20ســال اخیــر مــا بیــش از  100شــرکت
راه انداختیــم کــه خیلیهایشــان موفــق شــدند
و خیلــی از آنهــا هــم شکســت خوردنــد .مــن
چیزهــای زیــادی از ایــن شکســتها یــاد
گرفتــم .بنابرایــن شــروع بــه بررســی عواملــی
کــردم کــه نقــش پررنگتــری در موفقیــت
یــا شکســت یــک شــرکت دارنــد و دنبــال ایــن
پنــج مــورد رفتــم :اول ،ایــده .تــا پیــش از ایــن
فکــر میکــردم کــه ایــده همــه چیــز اســت
و اســم آن را  Idealabیــا آزمایشــگاه ایــده
گذاشــتم ،چــون آن لحظــه «یافتــم» را ســتایش
میکنــم ،یعنــی همــان لحظــه اولــی کــه یــک
ایــده ســراغتان میآیــد .امــا بــه مــرور زمــان بــه
ایــن نتیجــه رســیدم کــه شــاید تیــم ،مدیریــت
اجرایــی و قابلیــت تطابقپذیــری حتــی بیــش از
خــود ایــده در موفقیــت شــرکت اهمیــت داشــته
باشــد.
هرگــز بــا خــودم فکــر نمیکــردم کــه بخواهــم
روی صحنــه ســخنرانی تــد ،از مایــک تایســون،
بوکســور نقــل قــول کنــم ،امــا او در جایــی گفتــه
اســت« :همــه بــا برنامــه جلــو میآینــد ،امــا
فقــط تــا لحظـ های که یــک مشــت به صورتشــان
بخــورد!» مــن فکــر میکنــم ایــن موضــوع
بهشــدت در مــورد کســبوکار و تجــارت هــم
صــدق میکنــد .قابلیــت انطباقپذیــری تیــم
اجرایــی پــس از دریافــت یــک مشــت محکــم از
جانــب مشــتری اهمیــت زیــادی دارد .مشــتری
واقعیــت محــض اســت .بــه همیــن خاطــر هــم
بــود کــه تیــم بهعنــوان مهمتریــن عامــل
موفقیــت یــک شــرکت بــه ســراغم آمــد.
ســپس شــروع بــه بررســی طــرح تجــاری
کــردم .آیــا شــرکتها مســیر شــفافی بــرای
کســب درآمــد از مشــتری دارنــد؟ ایــن ســوال
باعــث شــد کــه طــرح تجــاری در ذهــن مــن در
صــدر فهرســت موثرتریــن عوامــل موفقیــت یــک
شــرکت قــرار گیــرد .بعــد نگاهــی بــه ســرمایهها
انداختــم .بعضــی وقتهــا شــرکتها مبالــغ
هنگفتــی بهعنــوان ســرمایه دریافــت میکردنــد.
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شــاید ایــن عامــل از همــه مهمتــر بــود.
و درنهایــت بــه زمانبنــدی رســیدم .آیــا بــرای
اجرایــی کــردن ایــده شــما خیلــی زود اســت و
ی آن را نــدارد؟ آیــا هنــوز
جهــان هنــوز آمادگ ـ 
زود اســت ،چــون شــما آدم پیشرویــی هســتید
و الزم اســت کــه اول دنیــا را آمــوزش بدهیــد؟
آیــا زمــان بــرای ایــده شــما مناســب اســت؟ یــا
خیلــی دیــر شــده و همیــن حــاال هــم کلــی
رقیــب داریــد؟
بعــد ســعی کــردم ایــن پنــج فاکتــور را در
ارتبــاط بــا شــرکتهای مختلــف بررســی کنــم
و همــه  100کمپانــی آزمایــش ایــده و 100
کمپانــی غیــر  Idealabرا زیــر ذرهبیــن قــرار
دادم تــا بــه یــک نتیجــه علمــی برســم.
در کمپانیهــای  ،Idealabپنــج شــرکت
اول Citysearch، CarsDirect، GoTo،
 NetZero، Tickets.comبودنــد کــه
همهشــان بــه موفقیتهــای میلیــاردی
رســیدند و پنــج کمپانــی پاییــن لیســت
هــم Z.com، Insider Pages، MyLife،
 Desktop Factory، Peoplelinkبودنــد
کــه بــا وجــود امیدهــای زیــادی کــه برایشــان
داشــتیم ،موفــق نشدند .ســپس ســعی کــردن
همــه فاکتورهایــی را کــه هــر کــدام از ایــن
شــرکتها در تکتــک ابعــاد بــه دســت آورده
بودنــد ،رتبهبنــدی کنــم.
بعــد بــه ســراغ شــرکتهای غیر  Idealabرفتم،
غولهایــی ماننــد اینســتاگرام ،اوبــر ،لینکدیــن،
یوتیــوب و ائــر بیانبــی و شــرکتهای
ورشکســتهای مثــل Flooz and Webvan،
 .Kozmo، Pets.comشــرکتهای انتهــای
فهرســت ســرمایههای هنگفتــی داشــتند و
بعضیهایشــان هــم صاحــب طــرح تجــاری بودند،
ولــی موفــق نشــدند .ســعی کــردم مهمتریــن
فاکتورهــای موفقیــت یــا ناکامــی ایــن شــرکتها
را بررســی کنــم و پاســخهای بهدســتآمده
شــگفتزدهام کــرد.
اولیــن عامــل زمانبنــدی بــود .زمانبنــدی
 110سرآمد /شماره چهلوششم /شهریورماه 97

تــا  42درصــد در موفقیــت یــا عــدم موفقیــت
یــک شــرکت ســهم داشــت .تیــم و مدیریــت
اجرایــی در جایــگاه دوم قــرار داشــتند و پــس از
آن جایــگاه ســوم متعلــق بــه ایــده بــود؛ قابلیــت
تشــخیص ایــده و منحصربهفــرد بــودن آن.
ایــن مســئله مطلــق نیســت .اینطــور نیســت
کــه بگوییــم ایــده اهمیــت نــدارد ،امــا واقعــا
تعجــب کــردم وقتــی فهمیــدم کــه ایــده
مهمتریــن عامــل در موفقیــت یــک شــرکت
نیســت .گاهــی زمانبنــدی درســت بــود و ایــن
مســئله اهمیــت بیشــتری داشــت.
دو عامــل آخــر ،طــرح تجــاری و تامیــن ســرمایه
بودنــد کــه خــب ایــن مســئله برایــم قابــل درک
اســت .بــه نظــرم کماهمیــت بــودن طــرح
تجــاری نســبت بــه عوامــل دیگــر از ایــن جهــت
قابــل درک اســت کــه شــما میتوانیــد کار خــود
را بــدون داشــتن طــرح تجــاری شــروع کنیــد
و ســپس اگــر تقاضــا از جانــب مشــتری وجــود
داشــت ،آن را اضافــه کنیــد .تامیــن ســرمایه نیــز
همیــن حالــت را دارد .اگــر در ابتــدا بــا کمبــود
بودجــه مواجــه هســتید ،بهخصــوص در ایــن
ایــام ،تامیــن آن خیلــی خیلــی آســان اســت.
بگذاریــد مثــال دقیقتــری بزنــم .حتمــا غــول
موفقــی مثــل ائــر بیانبــی را بهخوبــی
میشناســید .خــب ،ایــده ایــن کمپانــی از
طــرف بســیاری از ســرمایهگذاران زیــرک رد
شــد ،چــون بــا خودشــان فکــر میکردنــد
کســی دوســت نــدارد فضــای خانــهاش را بــه
غریبههــا اجــاره بدهــد .البته مــردم ثابــت
کردنــد کــه ایــن طــرز تفکــر اشــتباه اســت .امــا
یکــی از دالیــل موفقیــت در کنــار طــرح تجــاری
خــوب ،ایــده خــوب و مدیریــت اجرایــی خــوب،
زمانبنــدی مناســب اســت .ایــن شــرکت
درســت زمانــی کــه رکــود در باالتریــن میــزان
خــود بــود ،شــکل گرفــت ،یعنــی زمانــی کــه
مــردم واقعــا احتیــاج بــه یــک درآمــد اضافــی
داشــتند ،بنابرایــن مــردم بــر مخالفتشــان بــرای
اجــاره دادن منــازل بــه غریبههــا فائــق آمدنــد.

ایــن اتفــاق بــرای اوبــر هــم افتــاد .اوبــر راه انداخته
شــد .یــک شــرکت منحصربهفــرد ،الگــوی
تجــاری فوقالعــاده ،مدیریــت اجــرای عالــی.
امــا زمانبنــدی آنهــا بــرای جهتگیــری بــه
ســمت رانندههــا در ایــن سیســتم فوقالعــاده
بــود .رانندههــا بــه منبــع درآمــد اضافــی احتیــاج
داشــتند و ایــن خیلــی خیلــی مهــم بــود.
برخــی از موفقیتهــای اولیــه مــا مثــل
ســیتی ســرچ ،برحســب نیــاز آن وقــت مــردم
بــه صفحــات وب بــود GoTo.com .هــم کــه
درواقــع در ســال  1998در صحنــه ســخنرانی
تــد معرفــی شــد ،مــال زمانــی بــود کــه
شــرکتها دنبــال روشهای مقرونبهصرفــه
بــرای گرفتــن ترافیــک بودنــد .آن موقــع فکــر
میکردیــم کــه ایــده خیلــی خوبــی داریــم ،ولــی
احتمــاال زمانبنــدی مهمتــر بــود .و بعــد برخــی
شکســتها برایمــان اتفــاق افتاد .شــرکتی را
بــه اســم  Z.comراه انداختیــم ،یــک جــور
شــرکت ســرگرمی آنالیــن کــه خیلــی هــم
برایــش هیجــان داشــتیم .پــول کافــی جمــع
کردیــم ،طــرح تجــاری عالــی داشــتیم و حتــی
بــا یــک نابغــه بــزرگهالیــوودی بــرای پیوســتن
بــه شــرکت قــرارداد بســتیم .امــا نفــوذ پهنــای
بانــد در  ۱۹۹۹-۲۰۰۰خیلــی کنــد بــود.
تماشــای ویدیــو آنالیــن خیلــی ســخت بــود
و شــما مجبــور بودیــد کــدک را تــوی صفحــه
مرورگرتــان بگذاریــد و همــه ایــن مراحــل را
طــی کنیــد .ایــن شــرکت باالخــره در ســال
 ۲۰۰۳وارد دنیــای کســبوکار شــد.
درســت دو ســال بعــد ،وقتــی مشــکل کــدک
بــا ادوبــی فلــش حــل شــد و پهنــای بانــد
تا  ۵۰درصــد در آمریــکا گســترش پیــدا کــرد،
زمانبنــدی یوتیــوب عالــی بــود .ایــده عالــی
بــود ،امــا زمانبنــدی باورکردنــی نبــود .درواقــع،
یوتیــوب وقتــی راه افتــاد ،حتــی هنــوز طــرح
تجــاری هــم نداشــت .آنهــا حتــی مطمئــن
نبودنــد کــه ایدهشــان کار میکنــد .امــا واقعــا
در زمــان خیلــی خوبــی شــروع بــه کار کردنــد.

خالصــه آنچــه گفتــم ،ایــن اســت کــه بهطــور
قطــع اجــرا اهمیــت زیــادی دارد .ایــده از اهمیــت
باالیــی برخــودار اســت .امــا اهمیــت زمانبنــدی
حتــی از ایــده هــم باالتــر اســت .و بهتریــن شــیوه
بــرای ارزیابــی واقعــی زمانبنــدی ایــن اســت کــه
ببینیــم آیــا واقعــا مشــتریها آمــاده آن چیــزی
کــه بــه آنهــا پیشــنهاد میکنیــد ،هســتند یــا
نــه ،و اینکــه واقعــا دربــاره زمانبنــدی صــادق
و روراســت باشــیم ،نــه اینکــه نتایجــی را کــه
یبینیــم ،انــکار کنیــم .چــون اگــر چیــزی
م
داریــد کــه عاشــق آن هســتید و درصــدد هســتید
آن را بــه جلــو ببریــد ،بایــد دربــاره عامــل
زمانبنــدی بهشــدت صــادق باشــید.
همانطــور کــه قبــا گفتــم ،فکــر میکنــم
اســتارتآپها توانایــی تغییــر جهــان و تبدیــل
آن بــه مکانــی بهتــر را دارنــد .امیــدوارم برخی از
ایــن نظــرات بتواننــد بــه شــما در کســب ســهم
بیشــتری از موفقیــت کمــک کننــد و درنتیجــه
چیــز بهتــری بــه دنیــا ارائــه کنیــد کــه در غیــر
ایــن صــورت امکانپذیــر نبــود.
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کارآفرینی

از بز�ن یک معتاد به نوآوری

چطور مبتکر باشیم؟
ترانه رجبیان

اندی الوود ،کارآفرین جوان آمریکایی که زمانی
بیمه عمر میفروخت و بعد فروشنده جتهای
شخصی وارن بافت شد ،فارغالتحصیل دانشگاه
تگزاس است که بعد از اتمام دوره تحصیلش در
دانشگاه خیلی زود متوجه شد که زندگی بهعنوان
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شخصی که در خط اول فروش حاضر است ،چه
شکلی است .او تجربههایش در این زمینه همراه
با میل و اشتیاق به قول خودش «اعتیادگونه»ای
را که به نوآوری داشت ،با هم ترکیب کرد و
توانست با حضور در استارتآپهای موفقی مثل

ویز به موفقیت برسد .او در حال حاضر بهعنوان
سرمایهگذار و مشاور کارآفرینی در نیویورک
است و در یادداشتی که اخیرا در لینکدین
منتشر کرده ،به پنج نکته مهمی اشاره میکند
که برای کارآفرین شدن باید آنها را بدانید.
ماه گذشته با تعداد زیادی دانشجو و تعداد
کمتری از دانشجویانی که بهزودی قرار است
فارغالتحصیل شوند ،حرف زدم .سوال آنها از
من این بود که اگر قرار بود با دانشی که امروز
دارم ،دوباره دانشجو شوم و جای آنها باشم،
برای تبدیل شدن به یک کارآفرین یا یک فرد
مبتکر چه میکنم .پنج نکتهای که به آنها
گفتم ،این بود:
یک؛ فقط با دانشجویان رشته خودتان ،آنهایی
که در دانشکده شما هستند و گروه دوستانی
که دارید و مثل خودتان فکر میکنند ،ارتباط
نداشته باشید .انجام این کار در درس و تکالیفی
که دارید ،برایتان کمککننده خواهد بود و
بهطور طبیعی راحتتر هم هست ،ولی در عوض
آنها در بیشتر مسائل زندگی مانند خود شما
فکر می کنند .اگر دانشجوی کسبوکار هستید،
با دانشجوهای رشتههای مهندسی و معماری
دوستی کنید .آنها افقهای دیدتان را گسترش
میدهند و به شما شیوههای جدیدی برای حل
مسئله میآموزند .آنها نقاط قوت شما را با
نقاط قوتی که خودشان دارند ،تکمیل میکنند
و میتوانند در آینده تبدیل به شریک کاری شما
شوند.
دو؛ اینکه بعد از فارغالتحصیل شدن بخواهید
برای یک شرکت بزرگ کار کنید ،اصال چیز
بدی نیست .بهویژه اگر متوجه محاسن این کار
باشید .شما میتوانید کار یاد بگیرید و در یک
رشته خاص متخصص شوید و البته برای این
کار به شما حقوق هم پرداخت میشود .ولی اگر
دست به چنین کاری زدید ،با نصف حقوقتان در
ماه زندگی و نیم دیگر را پسانداز کنید .هیچ
چیزی به اندازه چک حقوقی که سر ماه دریافت
میکنید ،اعتیادآور نیست و هیچ چیزی هم

مثل چک حقوق ماهانه نمیتواند رویاهای آینده
شما را خراب کند .اگر بگذارید شیوه زندگیتان
مطابق با حقوق ماهانهتان باشد ،هیچوقت
نمیتوانید کارتان را رها کنید و هیچوقت هم
قادر به پذیرش ریسک نخواهید بود.
سه؛ نسبت به خودتان صبور باشید و نسبت به
دنیا صبر نداشته باشید .هم توان انسان و هم
ساعتهای یک روز محدود است .بهخصوص اگر
از طرف پدر و مادرتان حمایت مالی نشوید ،این
فرایند که بخواهید سری توی سرها در بیاورید،
خیلی طول میکشد .اما از دنیا انتظار داشته
باشید که سریعتر بچرخد و از هر گونه برخوردی
با آدمهای دیگر ،از هر لحظه و هر دانشگاه و هر
اداره و سازمان و هر سالی که میگذرد ،توقع
بیشتری داشته باشید .خودتان را در لحظههایی
که مهم هستند ،جای دهید و به خودتان این
نکته را که باید در آن لحظهها چه کارهایی انجام
دهید ،آموزش بدهید.
چهار؛ در مسابقه برای خودتان بدوید و بابت
این کار از کسی خجالت نکشید و احساس بدی
نداشته باشید .افرادی هستند که شما در این
مسیر از آنها سبقت میگیرید و باید هم این
کار را بکنید .کسانی هستند که مدتی در کنار
شما میدوند ،ولی بعد مسیرشان جدا میشود.
اینها آدمهای همیشگی هستند .کسانی هم
هستند که مدام سعی میکنند شما را هل
بدهند و از مسیر خارج کنند .به آنها اجازه این
کار را ندهید.
پنج؛ سعی کنید کمک گرفتن از دیگران را یاد
بگیرید و یاد بگیرید که چطور باید کمکهای
دیگران را بپذیرید .برای خود من هنوز هم
سختترین کار دنیا همین است و همچنان
سعی میکنم این کار را یاد بگیرم .ولی اگر
کسی سر راهتان قرار گرفت و به شما گفت
که کمکتان میکند ،همیشه باید بدانید که
دقیقا در کدام نقطه به کمک احتیاج دارید و
از اینکه این موضوع را به او بگویید ،واهمه
نداشته باشید.
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کارآفرینی

رسمایه ی� ایده؛

سهم کدام عامل
در موفقیت بیشتر است؟
عاطفه مرآتی

بیل گراس کارآفرین ،سرمایهگذار و مدیر ارشد اجرایی آمریکایی در سال  1971شرکت
پیمکو را تاسیس کرد که در سال  2000توسط شرکت بیمه آلیانتس خریداری شده و
امروز ارزش دارایی هایش به  242/7میلیارد دالر میرسد و عنوان بزرگترین صندوق
سرمایهگذاری مشترک جهان را یدک میکشد .گراس از باهوشترین کارآفرینهای
دنیاست که ایدههای نابش منجر به تشکیل دهها شرکت و استارتآپ موفق شده و صاحب
شرکت  Idealabیا همان آزمایشگاه ایده است .او برای اینکه بداند چه عاملی منجر به
موفقیت یک شرکت یا استارتآپ میشود ،بیش از صد و پنجاه شرکت و روند تاسیس و
راهاندازی و مسیر رشدشان را مورد مطالعه قرار داد و به پنج نتیجه شگفتانگیز رسید.
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سهم رسمایه گذاری 14 :درصد

بعضی استارتآپها با هزینههای هنگفت و
سرمایهگذاریهای کالن النچ میشوند .آیا این
پولها میتواند تضمینی برای موفقیت آنها باشد؟
مسلما نه .آنطور که بیل گراس میگوید سهم
سرمایهگذاری کالن در موفقیت فقط  14درصد
است و این یعنی خیلی نمیتوان به جیبهای پر
از پول دل بست.

بوکار ۲۴ :درصد
سهم مدل کس 

الزم است که از ابتدا برای استارتآپتان یک
مدل کسبوکار تعریف کنید و بر اساس آن جلو
بروید؟ پاسخ بیل گراس به این سوال منفی
است .درست است که شما برای درآمدزایی به
یک مدل مشخص نیاز دارید ولی الزم نیست
که در ابتدای راه این مدل را در اختیار داشته
باشید .شما میتوانید کارتان را درست مثل
یوتیوب که مدل کسبوکار جدیای نداشت
شروع کنید و به موفقیتهای بزرگ برسید.
اصل این داستان هم صادق است .یعنی ممکن
است برای کارتان برنامه مشخص و مدلی از
پیش تعیینشده داشته باشید اما در نهایت
شکست بخورید چون طبقتحقیقات بیل گراس
سهم مدل کسبوکار در موفقیت  24درصد
است و این یعنی کمتر از یکچهارم موفقیت
شما به مدل کسبوکارتان بستگی دارد.

سهم ایده ۲8 :درصد

گراس عاشــق ایدههــای بــزرگ و خالقانــه
اســت و درســت بــه همیــن خاطــر اســمش
شــرکتش را آزمایشــگاه ایــده گذاشــته ،امــا بــا
ایــن حــال مطالعاتــش نشــان داده کــه داشــتن
یــک ایــده خــاص فقــط تــا  28درصــد میتوانــد
موفقیــت شــما را در حــوزه اســتارتآپ تضمیــن
کنــد .بنابرایــن ایــن تصــور کــه اگــر ایــده
خوبــی داشــته باشــید نصــف مســیر موفقیــت
را طــی کردهایــد ،اشــتباه اســت و بایــد در
دیدگاههایتــان تجدیــد نظــر کنیــد.

سهم تیم ۳2 :درصد

بیل معتقد است که مشتری واقعیتی انکارناپذیر
است .او در یکی از سخنرانیهایش از قول مایک
تایسون مشتزن برجسته آمریکایی نقل میکند
که «هر کسی نقشهای دارد ،تا اینکه مشتی
حواله صورتش میشود ».تیم موفق تیمی است
که بتواند نیازهای مشتریان را بهخوبی درک
کرده و در جهت تامین آنها حرکت کند .اما این
مسئله تا چه اندازه میتواند موفقیت شما را در
بوکار تامین کند؟ مطالعه گراس روی
فضای کس 
شرکتهای بزرگ و استارتآپهای موفق دنیا
نشان میدهد که عدد آن  32درصد است.
یعنی چیزی در حدود یکسوم موفقیت شما در
بوکاری که میخواهید راهاندازی کنید ،به این
کس 
وابسته است که چه تیمی میچینید.

سهم زمانبندی درست ۴2 :درصد

شاید برایتان عجیب باشد که بدانید باالترین
عامل موفقیت استارتآپ در زمانبندی
درست است به طوری که اگر زمان النچ کردن
استارتآپتان را هوشمندانه انتخاب کرده و
بهموقع محصولتان را ارائه کرده باشید ،میتوانید
شانس خود را برای موفقیت تا  42درصد باال
ببرید .گراس درباره اهمیت زمانبندی درست
برای موفقیت استارتآپها میگوید زمانی که
ایده اولیه  AirBNBبه سرمایهگذاران ارائه شد
خیلیهایشان عقب کشیدند چون برایشان بسیار
عجیب بود که یک نفر بخواهد اتاقی از خانهاش
را به یک غریبه اجاره دهد اما این استارتآپ یک
برگ برنده مهم داشت و آن این بود که در دوران
رکود اقتصادی شروع به فعالیت کرد ،یعنی زمانی
که اغلب مردم به پول بیشتر نیاز داشتند و در
نتیجه ایراد اصلی که به طرح وارد شده بود به دلیل
شرایط زمانی به حاشیه رانده شد یا استارتآپ
موفق دیگری مانند ابر  Uberدرست در زمانی
مطرح شد که رکود اقتصادی حاکم بود و رانندهها
دنبال راهی بودند تا درآمد ماهانهشان را افزایش
دهند.
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محیط زیست
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ارائه یک روش جدید ب�ای مبارزه ب� بز�هلهای پالستییک که راههای بآ� را آلوده کردهاند

ماجرای عجیب بانکی که اقیانوسها را
نجات میدهد
مستانه رجبی

آیا ما میتوانیم راهی برای مبارزه با مشکل آلودگی اقیانوسها با زبالههای
پالستیکی پیدا کنیم که در عین حال به فقرزدایی در جهان کمک کند؟ بله ،هدف
بلندپروازانه بانک پالستیک همین است :ایجاد زنجیرهای از فروشگاههایی که در
آنها میتوان همه چیز را با زباله پالستیکی معامله کرد .دیوید کتز ،بنیانگذار
این بانک ،در یک سخنرانی تد از سازوکار این بانک میگوید و اینکه چطور
بانک زباله ،میتواند همه برنامههای پاکسازی اقیانوسها را متحول کند.
همه ما دچار اشتباه شده بودیم .همه ما .همهمان
داشتیم اشتباه میکردیم .آخرین چیزی که باید
انجام بدهیم ،این است که اقیانوسها را پاکسازی
کنیم .بله ،این آخرین کار است .درست است ،هر
دقیقه و هر ساعت یک کامیون زباله پالستیکی
به اقیانوسها ریخته میشود و هر روز جانوران و
پرندگان زیادی به دلیل وجود این پالستیکها جان
خود را از دست میدهند .در حال حاضر ما با یکی
از سریعترین انقراضهای تاریخ روبهرو هستیم و
هنوز پالستیک در زنجیره غذاییمان وجود دارد .و
من همچنان مقابل شما ایستادهام و میگویم آخرین
کاری که باید انجام بدهیم ،این است که اقیانوسها را
پاکسازی کنیم .تصور کنید وارد آشپزخانه میشوید
و میبینید که ظرفشویی پر از آب است و آب همه
زمین را پوشانده و دیوارها هم نم کشیدهاند .خب ،در
این شرایط باید خیلی سریع فکر و عمل کنید .شما به
یک سطل ،یک تی یا یک تلمبه نیاز دارید .ولی اول
از هر کاری چه میکنید؟ آیا شیر آب را نمیبندید؟
درواقع اگر شیر آب را نبندیم و بخواهیم کف زمین را
تی بکشیم و آب را کمکم جمع کنیم ،کارمان بیهوده
است .پس چرا در مورد اقیانوسها همین کار را انجام
نمیدهیم؟

چرا این کار را برای اقیانوس انجام نمیدهیم؟ اگرچه
پروژه پاکسازی اقیانوسها یا اجرای برنامه بازیافت
پالستیکهای رهاشده در ساحل یا هر قصد و نیت
خوب دیگری صددرصد موفق بود ،ولی همچنان همه
این کارها خیلی اندک و خیلی دیر هستند .در حال
حاضر روند تولید پالستیک حدود  300میلیون تن
در سال است و از این مقدار تقریبا هشت میلیون
تن پالستیک در حال وارد شدن به اقیانوسهاست
و تخمین زده میشود که این رقم در آینده به 150
میلیون تن میرسد .بر اساس گزارشهای موجود 80
درصد از پالستیکهای رهاشده در اقیانوسها متعلق
به کشورهای خیلی فقیر است .اگر شما هم در فقر
زندگی کنید و همیشه استرس تامین غذا یا پناهگاه
یا امنیتتان را داشته باشید ،مسئله بازیافت زباله فراتر
از حد و حدود تخیل شما خواهد بود .و دقیقا به
همین خاطر هم هست که من بانک زباله را تاسیس
کردم .بانک زباله بزرگترین فروشگاه زنجیرهای دنیا
برای افرادی است که زیر خط فقر زندگی میکنند.
در این فروشگاه همه نوع کاال و خدماتی از طریق
زبالههای پالستیکی قابل خرید است .هر نوع کاال
یا خدماتی ،از شهریه مدرسه گرفته تا بیمه درمانی،
اینترنت وایفای ،شارژر تلفن همراه ،سوخت بازیافتی
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برای پختوپز ،گازهای خوراکپزی کممصرف و...
هدف ما این است که هر چیز دیگری را که مردم
ممکن است به آن احتیاج داشته باشند و در مقابل،
توانایی پرداخت هزینهاش را ندارند ،به فهرست
کاالهای این فروشگاه اضافه کنیم.
فروشگاههای زنجیرهای ما در هاییتی ،بیشتر
شبیه یک جور انجمن است؛ جایی که یکی از
بازیافتگرهای ما ،لیسا ناسیس ،میتواند با جمعآوری
زبالههای پالستیکی از خانهها ،خیابانها و شرکتها
درآمدی برای خودش کسب کند .او در پایان روز
این زبالههای پالستیکی را برای ما میآورد تا آنها را
توزین و سپس کیفیتشان را بررسی کنیم و معادل
ارزش این زبالهها ،مبلغی را به حساب او واریز کنیم.
لیسا در حال حاضر یک منبع درآمد باثبات و قابل
اطمینان دارد و این مبلغ به صورت آنالین به حساب
او واریز میشود که یک جور حساب پسانداز است
بنابراین دارایی او به شمار میرود و میتواند با تکیه
بر آن از بانک وام بگیرد .از طرف دیگر ،چون این
پرداختها به صورت آنالین انجام میشود ،در مقابل
سرقت ایمن است ،اما به نظر خود من ،مسئله مهمتر
این است که این منبع درآمد احساس تازهای از
ارزشمندی برای او به وجود آورده است .و در این
میان حتی پالستیک هم ارزش تازهای پیدا میکند.
ما این پالستیکها را جمع میکنیم و برایشان
ارزش افزوده به وجود میآوریم .پالستیکها را از
هم تفکیک میکنیم ،برچسبهای رویشان را جدا
میکنیم ،سر بطریها را سوا میکنیم ،یا آنها را تکه
تکه کرده و به صورت بستههای پالستیکی فشردهای
درمیآوریم که آماده صادرات هستند .این کار تفاوتی
با راه رفتن روی یک زمین پر از الماس ندارد .اگر
لیسا میتوانست روی زمینی پر از الماس راه برود،
اما هیچ بانک یا مغازهای وجود نداشت که بخواهد
این الماسها را بخرد یا اگر هیچ راهی برای استفاده
یا خرید و فروش الماسها وجود نداشت ،آنها هم
کامال ارزششان را از دست میدادند .لیسا پس از
وقوع زمینلرزه در هاییتی در سال  ۲۰۱۰همسرش
را از دست داد و بیخانمان شد ،بدون اینکه منبع
درآمدی داشته باشد .حاال بهخاطر بانک زباله لیسا
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میتواند هزینه تحصیل هر دو دخترش و همینطور
لباسهای آنها را تامین کند .او پالستیکها را جمع
میکند و ما آن را به شرکتهای تامینکننده مواد
اولیه بزرگ مانند مارکز و اسپنسر میفروشیم که
از پالستیکهای بازیافتی در تهیه محصوالتشان
استفاده میکنند ،یا شرکت هنکل آلمان که بهطور
مستقیم از این پالستیکها استفاده میکند .ما این
کار را به یک زنجیره اقتصادی کامل تبدیل کردیم.
حاال اگر شما شامپو یا مایع لباسشویی میخرید که
بستهبندی آن از این پالستیکها تهیه شده است،
درواقع بهطور غیرمستقیم در پاکسازی اقیانوسها
و راههای آبی از پالستیک و از بین بردن فقر به
صورت همزمان سهم داشتید .این مدل کامال قابل
تقلید است .کلیسایی در سائوپائولو اهالی یک محله را
تشویق میکند که نهتنها روزهای یکشنبه نذورات
خود را به کلیسا بیاورند ،بلکه مواد قابل بازیافت
خود را نیز به کلیسا تحویل بدهند .سپس ما کلیسا
را با فقرا پیوند میدهیم .یا مثال برنامه پاکسازی
بطریهای پالستیکی در ونکوور؛ حاال هر فرد یا هر
گروهی از افراد میتوانند زبالهها و مواد قابل بازیافت
را تحویل بدهند و به جای دریافت پول آن ،همین
مبلغ را به حساب یک فرد فقیر در نقطه دیگری از
دنیا واریز کنند.
ما حاال میتوانیم مواد بازیافتیمان را برای حمایت و
به وجود آوردن بازیافتگرها استفاده کنیم .یک بطری
بازیافتشده در منزل میتواند برای جمع کردن
صدها بطری در دنیا به کار برود .یا مثل شرکت انرژی
شل که روی برنامه زباله خنثی سرمایهگذاری کرده
است .پالستیک خنثی مثل برنامه کربن خنثی است.
ولی پالستیک خنثی برای ایجاد زیرساخت صنعت
بازیافت در مناطقی سرمایهگذاری میکند که این
صنعت وجود ندارد و میتواند با باال بردن قیمت به
فقرا انگیزه بدهد .یا مثال در زاغههای مانیل یک مغازه
کوچک با یک ترازوی ساده و یک دستگاه تلفن همراه
میتواند از پالستیک بهعنوان یک روش جدید برای
پرداخت بر اساس وزن استفاده کند و به این ترتیب
آنها میتوانند به جمعیت بیشتری سرویس بدهند
و در عین حال خودشان هم اثربخشی اجتماعی

بیشتری داشته باشند .چیز مشترکی که اینجا وجود
دارد ،این است که پالستیک اجتماعی پول است؛
پولی که در سراسر دنیا قابل شناسایی و معامله است،
و وقتی از آن استفاده شود ،هم فقر را کاهش میدهد
و هم محیط زیست را پاکیزه میکند .پس این فقط
پالستیک نیست .این فقط پالستیک بازیافتی نیست،
این پالستیک اجتماعی است؛ مادهای که ارزشش
توسط افرادی که با آن مواجه میشوند ،چه فقیر
باشند و چه ثروتمند ،متحول شده است .آدمها بیش
از هشت تریلیون کیلوگرم پالستیک تولیده کردهاند
که قسمت اعظم آن هنوز به شکل زباله روی کره
زمین است .هشت تریلیون کیلوگرم .اگر ارزش هر
کیلوگرم حدود  50سنت باشد ،ما داریم در مورد
ارزشی معادل چهار تریلیون دالر حرف میزنیم.
خب ،ببینید به نظر من پالستیک اجتماعی برای کره
زمین ،مثل بیتکوین است ،قابل دسترس برای همه
افراد .تمامی این چرخه حیاتی توسط یک سیستم
آنالین بانکی مدیریت و پشتیبانی میشود که کار
انتقال پول را به صورت امن در سراسر جهان انجام
میدهد .شما االن میتوانید زبالههای قابل بازیافت
خود را در ونکوور یا برلین به ما تحویل بدهید ،و
سپس خانوادهای که در زاغههای مانیال زندگی
میکند ،میتواند درخواست آجر برای ساخت بنا
یا شارژ تلفن بدهد .یا لیسا میتواند زبالههای قابل

بازیافت را در مرکزی در پورتوپرنس تحویل ما بدهد
تا مادرش آن طرف شهر پول این زبالهها را به صورت
نقد یا به صورت مواد سوختی برای آشپزی دریافت
کند .اپلیکیشن ما سیستم پاداش ،تشویق ،جایزههای
گروهی و ردهبندی کاربری دارد .درواقع ما بازیافت را
تبدیل به بازی کردیم و به یک صنعت غیررسمی،
سرگرمی و رسمیت بخشیدیم .ما در حال حاضر در
هاییتی و فیلیپین مشغول به فعالیت هستیم و در
برزیل هم شرکت و تعدادی کارمند داریم .امسال
نسبت به انجام این طرح در اتیوپی و هند متعهد
شدیم و تاکنون صدها و صدها تن زباله قابل بازیافت
را جمعآوری کردیم و مشغول اضافه کردن شرکا
و مشتریان جدید به سیستممان هستیم .هر روز
میزان زبالههایی که توسط ما جمعآوری میشود،
باالتر میرود و امروز در نتیجه همکاری ما با شرکت
هنکل این شرکت متعهد شده است ساالنه از 100
میلیون کیلوگرم از این زبالهها استفاده کند و فقط
همین کار باعث میشود  100میلیون دالر به دست
فقرایی برسد که در کشورهای در حال توسعه زندگی
میکنند .اکنون همه ما میتوانیم بخشی از راهحل
باشیم و نه آلودهکننده .به این ترتیب ،شاید تمیز
کردن اقیانوسها بیفایده باشد .شاید .اما جلوگیری
از ورود زبالههای پالستیک به اقیانوسها احتماال
غنیترین فرصت بشریت است.
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سالمت
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یمتوان رسطان را خلع سالح کرد؟

ریاضی در خدمت درمان
ترانه تابش

ایرینا کاروا زیستشناس است ،اما خودش میگوید که کار اصلیاش ترجمه
مکانیسمهای زیستی به مدلهای ریاضی و برعکس است تا درنهایت بتواند
سرطان را خلع سالح کند و جان انسانها را نجات دهد .او در یک سخنرانی
تد میگوید که چطور ریاضی میتواند در نبرد با سرطان به کار گرفته شود.
من مترجــم هســتم؛ زیستشناســی را بــه
زبــان ریاضیــات ترجمــه میکنــم و برعکــس.
مــن مدلهــای ریاضــی مینویســم ،مدلهایــی
کــه از سیســت م معــادالت دیفرانســیل تشــکیل
شــده و مکانیســمهای زیســتیای ماننــد
فراینــد رشــد ســلولی را توصیــف میکنــد .در
ابتــدا عناصــر کلیــدی را شناســایی میکنــم
کــه فکــر میکنــم بــا گذشــت زمــان رفتــار
یــک مکانیســم را هدایــت میکننــد .پــس از
آن ســراغ ســاخت فرضیههایــی مــیروم تــا
ببینــم ایــن عناصــر چطــور بــا ســایر عناصــر
و بــا محیــط اطــراف خــود مرتبــط هســتند .و
بعــد ایــن فرضیههــا را تبدیــل بــه معــادالت
ریاضــی میکنــم و ســرانجام معادالتــم را
تحلیــل میکنــم و نتایــج تحلیــل را بــه زبــان
زیستشناســی ترجمــه میکنــم .خصوصیــت
اصلــی مدلســازیهای ریاضــی ایــن اســت
کــه مــا بهعنــوان مدلســاز بــه ایــن فکــر
نمیکنیــم کــه مســئلههای مختلــف چگونــه
هســتند ،بلکــه بــه ایــن موضــوع فکــر میکنیــم
کــه ایــن مســائل چگونــه عمــل میکننــد.
درواقــع مــا بــه ارتبــاط میــان چیزهــای مختلف
فکــر میکنیــم .ایــن چیزهــا ممکــن اســت
ســلولها ،حیوانــات یــا انســانها باشــند و

بهعــاوه بــه ایــن فکــر میکنیــم کــه اینهــا
ط خــود در تعامــل
چطــور بــا هــم و بــا محیــ 
هســتند .اجــازه بدهیــد برایتــان یــک مثــال
بزنــم .بــه نظــر شــما چــه وجــه اشــتراکی بیــن
روباههــا و ســلولهای ایمنــی بــدن وجــود
دارد؟ خــب هــر دو درنــده هســتند ،البتــه
روباههــا خرگــوش میخورنــد و ســلولهای
ایمنــی ســلولهای مهاجــم مثــل ســلولهای
ســرطانی را شــکار میکننــد .امــا از دیــدگاه
ریاضیــات ،یــک سیســتم توصیفــی معادالتــی
مشــابه از نــوع شــکار -شــکارچی میتوانــد
اثــر متقابــل ارتبــاط روباههــا و خرگوشهــا
و همچنیــن ســلولهای ســرطانی و ایمنــی
را توصیــف کنــد .در عرصههــای علمــی،
سیســتمهای شــکار -شــکارچی بهطــور
گســتردهای مــورد مطالعــه قــرار گرفتهانــد.
ایــن سیســتمها ارتبــاط میــان دو گــروه را
مــورد بررســی قــرار میدهنــد .در جایــی کــه
زندگــی و بقــای یــک گــروه بــه تغذیه کــردن از
گــروه دیگــر وابســته اســت ،ایــن سیســتمهای
مشــابه بــه مــا کمــک میکنــد تا بــه ســاختاری
بــرای درک تعامــل میــان ســلولهای ایمنــی و
ســلولهای ســرطانی برســیم ،یعنــی جایــی
کــه ســلولهای ســرطانی شــکار و ســلولهای
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ایمنــی ،شــکارچی هســتند .در اینجــا شــکار
تــاش میکنــد از هــر راهــی بــرای خــورده
نشــدن اســتفاده کنــد؛ از مخفــی کــردن خــود
گرفتــه تــا بــه ســرقت بــردن غــذای شــکارچی.
ایــن میتوانــد نتایج جالبــی داشــته باشــد.
بهعنــوان مثــال بــا وجــود همــه موفقیتهایــی
کــه تابهحــال در زمینــه ایمندرمانــی بــه
دســت آمــده اســت ،همچنــان بعضــی وقتهــا
اثــر ایــن نــوع درمــان خیلــی محــدود اســت،
بهخصــوص وقتــی کــه نوبــت بــه درمــان
تومورهــای جامــد میرســد .امــا اگــر از
دیــدگاه زیستشناســی بــه ایــن موضــوع
بنگریــم  -البــد میدانیــد کــه هــر دو نــوع
ســلولها یعنــی ســلولهای ســرطانی و
ایمنی بهعنــوان شــکار و شــکارچی  -بــرای
زنــده مانــدن بــه مــواد مغــذی ماننــد گلوکــز
احتیــاج دارنــد .اگــر ســلولهای ســرطانی در
اســتفاده از مــواد مغــذی موجــود در اطــراف
تومــور از ســلولهای ایمنــی جلــو بزننــد،
ســلولهای ایمنــی از نظــر فیزیکــی دیگــر
نمیتواننــد بــه وظیفــه خــود عمــل کننــد.
ایــن مــدل اســتفاده از منابــع غذایــی مشــترک
میــان شــکار و شــکارچی همــان چیــزی اســت
کــه مــن در تحقیقــات خــودم روی آن کار
کــردهام و بهتازگــی آزمایشهــا نشــان داده
کــه بازیابــی تعــادل متابولیــک در اطــراف تومور
یعنــی اطمینــان از اینکــه ســلولهای ایمنــی
میتواننــد بــه غــذای مورد نیــاز خود دسترســی
داشــته باشــند ،میتوانــد بــه ایــن ســلولهای
شــکارچی در مبــارزه بــا ســلولهای ســرطانی
یــا شــکار نیــروی تــازهای بدهــد .معنایــش ایــن
اســت کــه اگــر بــه شــکل انتزاعــی نــگاه کنیــم،
میتوانیــم ســرطان را مثــل یــک اکوسیســتم
در نظــر بگیریــم کــه در آن جمعیــت ناهمگونــی
از ســلولها بــرای تامیــن غــذا و فضــا بــا هــم
رقابــت و همــکاری میکننــد ،بــا شــکارچیها
 ســلولهای ایمنــی  -تعامــل میکننــد ومهاجــرت  -متاســتاز  -میکننــد .همــه اینهــا
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در اکوسیســتم بــدن انســان اتفــاق میافتــد .و
مــا طبــق اصــول زیستشناســی دربــاره اغلــب
اکوسیســتمها چــه میدانیــم؟ اینکــه یکــی
از بهتریــن روشهــا بــرای انقــراض گونههــای
زیســتی ایــن نیســت کــه آنهــا را بهطــور
مســتقیم مــورد هــدف قــرار بدهیــم ،بلکــه
ایــن اســت کــه آنهــا را در محیــط اطرافشــان
مــورد هــدف قــرار دهیــم .بنابرایــن ،بــه محــض
اینکــه بتوانیــم اجــزای اصلــی را در فضــای
تومــور تشــخیص بدهیــم ،میتوانیــم فرضیــه
بســازیم و ســناریوهایی را شبیهســازی کنیــم
و دســت بــه مداخلهدرمانــی بزنیــم و درنهایــت
همــه اینهــا را بــه صــورت کامــا ایمــن و ارزان
انجــام دهیــم .عــاوه بــر ایــن ،مــا میتوانیــم
اجــزای مختلــف بیمــاری را طــوری مــورد
هــدف قــرار دهیــم کــه ســلولهای ســرطانی
را از بیــن ببریــم ،امــا بــه میزبــان بیمــاری کــه
مــن و شــما هســتیم ،آســیب خاصــی وارد
نشــود .اگرچــه هــدف اولیــه تحقیقــات مــن
پیشــرفت و خالقیــت تحقیقــات و کاهــش دادن
هزینههــا بــود ،امــا درواقــع مــن بــه دنبــال
نجــات زندگــی آدمهــا بــودم .و ایــن کاری
اســت کــه میخواهــم بــا کاربــرد مدلســازی
ریاضــی در زیستشناســی و بهویــژه در زمینــه
پیشــرفت داروهــا انجــام بدهــم .ایــن روش تــا
امــروز در حاشــیه و بیاهمیــت بــوده ،امــا
حــاال بــه کمــال رســیده اســت .حــاال چندیــن
روش ریاضــی مناســب و پیشــرفته و چندیــن
ابــزار برنامهریزیشــده ،ازجملــه یکســری
برنامههــای رایــگان و چندیــن برنامــه قدرتمنــد
محاســباتی در دســترس ماســت .قــدرت و
زیبایــی مدلســازی ریاضــی ،در اینجــا نهفتــه
اســت کــه مدلســازی باعــث رســمیت دادن
بــه آن چیــزی میشــود کــه فکــر میکنیــم
میدانیــم .مــا فرضیــه میســازیم و ایــن
فرضیههــا را بــه معادلــه ترجمــه میکنیــم،
بعــد شبیهســازی میکنیــم تــا درنهایــت بــه
ایــن ســوال پاســخ دهیــم کــه در فضایــی کــه

فرضیههــای مــن درســت از آب درمیآینــد،
انتظــار دارم چــه چیــزی ببینــم؟ ایــن یــک
چهارچــوب مفهومــی خیلــی ســاده اســت .همــه
چیــز بــه ایــن برمیگــردد کــه مــا ســوالهای
درســت بپرســیم و ایــن ســوالها باعــث ایجــاد
فرصتهــای زیــادی بــرای بررســی فرضیههــای
بیولوژیکــی میشــود .اگــر پیشبینیهــای
مــا بــا مشــاهداتمان یکســان باشــند ،خــب
عالــی اســت! یعنــی مــا درســت فهمیدیــم پــس
میتوانیــم بــا تغییــر در جنبههــای مختلــف
مــدل طراحیشــده ،پیشبینیهــای بیشــتری
انجــام بدهیــم .امــا اگــر پیشبینیهــای
مــا بــا مشــاهداتمان متفــاوت باشــد ،یعنــی
بعضــی از فرضیههایمــان اشــتباه بــوده اســت
و درنتیجــه درک مــا از عملکــرد کلیــدی آن
فراینــد بیولوژیــک هنــوز کامــل نشــده اســت.
خوشبختانــه ،از آنجایــی کــه ایــن یــک مــدل
اســت ،مــا روی همــه فرضیههایمــان کنتــرل
کامــل داریــم .بنابرایــن میتوانیــم همــه آنهــا
را تکتــک بررســی کنیــم و بفهمیــم کدامیــک
از ایــن فرضیههــا باعــث اختــال میشــود.
ســپس بــا اســتفاده از روشهــای عملــی و
تئــوری میتوانیــم ایــن شــکاف اطالعاتــی
تــازه کشفشــده را پــر کنیــم .البتــه هــر
اکوسیســتمی واقعــا پیچیــده اســت و کوشــش
بــرای توصیــف حرکتهــای همــه اجــزای آن
نــه فقــط خیلــی ســخت اســت ،بلکــه اطالعــات
زیــادی هــم بــه مــا نمیدهــد .مشــکل بعــدی

زمانبنــدی اســت ،چــون بعضــی از فرایندهــا
در عــرض چنــد ثانیــه ،چنــد دقیقــه ،روز،
مــاه یــا ســال اتفــاق میافتنــد و همیشــه
امــکان جــدا کــردن از بقیــه و بررســی کــردن
ایــن اتفاقــات بــه صــورت مجــزا وجــود نــدارد.
بعضــی وقتهــا اتفاقــات آنقــدر ســریع یــا
آرام میافتنــد کــه اصــا بــه صــورت فیزیکــی
قابــل اندازهگیــری نیســتند .امــا مــا بهعنــوان
ریاض ـیدان ،ایــن قــدرت را داریــم کــه در هــر
زمانبنــدی روی یــک اتفــاق ویــژه تمرکــز
کنیــم و تاثیــر هــر مداخل ـهای را در هــر ابعــاد
زمانــی کــه اتفــاق میافتــد ،شبیهســازی
کنیــم.
البتــه یــک مدلســاز بهتنهایــی نمیتوانــد
ایــن کار را انجــام دهــد ،بلکــه همــکاری بــا
یــک بیولوژیســت در ایــن زمینــه الزم اســت،
همچنیــن کمــی اســتعداد بــرای ترجمــه از
زبــان هــر دو طــرف .امــا فرمولســازی تئــوری
یــک مشــکل باعــث بــه وجــود آمــدن چندیــن
فرصــت مختلــف میشــود تــا بتوانیــد بــه
شــیوهای کامــا ایمــن ،فرضیههــا را آزمایــش
کــرده و بــرای ســناریوهای مختلــف و تداخــات
درمانــی شبیهســازی کنیــد.
عــاوه بــر ایــن ،ایــن کار باعــث میشــود
بتوانیــد خألهــای اطالعاتــی و عــدم
تطابقهــای منطقــی موجــود را تشــخیص
دهیــد و ایــن مــا را در خــال تحقیقاتمــان
راهنمایــی میکنــد تــا بدانیــم کــه بایــد چــه
مســیری را ادامــه دهیــم و همچنیــن بفهمیــم
کــه کــدام راه بــه بنبســت ختــم میشــود .بــه
بیــان دیگــر ،مدلســازیهای ریاضــی بــه مــا
کمــک میکنــد بــه ســواالتی پاســخ دهیــم
کــه درواقــع ســامت انســانها را تحــت تاثیــر
قــرار میدهنــد ،چــون مدلســازی ریاضــی
کلیــد پیشــبرد رســیدن بــه داروهــای ویــژه هــر
فــرد اســت و همــه اینهــا بــه طــرح ســوال
درســت و ترجمــه آن بــه یــک معادلــه صحیــح
بازمیگــردد.
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چطور هوش مصنویع تشخیص یب�ری را آسان ت� یمکند؟

ارزان با کارایی باال
ملیکا حسینی

الگوریتمهای هوش مصنوعی امروزی به دهها هزار تصویر پزشکی گران نیاز دارند
تا بیماری بیمار را تشخیص دهند .چه میشد اگر میتوانستیم میزان اطالعات الزم
برای آموزش یک هوش مصنوعی را به طور چشمگیری کاهش دهیم ،تشخیص
بیماری را کمهزینهتر و موثرتر کنیم؟ دکتر پراتیک شاه روی سیستمی به همین
منظور کار میکند .با استفاده از یک روش نامعمول هوش مصنوعی ،الگوریتم کارایی
را توسعه داده و میتواند حتی با تصاویر گرفته شده با گوشی پزشکان تشخیص را
انجام دهد .ببینید چطور این روش تحلیل اطالعات پزشکی میتواند به شناسایی
زودهنگام بیماریهای خطرناک منجر شود و تشخیص به وسیله هوش مصنوعی
را به سیستمهای مراقبتهای پزشکی بیشتری در سراسر دنیا ارائه دهد.
امــروز الگوریتمهــای کامپیوتــری در حــال انجــام
وظایفــی باورنکردنــی هســتند .بــا دقــت بــاال ،در
ابعــاد عظیــم ،بــا اســتفاده از هــوش شبهانســانی.
و بــه ایــن هــوش کامپیوترهــا معمــوال  Alیــا
هــوش مصنوعــی گفتــه میشــود .هــوش
مصنوعــی بــه وجــود آمــده تــا تاثیــر شــگرفی در
زندگــی آینــده مــا داشــته باشــد .بــا ایــن وجــود
امــروزه هنــوز بــا چالشهــای بزرگــی روبــهرو
هســتیم .آن هــم در شناســایی و تشــخیص
چندیــن بیمــاری خطرنــاک ،ماننــد بیماریهــای
عفونــی و ســرطان .هــر ســال هــزاران بیمــار
جــان خــود را بــه خاطــر ســرطان کبــد یــا دهان
از دســت میدهنــد .بهتریــن روش مــا بــرای
کمــک بــه ایــن بیمــاران شناســایی و تشــخیص
زودهنــگام ایــن بیماریهاســت .خــب امــروز
چطــور ایــن بیماریهــا را شناســایی میکنیــم
و آیــا هــوش مصنوعــی میتوانــد کمــک کنــد؟
در بیمارانــی کــه متاســفانه مشــکوک بــه ایــن

بیماریهــا هســتند ،پزشــک متخصــص ابتــدا
دســتور میدهــد تصویربرداریهــای پزشــکی
بســیار گرانی ماننــد تصویربــرداری فلوئورســانت،
س ـیتی و امآرآی انجــام شــوند .بعــد از گرفتــن
تصویرهــا ،پزشــک متخصــص دیگــری بــا آن
تصاویــر بیمــاری را تشــخیص میدهــد و بــا
بیمــار صحبــت میکنــد .و میبینیــد کــه
ایــن فراینــدی بســیار هزینهبــر اســت .هــم
بــه پزشــکان متخصــص نیــاز دارد و هــم بــه
فناوریهــای گرانقیمــت تصویربــرداری
پزشــکی و بــرای کشــورهای در حــال توســعه
کاربــردی تلقــی نمیشــود .البتــه بــرای بســیاری
از کشــورهای صنعتــی نیــز همینطــور اســت.
میتوانیــم ایــن مشــکل را بــا هــوش مصنوعــی
حــل کنیــم؟ امــروز ،اگــر میخواســتم بــا
معماریهــای هــوش مصنوعــی ســنتی ایــن
مشــکل را حــل کنــم10 ،هــزار ،تکــرار میکنــم
الزم بــود اول چیــزی در حــدود 10هــزار از
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ایــن تصویرهــای بســیار گــران گرفتــه شــوند.
پــس از آن پیــش یــک متخصــص میرفتــم
تــا آن تصاویــر را بــرای مــن تحلیــل کنــد و
بــا اســتفاده از ایــن دو اطالعــات میتوانســتم
یــک شــبکه عصبــی عمیــق اســتاندارد یــا یــک
شــبکه یادگیــری عمیــق بســازم کــه تشــخیص
را بــرای بیمــاران انجــام دهــد .مشــابه روش
اول ،روشهــای هــوش مصنوعــی ســنتی هــم
از مشــکالت مشــابهی رنــج میبرنــد .میــزان
زیــادی اطالعــات ،پزشــکان متخصــص و
فناوریهــای تصویربــرداری تخصصــی پزشــکی.
خــب آیــا میتوانیــم معماریهــای هــوش
مصنوعــی مقیاسپذیرتــر ،موثرتــر و باارزشتــری
ایجــاد کنیــم کــه ایــن مشــکالت بســیار مهــم
را کــه امــروز پیــش روی مــا هســتند ،حــل
کننــد؟ ایــن دقیقــا کاری اســت کــه گــروه مــن
در آزمایشــگاه رســانه  MITانجــام میدهنــد.
مــا گونههــای مختلــف نامعمولــی از معمــاری
هــوش مصنوعــی اختــراع کردهایــم تــا بعضــی
از مهمتریــن چالشهــای امــروزی پیــش رو در
تصویربــرداری پزشــکی و آزمایشهــای بالینــی
را حــل کنیــم.
در مثالــی کــه امــروز بــا شــما مطــرح کــردم،
دو هــدف داشــتیم .هــدف اول ،کاهــش تعــداد
تصاویــر مــورد نیــاز بــرای الگوریتمهــای هــوش
مصنوعــی بــود .هــدف دوم  -جاهطلبتــر
شــدیم  -میخواســتیم اســتفاده از فناوریهــای
گــران تصویربــرداری پزشــکی را هــم بــرای
بررســی بیمــاران کاهــش دهیــم .خــب ،چطــور
ایــن کار را کردیــم؟ بــرای هــدف اولمــان بــه
جــای شــروع بــا دههــا هــزار تصویــر گرانقیمــت
پزشــکی مثــل هــوش مصنوعــی ســنتی ،بــا
یــک تصویــر پزشــکی شــروع کردیــم .از ایــن
تصویــر ،مــن و گروهــم روشــی هوشــمندانه
بــرای اســتخراج میلیاردهــا بســته اطالعــات پیدا
کردیــم .ایــن بســتههای اطالعــات شــامل رنــگ،
پیکســل ،هندســه و ترجمــه بیمــاری روی تصویر
پزشــکی بــود .بــه بیانــی ،مــا یــک عکــس را بــه
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میلیاردهــا نقطــه اطالعاتــی آموزشــی تبدیــل
کردیــم کــه بــه طــور قابــل توجهــی میــزان
اطالعــات الزم بــرای آمــوزش را کاهــش داد.
بــرای هــدف دوممــان ،بــرای کاهــش اســتفاده
از فناوریهــای تصویربــرداری گرانقیمــت
پزشــکی بــرای بررســی بیمــاران ،مــا بــا یــک
عکــس اســتاندارد بــا نــور ســفید شــروع کردیــم
کــه بــا یــک دوربیــن  DSLRیــا دوربیــن گوشــی
از بیمــار گرفتــه شــده بــود .بعــد ،آن میلیاردهــا
بســته اطالعاتــی را یادتــان هســت؟ مــا آنهــا را
از تصویــر پزشــکی روی ایــن عکــس انداختیــم
تــا چیــزی بســازیم کــه بــه آن تصویــر مرکــب
میگوییــم .در عیــن نابــاوری فقــط بــه 50
عکــس ،تکــرار میکنــم فقــط  50عــدد ،از
ایــن عکسهــای ترکیبــی را بــرای آمــوزش
الگوریتممــان بــرای بازدهــی بــاال نیــاز داشــتیم.
بــرای خالصــه کــردن روشــمان بــه جــای
اســتفاده از  10هــزار عکــس پزشــکی خیلــی
گــران حــاال میتوانیــم الگوریتــم هــوش
مصنوعــی را به روشــی نامعمــول آمــوزش دهیم،
بــا اســتفاده از فقــط  50عکــس روزولوشــن بــاال
امــا اســتاندارد کــه بــا دوربیــن  DSLRو گوشــی
موبایــل گرفتــه شــده اســت و تشــخیص را انجام
دهیــم .مهمتــر اینکــه ،الگوریتــم مــا میتوانــد
در آینــده و حتــی حــاال ،عکسهــای بســیار
ســاده نــور ســفید را از بیمــار بپذیــرد بــه جــای
فناوریهــای گــران تصویربــرداری پزشــکی.
مــن بــر ایــن بــاورم کــه در حــال ورود بــه
دورانــی هســتیم کــه هــوش مصنوعــی تاثیــری
باورنکردنــی بــر آینــده خواهــد گذاشــت و
مــن فکــر میکنــم در کنــار فکــر کــردن بــه
هــوش مصنوعــی ســنتی کــه اطالعــات زیــادی
میخواهــد امــا کارایــی کمــی دارد ،همچنیــن
بایــد بــه معماریهــای هــوش مصنوعــی
نامعمــول فکــر کنیــم کــه میتواننــد میــزان
اطالعــات کمــی بگیرنــد و بعضــی از مهمتریــن
مشــکالت امــروزی پیــش روی مــا را حــل کنند،
مخصوصــا در زمینــه مراقبتهــای بهداشــتی.

انتخابهای مغزیِ مغذی

سالها تحقیق و بررسی برای یافتن مکملهایی که کارایی مغز را افزایش دهد ،تنها یک نتیجه
اثبات شده داشته است و آن هم اینکه هیچ روش جادویی برای تقویت مغز ،باهوش ماندن و
جلوگیری از زوال عقل وجود ندارد! اما نگران نباشید .محققان میگویند برای باز کردن این
گره فقط کافی است روش تغذیه و سبک زندگیتان را تغییر دهید تا مغزتان را برای سالها
سالم نگه دارید.
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ب�ریس سه ماه تعطییل دانشجوها

طنز

شهریور چهار هفته دارد
مهدی استاداحمد

یکی از لطیفههایی را که از دوران مدرسه رفتن
یادم میآید ،برایتان تعریف میکنم« .یه روز از
یه معلم میپرسن چرا معلم شدی؟ میگه به
سه دلیل؛ تیر ،مرداد و شهریور ».البته این لطیفه
به منظور حمایت از حقوق معلمها طراحی شده
بود و اشاره به این داشت که معلمها دلخوشی
دیگری جز سه ماه تعطیلی ندارند ،اما لحن و
بیان و پرداختش آنقدرها هم خوب نبود .هرچند
معلم شدن میتواند دالیل متعددی داشته باشد،
اما گاهی اوقات دانشآموز شدن نمیتواند دالیل
خیلی بیشتری از آن سه دلیل داشته باشد .حاال
که اینطور شد ،اصال معلمها و دانشآموزها را
بیخیال میشوم و در این مطلب به بررسی سه
ماه تعطیلی دانشجوها میپردازم.

مرداد

مرور خاطرات همواره دو تا خصوصیت دارد؛ یکی
تسکین و یکی رنج .وقتی آدم میخواهد خاطرهای
را مرور کند ،از قبل نمیداند که قرار است با
مرورش تسکین بیابد یا رنج بکشد .اما گاهی اوقات
تسکین آنقدر الزم و حیاتی است که به ریسکش
میارزد .دانشجویان طی سال تحصیلی عالوه بر
درس خواندن ،دچار مسائل عاطفی نیز میشوند.
این مسائل عاطفی در دل و ذهن به میمنت و
مبارکی به بادا بادا مبارک بادا میانجامد و در عمل
فقط در حد یک نظریه باقی میماند و میشود از
آن چیزها که مثل خوره روح را میخورد .تیرماه
فرصت مناسبی برای دانشجویان است که به مرور
خاطراتشان بپردازند .مسئولیت میزان تسکین و
رنجش با خودشان .از من گفتن بود.

شهریور

تیر
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دانشجویانی که در تیرماه نتوانستهاند به تسکین برسند،
در مردادماه به میزان تالششان میافزایند و سعی
میکنند برای متقاعد کردن خانوادهشان تمام کوشش
خود را بکنند .مراحل این کوشش به شرحی که در
پی میآید ،توسط دانشجوی موردنظر اجرا میشود.
چند روز بیاشتهایی و بیحوصلگی به منظور جلب
توجه افراد خانواده .تالش ویژه برای جلب توجه مادر
خانواده و ورود وی به بحث (بابت استفاده از اصطالحات
مدیریتی از قبیل ورود کردن به بحث پوزش میخواهم.
گاهی برای رسیدن به هدف الزم است) .مرحل ه آخر هم
صحبت کردن مادر خانواده با پدر خانواده و یادآوری
ن موضوع که وقتی تو به خواستگاریام آمدی ،هیچی
ای 
نبودی و فرق چندانی با پسرمان نداشتی.
مبارک است .رفتن به خواستگاری تصویب شد.
شهریور .آه از شهریور .شهریور ماه خواستگاری رفتن
است .ماه رفتن خانواده دانشجوی پسر به خان ه دانشجوی
دختر .ماه نه شنیدن .ماهی که با صحبتهایی که در
جلس ه خواستگاری مطرح میشود ،نهتنها خانواده
دختر با ازدواج این دو پرنده عاشق مخالفت میکنند،
که حتی خود پرندهخانم هم نظرش عوض میشود و از
ازدواج با کسی که قول و قرارهایش را فراموش نکرده،
انصراف میدهد .اما قضیه به همینجا ختم نمیشود.
در مرحل ه سوم خانواده پسرک هم انصرافشان را اعالم
میکنند .و در مرحل ه چهارم خود آقاپسر مذکور هم
از این پروژه پشیمان میشود .این بود چهار مرحله
شهریورماه .شایه بهخاطر همین است که شهریور و
تمام ماههای دیگر چهار هفته دارند.

ماهنامهخبری،علمی،آموزشی
تحلیلیبنیادملینخبگان

saramad

هنامه سرآمد

ه اشتراک ما

برگ

کد پستی  10رقمی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:


مبلــغ اشــتراک را بــه شــماره حســاب 5000200025 :بانــک ملــت
«شــعبه حــج و زیــارت» بــا نــام بنیــاد ملــی نخبــگان واریــز و فیــش
واریــزی و شــماره پیگیــری را بــه شــماره تلفــن 88608645 :یــا پســت
الکترونیکــی Email: Saramad@bmn.ir :ارســال نماییــد.
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هزینه اشتراک  6شماره:

 برای ارسال به تهران 530.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 530.000 ...................:ریال
هزینه اشتراک  12شماره:

 برای ارسال به تهران 890.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 920.000 ....................:ریال
دانشــجویان ،معلمیــن ،اســاتید ،دانشآمــوزان و پژوهشــگران بــا ارائــه تصویــر کارت
شناســایی یــا شــماره دانشــجویی میتواننــد از تخفیــف  %50بهرهمنــد شــوند.
کســانی کــه بــه هــر نحــو بــا بنیــاد ملــی نخبــگان ارتبــاط دارنــد و در یکــی از
ردههــای نخبــه یــا اســتعداد برتــر قــرار میگیرنــد ،یــا در جشــنوارهها و المپیادهــا
دارای رتبــه شــدهاند ،میتواننــد از تخفیــف  %50اســتفاده کننــد.
این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمیشود.
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گفتوگو با محمد نصری
همبنیانگذار آریا مدتور

گردشگری سالمت را میتوان یکی از سودآورترین صنعتهای جهان به حساب آورد که
بهراحتی میتواند درآمدی معادل اقتصاد نفتی را به کشور وارد کند .در این صنعت نوپا در
کشور ،فعاالن متعددی حضور دارند که در این بین ،استارتآپ آریا مدتور را میتوان یکی از
شاخصترین شرکتهای این حوزه به حساب آورد .محمد نصری ،مدیرعامل این کسبوکار
فعال در حوزه گرردشگری سالمت است .او کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس ارشد
مدیریت اجرایی است .نصری میگوید از شروع به کار این استارتآپ حدود یک سال و
نیم میگذرد اما موفقیتهایی که به دست آمده فراتر از انتظار بوده و آنها در حال حاضر
با نسخههای انگلیسی ،عربی ،روسی ،فارسی دری و آذری که در سایت خود دارند در
حال جذب توریستهای سالمت از چهارگوشه دنیا هستند .توریستهایی که به گفته او
میتوانند صنعت سالمت کشور و بهطور کلی اقتصاد غیرنفتی کشور را متحول کنند.
صفحه 80

ماهنامهخبری،علمی/آموزشی،تحلیلی
بنیادملینخبگان
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