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اول دفتر

در ثر�ی او که مرد معل بود

ترور نشان ترس عمیق دشمن
از توانمندی ایرانی
پرویز کرمی

باالخره ،شبیخون خونفشان ،جان عزیزترینان ما را به یغما برد .فرمانده نابغه ایرانی را ترور کردند.
سپهبد حاج قاسم سلیمانی را .آن عزیز ،از آنجا که عارفی خداترس بود ،از مرگ نمیهراسید،
چنان که ابدیت را در وجودش به آغوش گرفته بود انگار .اینگونه بود که خبر ترور ناجوانمردانه او،
باورناکردنی مینمود .ناخواسته و آرامآرام ،با پذیرش واقعیت صدچندان تلخ شهادت سپهبد شهید
سلیمانی ،به سالها قبل پرتاب شدم .سال  .1384اردیبهشت آن سال در سفر رهبر فرزانه انقالب
به کرمان جزو همراهان بودیم .در گلزار شهدا دیدمش .آنجا بر سر مزار شهدای گرانقدر ،با چنان
حال غریبی سخن میگفت وصفناپذیر  .انگار حسرتی در احساسش موج میزد و از دالوریها و
حماسههای یاران شهیدش یاد میکرد .بر سر مزار شهید عبدالمهدی مغفوری بیشتر ماندیم.
دانشبنیان
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شــهیدی بــود از فرماندهــان لشــکر
ثــاراهلل .بــه قــول حــاج قاســم مــزار او
همچــون امامــزاده بــرای اهالی منطقه
بــود و بــا توجــه بــه اعتقــاد و احترامی
کــه بــرای شــهید مغفــوری داشــتند،
بــرای رفــع گیــر و گرفتاریهــا بــه
ایشــان متوســل میشــدند .حــاج
قاســم میگفــت ایــن شــهید از
مریــدان آقــا ســیدکمال شــیرازی از
صاحبــان کرامــات روزگار بــود و بــا
حضــرت امــام و رهبــری فرزانــه هــم
رابطــه و همصحبتــی داشــت.و یــا
زمانــی کــه بــه مــوزه جنــگ کرمــان
هــم رفتیــم .حــاج قاســم در آنجــا شــده بــود همچــون یــک
راهنمــای مــوزه .راوی وارد و صــادق بــه همــه چیــز و همــه
جــای آن اشــراف داشــت و چنــان توضیحــات کامــل و جامعی
مـیداد کــه رهبــری و همراهــان روایتــی نابتــر را از رویدادها،
اتفاقــات و رشــادتهای بیبدیــل از رزمندگانمــان داشــتیم.
همــان شــب فراموشناشــدنی ،در دیــدار حضــرت آقــا از منازل
شــهدای کرمانــی حاضــر بــودم .نکتـهای کــه از ایــن دیدارهــا
در خاطــرم حــک شــده هــم یکــی از رمــوز مانــدگاری حــاج
قاســم برایــم هویــدا شــده اســت همانــا صمیمیــت و احســاس
وظیفــه و حمایــت آن شــهید بزرگــوار نســبت بــه خانوادههای
شــهدا و ایثارگــران بــود .در منــزل شــهید مغفــوری کــه بودیم
حــاج قاســم بــه گون ـهای فرزنــدان و خانــواده شــهید را بــه
آقــا معرفــی میکــرد کــه انــگار بــرادری دیگــر بــرادران و
خواهــران را .ایــن احســاس وظیفــه در مقابــل خانــواده شــهدا
و جانبــازان در سراســر وجــود ســردار عزیزمــان نمایــان بــود
کــه ایــن روزهــا در برخــورد بــا خانــواده شــهدای مدافــع حــرم
هــم مشــهود و متواتــر بــود امــا در همــان دیــدار یــک اتفــاق
خوشــایند دیگــری بــه واســطه حــاج قاســم افتــاد .عقــد دو
فرزنــد شــهید در آنجــا بود.دختــر شــهید مغفــوری و پســر
شــهید تهامــی .حــاج قاســم بــا توضیحــی کوتــاه و متانــت از
رهبــری درخواســت کردنــد کــه خطبــه عقــد ایــن دو را جاری
کننــد .رهبــری فرمودنــد کــه ایــن کار یــک شــرط دارد .و آن
هــم ایــن اســت کــه میــزان مهریــه بایــد حداکثــر  14ســکه
باشــد .خانــواده عــروس خانــم اعــام کردنــد کــه پیشتــر نیــز
خودشــان همیــن میــزان مهریــه را تعییــن کــرده بودنــد .رهبر
فرزانــه انقــاب پــس از ابــراز اطمینــان از آقــا مصطفــی فرزنــد
گرامیشــان کــه روب ـهروی ایشــان نشســته بودنــد خواســتند
کــه همراهــی کننــد .آقــا مصطفــی هــم دســت بر روی چشــم
گذاشــت و امــر پــدر را پذیرفــت.آنگاه رهبــری بــه عنــوان
وکیــل عــروس خانــم حاضــر و خطبــه عقــد ایــن دو جــاری
و اشــک شــوق شــادی خانوادههــا شــد .قصــدم از آوردن ایــن
خاطــره آن بــود کــه حــاج قاســم بخــش عمــدهای از تــوان و
انــرژیاش را صــرف امــور مــردم ،خانــواده شــهدا و جانبــازان و
ایثارگــران میکــرد و بــا انجــام ایــن وظیفــه احســاس شــعف
و افتخــار میکــرد .از همیــن رو بــود کــه حــاج قاســم عزیــز
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و شــهید مــا نــزد همــگان فقــط یــک
فرمانــده تمامعیــار و کامل بااســتعداد
و زبــده نبــود بلکــه شــخصیت ملــی
دوستداشــتنی و ذوالوجهیــن
شــناخته شــده و از محبوبترینهــا
در منطقــه و جهــان بــود.
او همــواره و در دشــوارترین و
بحرانیتریــن شــرایط بــا مــردم
بــود و بــا مــردم زیســت و در قلــب
آنــان جــای گرفــت .راز محبوبیــت او
همیــن بــود .او شــیفته خدمت بــود و
شــیدای شــهادت .ایــن درس بزرگــی
بــرای همــه ماســت .چنــد بــاری
هــم در دورهمیهــای لشــکر حضــرت رســول(ص) و لشــکر 6
ویــژه دیــده بودمــش کــه وقتــی میــان اهالــی ایــن لشــکرها
میآمــد ،همچــون یــک ماهــی کــه تــازه بــه آب دریــا رســیده
باشــد ،شــاداب و مســرور میشــد و حــال خوشــش را بــا
همــه تقســیم میکرد.حــاال امــروز کــه مــا شــهادتش را بــاور
کردهایــم ،فقدانــش را همچنــان ناباورانــه ،انــکار میکنیــم .مگر
میشــود کــه حــاج قاســم بــا مــا نباشــد؟ مگــر میشــود کــه
ـوش بیقــرار از حرکــت بــاز
ـن سـ ِ
ـیال نــاآرا ِم پرجنــب و جـ ِ
آن تـ ِ
ایستد؟دوســت دارم اینجــا ،تــا ابــد بــر ســر دژخیمــان نامــرد،
شــقی ،کــوردل و داعشپــرور فریــاد بزنــم .میخواهــم بــه آنان
بفهمانــم کــه «هــم مــرگ بــر جهــان شــما نیــز بگــذرد .»...اما
ایــن چیزهــا کافــی نیســت .راه حــاج قاســم هــم ایــن نبــود.
او مــرد عمــل بــود .بــه معنــای اصیــل کلمــه «نخبــه» بــود و
اهــل خالقیــت .هیــچ راهــی در مقابلــش بنبســت نمیشــد.
ناامیــدی در نظــرش رنگــی نداشــت .مــرد تدبیــر و عمــل بــود.
بــه جوانــان اعتمــاد داشــت و عشــق میورزیــد .از حاشــیهها
گریــزان بــود .نیــت کار برایــش از نتیجــه مهمتــر بود .ســاختن
برایــش اولویــت داشــت .شکســت برایــش بیمعنــا بــود.
اکنــون کــه از منظــر کاریام بــه حــاج قاســم ،ایــن قهرمــان
شــهید نــگاه میکنــم ،متوجــه میشــوم کــه او یــک کارآفرین
ممتــاز بــوده اســت .خــرد و دانــش در نــزد او ،ارج و مرتبــه
باالیــی داشــته اســت .پیشــرفت در برنامههــای او ،همهجانبــه
بــوده اســت .هــر آنقــدر کــه بــه ســاختن ادوات نظامــی توجه
داشــت ،بیشــتر از آن ،بــه آبادانــی و توســعه و پیشــرفت توجــه
داشــت .هــر قــدر کــه در واژگونــی و زدودن خصــم داعــش و
عفریــت جهــل و ظلمــت مصمــم بــود ،بــه آبادانــی ،آســایش و
آرامــش محرومــان و آســیبدیدگان نظــر داشــت.
بــه همیــن خاطــر اســت کــه بــه بازمانــدگان خــط مقاومــت
رســیدگی میکــرد و هــوای همســایگان آســیبدیده
در جنــگ و محــور مقاومــت را داشــت .بــرای کمــک بــه
ســیلزدگان شــمال و جنــوب و همچنیــن رســیدگی بــه
ســیلزدگان خوزســتان بهســرعت میشــتافت و راه کربــا را
بــرای زوار اربعیــن بــاز و امــن میکــرد.
بــد نیســت بخــش کوچکــی از نــگاه رســانههای غربــی بــه
ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی را در این مــرور کنیــم« :آقای
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همهفــن حریــف ایــران»« ،مهمتریــن اســتراتژیت نظامــی
دنیــا از زبــان رومــل تــا االن»« ،قویتریــن مــرد خاورمیانــه
و چهگــوارای ایــران»« ،مــردی موفقتــر از امریــکا»« ،اوبامــا:
دشــمن مــن اســت امــا بــرای او احتــرام زیــادی قائل هســتم»،
«دشــمنی مدبــر و شایســته»« ،مغــز متفکر شــطرنج راهبردی
ایــران در منطقــه»« ،ژنــرال شــماره یــک جهــان»« ،مــردی
بــا موهــای خاکســتری ،لبخنــدی مهربــان و رفتــاری موقــر و
متیــن .ایــن قاســم ســلیمانی اســت» .آری او قاســم ســلیمانی
اســت و تــا ابــد نامــش باقــی خواهــد مانــد.
در کنــار مویههــا و نوحههایــی کــه از فقــدان حــاج قاســم
عزیــز ســر میدهیــم ،اینــک بایــد در مقابلــه با تحریــم ظالمانه
علــم ،فنــاوری و اقتــدار کشــور بــه اندیشــه ســاختن و آبــاد
کــردن ســرزمینی کــه امنیتــش مرهــون جهــاد و رشــادت آن
عزیــز و یارانــش اســت ،در جانهــای همــه ایرانیــان ،قویتــر
از گذشــته رونــق گیــرد .حرکــت جوانــان نخبــه و خــاق و
دانشــمند ،رهــرو راه حــاج قاســم و اســطوره جهــاد و مقاومــت،
حــاال وارد مرحل ـهای تــازه شــده اســت .بهرهگیــری از علــم و
فنــاوری در مســیر ســاختن و کارآفرینــی ،یعنی بهرهمنــدی از
تهدیدهــا و محدودیتهــا بــرای ایجــاد فرصتهــای تــازه .اگــر
حــاج قاســم و بزرگانــی چــون او را دوســت میداریــم و قــدر
مینهیــم ،میبایــد کــه پرشــورتر و امیدوارتــر بــه زندگــی و
آبادانــی میهــن پــا به میــدان بگذاریــم .فصــل تــازهای از روزگار
ســرافرازی ایــران اســامی آغــاز شــده اســت .همانگونــه کــه
هشــت ســال دفــاع مقــدس ،عزیــزان بســیاری را از مــا گرفــت
امــا آنچنــان قویتــر و دانشــمندترمان کــرد کــه ابرقدرتهــا
را بــه حیــرت واداشــت .اینــک بــا شــهادت آن عزیــز ،فرصــت
ارتقــای بخشهــای مختلــف در کشــور فراهــم آمــده اســت.
زمانــی کــه امریــکای جنایتــکار ،بمــب هســتهای بر ســر مردم
ژاپــن انداخــت ،آنهــا نابــود نشــدند .بدبخــت نشــدند .عقــب
نماندنــد .چنــان عزمــی در جامعــه ســرزمین آفتــاب بــه وجود
آمــد کــه اکنــون سالهاســت آنهــا را در زمــره قدرتمندتریــن
و پیشــرفتهترین کشــورها یافتهایــم .آنهــا در مقابــل ظلــم
آشــکار و نقــض ناجوانمردانــه حقــوق بشــر امریکایــی ،مرثیــه
نســرودند .کنــج عزلــت برنگزیدنــد .شکســت را ترجیعبنــد
کارهایشــان نکردنــد .ســاختند و آبــاد کردنــد و حــاال میبینیم
کــه کجــای کارنــد .تــرور نابخردانــه جنایتکارانــه حــاج قاســم،
دســتکمی از افکنــدن بمــب هســتهای بــر ســر مــردم
بیگنــاه نــدارد .دل ملتــی را شکســته اســت .ملتــی کــه
نــه متجــاوز اســت و نــه بدخــواه ملتهــای دیگــر .در اوج
دشــواریها و تحریمهــا ،نانــش را بــا همســایه تقســیم کــرده
و غمــش را خــورده اســت.
بــا ایــن همــه ،شــهادت حــاج قاســم شــروع تــازهای اســت
بــرای ملــت ایــران .شــروع اوج گرفتــن .اینهــا شــعار نیســت.
فعالیــت هــزاران شــرکت دانشبنیــان ،اســتارتآپ ،مراکــز
نــوآوری ،شــتابدهندهها ،صندوقهــای ســرمایهگذاری
جســورانه ،شــرکتهای خــاق و ســرمایههای بینظیــر
فکــری و دانشــگاهی ،مــا را پیــروز میــدان قــرار داده اســت.
ایــران عزیــز بــا پیشــرفتهای صاعقهآســای علمــی در
دانشبنیان

حوزههــای مختلــف دانشهــای نویــن ،کنــار ابرقدرتهــا
ایســتاده اســت .رتبــه اولــی در نانوفنــاوری  ،ســلولهای
بنیــادی ،زیسـتفناوری ،هوافضــا و دیگــر رشــتهها ،نــام ایــران
را بــا خــود گــره زده اســت.
نخبــگان و ســرآمدان ایرانــی کــه در بهتریــن مراکــز علمــی
دنیــا فعالیــت دارنــد ،یــک بــه یــک بــه میهــن بــاز میگردنــد
و آســتین بــاال زدهانــد بــرای رفــع مشــکالت و بــر ســاختن
ایرانــی نویــن .وقــت کار اســت و ســاختن و زیباتــر کــردن
وطــن .آیــا اینهــا همــان چیزهایــی نبــود که ســپهبد شــهید
مــا بــه دنبالــش بــود؟ شــهادت او نشــان داد کــه جماعــت
ایرانــی ،بــا وجــود همــه مشــکالت ،غــرور و عــزت ملـیاش را
در هــر شــرایطی پــاس مـیدارد .ایرانیــان نشــان دادنــد کــه بــا
هــر دیدگاهــی ،ســربلندی ایــران اولویتشــان اســت.
حــاج قاســم ،ناجوانمردانــه تــرور شــد و مــا هیــچ گاه ایــن
موضــوع را فرامــوش نخواهیــم کــرد .تــرور او ،نشــانه تــرس
عمیــق دشــمن از توانمنــدی ایرانــی دارد .حــاج قاســمها
در دانشــگاه هــا ،صنایــع و پژوهشــگاهها و کارخانههــا و
کشــاورزی و بخشهــای مختلــف آبادانــی کشــور ،همچنــان
هســتند و خواهنــد بــود .تــا ابــد .روحــش شــاد یــادش گرامــی
و راهــش پــر رهــرو.

فرمانده بزرگ اسالم و ایران
بسمهتعالی
ال َص َد ُقوا َما َعا َه ُدوا َّ
ِین ِر َج ٌ
اللَ َعلَی ِه َف ِم ْن ُه ْم َم ْن َقضَ ى
م َِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ن َْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن ی ْن َتظِ ُر َو َما ب َ َّدلُوا ت َْبد ً
ِیل
شهادت ،هنر مردان خداست.
برای حاج قاسم این فرمانده بزرگ اسالم و ایران ،هجرت از دنیا
با مرگی جز شهادت قابل تصور نبوده و نیست .شهادت سردار
بزرگ ،حاج قاسم سلیمانی را که از فرماندهان خالق و خوشفکر
و السابقون مجاهدت در راه خدا و مبارزه با ظلم و استعمار بود،
به محضر رهبر فرزانه انقالب و فرماندهی معظم کل قوا ،خانواده
معزز و همرزمان و دوستداران ایشان و همه ایرانیان و مردم آزاده
جهان تسلیت میگوییم.
استکبار جهانی بداند که این شهادتها مسیر حقطلبی و مبارزه
با ظالمان را از بین نمیبرد و عزم حقجویان را در دفع سلطه
شیاطین محکمتر خواهد کرد .با شهادت حاج قاسم سلیمانیها،
نور فروزان اندیشه متعالی آنان روز به روز تابندهتر میشود۲۵ .
سال پیش در چنین روزهایی خبر شهادت پدر را به ما دادند.
دیماه زمان شهادت بسیاری از فرماندهان نظامی ایران است؛
شهید ستاری ،کاظمی یاسینی و بسیاری دیگر که امروز جشن
استقبال از گل دیگری را به پا کردهاند.
پرندهای دیگر پرید؛ بندهای دیگر آسمانی شد و به پرواز درآمد؛
تهنیت بر عرشیان باد که میزبان گلی از تبار ما شدند .روحش
شاد.
سورنا ستاری
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هدایت و حمایت

ت
صا�فر ،رئیس �ش کت
گفتوگو ب� دک� اامسعیل ب
در�ره یک طرح الکن میل
«� ی� ُپل فناور» ،ب
دانشبنیان ب

میتوانیم کشور را
از واردات واکسن آنفلوانزا
بینیازکنیم
مریم طالبی

چند ماهی است که اپیدمی ویروس آنفلوانزا در سراسر کشور
بهشدت خبرساز شده است .در شرایطی که واکسن آنفلوانزا میتواند
تا حد زیادی از خطرات مرگ و میر این بیماری بکاهد ،هنوز در
زمینه تولید واکسن این بیماری به خودکفایی نرسیدهایم.
دکتر اسماعیل صابرفر رئیس هیئت مدیره شرکت دانشبنیان
«بایرپُل فناور» است؛ شرکتی که با تولید واکسن آنفلوانزا در
داخل کشور تالش دارد بخشی از نیاز کشور به این واکسن حیاتی
را تامین کند .صابرفر متولد سال  1341است و دکترای تخصصی
ویروسشناسی را از دانشگاه پزشکی مونیخ آلمان گرفته است.
او تاکید دارد که اگر از این شرکت دانشبنیان حمایت شود،
میتوانند کشور را از واردات واکسن آنفلوانزا بینیاز کنند.
گفتوگوی دانشبنیان با صابرفر را درباره شرکت و طرح
کالن ملی تولید واکسن آنفلوانزا از نظر میگذرانید.

دانشبنیان
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طرح کالن ملی تولید واکسن آنفلوانزا چطور کلید خورد؟
سال  78که از آلمان آمدم ،اولین بار طرح تولید واکسن
آنفلوانزا را به وزارت بهداشت دادم و آنها مرا به انستیتو
پاستور معرفی کردند .در سال  78در انستیتو بخش
آنفلوانزا را تاسیس کردم و بعد از آن در سال  82واکسن
آنفلوانزای آزمایشگاهی را ساختیم .در آن زمان فعالیت ما
توسط دکتر پزشکیان ،وزیر بهداشت وقت ،مورد تمجید
قرار گرفت و قرار شد فاز پایلوت آن را اجرا کنیم که
متاسفانه بودجه آن تامین نشد.
در سال  86از من خواسته شد دوباره این طرح را فعال
کنم .در نهایت در پارک فناوری پردیس ،خودم این سایت
را تاسیس کردم و به عنوان طرح کالن ملی به ساخت
واکسن آنفلوانزا مشغول شدیم .حدود چهار سال فرایند
ساخت ساختمان و خرید تجهیزات به طول انجامید .من
سال  89به پردیس آمدم و سال  94تقریبا تجهیزات ما
کامل شد .از همین سال بود که شروع کردیم به تولید
تحقیقات و کارهای بیسیک تولید این واکسن .در سال 96
هم موفق شدیم  GMPخط تولید و هم تایید آزمایشگاه
مرجع وزارت بهداشت را بگیریم .سال  97باید تولید را
انجام میدادیم که وارد بازار شود اما در همین زمان بود که
وزارت بهداشت تغییر سیاست داد و واکسن را از سهگانه به
چهارگانه تبدیل کرد .این مسئله برای ما شوک بزرگی بود،
چرا که نیاز بود همه تحقیقاتمان را از سر بگیریم .همین
باعث شد این واکسن به تولید انبوه نرسد و وارد بازار نشود.
از طرف دیگر ،با توجه به هزینههای سنگینی که تا به آن
روز انجام داده بودیم ،دچار کمبود بودجه شدیدی شدیم.
در واقع همه سرمایهمان را برای تبدیل سهگانه به چهارگانه
صرف کردیم که حدود یک سال به طول انجامید .ما اسفند
سال  97توانستیم چهارگانه را تولید کنیم ولی به دلیل
همین کمبود بودجه نتوانستیم کارمان را ادامه دهیم.
یعنی زحماتی که برای تولید واکسن سهگانه کشیده
بودید ،به ثمر نرسید؟
خیر .البته میتوانستیم واکسن سهگانه را تولید کنیم و به
بازار آزاد بفروشیم ،اما چون من قصد داشتم محصول را به
وزارت بهداشت بفروشم ،از تولید سهگانه منصرف شدیم.
مگر با توجه به اینکه طرح تولید واکسن آنفلوانزا به
عنوان طرح کالن ملی شناخته شد ،تسهیالت دریافت
نکرده بودید؟
در ابتدای راه یعنی سال  ،93تسهیالتی به مبلغ دو میلیارد
و  850میلیون تومان از معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری دریافت کردیم که صرف تهیه بخشی از تجهیزات
شد .این در حالی است که من خودم مبلغی حدود 30
میلیارد تومان برای این طرح هزینه کردم .یعنی ما تنها
حدود یک دهم اعتبارات مورد نیاز را از معاونت علمی
ریاست جمهوری کمک گرفتیم .البته من توقع چندانی
ندارم اما انتظار میرفت حداقل برای تحقق چنین طرح
کالنی ،مبالغ بیشتری کمک کنند .ما به همه هم اعالم
کردیم که تحت فشار مالی قرار داریم اما فعال مشکالت
دانشبنیان

مالی ما حل نشده است.
این نکته را هم باید بدانیم که برای تولید یک واکسن،
حداقل مبلغ دو تا سه میلیارد تومان برای شروع کار
نیاز است .برای شما یک مثال میزنم؛ همان سرنگی که
با واکسن پر میشود ،شاید چندان به چشم نیاید اما هر
یک سرنگ به مبلغ  43سنت فروخته میشود .حال اگر
بخواهید  100هزار واکسن تولید کنید ،حدود  43هزار یورو
فقط هزینه سرنگ آن میشود.
پس در حال حاضر برای تداوم فعالیتهایتان منتظر
رسیدن بودجه هستید؟
دکتر وطنپور ،عضو معاونت تحقیقات وزارت بهداشت،
خیلی زحمت کشیدند تا ما بتوانیم بودجهای برای ادامه
مسیر و تولید واکسن آنفلوانزا به دست بیاوریم .طی تالشی
که دکتر وطنپور داشتند ،قرار شده صندوق نوآوری مبلغی
حدود سه میلیارد تومان را به ما اختصاص دهند .اگر بودجه
داده شود ،در زمانی کمتر از یک سال ،واکسن آنفلوانزا به
تولیدمیرسد.
اگر این بودجه برسد و تولید شما در بازار عرضه شود،
چه اتفاقی میافتد؟ آیا ما از واردات واکسن آنفلوانزا بینیاز
خواهیم شد؟
اسفند سال  97که واکسن آنفلوانزای چهارگانه را تولید
کردیم ،دو تن از معاونان وزارت بهداشت به شرکت آمدند.
از آنها خواستم که  50هزار واکسن از ما پیشخرید کنند
تا سرمایهای برای ادامه تولید داشته باشیم اما متاسفانه جز
در کالم ،در عمل هیچ حمایتی از آنها دریافت نشد .اگر
این واکسن را تولید کنیم ،حتما میتوانیم افزایش ظرفیت
دهیم .ایران حدود دو تا چهار میلیون ُدز واکسن نیاز دارد
که در حال حاضر تجهیزات شرکت ما در حد تولید این
میزان واکسن نیست .بنابراین نمیتوانم بگویم در سال اول
از واردات بینیاز خواهیم شد اما مطمئن هستم طی دو تا
سه سال ،ایران نیازی به واردات واکسن آنفلوانزا نخواهد
داشت.
طرح تولید واکسن آنفلوانزا چه میزان اشتغالزایی داشته
است؟
ما در حال حاضر  50نفر پرسنل رسمی و بیمهشده داریم
که از این بین ،بیش از  40نفر لیسانس و کارشناس ارشد در
رشتههای گروههای پزشکی هستند .اگر بودجه این طرح
اجرایی شود ،حدود  25تا  30نفر دیگر هم به این تعداد
پرسنل به طور مستقیم اضافه خواهند شد.
در حال حاضر در دنیا کدام کشورها در تولید واکسنهای
آنفلوانزاسرآمدهستند؟
همه این شرکتها مالتینشنال هستند و توسط چند کشور
مدیریت و اداره میشوند .بزرگترین آنها شرکت «سانو
فی اونتیس» فرانسه است که سهامدار امریکایی دارد.
دومین شرکت « »GSKبریتانیایی است که مدیریت آن
را آلمان ،بلژیک و اروپا بر عهده دارند و سومین شرکت
بزرگ ،شرکت «نوارتیس» امریکاست که سهامدار هندی
و ایتالیایی دارد.
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شرکت دانشبنیان شما در چه حوزههای دیگری فعالیت
دارد؟
این شرکت در سه حوزه فعالیت دارد؛ تولید واکسن ،تولید
داروهای تزریقی و همینطور تولید کیتهای تشخیصی
آزمایشگاهی .واکسن آنفلوانزا به عنوان واکسن اولمان
است و دو واکسن دیگر در قسمت R&Dمان است که
طبق برنامهریزی ،بعدا به آنها میپردازیم .محلولهای
تزریقیمان که شامل هفت محلول تزریقی است و اخیرا از
وزارت بهداشت یک GMPتولید گرفتهایم ،تا پایان امسال
وارد بازار میشوند .کیتهای بیوشیمی و کیت مولکولی نیز
در بازار عرضه میشوند که بخشی از درآمدمان از فروش
این کیتها به دست میآید.
با توجه به اینکه بیش از هفت سال در کشور آلمان
تحصیل و زندگی کردهاید ،انگیزه اصلی شما برای
بازگشت به کشور چه بود؟
راستش بعد از چند سال زندگی در اروپا ،دیگر زرق
و برقهای اروپا برایم جذابیتی نداشت .از طرف دیگر
جزو وظایف خود میدانستم که به کشورم برگردم و
خدمت کنم .از اینکه برگشتهام ناراحت نیستم اما
از اینکه نشد این واکسن را بهموقع تولید کنیم و
حمایت واقعی که میخواستیم وجود نداشت ،ناراحت
میشوم.
شما مقایسه کنید که یک سد که قرار است برای
یک شهر برق یا آب تامین کند ،بودجههای چند صد
میلیاردی به آنها اختصاص میدهند ،اما در مقابل
به واکسنی که قرار است کل کشور را ساپورت کند
تنها سه میلیارد تومان بودجه اختصاص میدهند.
عالوه بر این ،کمبود آب در یک شهر به گونهای
نیست که باعث مرگ و میر مردم آن منطقه شود،
اما همانطور که امسال شاهد بودیم ،بیماری مثل
آنفلوانزا میتواند کل کشور را آلوده کند و باعث
مرگ و میر شود.
ویروس آنفلوانزایی که هماکنون کشور را
در بر گرفته است ،تا چه حد خطرناک است
و واکسنهای موجود در کشور تا چه میزان
میتواند از این خطرات بکاهد؟
آنفلوانزایی که امسال در کشور باعث مرگ و میر
عده محدودی از مردم شد ،آنفلوانزای کشنده
و خطرناکی نبود .اگر اپیدمی آنفلوانزای کشنده
وارد کشور شود ،خیلی وضعیت فاجعهآمیز
خواهد شد .مثال امروزه اگر از هر یک میلیون نفر
مبتال به ویروس آنفلوانزا ،پنج نفر تلف میشوند،
در صورتی که ویروس با درجه خطرناکتر به
کشور وارد شود ،ممکن است از بین همین یک
میلیون نفر 100 ،یا  500نفر کشته شوند.
ما برای مقابله با ویروس آنفلوانزا دو فاکتور را باید
در نظر بگیریم .یکی فاکتور عفونتزایی ،یعنی با
چه شدتی مردم به این ویروس مبتال میشوند و
دانشبنیان

دیگری فاکتور کشندگی ،یعنی مبتالیان با چه شدت و
میزانی کشته میشوند .در ویروس آنفلوانزای اخیر ،میزان
عفونتزایی یا به عبارتی ،میزان درگیر کردن مردم خیلی
باالست ،اما خوشبختانه میزان کشندگی پایینی دارد.
ولی این میزان میتواند به نسبت مساوی برسد ،یعنی به
همان نسبتی که عفونتزایی میکند ،کشنده هم باشد.
ممکن است چنین ویروسی هم وارد کشور شود اما ما برای
جلوگیریازعواقبچنینامری،به
سراغ یک سرمایهگذاری جدی
نمیرویم ،حتی سرمایهگذاری در
حد ساخت یک سد کوچک در
یک شهر.
آنفلوانزا یکی از غیرقابل
پیشبینیترین ویروسهاست و
اصال نمیتوانیم پیشبینی کنیم
که مثال فالن سال ،ویروسی
با فالن درصد عفونتزایی و
کشندگی خواهد آمد .به همین
دالیل باید همواره برای مقابله
با این ویروس آماده باشیم و
سرمایهگذاری قابل توجهی
برای پیشگیری و درمان آن
انجام دهیم.
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اقتصاد ایران
چرا تعامل فناورانه ب� ی ن
چ� سودمند است؟

مالقات با
اژدهای زرد

دانشبنیان
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آبانمــاه امســال بــود کــه خبــر ســفر ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،بــه همــراه هیئــت علمــی و فنــاوری و دانشبنیــان بــه چیــن
مطــرح شــد .ســفری کــه قــرار بــود در طــول آن هــم هیئــت همــراه ســتاری بــا
ظرفیتهــا و توانمندیهــای چیــن آشــنا شــوند و زمینــه بــرای تبــادل اطالعــات
و آشــنایی میــان شــرکتهای هــر دو کشــور فراهــم شــود و هــم بــا انعقــاد
قراردادهــا و تفاهمنامههــای متعــدد ،زیرســاخت فعالیتهــای مشــترک میــان دو
کشــور ایجــاد شــود؛ مســئلهای کــه از چنــد ســال پیــش آغــاز شــده و روز بــه روز در
حــال توســعه و پیشــرفت اســت و ایــن ســفر نیــز گامــی دیگــر در جهــت پیشــبرد
اهــداف یادشــده بــود.
در نخســتین روز ایــن ســفر ایــن هیئــت در نشســت تجــاری و فنــاوری شــرکت کرد.
ایــن نشســت در شــهر شــانگهای برگــزار شــد و در آن  ۷۰شــرکت دانشبنیــان
ایرانــی و بیــش از  ۱۰۰شــرکت فنــاور چینــی حضــور داشــتند .در ایــن نشســت،
کمــک بــه توســعه صــادرات شــرکتهای دانشبنیــان ،فنــاور و خــاق مــد نظــر
قــرار گرفــت .همچنیــن بــا ایــن ســفر زمینــه تبــادل فنــاوری در ســطح بنگاههــای
دو کشــور فراهــم شــده اســت .البتــه آشــنایی بــا آخریــن دســتاوردهای علمــی و
فناورانــه دو کشــور و بررســی و نیازســنجی بــازار نیــز از دیگــر اهــداف برگــزاری
ایــن نشســت بــود.
در ادامــه ایــن ســفر هیئــت تجــاری و فنــاوری ایــران در نشســت دیگــری نیــز
شــرکت کــرد .دومیــن نشســت ایــن هیئــت بــا حضــور ســورنا ســتاری در شــهر
شــنزن برگــزارشــد .شــهری کــه قطــب الکترونیــک و فنــاوری اطالعــات این کشــور
اســت .در ایــن نشســت نیــز گســترش صــادرات محصــوالت دانشبنیــان بــا یافتــن
شــرکای چینــی دنبــالشــد .در ایــن ســفر مدیــران شــرکتهای دانشبنیــان
از حوزههــای مختلــف و مهــم علمــی چــون فنــاوری اطالعــات ،ســلولهای
بنیــادی ،تجهیــزات و ماشــینآالت صنعتــی ،مــواد پیشــرفته و حــوزه ســامت عــازم
جمهــوری خلــق چیــن شــدند.
هیئــت بلندپایــه علمــی ،فنــاوری و دانــشنیــان ایــران در بخــش دیگــری از ایــن
ســفر از بیســتویکمین نمایشــگاه «فناوریهــای پیشــرفته چیــن» در شــنزن
بازدیــد کردنــد .هیئــت ایرانــی همچنیــن بــه شــهر ســوژو رفــت تــا از پــارک صنعتی
ایــن شــهر بازدیــد کنــد .پــارک صنعتــی ســوژو بــه عنــوان یکــی از حرکتهــای
بــزرگ فناورانــه ایــن کشــور از  ۱۷ســال پیــش بــا مشــارکت ســنگاپور فعالیتــش
را آغــاز کــرد .ایــن پــارک از منطقههــای فنــاوری متعــدد همچــون نانوفنــاوری،
زیســتفناوری و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات تشــکیل شــده اســت .هیئــت
ایرانــی از پایــگاه صادراتــی ایــران و شــرکتهای دانشبنیــان ایرانــی حاضــر در
ایــن پــارک کــه زیرســاختهای آن بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری اســامی ایــران ایجــاد شــده اســت ،دیــدن کردنــد.
امــا چــرا اینقــدر بــر همــکاری فناورانــه بــا چیــن تاکیــد میشــود؟ کشــوری کــه
ایــن روزهــا درگیریهــای اقتصــادی زیــادی بــا امریــکا دارد و ترامــپ تالشهــای
ناموفقــی بــرای کوتــاه کــردن دســت چیــن از اقتصــاد دنیــا انجــام داده اســت.
چیــن نهتنهــا حضــوری فعــال و انکارناشــدنی در اقتصــاد جهــان دارد و ســهم
اعظمــی از تبــادالت مالــی جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده ،بلکــه بــه همیــن
مســئله اکتفــا نکــرده و سالهاســت بــا تمرکــز بــر توســعه علــم و فنــاوری در
کشــورش ،مســیر اقتصــادی تــازهای را دنبــال میکنــد .از آنجــا کــه اقتصــاد
دانشبنیــان در کشــور مــا واژه پربســامدی اســت و تمــام تــاش نهادهــای ذیربــط
بــر آن اســت کــه ایــن اقتصــاد را بــه موتــور محرکــه کشــور تبدیــل کننــد ،ارتبــاط
بــا کشــوری کــه اهــداف و دیدگاههــای مشــترکی بــا مــا دارد ،ضــروری و مفیــد بــه
نظــر میرســد .بــرای هرچــه بیشــتر روشــن شــدن ایــن مطلــب در صفحــات پیــش
رو نگاهــی بــه سیســتم اقتصــادی چیــن ،جایــگاه علــم و فنــاوری در برنامههــای
اقتصــادی ایــن کشــور و دعــوای تاریخــی چیــن بــا امریــکا داشــتهایم.
دانشبنیان
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ایدئولوژی و ت
اس� ت ژا�ی در ی ن
چ�

ساختاری در خدمت توسعه اقتصادی
امیرحسین خدادادی

گام ابتدایی در سوسیالیسم توسعه هرچه بیشتر نیروهای مولد و تکامل
ساختاری سوسیالیسم است؛ این تعریفی است که رهبران جمهوری
خلق چین از شرایط کنونی اقتصادی که در آن هستند دارند.
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به عقیده متفکرانی چون لئو پانیچ و سام گیندین ادغام چین
در اقتصاد جهانی نه به عنوان تغییراتی اساسی در سرمایهداری
بلکه نقش مکملی است در تامین جریان سرمایهای ایاالت متحده
به جهت حفظ و بسط هژمونی جهانیاش .این نقش تا پیش از
جنگ جهانی دوم بر عهده ژاپن بود اما از زمان نیکسون به بعد
بر عهده چین گذاشته شد .به عقیده پانیچ و گیندین گرایشی در
جهت آزادسازی بازارهای مالی ،تضعیف کنترل سرمایه و تضعیف
پایگاههای حزب کمونیست چین  CCPدر چین وجود دارد.

متد سوسیالیسم بازار

سوسیالیسم بازار مستلزم وجود سیستم اقتصادیای است که در
آن وسایل تولید اساسی در اختیار دولت یا نهاد جمعی دیگری،
همچون تعاونیها باشد و بازارها به عنوان بهترین ابزا ِر تخصیص
منابع بهرسمیت شناخته شوند .شکل آن میتواند بسیار متنوع
و گزینشی باشد ،خواه شبیه به اقتصاد «مرکب» کینزی و خواه
بیشتر شبیه به خودگردانی «ناب» کارگران.
درک ما از نظام چینی تحت عنوان سوسیالیسم بازار یا سوسیالیسم
همراه با یک بازار ،بر پایه ده رکن زیر استوار است که تا حد زیادی
برای سرمایهداری غریبهاند:
 -1پافشاری بر برنامهریزی قدرتمند و مدرنشده که کیفیتهای
مختلفی را در بر میگیرد و ابزارهای مختلفی را مطابق با
بخشهای مربوطه تجهیز میکند.
 -2شکلی از دموکراسی سیاسی که گزینههای جمعی را امکانپذیر
میسازد که برنامهریزی مورد اشاره را پشتیبانی میکند.
 -3خدمات دولتی بسیار گسترده که شهروندی سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی را مقید /مشروط میکند و به خودی خود این خدمات
در بازار غایبند یا به نحو ضعیفی قابل عرضهاند.
 -4مالکیت دولتی زمین و منابع طبیعی  -دولتی در سطح ملی و
اشتراکی در سطح محلی  -که به موجب آن دسترسی کشاورزان
به زمین تضمین میشود.
 -5شکلهای متنوع مالکیت مناسب برای سوسیالیستیسازی
نیروهای مولد:
 شرکتهای با مالکیت دولتی؛ با توجه به اینکه آنها باشرکتهای سرمایهداری تفاوت دارند ،به ویژه از بابت مشارکت
کارگران در مدیریت.
 دارایی خصوصی شخصی کوچک. دارایی سوسیالیستیشده. مضاف بر این ،داراییهای سرمایهدارانهای وجود دارد که درجریان گذار سوسیالیستی طوالنی ،به منظور تحریک فعالیت و
موثرکردن اشکال دیگر داراییها ،حفظ و گاه حتی ترغیب شدهاند.
 -6یک سیاست کلی شامل افزایش درآمد نیروی کار در مقایسه
با سایر خاستگاههای درآمد است.
 -7ترویج عدالت اجتماعی از یک دیدگاه برابریطلبانهتر.
 -8حفاظت از طبیعت که از پیشرفت اجتماعی جدا نیست ،به
عنوان یک هدف توسعهای در راستای به حداکثر رساندن ثروت.
 -9روابط اقتصادی بین کشورها که تکیه بر یک اصل برنده -
برنده دارد ،که به طور نظاممند منافع متقابل را دنبال میکند.
 -10روابط سیاسی میان کشورها بر پایه تالش برای صلح و روابط
دانشبنیان
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عادالنهتر.
در واقع میتوان گفت ایده سوسیالیسم بازار در چارچوب
لنینیسم قابل تفسیر است ،به عبارتی یک اقتصاد برنامهریزیشده
سوسیالیستی تنها پس از اولین پایههای سوسیالیسم از طریق
ایجاد اقتصاد بازار و اقتصاد مبادله کاالیی میتواند ظهور کند و
سوسیالیسم تنها پس از این مرحله پدیدار خواهد شد.
طرفداران این مدل استدالل میکنند که سیستم اقتصادی اتحاد
جماهیر شوروی سابق و کشورهای عضو شورای کمونیسم تالش
کردهاند بدون عبور از مرحله الزم توسعه بازار اقتصادی ،اقتصاد
طبیعی را به یک اقتصاد برنامهریزی شده منتقل کنند که همین
امر منجر به شکست آنان شد.

برنامهریزیاقتصادی

برنامههای توسعه پنج ساله جمهوری خلق چین مجموعهای
است از ابتکارات توسعه اقتصادی که از سال  1953در جمهوری
خلق چین صادر شده است .از سال  1949حزب کمونیست
چین از طریق جلسات کمیته مرکزی و کنگره ملی اقتصاد
چین نقش اساسی در ایجاد مبانی و اصول کمونیسم چین ،پیاده
کردن استراتژیهای توسعه اقتصادی ،تعیین اهداف رشد و آغاز
اصالحات دارد.
ی برجسته سیستم سیاسی و اقتصادی چین برنامهریزی
ویژگ 
قدرتمند آن است که امروزه با وجود تغییرات در اهداف و ابزارها
در دهههای اخیر همچنان ادامه دارد .سخنرانیهای پیش از
کنگره ملی خلق در هر سال نشان میدهد که اهداف کمی و
کیفی تعیینشده در برنامه پنجساله چه میزان موفقیتآمیز
بودهاند که اغلب نیز چنین است و اینکه به کدامها در سال آینده
دست خواهند یافت.
این گزینهها توسط حزب کمونیست چین برای شهروندان انتخاب
میشوند همراه با قاعده کلی مشاورهگیری که به نحوی فزاینده به
عنوان یک ضرورت مفروض انگاشته میشود .این برنامهریزی قوی
راهبردی ،با تکنیکهای امروزیشده سازگار با نیازهای حاضر ،با
ابزارهایی مانند نرخهای یارانهای ،کنترل قیمتها و فرمانهای
ملی ،یکی از ویژگیهای ممتاز نظام سوسیالیستی است.
برنامهریزی یکی از ویژگیهای مهم اقتصادهای سوسیالیستی
است و برنامهای که برای کل کشور طراحی شده است معموال
شامل راهنماییهای دقیق برای توسعه اقتصادی برای همه
مناطق آن است .برای نشان دادن دقیقتر انتقال چین از یک
اقتصاد دستوری به سبک اتحاد جماهیر شوروی به اقتصاد بازار
سوسیالیستی (سوسیالیسم به سبک چینی) ،نام برنامه پنج
ساله یازدهم از سال  2006تا  2010به «دستورالعمل» توسعه
اقتصادی تغییر یافت.

استارتآپهایچینی

صاحبان صنایع در چین همواره به دنبال یافتن کوتاهترین و در
عین حال سریعترین راه برای رسیدن به موفقیت هستند و راه
رسیدن به این هدف را در پیشرفت هرچه بیشتر نوآوری یافتند.
در شنزن ،پایتخت تولید محصوالت الکترونیکی چین ،میتوانید
شرکتهایی را مشاهده کنید که در کمتر از یک روز ،تجهیزات
دانشبنیان
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الکترونیکی مورد نیاز را پیش روی شما قرار میدهند.
اولین مناطق توسعه فنون اقتصادی ملی که شورای دولتی در
سال  ۱۹۸۸در  ۱۴شهر ساحلی باز این کشور تعیین کرد ،شامل
 ۱۴منطقه توسعه دا لیان ،چین هوان دائو ،تیان جین ،ین تای،
چین دائو ،لیان یون گان ،نان تون ،مین شین ،هون چیائو ،چائو
هه تین ،نین بو ،فو جو ،گوانگ جو و جان جیان است .اکنون
تعداد این مناطق به  ۴۹رسیده که  ۲۷مورد آن در مناطق ساحلی
شرقی و  ۲۲مورد دیگر در مناطق مرکزی و غربی چین است.
عالوه بر این ،شورای دولتی چین همچنین اجازه داده است که
در شهرک صنعتی سو جو ،منطقه تهیه فرآوردههای صادراتی
جین چیائو ،منطقه توسعه فنون اقتصادی داشه نین بو ،منطقه
سرمایهگذاریهای چان شیا من و منطقه توسعه یانگ پوهای
نان و غیره سیاستهای یکسانی با منطقه توسعه فنون اقتصادی
اجرا شود.
آمارها نشان میدهند که تولید ناخالص داخلی چین از 8570/35
میلیون دالر در سال  2012به حدود  21309/5میلیون دالر در
سال  2024خواهد رسید.
عالوه بر این ،کارخانههایی وجود دارند که هدف از ایجاد آنها
تولید گجتهای الکترونیکی است .بهعنوان نمونهای دیگر که
در بر گیرنده انواع و اقسام خالقیت و نوآوری است ،میتوان به
شتابدهنده استارتآپی  HAXاشاره کرد که در آن میتوانید
رایانه ن ُه دالری یا حتی دستگاههای برش سریع فلزات با آب را
مشاهده کنید.

ساختارمالکیت

اقتصاد دولتی شامل اقتصادی است که وسایل تولیدی در آن
متعلق به کشور است و اقتصاد اشتراکی نوعی از اقتصاد است
که وسایل تولیدی در آن متعلق به گروههای اجتماعی است.
در اقتصاد خصوصی وسایل تولیدی متعلق به افراد بوده .اقتصاد
با سرمایه مشترک نوعی از اقتصاد است که انواع گوناگون از
موسسات با سرمایهگذاری مشترک ،جامعه اقتصادی جدید را
تشکیل میدهد.
بخشی از قدرت این شرکتهای با مالکیت دولتی ناشی از این
واقعیت است که آنها مانند شرکتهای خصوصی غربی که در
بورس اوراق بهادار فهرست شده و در جهت بیشینهسازی ارزش
سها ِم سهامدار با توزیع سود سهام ،ارزشگذاری سهام و بازده باال
به سرمایهگذار با تحت فشار قراردادن مقاطعهکاران فرعی ،اداره
نمیشوند .اگر بنگاههای دولتی چینی به این نحو عمل کنند،
به ضرر ساختار صنعتی محلی تمام میشود که آشکارا اینگونه
نیست .وگرنه با شکل وحشیانهای از «سرمایهداری دولتی» ،مانند
همان که اغلب ادعا میشود ،سروکار خواهیم داشت که نمیتواند
رشد اقتصادی پویایی را سبب شود.
اکثر شرکتهای با مالکیت دولتی چین یا سودآور هستند یا به
سودآوری رسیدهاند ،زیرا قاعدهای که آنها را هدایت میکند،
نه ثروتمندسازی سهامداران ،بلکه سرمایهگذاری و خدمت مول ِد
ثروت ارائهشده به مشتریان است .اهمیتی ندارد اگر سود آنها
پایینتر از رقبای غربیشان باشد؛ آنها جزئی از تحریک بقیه
اقتصادهستند.

دانشبنیان

شماره سیوششم آذرماه 1398

20

در سال  2015صادرات چین  40درصد کل صادرات جهانی را تشکیل میداد

و نقل دولتی برخوردار خواهند بود ،تحصیلکردهاند و به همین
ترتیب .به هر روی ،خدمات دولتی کاالهای استراتژیکی در
نظر گرفته میشوند چراکه آنها ورودیهای ضروری برای
بقیه اقتصاد را تامین میکنند :انرژی ،زیرساختها ،مواد اولیه
و حتی بانکداری و پژوهش.
در حالی که بخش خصوصی مکمل یا محرک است ،دولت در
تمرین رقابت از بخش دولتی حمایت میکند .درک عمیق از
این خدمات دولتی راهبردی ،یکی از بزرگترین نقاط قوت
اقتصاد چین است .بنابراین با اتخاذ این استراتژی منسجم
توسعهای که متمرکز بر خدمات دولتی عظیم است ،آنچه
اینجا در گرو آن قرار دارد ،دفاع از حاکمیت ملی نیز هست.

اقتصاد با سرمایهگذاری بازرگانان خارجی به این معناست که
سرمایهگذاران خارجی طبق قوانین و مقررات ذیربط اقتصاد
خارجی چین ،به وسیله سرمایهگذاری مشترک ،همکاری یا
سرمایهگذاری مستقل موسسات را در چین ایجاد کنند .این
نوع اقتصاد سه شکل موسسات با سرمایه مشترک چینی و
خارجی ،موسسات با همکاری مدیریت چینی و خارجی و
موسسات با سرمایهگذاری مستقل را شامل میشود .اقتصاد با
سرمایهگذاری هنگکنگ ،مکائو و تایوان نوعی اقتصاد است
که سرمایهگذاران سه منطقه مذکور در جریان آن طبق
قوانین و مقررات مربوطه اقتصاد خارجی چین ،با شیوههای
سرمایهگذاری مشترک ،همکاری یا سرمایهگذاری مستقل در
خاک اصلی چین موسسات تاسیس کنند .این نوع اقتصاد
همانند اقتصاد با سرمایهگذاری بازرگانان خارجی ،سه شکل
مذکور را در بر گرفت ه است.
در چین ،خدمات اجتماعی مانند آموزش و پرورش،
مراقبتهای بهداشتی و حقوق بازنشستگی ،به طور کامل یا
بیشتر توسط دولت کنترل میشود ،به عبارت دیگر توسط
دولت مرکزی یا بیشتر اوقات دولتهای محلی.
چنین خدماتی کاالهایی را که توسط بخش خصوصی عرضه
میشوند ،ارائه نمیدهند ،بلکه کاالهای اجتماعی ضروری
برای افراد را عرضه میکنند تا بتوانند در زمینههای سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی پرورش یابند -کسانی که تندرست و
سالمت هستند ،به اشتغال دسترسی خواهند داشت ،از حمل
دانشبنیان
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ب� ن�مه «ساخت ی ن
چ�  »۲۰۲۵چیست

چین در مسیر بلندپروازی
حبیب آرین

«ساخت چین  »۲۰۲۵برنامهای جامع برای ارتقای صنایع در این
کشور صنعتی است .چینیها برای تدوین این طرح جامع از برنامه
«صنعت  »4.0آلمان الهام گرفتهاند که اولین بار در سال ۲۰۱۱
مورد توجه قرار گرفت و در سال  ۲۰۱۳به تصویب رسید.

خود را در عرصه بینالملل حفظ کند.
در همین راستا مقامها و سیاستمداران چینی بر این باورند که با
تکیه بر برنامه  ۲۰۲۵پکن قصد ایجاد جنگ تجاری با قدرتها و
ابرقدرتهای اقتصادی جهان را نخواهد داشت .این کشور به گفته
شی جین پینگ ،رئیسجمهوری مادامالعمر یکی از پهناورترین
کشورهای جهان ،در درجه اول به دنبال حفظ منافع ملی چین و
در درجه دوم حفظ صلح و امنیت پایدار برای جهان را در دستور
کار خود قرار داده است.

«تولیدات هوشمند» در صنعت هست ه اصلی برنامه «صنعت »۴.۰
را تشکیل میداد؛ مسیری که امروز چینیها تالش میکنند تا با
دقت دنبال کنند .در این مسیر قرار است از ابزارهای تکنولوژیک
برای تولید بیشتر استفاده شود .در مفهوم آلمانی ،استفاده
از ابزارهای فناوری برای تولید به استفاده از اینترنت اشیا ختم
شد .اینترنت اشیا بستری را فراهم میآورد که در چارچوب آن
شرکتها ،کسبوکارها و نهادهای کوچک امکان ارتباط و اتصال با
یکدیگر را پیدا خواهند کرد.
برنامه چین در راستای اجرای طرح «ساخت چین  »۲۰۲۵محدود
ت کاالهای چینی در بخش فناوری و صنعت
به ارتقای کیفی 
نیست .چرا که در این بخش ناهمواریهای زیادی پیش روی این
کشور قرار گرفته است .از این رو چینیها ناچارند در مدت زمان
کوتاه با چالشهای چندگانه روبهرو شوند .یکی از راههای تقابل
با چالشهای پیش رو جلوگیری از تولید کاالهای کمکیفیت و
ارائه خدمات و محصوالت در سطح کشورهای صنعتی و پیشرفته
جهانی است.
این طرح از سال  ،۲۰۱۵از سوی وزارت صنعت و فناوری اطالعات
و با همکاری  ۱۵۰کارشناس از آکادمی مهندسی چین تهیه و
آماده اجرا شده است .در مرحله دوم این طرح در کنگره حزب
حاکم به تصویب رسید .طرحی که از آن به عنوان جاده یک دهه
آینده اژدهای زرد برای رسیدن به اهداف مشخص نام برده میشود.

تحول در ساختار کارخانهای

بر اساس برنامههای سیاسی  -اقتصادی ،پکن تالش میکند تا سال
 ۲۰۲۵از بزرگترین کارخانه جهان به بهترین و قدرتمندترین نمونه
آن تبدیل شود .هماکنون این کشور در عرصههای گوناگون وارد
شده و با توجه به قیمت تمامشده کار ،برای بزرگترین برندهای
جهان به تولید محصول میپردازد .صنایعی چون اسباببازی،
صنایع کشاورزی ،صنایع سنگین و نمونههای دیگر در چین پررونق
است و البته این رونق ،الزاما به معنی کیفیت باال نیست .از این رو
پکن تالش میکند تا با حفظ هژمونی گسترده صنعتی  -اقتصادی
در جهان ،از نظر کیفی نیز به ابرقدرتی انکارناپذیر بدل شود.
البته سال  ۲۰۲۵برای چینیها ایستگاه آخر نیست .چرا که آنها
در راستای همین برنامه برای  ۲۰۳۵و  ۲۰۴۹نیز برنامههای مدون
و حسابشدهای را طراحی کردهاند .به عنوان نمونه این کشور
تالش میکند تا سال  ۲۰۳۵به کشوری تبدیل شود که در سطح
توسعه تجاری و تولید با قدرتهای بینالمللی به رقابت بپردازد.
در این ساختار تنها امریکا به عنوان رقیب چین شناخته نمیشود.
قدرتهای اقتصادی اروپا از جمله آلمان ،بریتانیا و فرانسه از یک
سو و روسیه به عنوان کشوری که از لحاظ جغرافیایی به چین
نزدیک است نیز از سوی دیگر به عنوان رقبای این کشور در نظر
گرفتهمیشوند.
به نظر میرسد بلندپروازیهای اژدهای زرد در آسیا نقطه پایانی

محورهای اساسی طرح بلندپروازانه ۲۰۲۵

اگرچه ارتقای سطح کیفیت کاالها و خدمات چینی یکی از
محورهای اساسی برنامه «ساخت چین  »۲۰۲۵است اما تمام
اهداف مشخصشده در این چارچوب را خالصه نمیشود .استفاده
از فناوریهای هایتک در ساختار کارخانجات از یک سو و
بهکارگیری منسجم از مفاهیم نوظهوری چون هوش مصنوعی و
تحوالت ساختاری در ارتقای سطح تسهیالت نظامی از سوی دیگر
میتواند چین را به ابرقدرت بینالمللی تبدیل کند که توان و قدرت
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نخواهد داشت .چرا که در ادامه طرح جامع «ساخت چین
 »۲۰۲۵این کشور قصد دارد در سال  ۲۰۴۹به عنوان کشوری
بیرقیب در تولید کاال و خدمات در جهان مورد توجه قرار
بگیرد .سرمایهگذاریهای چینیها در عرصه فناوری اطالعات
در سرزمینهای دیگر از جمله قاره آفریقا گواه جدیت این کشور
برای رسیدن به برنامههای تدوینشده است .حتی وقتی پکن در
فراسوی مرزهای خود در قاره سیاه اقدام به بازگشایی پایگاه نظامی
میکند ،این پایگاه را با ویژگیهای هایتک تقویت میکند تا از
این مسیر ساختار نظامیگری در منطقه و جهان را نیز تحت تاثیر
قرار دهد.

برخورد انسانی با نیروهای کار خواهد شد.
انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از انرژیهای پاک نیز سرفصل
مهم و اساسی در برنامههای چین آینده خواهد بود .چین یکی از
بزرگترین مصرفکنندگان نفت در دهههای گذشته بوده است.
این کشور با تکیه بر سوختهای فسیلی روسیه ،کشورهای
خاورمیانه و ایاالت متحده نیازهای خود را برطرف ساخته است.
همچنین کشف حوزههای ژئوپلتیک جدید مانند امریکای التین
موجب ایجاد تخاصمهای تازه با قدرتهای بینالمللی شده
است .در نظر گرفتن این موارد و باور پایانپذیری انرژیهای
فسیلی موجب شده چینیها به جایگزینهای نفت به صورت
جدی فکر کنند.
حمل و نقل مبتنی بر انرژی برق ،تولید برق از انرژیهای پاک و
توسعه استفاده از پنلهای خورشیدی نیز از جمله مواردی است
که در سالهای آینده بیشتر در مور د آنها خواهیم شنید .این
موارد در حمل و نقل دریایی و هوایی نیز جایگاه ویژهای خواهند
داشت .مدرنسازی خطوط آهن و استفاده از نسل جدید قطارها
از جمله هایپر لوپ نیز موجب ارتقای سطح کیفی حمل و نقل
در چین آینده خواهد شد.
جهان امروز خاطره خوشی از رقابتهای فضایی و جنگ
ستارگان ندارد .کلیدواژههایی چون موارد مذکور به صورت
عمده در جریان جنگ سرد میان ابرقدرتهای شرق و غرب
مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت نیز به فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی ختم شد .اما این بار چین قصد دارد بدون ایجاد
حساسیت گام در مسیر راه شیری بگذارد و با توسعه فناوریهای
فضایی آینده تضمینشدهای را برای شهروندان این کشور ایجاد
کند.
البته این مدعا از سوی سیاستمداران چینی بیان شده و منتقدان
زیادی با این ادعا مخالفند .آنها بر این باورند که چین در نظر
دارد بدون ایجاد حساسیت در کشورهایی مانند روسیه و امریکا
به توسعه فناوریهای مرتبط با هوافضا بپردازد.

حوزههای کلیدی تا ۲۰۲۵

اگر دنیای فناوری را مورد توجه قرار دهیم مشخص میشود که
چینیها از سال  ۲۰۱۵که طرح مورد بحث به تصویب رسید
هم در زمینههایی چون فناوری اطالعات حضور جدی داشتند.
اما برنامههای پیش روی این کشور نشان میدهد که در ده سال
آینده این کشور برنامههای جدیتری را مد نظر قرار خواهد داد.
هرچند کمپانیهای چینی همین حاال نیز مهمترین قطعات
سختافزاری در زمینه فناوری را در جهان تولید میکنند اما
شرایط کنونی برای چینیها قانعکننده نیست و آنها در فناوری
اطالعات افقهای بازتری را پیش روی خود قرار دادهاند.
حوزه تولید نیز دیگر محور اساسی است که در طرح جامع مورد
ن کارخانههای
توجه قرار گرفته است .از آنجا که چین سرزمی 
زیادی است ،الزم است این مراکز تولیدی تا سال  ۲۰۲۵با
انقالبی عظیم روبهرو شوند .استفاده از روباتها و مکانیزهسازی
فرایند تولید مهمترین خواسته دولتمردان چینی است .با ایجاد
این تحول ،نیروهای انسانی که در این کارخانهها مشغول به
کار هستند ناچارند با افزایش مهارتهای خود به عنوان نیروی
متخصص به کار مشغول شوند .این مسئله اگرچه در کوتاهمدت
زیانهایی را به دنبال خواهد داشت اما در بلندمدت موجب
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استراتژی تجاری ترامپ در برابر چین
خودکشی است
آریا حبیبی
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جای خواهند گذاشت».
سامرز که در کاخ سفید کلینتون و اوباما بوده است،
میگوید این تعرفه باعث افزایش رقابت در میان
تولیدکنندگان امریکایی با تکیه بر محدود کردن کاالهای
وارداتی خواهد شد .این شامل همه چیز از خودروسازان
گرفته تا توزیعکنندگان نوشیدنی است .سامرز معتقد
است این امر منجر به افزایش قیمت و درآمد پایینتر
برای مصرفکنندگان امریکایی خواهد شد.
شکی نیست در حال حاضر صنعت تولید ایاالت متحده
در رکود است و کارخانههای تولیدی در ماه نوامبر برای
چهارمین ماه متوالی با این رکود دست به گریبان بودهاند.
رکود اقتصادی ناشی از تنشهای تجاری و همچنین رشد
ضعیف اقتصاد جهانی بعد از بحران  2008است که باعث
تشدید جنگ تجاری شده است.
براساس  ،ADPمشاغل تولیدی ایاالت متحده در ماه
نوامبر شش هزار واحد کاهش یافته است ،یعنی خسارات
شغلی این کارخانه در صنایع تولیدی از دوم مارس 2010
بزرگترین چالش دستمزدها در بخش خصوصی بوده

لری سامرز ،وزیر خزانهداری پیشین امریکا،
میگوید روابط عاشقانه رئیسجمهور دونالد
ترامپ با تعرفهها نتیجه معکوسی خواهد داشت
و این اصال تعجبآور نیست.
ترامپ جنگ جهانی اقتصادی را آغاز کرده که دامنههای
آن تا آرژانتین ،برزیل و فرانسه گسترش یافته است.
تعرفههای ترامپ در جهت حمایت از کارگران امریکایی
است اما سامرز معتقد است این اقتصاد ایاالت متحده
است که از این جنگ تجاری رنج خواهد برد.
سامرز میگوید« :ما درگیر جنگی تجاری هستیم و
استراتژی اقتصادی ترامپ یک خودکشی اقتصادی است.
دشوار است بدانید که چقدر این روشها تاثیر منفی بر
دانشبنیان
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است .سامرز میگوید« :عدم اطمینان میتواند فعالیتهای
اقتصادی را فلج کند».

پیروزی در جنگهای تجاری آسان نیست

سامرز سیستم را بهخوبی میشناسد .او یک مقام ارشد
خزانهداری در اواخر دهه  90در جریان بحران مالی آسیا
و فروپاشی صندوق سرمایهگذاری بلندمدت در آن زمان
بود .وی بعدا به رئیسجمهور باراک اوباما در مورد وقوع
بدترین رکود از زمان رکود بزرگ هشدار داد.
ترامپ در مارس  2018اعالم کرد که «جنگهای تجاری
به نفع ماست و پیروزی در این نبرد بهآسانی به دست
خواهد آمد ».تقریبا دو سال بعد از این حرف ایاالت
متحده و چین درگیر یک جنگ تجاری هستند و ترامپ
این هفته بیان کرد که ممکن است توافق اولیه تا بعد از
انتخابات سال  2020حاصل نشود.
اظهارات رونالد ریگان در مورد جنگ هستهای دقیقترین
بیانیه ریاست جمهوری درباره جنگهای تجاری است:
«آنها هرگز نمیتوانند برنده شوند و هرگز مجبور به
دانشبنیان

جنگیدن نیستند ».با این حال ،جنگهای تجاری
در بازه زمانی طوالنی میتواند بسیار مخرب باشد و
طوالنیترین گسترش اقتصادی در تاریخ امریکا را به
خطر میاندازد ،عدم اطمینان همچون ابر سیاهی برای
سرمایهگذاری در تجارت است.
 S&Pدر  12ماه آینده احتمال  25تا  30درصد رکود را
مشاهده میکند ،اگرچه این احتمال بر اساس اطالعات
پیش از وقوع جنگ تجاری بوده است .با این حال سامرز با
اشاره به سلسله حوادث اخیر بازارهای سهام ایاالت متحده
میگوید« :ما  10سال در بازار دارایی خوشبین بودهایم .ما
در یک لحظه پیچیده هستیم زیرا به دلیل جنگ تجاری
رابطه ما جهان بسیار شکننده شده است».
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بازارها میتوانند مسیری طوالنی را طی کنند

سهام ایاالت متحده روند نزولی را از اوایل ماه اکتبر آغاز کرد
و تنها در ماه نوامبر رکورد  500 S&Pرا از  11تا  11به
ثبت رساند .این پیشرفت قدرتمند و ارزان از طرف فدرال
رزرو ،نشانه ثبات در اقتصاد ایاالت متحده و امید به توافق
اولیه تجارت با چین است.بازارها در سطحی قرار دارند که
احتماال مسیری طوالنی را طی خواهند کرد ،در این باره
سامرز گفت« :این یک بخش جزئی است که بازارها روی
آن ریسک میکنند».سهام امریکا طی دو روز با اوجگیری
تنشهای تجاری بهشدت کاهش یافت .ترامپ اعالم کرد
قصد دارد تعرفه واردات فوالد از برزیل و آرژانتین را لغو
کند و دولت تهدید کرد که تعرفههای تا  100درصد را
روی نوشیدنی ،کیف دستی و پنیر فرانسوی اعمال میکند.
مقامات کاخ سفید همچنین گفتند جنگ تجاری با چین
میتواند بدتر شود .وزیر تجارت امریکا ویلبور راس گفت
که امریکا تعرفههای بیشتری را علیه چین در دستور کار
دارد .وی هشدار داد که تعرفههای  15دسامبر برای واردات
مصرف کنندگان از چین اعمال میشود« :مگر اینکه دلیلی
برای تاخیر در آنها وجود داشته باشد».اما نگرانی در مورد
استفاده ترامپ از تعرفهها به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز
در مذاکرات تجاری وجود دارد .هری بردمن گفت« :او واقعا
اعتمادبهنفس سیستم اقتصادی  -سیاسی ایاالت متحده را
افزایش میدهد و میخواهد به طرز چشمگیری با استفاده از
تعرفهها امتیاز کسب کند ولی در واقع این یک ریسک است».

نرخهای منفی میتواند منجر
به احتکار پول شود

سرمایهگذاران باید به منظور کاهش آسیبهای ناشی از
تشدید احتمالی جنگ تجاری با چین ،به فدرال رزرو مراجعه
کنند .با این حال ،سامرز نگران این است که ابزار مبارزه با
رکود فدرال رزرو به این واقعیت محدود شود که نرخ بهره
در حال حاضر پایین است .کاهش نرخ اکتبر برای سومین
دوره متوالی از  1/5تا  1/75درصد قرار گرفت .کل سیستم
اقتصادی و بانکی برای چندین دهه متوالی شکننده بوده
است ،زیرا پاسخ طبیعی به مشکل اقتصادی یعنی صندوق
ذخیره فدرال رزرو نرخ بهره را با  500امتیاز پایه همچنان
پایین میآورد.افت پنج درصدی تقاضای پول باعث میشود
که فدرال رزرو با نرخهای بسیار منفی روبرو شود .ترامپ از
فدرال رزرو خواسته است که استراتژی نرخ صفر را که توسط
بانکداران مرکزی در اروپا و ژاپن اجرا میشود اتخاذ کند .اما
استراتژی نرخهای منفی در احیای اقتصادهای اروپا و ژاپن
موفقیت چندانی را از خود نشان ندادهاند و آن به معنی این
است که نرخهای منفی تجاری یا بانکی نمیتوانند خانوادهها
و بازار را ترغیب کند تا به جای هزینه کردن ،پول خود را نگه
دارند .سامرز گفت« :آنها نمیتوانند منفی باشند زیرا مردم
شاید مایل باشند ارز را زیر تشک نگه دارند».
منبع edition.cnn.com :
دانشبنیان
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آید�
گفتوگو ب� مهبنیانگذاران اپلیکیشن ی

هدف اول؛ کمک به بیماران دیابتی
مائده رجبیان

ماجرای ساخت و عرضه اپلیکیشن  idiaبا دو داستان موازی شروع میشود؛ یک طرف
ماجرا خانواده مهندس حمید تبیانیان هستند که سالهاست در صنعت فعالیت میکنند
و پروژههای زیادی را در حوزه تولید موتورسیکلتهای برقی و ...مدیریت کرده و جلو
بردهاند .آنها حدود دو سال قبل بهیکباره با ماجرایی خانوادگی مواجه میشوند که
زندگیشان را زیر و رو میکند .ماجرا مربوط به ابتالی یکی از بستگان به دیابت نوع یک
است که بعد از چندین هفته این طرف و آن طرف رفتن و مشاوره با پزشکان مختلف
و ساعتها بستری در اورژانس تشخیص داده میشود .کمکم اما مدیریت کردن این
اتفاق تبدیل به یک چالش ذهنی میشود .اینکه یک بیمار کمسن و سال مبتال به
دیابت نوع یک باید چه غذایی بخورد؟ آیا میتواند از غذای خانواده استفاده کند؟
اگر قند خونش باال رفت چطور؟ با افت قند خون چطور باید مواجه شد؟ چرا امروز
انسولین قند خونش را پایین نمیآورد؟ چرا غذاهای همیشگی اینقدر قند خونش را
باال برده است و صدها سوال دیگر .این طوری است که تبیانیان به فکر میافتد تا به
انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی ایران مراجعه کند و ببیند آیا میتواند به
بانک اطالعات غذایی ایرانی دسترسی پیدا کند و با کمک همکارانش برنامهای بسازد
که به درد مبتالیان به دیابت بخورد و زندگیشان را از این استرس و یکنواختی خارج
کند؟ طرف دیگر ماجرا دو متخصص هستند که بیش از یک دهه است در زمینه تغدیه
و ورزش هم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و هم به صورت بالینی فعالیت
میکنند؛ دکتر سوده رازقی ،متخصص تغذیه و دکتر مستانه تابش ،فیزیولوژیست که
ذهنشان چند ماهی است درگیر طراحی اپلیکیشنی شده است که نیاز مراجعانشان
به مراجعه مداوم به مطب و کلینیک و بیمارستان را کم کند و در
عوض همان خدمات حرفهای را به آنها ارائه کند که بیمارشان
از ویزیت حضوری انتظار دارد و البته اپلیکیشن یک قدم هم
جلوتر برود یعنی بتواند سیستم مانیتورینگ روزانهای داشته
باشد تا آنها بتوانند هر روز پیشرفت بیمارانشان را رصد کنند.
و اینجاست که این دو گروه هممسیر و تبدیل به یک تیم
میشوند و در غالب شرکتی به نام توسعه فناوری و دانش
تغذیه مهر موفق به طراحی و تولید اپلیکیشن idia
میشوند که در بعضی فناوریها در جهان بیرقیب است
و قابلیتهایش باعث شده هم تاییدیه انجمن متخصصین
غدد درونریز و متابولیسم ایران را به دست آورد و هم
توجه شرکت سانوفی که یک شرکت دارویی فرانسوی
است ،جلب کند تا روی توسعه آن سرمایهگذاری کنند.
آنچه در ادامه میخوانید گفتوگو با مهندس فرید محالتیپور،
رئیس هیئتمدیره دکتر سوده رازقی ،مدیرعامل و عضو
هیئتعلمی دانشگاه شهیدبهشتی و و دکتر مستانه
تابش کارشناس بخش تغذیه و ورزش نرمافزار است.
دانشبنیان
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چــرا حــس کردیــد جــای اپلیکیشــنی مثــل idia
خالــی اســت؟
رازقــی :ببینیــد یــک بیمــار مبتــا بــه دیابــت بهخصــوص اگــر
مبتــا بــه دیابــت نــوع یــک باشــد کــه وابســته بــه انســولین
اســت ،در طــول یــک روز بایــد حــدود  100تصمیــم مختلــف
بگیــرد کــه همهشــان بــه طــور مســتقیم بــه کنتــرل قنــد
خــون او مربــوط هســتند .حــاال تصــور کنیــد شــما پــدر یــا
مــادری هســتید کــه تــازه متوجــه شــدهاید کودکتــان بــه ایــن
بیمــاری مبتالســت و میدانیــد کــه ماهیــت بیمــاری مزمــن
هــم بــه ایــن شــکل اســت کــه تــا آخــر عمــر  -حداقــل در حال
حاضــر کــه دانــش مــا در حــدی اســت کــه درمانــی بــرای ایــن
بیمــاری نداریــم و فقــط شــیوههای کنتــرل آن را میشناســیم
 بــا شماســت .حــاال چــه کســی میخواهــد بــه شــما پاســخروزانــه ایــن حجــم از ســواالت را بدهــد؟ اصــا امــکان اینکــه
شــما در تمــام  24ســاعت بــا پزشــک معالــج در تمــاس باشــید
وجــود دارد؟ از بحــث وقــت و هزینـهاش هــم کــه بگذریــم ،مگر
هــر پزشــک یــا مشــاور تغذیـهای چقــدر امــکان ارائــه چنیــن
خدمتــی را دارد؟ اگــر خانــوادهای در شهرســتان یــا روســتا
زندگــی کننــد چطــور؟ ســواالت ایــن چنیــن بــود کــه مــا را به
فکــر طراحــی اپلیکیشــن  idiaانداخــت کــه همانطــور کــه از
اســمش پیداســت مثــل یــک دســتیار هوشــمند عمــل میکند
و تصمیمگیــری بــرای هــر وضعیتــی را بــرای بیمــاران مبتــا
بــه دیابــت ســادهتر میکنــد.
تابــش :در واقــع مــا اپلیکیشــن  idiaرا طــوری طراحــی کردیــم
کــه انــگار شــما یــک مدیــر بــرای کنتــرل وضعیــت
ســامتیتان اســتخدام کردهایــد .ایــن برنامــه
بــه شــما کمــک میکنــد بیمــاری خودتــان را
بهخوبــی مدیریــت کنیــد ،در صورتــی کــه تمایــل
داشــته باشــید رژیــم غذایــی روزانهتــان را طراحــی
میکنــد ،اگــر اضاف ـهوزن داشــته باشــید بــه شــما
کمــک میکنــد تــا بــا یــک برنامــه صحیــح و
علمــی بــه وزن مناســبتان برســید ،بــه شــما کمک
میکنــد کــه بــا رعایــت رژیــم غذایــی توصیــه
شــده از همــه گروههــای هــرم غذایــی اســتفاده
کنیــد ،نــه مثــل قبــل کــه بــه خاطــر بیمــاری و
تــرس از نــام نگرانکننــده دیابــت خودتــان را از
خــوردن خیلــی چیزهــا محــروم کنیــد .بــه شــما
ایــن امــکان را میدهــد کــه ببینیــد آیــا همــه
درشــتمغذیها و ریزمغذیهــای الزم را دریافــت
کردهایــد و طبیعتــا ایــن مســئله بــرای بچههایــی
کــه مبتــا بــه دیابــت نــوع یــک میشــوند و در
ســن رشــد هــم قــرار دارنــد اهمیــت زیــادی دارد.
رازقــی :مــا حتــی در اپلیکیشــن  idiaبــه کاربــر
کمــک میکنیــم تــا ُدز انســولین مــورد نیــاز
روزان ـهاش هــم را مدیریــت کنــد .عــاوه بــر ایــن
امــکان ثبــت و ضبــط اعــداد قنــد خــون را ایجــاد
کردیــم تــا مثــل یــک پرونــده پزشــکی آنالیــن
همیشــه بــا بیمــار باشــد و در آینــده بســیار
دانشبنیان

نزدیــک ایــن دیتاهــا بــه طــور مســتقیم از طریــق یــک پنــل
کاربــری در اختیــار پزشــک قــرار خواهــد گرفــت.
چــرا فکــر میکنیــد شــیوه ســنتی مدیریــت بیماری
دیابــت آنطــور کــه البتــه هنــوز هــم انجام میشــود،
یعنــی ویزیــت حضــوری ،نمیتوانــد بــه بیمــاران
مبتــا بــه دیابــت کمــک کنــد یــا شــاید بهتــر باشــد
اینطــور بپرســم کــه چــرا فکــر میکنیــد مبتالیــان
بــه دیابــت بــه یــک دســتیار احتیــاج دارنــد؟
محالتیپــور :ایــن را عــدد و رقمهــای مربــوط بــه مصــرف
ســرانه دارو و انســولین در کشــور ،هزینــهای کــه بــه بیمــار
و شــبکه بهداشــت و درمــان وارد میشــود و البتــه نتایــج
نهچنــدان امیدوارکننــدهای کــه از کنتــرل بیمــاری در ایــران
وجــود دارد ،نشــان میدهــد .آمــاری وجــود دارد کــه میگویــد
در ســال  1141دالر بــرای درمــان دارویــی دیابــت هزینــه
میکنیــم ولــی نتیجــهای کــه میگیریــم ،از نظــر کنتــرل
دیابــت ،اینطــور کــه آمارهــای غیررســمی نشــان میدهــد
زیــر  10درصــد اســت کــه تناســبی بــا هــم ندارنــد .یعنــی مــا
خیلــی بــرای دارو در کشــورمان هزینــه میکنیــم ولــی بــه
طــور قطــع نقصــی در جــای دیگــر وجــود دارد کــه مبتالیــان
بهخوبــی نمیتواننــد شــرایط بیماریشــان را کنتــرل کننــد.
حــاال همــه ایــن مــوارد را در کنــار آمــار رو بــه رشــد مبتالیــان
بــه دیابــت در کشــور بگذاریــد.
بــه نظــر شــما ایــن جــای خالــی مربــوط بــه عوامل
ســبک زندگــی اســت کــه بــه نظــر میرســد بخــش
مهــم اپلیکیشــن  idiaکنتــرل همیــن عوامل باشــد؟
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تابــش :بلــه ،ببینیــد مــا  42فاکتــور اصلــی وجــود دارنــد کــه
میتواننــد روی میــزان کنترلــی کــه شــما بــه عنــوان فــرد
مبتــا بــه دیابت ،روی قنــد خونتــان دارید ،تاثیــر بگذارند .اغلب
ایــن عوامــل مربــوط به ســبک زندگــی مــا هســتند؛ از وضعیت
تغذیـهای و انتخابهــای غذایــی بگیریــد تــا خــواب و اســترس
و ...یــا مثــا عواملــی مثل میــزان حساســیت به انســولین وجود
دارد کــه فــردی اســت .خیلــی از مبتالیــان بــه دیابــت نــوع یک
یــا اصــا چیــزی در مــورد حساســیت بــه انســولین نمیداننــد
یــا شــاید اصــا از طــرف پزشــک معالجشــان در ایــن زمینــه
آموزشــی دریافــت نکننــد .مــا در اپلیکیشــن  idiaایــن کار را
بــرای همــه کاربرهــا انجــام میدهیــم .یعنــی هــر کاربــر دقیقــا
یــک کاربــر منحصربهفــرد اســت و براســاس اطالعاتــی کــه بــه
مــا میدهــد ،برنامــهای کامــا شخصیسازیشــده بــرای او
طراحــی میکنیــم کــه شــاید بــا آدم دیگــری دقیقــا بــا همــان
شــرایط متفــاوت باشــد.
بــرای شــروع بــه کار بــا اپلیکشــن  idiaکاربــر بایــد
چــه اطالعاتــی را وارد کنــد؟
رازقــی :ایــن ابــزار شــامل یک اپلیکیشــن و یــک ترازو اســت که
بــا بلوتــوث بــه هــم متصــل میشــوند .فــردی کــه میخواهــد
از اپلیکیشــن اســتفاده کنــد ،بایــد قــد ،وزن ،ســن ،نــوع درمــان
و دارو ،میــزان فعالیــت بدنــی ،قنــد خــون پایــه و حساســیت
انســولین تجویــزی روزانــه (بــرای کســانی کــه از انســولین
اســتفاده میکنند) را وارد اپلیکیشــن کند و ســپس اپلیکیشــن
بــا اســتفاده از الگوریتــم بهکاررفتــه و دسترســی بــه بانــک
اطالعاتــی نســبتا کاملــی کــه در اختیــار دارد ،توصیههــای الزم
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را ارائــه میدهــد و خطکشهــای الزم را بــه بیمــار میدهــد
تــا شــرایط خــود را در هــر زمــان از شــبانهروز اندازهگیــری و
بــا روزهــای دیگــر مقایســه کنــد .یــک نکتــه مهــم دیگــر ایــن
اســت کــه در خیلــی از اپلیکیشــنهایی کــه بــرای بیمــاران
مبتــا بــه دیابــت طراحــی شــده ،فقــط میــزان مصــرف قنــد
و کربوهیــدرات روزانــه بــرای مــا مهــم نیســت بلکــه مــا اصــول
برنامهریــزی غذایــی کاربرمــان را تصحیــح کنیــم .بنابرایــن
در حــال حاضــر مصــرف بیــش از  30مــاده مغــذی از جملــه
ویتامینهــا ،مــواد معدنــی و آنتیاکســیدانها محاســبه و بــه
کاربــر اعــام میشــود .ایــن مســئله بهشــدت در تنظیــم اصــل
تعــادل و تنــوع در رژیــم غذایــی بیمــاران مبتــا بــه دیابــت
اهمیــت دارد کــه میتوانــد از بــروز کمبودهــای غذایــی شــایع
یــا ســوءتغذیه در مبتالیــان جلوگیــری بکنــد.
در مورد همه غذاها؟
رازقــی :بلــه حداقــل امیدواریــم کــه همــه غذاهــا را در بانــک
اطالعــات غذاییمــان داشــته باشــیم کــه شــامل  5300نــوع
غــذا و مــاده غذایــی مختلــف اســت .ایــن بانــک غذایــی اساســا
تــا قبــل از ایــن در کشــور وجــود نداشــته و االن مــا موفــق
شــدیم کــه تاییدیــه انســتیتو تحقیقــات تغذی ـهای و صنایــع
غذایــی کشــور را هــم بــرای ایــن بانــک غذایــی بگیریــم.
ثبت داروها چطور؟
رازقــی :ثبــت داروها براســاس حساســیت به انســولین محاســبه
میشــود و از ویژگیهــای منحصربهفــرد اپلیکیشــن idia
اســت .در کنــار ثبــت دفعــات هیپو/هیپرگلیســمی یعنــی بــاال
یــا پاییــن رفتــن شــدید قنــد خــون کــه بــرای محاســبه امتیاز
میــزان کنتــرل قنــد خــون و توصیههــای الزم بــرای
کنتــرل آن مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و در
نهایــت هــم ثبــت فعالیــت فیزیکــی کــه کاربــر
بــا توجــه بــه میــزان رســیدن بــه ســطحی از
فعالیــت فیزیکــی کــه بــرای وی بــا توجــه بــه
اطالعــات پایــه ثبــت شــده ،امتیــاز میگیــرد.
امــکان محاســبه انســولین اصالحــی اختصاصی
اپلیکیشــن  idiaاســت و در هیچکــدام از
اپلیکیشــنهای فارســیزبان موجــود چنیــن
امکانــی طراحــی و اجــرا نشــده اســت.
تابــش :نکتــه مهــم دیگــر کــه شــاید بــاز کمتر
در اپلیکیشـنهای مشــابه بــه آن توجــه شــده
باشــد ،ثبــت حــاالت روحــی اســت چــون
حــاالت روحــی فــرد ماننــد غــم ،خشــم و
اضطــراب میتوانــد روی دریافــت غذایــی
(میــل بــه پرخــوری ،میــل بــه شــیرینی،
اختــال پرخــوری افراطــی ،میــل بــه شــوری
و چربــی) و همچنیــن کنتــرل قنــد خــون
بیمــار اثرگــذار باشــد و در نتیجــه رکوردهــای
قنــد خــون و ثبــت غذایــی او را تحــت تاثیــر
قــرار دهــد.
محالتیپــور :آیدیــا ( )idiaیکســری چالــش هم
بــرای دادن روحیــه بــه بیمــاران دیابتــی در نظــر
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گرفتــه اســت .بــه عنــوان مثــال اگــر بیمــار موفــق شــود قنــد
خــون خــود را تــا حــد معینــی نگــه دارد و رژیــم غذایی خــود را
بــه صــورت کامــل رعایــت کنــد و تحرک بدنی مناســب داشــته
باشــد ،اپلیکیشــن بابــت ایــن تــاش بــه او امتیــاز میدهــد و
کاربــر میتوانــد مدیریــت بــر کنتــرل دیابــت خــود را هــر روز
نســبت بــه روزهــای دیگــر مقایســه کنــد و همــواره کاربــر را
بــرای کنتــرل وضعیــت بــدن تشــویق میکنــد.
زمانــی هــم کــه ایــن اپلیکیشــن توســط شــرکت
ســانوفی معرفــی شــد ،تاکیــد زیــادی روی سیســتم
امتیازدهیتــان داشــتید .کمــی بیشــتر در مــورد ایــن
سیســتم توضیــح میدهیــد؟
رازقــی :سیســتم امتیازدهــی در آیدیــا نهفقــط بیــن
اپلیکیشــنهای فارســیزبان ،بلکــه در دنیــا کامــا
منحصربهفــرد اســت .قضیــه بــه ایــن شــکل اســت کــه
امتیازدهــی در قســمتهای مختلــف بــه صــورت جداگانــه
محاســبه شــده و در نهایــت امتیــاز نهایــی هــر کاربــر در پایــان
روز بــه او داده میشــود .ایــن امتیــازات در بخــش تغذیــه ناظــر
بــر کنتــرل کربوهیــدرات و کالــری محاسبهشــده توســط
فرمولهــای موجــود و پذیرفتهشــده دنیاســت و از طرفــی
بــا ورود اطالعــات تغذیــه کاربــر اپلیکیشــن بــر معیــار میــزان
مصــرف کاربــر از گروههــای مختلــف هــرم غذایــی مطابــق بــا
آخریــن روش امتیازدهــی ســازمان غــذا و داروی امریــکا بــه او
امتیــاز میدهــد .اگــر کاربــری در ایــن قســمت امتیــاز کامــل
را دریافــت کنــد میتوانــد مطمئــن باشــد کــه تغذیــه مناســب
را بــرای ســامتی خــود بــه طــور کامــل دریافــت کــرده اســت.
در بخــش کنتــرل قنــد خــون هــم کاربــر بــا کنتــرل قنــد خون
خــود و ورود اطالعــات آن بــه اپلیکیشــن کــه میتوانــد از طریق
سنســورهای آنالیــن هــم باشــد ،امتیــاز دریافــت میکنــد کــه
ایــن امتیــاز در صــورت کنتــرل عــدد قنــد خــون در محــدوده
مجــاز قبــل و بعــد از غــذا ،امتیــاز کامــل و در غیــر اینصــورت
بــه تناســب کنتــرل میتوانــد درصــدی از امتیــاز کل باشــد .از
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طــرف دیگــر اپلیکیشــن نســبت بــه تحــرک و ورزش انتخابی و
میــزان و شــدت آن بــه کاربــر امتیــاز داده ولــی در گروههــای
مختلــف کاربــران مبتــا بــه دیابتــی ،وزن امتیــاز هــر گــروه از
جمــع امتیــازات مختلــف اســت ،یعنــی وزن امتیــاز تحــرک و
ورزش در دیابــت بــارداری بــا وزن ورزش در دیابــت نــوع دو
متفــاوت اســت .یــا ارزش امتیــاز رعایت رژیــم غذایــی در دیابت
نــوع دو بــا مصــرف دارو بــا دیابــت نــوع یــک متمایــز اســت.
تابــش :منحصربهفــرد بــودن شــیوه امتیازدهــی در آیدیــا در
کنــار دقــت باالیــی کــه ســعی داشــتیم طراحــی ایــن سیســتم
داشــته باشــد ،بــه بیمــار مبتــا بــه دیابــت کمــک میکنــد
تــا در نهایــت بــه کنتــرل بهتــری از قنــد خــون برســد کــه
درواقــع هــدف نهایــی پزشــک و بیمــار اســت و بــه پیشــگیری
از عــوارض بلندمــدت دیابــت منجــر میشــود .ایــن شــیوه هــم
خیلــی دقیــق اســت و هــم کامــا کاربــردی و ســاده تــا بیمــار
در هــر ســطحی از آمــوزش بتوانــد مفهــوم آن و ارتباطــش
بــا انتخابهــای روزانــه خــودش را درک کنــد .بــه جرئــت
میتوانیــم ادعــا کنیــم کــه در هیچکــدام از اپلیکیشــنهایی
کــه تــا امــروز در دنیــا بــرای بیمــاران مبتــا بــه دیابــت طراحی
شــده ،ایــن سیســتم امتیازدهــی تعریــف نشــده و سیســتم
کنتــرل قنــد خــون بــه شــکل ســنتی بــر ورزش و تغذیــه تکیه
دارد.
چنیــن کاری پیچیدگیهــای فنــی زیــادی هــم دارد.
آنهــا چــه بودنــد؟
محالتیپــور :بلــه ،دکتــر مازیــار گــودرزی و تیــم فنــی کــه
از فارغالتحصیــان دانشــگاه شــریف هســتند و مســئولیت
مدیریــت بخــش فنــی آیدیــا را بر عهــده دارنــد ،این اپلیکیشــن
را بــه صــورت یــک نرمافــزار خدمــت ابــری طراحــی کردنــد
کــه بخــش اصلــی و حساســش کــه دانــش تغذیــه و سیســتم
امتیازدهیمــان اســت ،در ســرورهای ابــری مــا ذخیــره
میشــود و امــکان کپیبــرداری را حــدف میکنــد.
امنیــت دادههایــی کــه کاربــران وارد میکننــد
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چطــور؟
محصــول مــا یــک محصــول فنــاوری اطالعــات اســت کــه بــا
متدولــوژی  Agile Developmentو بــا اســتفاده از اســکرام،
اســپرینت ،کانبــان و  CI/CDطراحــی و بــه صورت سراســری
رمزنــگاری شــده اســت کــه امــکان کپیبــرداری وجــود
نداشــته باشــد .البتــه در مــورد پیچیدگیهــای فنــی کــه
ســوال کردیــد ،بایــد بگویــم کــه ارزش افــزوده مــا نســبت بــه
خیلــی از اپلیکیشـنهای مشــابه اســتفاده از هــوش مصنوعی و
یادگیــری ماشــین در کســب اطالعــات و دادههــا از کاربــر اســت
کــه هــم ســهولت اســتفاده و هــم ارزش افــزوده و وجــه تمایــز
خــاص ایجــاد میکنــد .بــه عــاوه مــا بــا توجــه بــه اینکــه
اپلیکیشــن را بــا ایــن هــدف تولیــد کردیم کــه هم بیمــاران نوع
یــک و هــم نــوع دو از آن اســتفاده کننــد و طیــف وســیعی از
کاربرانمــان کــودک و نوجــوان یــا میانســال و ســالمند هســتند،
دســتیار دیجیتــال بــه صــورت چتبــات را هــم اضافــه کردیــم
تــا کاربرهــا راحتتــر بتواننــد راهنمایــی بگیرنــد .در آینــده
بســیار نزدیــک از فنــاوری بالکچیــن بــرای کنتــرل دسترســی
پزشــکان بــه دادههــای بیمــاران تحت نظارتشــان بــه کار گرفته
میشــود .فناوریهــای پایــگاه داده تغذیــه ،هــوش مصنوعــی،
دســتیار دیجیتــال ،علــم داده و بالکچیــن همگــی جــزو
فناوریهایــی هســتند کــه در لبــه علــم و فنــاوری امــروزی
قــرار دارنــد و بهســرعت در حــال رشــد هســتند و مــا بــدون
یــک تیــم خبــره تحقیــق و توســعه قدرتمنــد ،نمیتوانســتیم
امــکان ادامــه فعالیــت و رقابــت بــا اپلیکیشـنهای برتــر دنیا در
زمینــه دیابــت داشــته باشــیم.
اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن بــرای کاربــر رایــگان
اســت؟
محالتیپــور :بلــه ،در حالــت عــادی ایــده بنیانگــذار ایــن
پــروژه ارائــه خدمــت بــه صــورت کامــا رایــگان بــه افــراد
مبتــا بــه بــوده ضمــن اینکــه شــرکت ســانوفی فرانســه که
از بزرگتریــن شــرکتهای دارویــی دنیاســت ،بــه مــا کمــک

دانشبنیان

میکنــد خدماتمــان را رایــگان نــگاه داریــم .ولــی در آینــده
بــرای ارائــه خدمــات اضافــه بیزینسپلنهــای مختلــف
داریــم از جملــه اینکــه شــرکتهای فعــال در صنعــت غــذا
میتواننــد از فضــای  UIمناســب ایــن اپلیکیشــن اســتفاده
و ارزش غذایــی محصــوالت خــود را معرفــی کننــد و در کنــار
نمایــش محصــول ،ارزش غذایــی آن را بــه صــورت کاربــردی
معرفــی کننــد .از دیگــر فرصتهــای اقتصــادی ایــن پــروژه
امــکان عرضــه محصــوالت تشــخیصی دیابــت بــه کاربــران
در کنــار عرضــه ســختافزاری مخصــوص ایــن اپلیکیشــن
(گجــت ترازویــی) اســت .عــاوه بــر ایــن بــا ایجــاد یــک
پنــل مخصــوص پزشــکان امــکان ارتبــاط مســتقیم کاربــران
بــا پزشــکان داوطلــب در طــول شــبانهروز فراهــم میشــود
و ایــن موضــوع بــرای مبتالیــان بــه دیابتــی کــه هــر روز در
معــرض چالشهــای مختلــف هســتند و از طرفــی امــکان
تمــاس مســتمر بــا پزشــک را ندارنــد ،فرصت مغتنمی اســت.
در طراحــی آیدیــا مهمتریــن چالشهایــی کــه
داشــتید چــه بودهانــد؟ هزینههــا چطــور تامیــن
شــد؟ چــه زمانــی موفــق بــه جــذب ســرمایهگذار
شــدید؟
محالتیپــور :چالــش اصلــی مــا ارائــه بهتریــن خدمــت بــه
کاربرانمان اســت .اگر بتوانیم بودجه بیشــتری داشــته باشــیم
کارهــای تحقیقاتــی و عملیاتیمــان بــا ســرعت بیشــتری
پیــش مـیرود .از طرفــی پرونــده دانشبنیــان شــدن شــرکت
بــا چالــش مواجــه شــده کــه بــه آن اعتــراض کردهایــم و
منتظــر نتیجــه هســتیم .عــاوه بــر این بــرای بهبــود کیفیت
ارائــه سیســتم کوچینــگ بــه زیرســاختهای مخابراتــی
باکیفیــت نیــاز داریــم کــه از ورود اپراتورهــای تلفــن همــراه
اســتقبال میکنیــم .اگــر نتوانیــم بودجــه مــورد نیازمــان را
جــذب کنیــم ســراغ منابــع خــارج از کشــور خواهیــم رفــت،
چــون بــه نظــر میرســد آنهــا اهمیــت ایــن موضــوع را
متوجــه شــدهاند.
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عل�ضا پورجعفر ،بنیانگذار استارتآپ نیک پ�
مصاحبه ب� ی

پانو؛ پرداخت اجتماعی نو
آزاده خیرآبادی

«نیکپی» استارتآپی در حوزه فینتک است که دو سال از فعالیتش میگذرد
و محصولی به نام پانو را ارائه میدهد .پانو در واقع جایگزین دستگاه پوز سیار
است .این استارتآپ جواز پرداختیاری را از شاپرک دریافت کرده و در حال
حاضر با چند شرکت بزرگ همکاری میکند .علیرضا پورجعفر ،همبنیانگذار
استارتآپ نیکپی ،کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دارد و قبلتر تجربه
فعالیت در بانکها را داشته است .تیم بنیانگذاران استارتآپ نیکپی متشکل
از دو فارغالتحصیل کامپیوتر و یک مشاور بانکی است .با پورجعفر به گفتوگو
نشستیم تا برایمان از فعالیت در حوزه فینتک در اکوسیستم استارتآپی بگوید.

دانشبنیان
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ایــده اســتارتآپ نیکپــی و محصــول پانــو،
چــه ســالی و چطــور شــکل گرفــت؟
ســال  96یکــی از دوســتان مــا قصــد خریــد تخــت
بــرای نــوزادش را داشــت .در فراینــد خریــد بــه مشــکلی
برخــورد کــرده بــود و فروشــنده گفتــه بــود تخــت
آمــاده اســت ،هزینــه را پرداخــت کنیــد تــا برایتــان
ارســال شــود .خریــدار بــه ایــن دلیــل کــه کارت بانکــی
همراهــش نبــوده دچــار مشــکل شــده و نتوانســته بــود
بــه دلیــل مشــکالت پرداختــی ،کاالی مــورد نظــرش را
بهموقــع دریافــت کنــد .ایــن مشــکل در جمــع دوســتان
مطــرح شــد و درخواســت شــد راهحلــی بــرای ایــن
قضیــه بیندیشــیم تــا مشــکالت پرداختــی در هنــگام
خریــد برطــرف شــود .ایــده اصلــی بــا ایــن فراینــد
شــکل گرفــت و بــه دنبــال ارائــه راهحلــی بودیــم کــه
نیــاز بــه دســتگاه پــوز را حــل کنــد و مشــتری مجبــور
نباشــد لزومــا بــه فروشــگاه مراجعــه کنــد و در محــل
مــورد نظــرش بتوانــد پرداخــت را انجــام دهــد .در همــان
ســال  96بــه خاطــر مجوزهایــی کــه بایــد میگرفتیــم
شــرکت را ثبــت کردیــم .البتــه ابتــدا ایــده خیلــی بکــر
بــود ولــی در حــال حاضــر شــرکتهایی کار شــبیه مــا
را انجــام میدهنــد.
نیکپی را چطور معرفی میکنید؟
اســتارتآپ مــا در حــوزه فینتــک فعالیــت دارد و
جایگزیــن دســتگاه پــوز ســیار اســت .دامنــه خدماتــی
کــه ارائــه میدهیــم بــه ایــن ترتیــب اســت کــه
پذیرندههــا یــا افــرادی کــه خدماتــی ارائــه میدهنــد
کــه نیــاز دارنــد پولشــان در محــل پرداخــت شــود یــا
نیــاز بــه دســتگاه پــوز دارنــد میتواننــد بــه جــای
ارســال دســتگاه پــوز و پرداخــت از طریــق کشــیدن
کارت ،فاکتــور را در بســتر پانــو بــرای مشــتری ارســال
کننــد .اگــر مشــتری اپلیکیشــن مــا را داشــته باشــد
جزئیــات فاکتــور را میبینــد و بعــد از فشــردن دکمــه
پرداخــت ،بــه صفحــه پرداخــت هدایــت میشــود و
پرداخــت انجــام میشــود .اگــر اپلیکیشــن مــا را نداشــته
باشــد پیامکــی همــراه بــا لینــک پرداخــت برایش ارســال
میشــود کــه بــا کلیــک روی لینــک ،صفحــه واســطی
بــاز میشــود و جزئیــات فاکتــور را میبینــد و بعــد از
تاییــد وارد صفحــه پرداخــت میشــود.
ایــده جانبــی و جذابــی کــه بــه اپلیکیشــن اضافــه
کردیــم ،پرداخــت توســط دیگــران اســت .فــرد بعــد از
خریــد میتوانــد فاکتــور را بــرای اعضــای خانــواده و
دوســتان ارســال کنــد تــا پرداخــت توســط آنهــا انجــام
شــود.
پانــو مخفــف پرداخــت اجتماعــی نــو اســت .مــا یــک
زنجیــره پرداختــی ایجــاد کردیــم کــه مشــتری بتوانــد
ایــن فاکتــور را بــرای دیگــران در یــک زنجیــره ارســال
کنــد تــا در نهایــت پرداخــت انجــام شــود و زمانــی کــه
پرداخــت شــد ،کل زنجیــره مطلــع میشــوند.
دانشبنیان

خدمات ارائه شده توسط پانو چیست؟
اپلیکیشــن مــا امــکان خریــد شــارژ را هــم بــرای
مشــتری فراهــم کــرده اســت ولــی ایــده اصلــی پانــو
نیســت بلکــه ایــده اصلــی ایــن اســت کــه شــارژ را
یــک نفــر دیگــر میتوانــد برایتــان ارســال کنــد .امــکان
پرداخــت قبــض هــم در بســتر پانــو وجــود دارد کــه
کاربــرد آن بــرای اســتفاده ســرایدارها بــرای پرداخــت
قبــض اســت .قبــل از طراحــی ایــن نــوع سیســتمها
ســرایدار آپارتمانهــای بــزرگ بایــد قبــض را اســکن
و بــرای مدیریــت ســاختمان ارســال میکردنــد کــه
فراینــدی طوالنــی را شــامل میشــد.
در آینــده قصــد داریــد چــه خدماتــی را بــه
پانــو اضافــه کنیــد؟
پرداخــت بــا  QRکــد در آینــده بــه لیســت خدمــات
ارائــه شــده اضافــه خواهــد شــد .مثــا بــرای کســانی
کــه تدریــس در شــبکه اجتماعــی انجــام میدهنــد
یــا میخواهنــد پولــی از طریــق شــبکههای اجتماعــی
تبــادل کننــدQR ،کــد دینامیکــی طراحــی کردیــم
کــه مشــتریان بــا اســکن آن میتواننــد مبلــغ دلخــواه
را وارد و پــول را بــه حســاب شــخص مــورد نظــر واریــز
کننــد .پانــو  QRکــد دیگــری هــم دارد کــه مختــص
پرداخــت مبالــغ ثابــت اســت.
حجــم بــازار پرداخــت آنالیــن در ایــران
چقــدر اســت؟ شــما روی تصاحــب چــه بخشــی
ســرمایهگذاری کردهایــد؟
بــازار بهشــدت بــزرگ اســت و در حــال حاضــر پنــج
اســتارتآپ بــهصــورت جــدی وارد ایــن حــوزه شــدهاند.
پانــو اگــر یــک درصــد از تراکنشهــای شــاپرکی را
بتوانــد بگیــرد ،عــدد خیلــی بزرگــی خواهــد بــود .بــازار
ایــن حــوزه هنــوز جــا بــرای کار دارد.
از ابتدای کار جذب سرمایه داشتهاید؟
خیــر تــا امــروز جــذب ســرمایه نداشــتهایم و بــا ســرمایه
شــخصی شــروع کردیــم .امــا بــه دنبــال جــذب ســرمایه
هستیم .
به نقطه سربهسر رسیدهاید؟
نزدیــک بــه نقطــه سربهســر هســتیم .یــک ســال بعــد
از آغــاز فعالیتمــان بــه نقطــه سربهســر خواهیــم رســید.
از چالشهای فعالیت در این حوزه بگویید.
از روزی کــه شــرکت را ثبــت کردیــم تــا زمــان ارائــه
خدمــات بــا چالشهــای زیــادی مواجــه بودیــم .بــه ایــن
دلیــل کــه مجــوز نداشــتیم ،شــاپرک اجــازه فعالیــت
بــه مــا نمــیداد و بایــد مجــوز پرداختیــاری دریافــت
میکردیــم .گاهــی توســط بخشهایــی کــه بــه آنهــا
درگاه ارائــه میدادیــم ،تخلــف صــورت میگرفــت و
اســتفاده نادرســتی از درگاههــا میشــد و بــا ورود
پلیــس فتــا فراینــد طوالنــی طــی میشــد .در نهایــت
تصمیــم گرفتیــم بــا وجــود مشــکالت پیشآمــده فقــط
بــه چنــد شــرکت بــزرگ درگاه را ارائــه دهیــم .البتــه
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میبینیــد؟
حمایــت قابــل توجهــی از اکوسیســتم اســتارتآپی در
کشــور صــورت نمیگیــرد .قولهایــی داده میشــود
امــا در عمــل اتفــاق خاصــی نمیافتــد .بــرای مثــال
وامهایــی کــه اعطــا میشــود در مرحلــه دریافــت و
بازپرداخــت شــرایط بســیار ســختی دارد .در حــوزه
پرداختیــاری درگاههایــی ارائــه خدمــت میکننــد
کــه ســیکلهای ارائــه شــده توســط آنهــا یــک ســیکل
عقبتــر از معمــول اســت ،بنابرایــن پرداختهــا
بهموقــع انجــام نمیشــود و نارضایتــی بــه همــراه دارد
و در نهایــت باعــث میشــود مشــتریان کمتــر ســراغ
پرداختیارهــا بیاینــد.
تعامل با دستگاههای دولتی چطور است؟
ورود بــه دســتگاههای دولتــی بســیار ســخت اســت و
جابهجایــی زیــاد مدیــران باعــث دردســر میشــود.
بــرای مثــال بــا یــک بخــش دولتــی صحبــت میشــود و
بــه نتیجــه میرســیم امــا بــا تغییــر مدیریــت ســاختار
نیــز تغییــر میکنــد و فراینــد بایــد دوبــاره از ابتــدا
شــروع شــود.

مشــتریهای بــزرگ هــم دردســرهای خــاص خــود را
دارنــد .مشــتریهای بــزرگ لخــت هســتند و راهانــدازی
سیســتم بــرای آنهــا بیــن شــش مــاه تــا یــک ســال
طــول میکشــد.
از ســوی دیگــر بــا چالشهایــی از قبیــل تامیــن نیــروی
انســانی متخصــص و پرداختهایــی مالیاتــی هــم
دســتوپنجه نــرم میکنیــم.
پانــو روی چــه کســبوکارهایی تمرکــز کــرده
اســت؟
بــازار هــدف مــا فعــا بــر مشــتریهای بــزرگ تمرکــز
دارد ،هــر چنــد کــه ورود بــه بــازار بــا ایــن نوع مشــتریان
ســخت اســت .مشــتریان بــزرگ مــا در حــال حاضــر
شــامل گلدیــران ،بیمههــا و شــرکتهای زیرمجموعــه
پزشــکی قانونــی میشــوند.
پلن درآمدزاییتان به چه صورت است؟
درآمــد مــا بــر مبنــای حــق کمیســیون اســت و بــه ازی
هــر پرداخــت کارمــزدی حــدود نیــم درصــد از کــف 100
تومــان تــا ســقف  500تومــان دریافــت میکنیــم.
اکوسیســتم اســتارتآپی را در ایــران چطــور
دانشبنیان
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ام� ی ن
حس� اطاعت،
مصاحبه ب� ی
بنیانگذاراستارتآپمارس

بازی در عصر
استارتآپها
آزاده خیرآبادی

استارتآپ مارس در حوزه گیم فعالیت دارد و با
هدف ساخت بازیهای مفهومی برای نسل جوان
راهاندازی شده است .محمدحسین اطاعت ،بنیانگذار
این استارتآپ ،علوم کامپیوتر خوانده است و تجربه
عملی در حوزه برنامهنویسی دارد .به گفته خودش
همواره مباحث مربوط به فضا ،جاذبه و قضیه نسبیت
برایش جذاب بوده و اسم مارس هم از عالقهاش به این
حوزه نشئت گرفته است .او با اینکه در حال حاضر
ساکن ایران نیست اما از راه دور هم استارتآپ مارس
را هدایت میکند .با او به گفتوگو نشستیم تا برایمان
از فعالیت در اکوسیستم استارتآپی ایران بگوید.

دانشبنیان

شماره سیوششم آذرماه 1398

43

برایمــان بگوییــد ایــده مــارس چطــور شــکل
گرفــت؟
ســال  95در کنــار اشــتغال بــه تحصیــل کار هــم
میکــردم .تصمیــم گرفتــم بهواســطه تجربــهای
کــه در زمینــه برنامهنویســی دارم ،بــا ورود بــه حــوزه
بازیســازی ،اســتارتآپی را راهانــدازی کنــم .ســرمایه
اولیــه خاصــی در اختیــار نداشــتم امــا بــا جلــب کمــک
و حمایــت دوســتان دانشــجو و افــراد باتجربــه در زمینــه
گیــم ،بــهصــورت کامــا شــراکتی ایــده ســاخت بــازی
ســربازان ســفید را کــه قبلتــر شــکل گرفتــه بــود ،اجــرا
کردیــم و اســتارتآپ مــارس اینگونــه شــکل گرفــت.
مــارس را چطــور معرفــی میکنیــد؟ چــه
تولیداتــی تــا امــروز داشــته اســت؟
مــارس یــک اســتودیو بازیســازی اســت کــه هــدف
اصلــی آن ســاخت بازیهــای ارزشــی و مفهومــی بــرای
نســل جــوان اســت .تــا امــروز توانســته اســت بــا تالشهــا
و ســختیهای فــراوان و بــه لطــف خــدا ســه کار نســبتا
خــوب را توســعه و نشــر دهــد .مدافعــان آزادی ،ســربازان
ســفید و بــازی پیربابــا.
حجــم بــازار بــازی در ایــران چقــدر اســت؟ شــما
قــرار اســت چــه حجمــی از بــازار را تصاحــب
کنیــد؟
بــا توجــه بــه آمارهــای منتشــر شــده از ســوی کافــه
بــازار و بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای ،ایــران رتبــه
برتــر در تولیــد بازیهــای یاران ـهای و تعــداد کاربرهــا در
خاورمیانــه را دارد .ایــن حــوزه حجــم خوبــی در بــازار
ایــران دارد ،در حــال حاضــر ب ـ ه طــور دقیــق نمیتوانــم
بگویــم در کــدام حالــت قــرار داریــم ولــی امیدواریــم
اتفاقــات خوبــی بیفتــد.
از ابتــدای شــروع بــه کار جــذب ســرمایه
داشــتید؟
مــا بــدون ســرمایه اولیــه و فقــط بــا تکیــه بــر دانــش
خــود کار را شــروع کردیــم .خیلــی مواقــع حتــی مکانــی
بــرای اســتقرار تیــم نداشــتیم و از طریــق دورکاری بــا
هــم همــکاری میکردیــم .شــرایط ســختی بــود ولــی
بــا توجــه بــه اینکــه بایــد کاری کنــی کــه اســتارتآپ
بچرخــد ،مــا تــاش کردیــم هزینههــا را کاهــش دهیــم و
بــه ایــن شــکل کار کنیــم.
آیا به نقطه سربهسر رسیدهاید؟
بــه نقطــه سربهســر نرســیدهایم .زمانــی کــه بــرای
پروژههــا صــرف کردیــم نســبت بــه درآمــدی کــه بــه
دســت آوردیــم خیلــی بیشــتر اســت .ولــی مــا زمانمــان
را صــرف کارهایــی میکنیــم تــا در نهایــت بــه نتیجــه
مطلوبــی برســیم .از دیــدگاه مــا تجربــه بــه دســت آمــده
خیلــی مهمتــر اســت و تجربــه نقطــه سربهســر دارد.
ایــن ســه بــازی کــه تولیــد کردهایــد ،چقــدر
کاربــر داشــتهاند؟ توضیحــی کوتــاه در رابطــه بــا
بازیهــای تولیدشــده ارائــه دهیــد.
دانشبنیان

تــا امــروز ســه بــازی در اســتودیو مــارس توســعه دادیــم.
بــازی اول ،ســربازان ســفید توانســت  200هــزار دانلــود
داشــته باشــد و تــا مثبــت  40هــزار کافــه بــازار هــم
صعــود کــرد .ســعی کردیــم اولیــن کار اســتودیو مــارس
بــا کیفیــت عالــی ارائــه شــود ،فضاســازی و هنــر بــه کار
رفتــه در بــازی ســربازان ســفید چیــزی کــم از نمونههــای
خارجــی نــدارد .امــا بعد از گذشــت مــدت زمانــی ،حمایت
کافــی را دریافــت نکردیــم و انگیــزه و توانمــان بــرای ادامه
کار افــت کــرد .بهروزرســانی بــازی صــورت نگرفــت
و کاربرانمــان ریــزش کردنــد .بــازی مدافعــان آزادی،
دومیــن محصــول اســتودیو مــارس اســت .ایــن بــازی
یــک بــازی ارزشــی و مفهومــی اســت و ســعی کردیــم در
کنــار بازیســازی مخاطــب نســل نوجــوان و جــوان را بــا
مفهــوم مدافعــان حــرم آشــنا کنیــم .ایــن بــازی توانســت
 300هــزار دانلــود دریافــت کنــد و در کافــه بــازار هــم
رتبــه خوبــی گرفــت .بــرای ایــن بــازی هــم علیرغــم
فیدبکهــای خوبــی کــه از طــرف خانوادههــا دریافــت
کردیــم بــه دلیــل عــدم حمایــت توســعه داده نشــد ولــی
بــا توجــه بــه رضایــت کاربــران از ایــن بــازی بــرای پلــن
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فعالیــت در اکوسیســتم ایــران چــه چالشهایــی
دارد؟
کار کــردن در اکوسیســتم ایــران بســیار ســخت اســت
ولــی بــه آینــده همچنــان امیدواریــم کــه اتفاقــات خوبــی
خواهــد افتــاد.
تیــم مــا بــه صــورت دورکاری فعالیــت میکنــد و بخشــی
از اعضــای تیــم در ایــران حضــور ندارنــد ولــی بــه دلیــل
بــاور و اعتقــادی کــه نســبت بــه کشــورمان بــرای خدمــت
بــه مــردم داریــم ،همچنــان ادامــه خواهیــم داد.
کار در ایــران درآمــدی بــرای مــا نــدارد و شــاید شــرایط
کاری ایدهآلتــری بــرای اعضــای تیــم مــارس در خــارج
از کشــور بــا دریافتــی حــدود  40دالر در ســاعت فراهــم
باشــد ولــی بــه دلیــل عالقــه و اعتقاداتمــان بــا وجــود
شــرایط ســخت ادامــه خواهیــم داد.
از مسئولین دولتی چه انتظاری دارید؟
فقــط انتظــار کمــی حمایــت داریــم .مــن بــاور دارم کــه
ایدههــا و ســرمایههای فکــری خوبــی در ایــران وجــود
دارنــد کــه میتواننــد اتفاقــات خوبــی را در اکوسیســتم
اســتارتآپی و صنعــت آیتــی رقــم بزننــد.

آینــده قطعــا مدافعــان آزادی را توســعه خواهیــم داد.
آخریــن محصــول مــا بــازی پیربابــا ،حــدود  120هــزار
دانلــود داشــته اســت و آپدیــت جدیــدی بــرای ایــن بــازی
ارائــه خواهیــم داد و اجــازه نمیدهیــم اتفاقــی کــه بــرای
دو بــازی قبلــی افتــاد ،اینجــا نیــز تکــرار شــود.
پلن درآمدزایی شما به چه صورت است؟
بــ ه طــور کلــی درآمدزایــی از طریــق بــازی بــه دلیــل
محدودیتهایــی کــه دارد کار آســانی نیســت ولــی بحــث
درآمدزایــی درونبرنامــهای و تبلیغــات همیشــه مــورد
عالقــه بازیســازان بــوده اســت .مــا خیلــی از طریــق
تبلیغــات کســب درآمــد نداریــم بلکــه بیشــترین درآمــد
مــا درونبرنامــهای و بــرای خریــد کارانســی و مــوارد
دیگــر ماننــد آپگریــت بــازی اســت.
چه برنامههایی برای آینده مارس دارید؟
فعــا روی توســعه و بهروزرســانی بازیهــای تولیدشــده
تمرکــز خواهیــم کــرد .ایدههایــی بــرای اســکیل
بزرگتــر در مارکتهــای جهانــی داریــم کــه صرفــا
بازیســازی نیســت و فعالیــت در حــوزه اپلیکشــین و
موبایــل را شــامل میشــود.
دانشبنیان
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کارآفرینی

دانشبنیان
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در�ره فضاهای اکر ت
اش�ایک در ج�ان ،در یا�ان و مز یا�ی آن
ب

فضای کار اشتراکی
کمهزینه و کاربردی
ملیکا حسینی

فضای کار اشتراکی یا همان  Coworking spaceسابقه چندانی در اکوسیستم نوآوری
جهان ندارد ،با این همه توانسته است بهسرعت نظر مخاطبان را به سوی خود جلب کند .این
مسئله به ماهیت فضای کار اشتراکی و مزایایی که حاصل این ماهیت هستند ،برمیگردد.

دانشبنیان

شماره سیوششم آذرماه 1398

47

چیستی فضای کار اشتراکی

اگــر بخواهیــم در معنــای امــروزی آن ،چیســتی فضــای کار
اشــتراکی را بررســی کنیــم ،بایــد بگوییــم ســاختمانهایی
کــه امــکان فعالیــت را بــرای فریلنســرها و تیمهــای مختلف
و حتــی شــرکتهای بــزرگ و شــتابدهندهها در کنــار هــم
فراهــم میکننــد .شــرکتهایی کــه دســت بــه کار ایجــاد
فضــای کار اشــتراکی میشــوند ،بــا توجــه بــه نیــاز اعضــای
خــود امکاناتــی را در اختیــار اعضــا قــرار میدهنــد کــه
ســبب میشــود حضــور در ایــن فضــا بهصرفــه و جــذاب
بــه نظــر برســد .بــه شــکلی منطقــی وقتــی افــراد مختلــف
و تیمهــای گوناگــون همگــی در یــک ســاختمان مســتقر
میشــوند ،هزینههــای مشــترک بــه شــکل محسوســی
کاهــش مییابــد .بــرای مثــال هزینــه نگهبانــی یــا اینترنــت
نامحــدود را در نظــر بگیریــد؛ هــر کــدام از اعضــا چنانچــه
میخواســتند بــرای خــود فضایــی جداگانــه اختیــار کننــد،
بایــد هزینــه ســنگینی بابــت اینهــا پرداخــت میکردنــد
امــا بــا حضــور در فضــای مشــترک ،تنهــا ســهمی از هزینــه
کلــی را میپردازنــد کــه بــه مراتــب پایینتــر از مــورد اول
اســت .مضــاف بــر اینهــا فضاهــای کار اشــتراکی عمدتــا
تجهیــزات اداری را بــا هزینــه بســیار کمتــر از هزینــه خریــد
آنهــا تــا مدتــی کــه اعضــا تقاضایــش را داشــته باشــند ،در
اختیــار آنهــا قــرار میدهند .اساســا فضاهــای کار اشــتراکی
شــامل فضایــی عمومــی متشــکل از میــز و صندلیهــا
در اندازههــای گوناگــون و اتاقهــای اختصاصــی و اتــاق
کنفرانــس و جلســات و محیطــی بــرای اســتراحت میشــوند
کــه اعضــا بســته بــه فضایــی کــه تقاضــای اســتفاده از آن
را دارنــد ،مبلغــی را بــه عنــوان حــق عضویــت میپردازنــد.

چرا فضای کار اشتراکی؟

در بــاب مزایــای حضــور در فضــای کار اشــتراکی در دنیا روی
چنــد چیــز بــه توافــق رســیدهاند .یکــی از آنهــا چنــان کــه
پیشتــر نیــز بــه آن اشــاره شــد ،کاهــش هزینههاســت .ایــن
مــورد بهخصــوص بــرای فریلنســرها یــا اســتارتآپهایی
کــه در ابتــدای راه خــود هســتند و محدودیتهــای شــدید
مالــی دارنــد ،بســیار حائــز اهمیــت اســت .امــا همــه چیــز به
همیــن جــا ختــم نمیشــود.
بــرای توضیــح موضوعــی کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم
پرداخــت ،میتوانیــم بــه ایــن مســئله اشــاره کنیــم کــه
اساســا چــرا فریلنســرها یکــی از مشــتریان فضاهــای کار
اشــتراکی هســتند؟ کســانی کــه میتواننــد کار خــود را در
خانــه انجــام دهنــد و هزینـهای بابــت جــا پرداخــت نکننــد.
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت یکــی از نگرانیهایــی
کــه فریلنســرها بــا آن مواجــه هســتند ،افســردگی ناشــی از
کار منفــرد و در انــزوا و همچنیــن حواسپرتیهایــی اســت
کــه در محیــط خانــه ناگریزنــد .ایــن مــوارد دغدغــه جهانــی
غالب فریلنسرهاســت .نظرســنجیای در ســال  2007نشــان
میدهــد بســیاری از کســانی کــه در خانــه کار میکردنــد،
نگــران احســاس جدایــی و انــزوا و از دســت دادن تعامــل
دانشبنیان
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بــا انســانها بودنــد .تقریبــا یــک ســوم کارگــران بخــش
خصوصــی و دولتــی نیــز گــزارش دادنــد کــه دوســت
ندارنــد حیــن کار در خانــه باشــند .در واقــع افزایــش نقــش
فریلنســرها در فضــای کاری جهانــی ،یکــی از مهمتریــن
عواملــی بــود کــه تقاضــا بــرای فضاهــای کاری اشــتراکی را
بــه همــراه داشــت .بــرای همیــن اینکــه ایــن افــراد بتواننــد
بــا پرداخــت هزینـهای نســبتا انــدک در فضایــی کــه افــراد
دیگــر نیــز حضــور دارنــد و همــه ماننــد آنهــا مشــغول
فعالیتنــد ،جایــی کوچــک بــرای خــود داشــته باشــند،
بســیار جــذاب اســت .امــا ایــن تنهــا چیــزی نیســت کــه
فریلنســرها را بــه ســمت فضاهــای کار اشــتراکی میکشــاند.
اساســا بــرای ایــن افــراد ،تیمهــا و شــرکتهایی کــه در
آن محیــط فعالیــت میکننــد ،بــازار کاری بالقــوهای اســت.
مشــتریهای کارهــا و خدمــات فریلنســرها بــه صــورت
تجمعــی در ایــن محیطهــا حضــور دارنــد و صرفــا تعامــل
بــا آنهــا و معرفــی خــود میتوانــد بــه گرفتــن ســفارش
کار کمــک کنــد ،بــدون اینکــه نیــاز باشــد بــرای دریافــت
کار بــا شــرکتهای متعــدد ارتبــاط بگیــرد و در جلســات
مختلــف در مکانهــای گوناگــون حضــور یابــد و کار خــود
را پرزنــت کنــد.
امــا تنهــا فریلنســرها نیســتند کــه از ارتبــاط گرفتــن بــا
تیمهــا و شــرکتها ســود میبرنــد ،بلکــه ایــن معاملــهای
بــرد  -بــرد اســت .فضــای کار اشــتراکی بــرای اســتارتآپها
و شــرکتهایی کــه میخواهنــد بخشــی از کار خــود را
برونســپاری کننــد ،ایــن مزیــت را دارد کــه از نزدیــک
بــا کار افــراد آشــنا میشــوند و میتواننــد روی کیفیــت
کاری کــه برونســپاری کردهانــد ،نظــارت کننــد و تعامــل
نزدیــک داشــته باشــند .ایــن ارتبــاط میتوانــد میــان چنــد
اســتارتآپ یــا شــرکتها و اســتارتآپهای مختلــف نیــز
شــکل بگیــرد .درس گرفتــن و اســتفاده از تجربههــای
دیگــران و گاهــی یافتــن ســرمایهگذار یــا ســرمایهپذیر و
حتــی ادغــام شــدن تیمهــا بــا یکدیگــر ،بخشــی از مزایایــی
اســت کــه عامــل آن در کنــار هــم قــرار گرفتــن افــراد،
شــرکتها و تیمهاســت .در اصــل شــبکه کاری قدرتمنــدی
کــه فضاهــای کاری اشــتراکی میســازند ،میتوانــد بســتری
بــرای رقــم خــوردن اتفاقــات بســیاری باشــد کــه بهنــدرت
و بهســختی بــرای کســانی کــه در چنیــن فضاهایــی حضــور
ندارنــد ،میافتــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه گفتــه
میشــود در فضــای کار اشــتراکی چیــزی کــه اهمیــت دارد،
فضــای فیزیکــی نیســت بلکــه جامعـهای اســت کــه در ایــن
فضــای فیزیکــی ایجــاد میشــود .بنابرایــن بــه صــرف ایجــاد
مــکان نمیتــوان ادعــا کــرد فضــای کار اشــتراکی ایجــاد
شــده اســت.

نقطه آغاز این قصه کجاست؟

کلمــه  Coworkingکــه آن را بــه زبــان فارســی ،کار
اشــتراکی ترجمــه کردهایــم ،اولیــن بــار بــرد نوبــرگ
در ســال  2005بــه کار بــرد .منظــور او از ایــن عبــارت،
دانشبنیان
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محیــط اداری مشــترکی بــود کــه افــراد مختلــف در آن
کنــار یکدیگــر کار کننــد .او چنیــن فضایــی را همــان
زمــان در سانفرانسیســکو تاســیس کــرد .ایــن مــکان تنهــا
روزهــای دوشــنبه و سهشــنبه بــاز بــود و در مــاه نخســت
بازگشــاییاش از آن اســتقبال چندانــی نشــد .علت مشــخص
بــود :کســی بــا معنــای  Coworkingآشــنایی نداشــت و
ایــن کلمــه غریبــه تــازه پایــش را بــه ادبیــات کار بــاز کــرده
بــود .امــا ایــن عبــارت کمکــم جــای پایــش را چنــان محکــم
کــرد کــه امــروز ،پــس از  14ســال شــاهدیم کــه فضــای کار
اشــتراکی بــه پدیــدهای جهانــی تبدیــل شــده اســت و کمتر
کســی اســت کــه ایــن عبــارت بــه گوشــش نخــورده باشــد.
نــرخ رشــد ســاالنه  24/2درصــدی آن در جهــان ،نشــان از
اهمیــت روزافــزون فضاهــای کار اشــتراکی دارد .مطالعــات
نشــان میدهنــد بیــن ســالهای  2006تــا  2015تعــداد
فضاهــای کار اشــتراکی و همچنیــن صندلیهــای موجــود
هــر ســاله دو برابــر شــدهاند .همچنیــن Google Trends
پیشبینــی کــرده اســت تــا ســال  2022تعــداد فضاهــای
کار اشــتراکی در جهــان بــه عــددی بیــش از  30400برســد
و تعــداد کســانی کــه در ایــن محیطهــا فعالیــت میکننــد
بالــغ بــر  5/1میلیــون نفــر باشــد.

ویتنــام مشــاهده کــرد .همچنیــن برخــی تحقیقــات نشــان
میدهنــد فضــای کار انعطافپذیــر در آســیا و اقیانوســیه،
از جملــه فضاهــای کار اشــتراکی ،بیــن ســالهای 2014
تــا  ،2017رشــدی  150درصــدی را تجربــه کــرده اســت.
کشــورهای اقیانوســیه ،اســترالیا و نیوزیلنــد ،طــی هشــت
ســال گذشــته رغبــت بیشــتری بــه اســتفاده از فضاهــای
کار اشــتراکی پیــدا کردهانــد ،زیــرا هزینههــای در
اختیــار داشــتن دفتــر تجــاری مســتقل افزایــش یافتــه
و هزینــه حضــور در فضاهــای کار اشــتراکی  25درصــد
ارزانتــر اســت .ایــن تفــاوت قیمــت هــم نظــر فریلنســرها
و هــم بیزینسمنهــا را بــه خــود جلــب کــرده اســت.اگر
بخواهیــم در مــورد کشــورهای حــوزه آســیا و اقیانوســیه
مثالــی بزنیــم ،میتوانیــم بــه هنگکنــگ اشــاره کنیــم.
در ایــن کشــور دههــا فضــای کار اشــتراکی وجــود دارد
کــه یکــی از اهدافشــان پــرورش ســریعتر اکوسیســتم
اســتارتآپی اســت .بــه گفتــه فوربــس ،هنگکنــگ در
زمــره مکانهــای برجســته جهــان در زمینــه تکنولــوژی
اســت و فعالیتــش قابــل مقایســه بــا نیویــورک و ســیلیکون
ولــی اســت .فضــای کار اشــتراکی تقریبــا در همــه نواحــی
گســترش یافتــه اســت و آنهــا را میتوانیــد هرجایــی
ببینیــد .همچنیــن ایالــت پنانــگ مالــزی کــه نام ســیلیکون
ولــی شــرق را بــه خــود گرفتــه اســت ،همچنــان شــاهد
افزایــش فضاهــای کار اشــتراکی اســت .دولــت ایالــت پنانگ
همچنیــن در تالش اســت از ســاختمانهای دوران اســتعمار
در جــورج تــاون بــرای ایجاد فضاهای کار اشــتراکی اســتفاده
کند.بــازار اســترالیا نیــز رو بــه رشــد اســت .بازیگــران جهانی
ایجــاد فضــای کار اشــتراکی ،ویورک و  ،Spacesدر ایــن
کشــور حضــور دارنــد و اســترالیاییهایی کــه میخواهنــد
در ایــن دســت بــه کار ایجــاد فضــای کار اشــتراکی شــوند،
ناچارنــد بــا ایــن غولهــا بــه رقابــت بپردازنــد.

فضای کار اشتراکی در آسیا و اقیانوسیه

ایــن مــدل فضــای کاری در آســیا با اســتقبال زیــادی روبهرو
شــده اســت .علــت نیــز تــا حــدود زیــادی مشــخص اســت:
دو عامــل جمعیــت زیــاد و کمبود فضای کاری ســبب شــده
تــا آســیاییها بــه فضــای کار اشــتراکی کــه تمــام امکانــات
دفتــری خصوصــی را در خــود دارد و هزینههایــش پاییــن
اســت ،روی خــوش نشــان دهنــد .ایــن را بهخصــوص
میتــوان در کشــورهایی چــون چیــن ،هنگکنــگ،
هنــد ،فیلیپیــن ،عربســتان ســعودی ،ســنگاپور ،تایــوان و
دانشبنیان
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در ایــن موضــوع فعالیــت جــدی دارد .تــا حــدی کــه در
ایجــاد فضــای کار اشــتراکی در اوکلنــد نیــز همــکاری
داشــته اســت .امــا مطالعاتــی کــه در ســال  2018انجــام
شــده اســت ،نشــان میدهــد در ایــن میــان میامــی در
ایالــت فلوریــدا بیشــترین تعــداد فضــای کار اشــتراکی در
هــر متــر مربــع را داشــته اســت .توجــه بــه ایجــاد فضاهــای
کار اشــتراکی بــه بســیاری دیگــر از شــهرهای امریــکای
شــمالی نیــز ســرایت کــرده اســت ،شــهرهایی چــون
ســیاتل ،واشــنگتن ،پورتلنــد ،اورگان ،تورنتــو ،ویچیتــا در
ایالــت کانــزاس و...
نیویــورک فضاهــای کار اشــتراکی خــود را در Regus
و مرکــز تجــاری راکفلــر گســترش داده اســت .چندیــن
اســتارتآپ نیــز ماننــد ویورک در حــال فعالیــت و
گســترش ایــن کار هســتند .منطقــه بروکلیــن نیویــورک
نیــز بــه دلیلــی اقزایــش تقاضــا میزبــان فضاهــای کار
اشــتراکی شــده اســت تــا مناطــق نزدیــک بــه بروکلیــن نیز
بتواننــد از ایــن امکانــات اســتفاده کننــد .بــه عنــوان مثــال
در منطقــه گوانــوس تقریبــا یــک نفــر از هــر ده نفــر کار
خــود را در خانــه انجــام میدهــد .بــه همیــن علــت در
ایــن منطقــه صنعتــی اســتارتآپهایی بــه راه افتادهانــد
تــا ســاختمانهای قدیمــی را تبدیــل بــه فضــای کار
اشــتراکی کننــد .ایــن اتفاقــی اســت کــه در ایالتهــای
مختلــف امریــکا نیــز افتــاده اســت و تعــداد فضاهــای کار
اشــتراکی همچنــان رو بــه گســترش اســت.

فضای کار اشتراکی در اروپا

براســاس آمــاری کــه در ســال  2017ارائــه شــده اســت،
اروپــا از نظــر تعــداد فضاهــای کار اشــتراکی پــس از امریــکا
( )3205و آســیا ( )3975قــرار دارد .در میــان کشــورهای
اروپایــی ،ایــن انگلســتان و شــهر لنــدن اســت که بیشــترین
توجــه را بــه فضــای کار اشــتراکی نشــان داده اســت .لنــدن
نهتنهــا بــر افزایــش تعــداد فضاهــای کار اشــتراکی توجــه
دارد ،بلکــه بــر کیفیــت ایــن مکانهــا و متناسبســازی
آن بــا نیازهــای افــرادی کــه در ایــن مکانهــا مســتقر
میشــوند نیــز تاکیــد دارد .در همیــن راســتا در منطقــه
کمــدن لنــدن پــروژهای تعریــف شــده اســت کــه در آن بــا
احیــای مکانهــای قدیمــی کــه خالــی و بــدون اســتفاده
هســتند ،فضــای کار اشــتراکی ایجــاد شــود .اولیــن آن نیــز
در ســال  2009بــا نــام «بیســیم ،بیدیــوار» بازگشــایی
شــد.
رونــد ایجــاد فضاهــای کار اشــتراکی در قــاره اروپــا رو
بــه رشــد اســت و یکــی از محرکهــای قدرتمنــد آن،
برلیــن اســت کــه کالنشــهر استارتآپهاســت .البتــه
ایجــاد فضاهــای کار اشــتراکی تنهــا بــه شــهرهای بزرگــی
چــون لنــدن و برلیــن منحصــر نیســت .ایجــاد چنیــن
محیطهایــی در شــهرهای کوچــک و بهخصــوص
شــهرهای دانشــگاهی نیــز بــا اســتقبال مواجــه شــده
اســت Cowork Greifswald .یــک نمونــه آن اســت.
در ایــن مــوارد تمرکــز زیــادی روی ارتبــاط میــان محیــط
دانشــگاهی و فضــای کار اشــتراکی وجــود دارد.

فضای کار اشتراکی در ایران

از زمانــی کــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری تصمیــم بــه ایجــاد زیرســاخت بــرای توســعه
اســتارتآپها و شــرکتهای دانشبنیــان گرفــت،
اتفاقــات متعــددی در ایــن حــوزه رقم خــورد .دکتر ســورنا
ســتاری همــواره روی ایجــاد زیســتبوم و اکوسیســتم
نــوآوری تاکیــد داشــته و فضاهــای کار اشــتراکی بــه
عنــوان یکــی از ارکانــی کــه میتواننــد در بــه بلــوغ
رســیدن ایــن اکوسیســتم نقــش مهمــی بــر عهــده داشــته
باشــند ،شــروع بــه کار کردنــد .ایــن اتفــاق از حــدود
چهــار ســال پیــش رقــم خــورده اســت و در حــال حاضــر
چندیــن شــرکت وجــود دارنــد کــه بــه ایجــاد فضاهــای
کار اشــتراکی مشــغولند و در ایــن میــان از حمایتهــای
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری نیــز
بیبهــره نبودهانــد .فضاهــای کار اشــتراکی بــه دســت
بخــش خصوصــی ایجــاد شــدهاند ،بــه جــز کارخانههــای
نــوآوری اســت کــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری روی آنهــا اهتمــام ویــژه دارد؛ کارخانههایــی
کــه یکــی از آنهــا ،کارخانــه نــوآوری آزادی ،چنــدی
پیــش بــا حضــور دکتــر حســن روحانــی ،رئیسجمهــور،
کار خــود را رســما آغــاز کــرد تــا میزبــان گروههایــی
باشــد کــه قــرار اســت آینــده اقتصــادی مبتنــی بــر دانــش
و نــوآوری کشــور را رقــم بزننــد.

فضای کار اشتراکی در امریکای شمالی

خــب طبیعتــا از آنجــا کــه اولیــن کســی کــه مفهــوم کار
اشــتراکی را مطــرح کرد ،نوبــرگ بود که در سانفرانسیســکو
اقامــت داشــت ،ایــن شــهر در ایالــت کالیفرنیــا همچنــان
دانشبنیان
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گفتوگو ب� حامد ظ
حاف�
مد�عامل مرکز نوآوری
ی
پ�رادایسهاب

از نظر زیرساخت
و امکانات همپای
نمونههای
خارجیهستیم
نیلوفر منزوی

فضاهای کار اشتراکی به شکل امروزی آن از حدود ده
سال پیش جای خود را در دنیا باز کردهاند و روزبهروز
به شکلی پیشرفتهتر و در سطحی وسیعتر حرکت
خود را ادامه میدهند .از حدود سه ،چهار سال پیش
که این مفهوم پای خود را به اکوسیستم نوآوری ایران
باز کرد ،شرکتهای متفاوتی به این حوزه ورود کردند.
بزرگترین شرکت ارائهدهنده فضای کار اشتراکی در
ایران پارادایسهاب است که کار خود را از مجموعه باغ
بهشت در اقدسیه تهران شروع کرد و هماکنون چندین
شعبه فعال دارد و چند شعبه نیز در دست احداث
هستند .پارادایسهاب در نظر دارد تا در افق  ۱۴۰۲در
کلیه استانهای ایران و کشورهای همسایه یک شعبه
فضای کار اشتراکی جهت تسهیل در زیرساختهای
کسبوکار ایجاد کند .از خدمات و تجهیزاتی که این
شرکت برای فریلنسره ا و تیمهای استارتاپی فراهم کرده
است میتوان به صندلی و اتاقهای اختصاصی و اشتراکی
جهت استقرار نفرات و تیمها ،شبکهسازی بین نخبگان و
مربیان کسبوکار ،اتاقهای جلسه و کنفرانس ،کارگاههای
آموزشی ،کافیشاپ و اینترنت پرسرعت نامحدود
اشاره کرد .حامد حافظی ،مدیرعامل پارادایسهاب،
توگوی پیش رو درباره برنامههای این مجموعه،
در گف 
محاسن فضاهای کار اشتراکی و مواردی که میتواند
مزایای حضور در این فضاها را بیشتر کند ،میگوید.
دانشبنیان
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تیم اولیه پارادایسهاب چند نفر بود؟
تیــم اولیــه ســه نفــر بــود؛ مــن لیســانس مهندســی
صنایــع از دانشــگاه شــریف داشــتم و توانســتم بــرای دوره
فــوق لیســانس بــا ســهمیه اســتعداد درخشــان در همــان
دانشــگاه در رشــته  MBAتحصیــل کنــم .دوســت دیگرم،
محمــد محمــدی دکتــرای آیتــی از دانشــگاه شــریف دارد
و نفــر ســوم گــروه نیــز بهــداد ســیفی بــود کــه دکتــرای
مهندســی پزشــکی خــود را از دانشــگاه امیرکبیــر دریافــت
کــرده اســت.
ایــن مجموعــه از چــه زمانــی فعالیــت خــود را
آغــاز کــرد؟
پارادایسهــاب یــک مرکــز نــوآوری فضــای کار اشــتراکی
اســت کــه از حــدود دو ســال پیــش کار خــود را شــروع
کــرده اســت .از ســال گذشــته تصمیــم گرفتیــم فضــای
کارمــان را توســعه دهیــم تــا زیرســاختی بــرای فعالیــت
شــرکتهای فنــاور ،فریلنســرها و ســایر مجموعههــای
مرتبــط بــا نــوآوری باشــد .کمکــم ایــن مــدل کاری رو
بــه افزایــش اســت چــون همــگان در حــال پــی بــردن بــه
مزایــا و فوایــد فضــای کار اشــتراکی هســتند.
ایــن مزایایــی کــه از آنهــا ســخن میگوییــد،
شــامل چــه مــواردی اســت؟
مزایــای کار در ایــن فضــا بــه طــور عمومــی شــامل چنــد
چیــز میشــود .یکــی اینکــه هزینههــا ،خصوصــا بــرای
فریلنســرها و اســتارتآپهای کوچــک ،بهشــدت پاییــن
میآیــد ،زیــرا اجــاره کــردن دفتــر کار هزینــه باالیــی دارد،
خصوصــا در تهــران .از ســویی دیگــر فضاهای کار اشــتراکی
انعطافهایــی دارنــد کــه بیشــتر از اجــاره دفتــر بــه کار
اســتارتآپها میآینــد .ممکــن اســت یــک اســتارتآپ
دانشبنیان

را در ابتــدا دو نفــر تشــکیل دهنــد امــا بهیکبــاره جــذب
ســرمایه کننــد و تعــداد اعضــای گــروه بــه  20نفــر افزایش
یابــد .بــه عــاوه ایــن امــکان نیــز وجــود دارد کــه بــه دلیل
مشــکالت اقتصــادی اعضــای همیــن تیــم بعــد از مدتــی به
هفــت ،هشــت نفــر کاهــش یابنــد .منظــور اینکــه تعــداد
افــراد تیــم مــدام در حــال نوســان اســت و ممکــن اســت
دفتــری کــه اجــاره میکننــد برایشــان کوچــک شــود یــا
بزرگتــر از نیازشــان باشــد .از آنجــا کــه در مراحــل اولیــه
کار اســتارتآپها مســائل مالــی اهمیتــی حیاتــی دارنــد،
ممکــن اســت همیــن مســئله اجــاره دفتــر بــه آنهــا ضربه
مهلــک وارد کنــد .امــا اگــر اینهــا در فضــای کار اشــتراکی
فعالیــت خــود را آغــاز کننــد ،میتواننــد اول دو صندلــی
اجــاره کننــد و اگــر کارشــان گســترش یافــت ،در همــان
فضــا دفتــر اختصاصــی بگیرنــد و برعکــس .نیــازی هــم بــه
خریــد تجهیــزات اداری نیســت .هــم جابهجاییشــان
ســادهتر اســت و هــم هزینههــا بســیار پاییــن میآیــد.
مســئله دیگــری کــه در فضاهــای کار اشــتراکی مزیــت بــه
حســاب میآیــد ،نتورکینــگ اســت .افــراد و تیمهــا
اینجــا در کنــار یکدیگــر کار میکننــد و بعــد از مدتــی
از هــم شــناخت پیــدا میکننــد و میتواننــد همــکاری
داشــته باشــند .ایــن شــبکه بــه ســود همــه افــراد اســت.
مثــا در همیــن پارادایسهــاب فریلنســری داریــم کــه
متولــد  78اســت و کار  CEOســایت انجــام میدهــد.
او توانســت ظــرف دو ،ســه مــاه حضــور در ایــن محیــط،
بــا شــش ،هفــت تیــم قــرارداد ببنــدد .در اصــل ایــن فضــا
بــازار کار بالقــوهای ایجــاد میکنــد کــه اگــر بتوانیــد بــا
ســایر افــراد و گروههــا ارتبــاط خوبــی بگیریــد ،درآمــد
قابــل توجهــی هــم نصیبتــان میشــود .ایــن اتفــاق
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نهتنهــا بــرای فریلنســرها بلکــه بــرای واحدهــای فنــاور و
اســتارتآپها نیــز منفعــت دارد .مثــا اگــر اســتارتآپی
بخواهــد بخشــی از کارش را برونســپاری کنــد ،میتوانــد
از حضــور همیــن فریلنســرها اســتفاده کنــد .هــم بــا کار
او از نزدیــک آشناســت ،هــم در نزدیکــی او کار میکنــد
و آن اســتارتآپ میتوانــد بــا فریلنســر تعامــل بیشــتری
داشــته باشــد و روی کارش نظــارت کنــد.
مزیــت دیگــر ایــن شبکهســازی ایــن اســت کــه
اســتارتآپهای دیگــر نیــز میتواننــد از تجربیــات
خــود بــرای تازهکارهــا بگوینــد .مثــل اینکــه از کــدام
ویســی کمــک بگیرنــد یــا اشــکالهای بیزینسپلــن
تیــم کجاســت.
حتــی شــرکتهای معظــم و مشــهور و شــتابدهندهها
نیــز میتواننــد از ایــن فضــا اســتفاده کننــد .چنانچــه ایــن
شــرکتها و شــتابدهندهها در ایــن محــل حضــور داشــته
باشــند ،میتواننــد از صبــح تــا شــب فعالیــت واحدهــای
فنــاور و اســتارتآپها را ببیننــد و بداننــد کــدام تیــم
ارزش ســرمایهگذاری دارد .زیــرا ممکــن اســت تیمــی
خــود را بــا بیزینسپلــن قــوی بــرای شــرکتی پرزنــت
کنــد امــا تیــم خوبــی نداشــته باشــد .آن شــرکت هــم
تنهــا از روی بیزینسپلــن تصمیــم میگیــرد کــه روی
اســتارتآپ ســرمایهگذاری کنــد یــا خیــر .ولــی در ایــن
فضــا آنهــا میتواننــد رونــد فعالیــت و نحــوه همــکاری
تیــم را از نزدیــک رصــد کننــد .بنابرایــن فضــای کار
اشــتراکی بــرای ایــن گــروه نیــز جذابیتهــای خــاص
خــود را دارد.
ممکــن اســت افــراد در ابتــدا تنهــا بــه هزینههــا فکــر کنند
و مزیتهــای فضــای کار اشــتراکی را نبیننــد .امــا الزم
دانشبنیان

اســت آنهــا بداننــد کــه مزیتهــای ایــن فضــا در جــای
دیگــری بــه ایــن ســادگی قابــل دسترســی نخواهــد بــود.
ســابقه ایجــاد فضاهــای کار اشــتراکی در دنیــا
چنــد ســال اســت؟
ایــن مــدل از فضــای کاری از ســال  2010در دنیــا رونــق
گرفتــه اســت و در حــال حاضــر شــرکتی چــون ویورک
در  70کشــور دنیــا مشــغول بــه فعالیــت اســت .عــاوه بــر
ویورک شــرکتهای بــزرگ دیگــری هــم در ایــن زمینــه
فعالیــت میکننــد .در ایــران نیــز ســه ،چهــار ســال اســت
کــه ایــن مفهــوم تعریــف شــده و تــا امــروز چندیــن فضای
کار اشــتراکی ایجــاد شــده اســت کــه خصوصــا در شــهر
تهــران در حــال افزایــش هســتند.
اشــاره کردیــد کــه از ســال گذشــته تصمیــم
گرفتیــد کارتــان را توســعه دهیــد .نتیجــه ایــن
تصمیــم تــا امــروز چــه بــوده اســت؟
شــعبه اصلــی و اولیهمــان در بــاغ بهشــت اقدســیه اســت؛
ســاختمانی بــا مســاحت  1600متر مربع .از ســال گذشــته
کــه تصمیــم بــه توســعه کار گرفتیــم ،چندیــن شــعبه را
احــداث کردهایــم یــا در دســت احــداث داریــم .شــعبه
دوم را در چهــارراه ولیعصــر بــا ظرفیــت  50نفــر از
اردیبهش ـتماه راهانــدازی کردیــم .شــعبه بــاغ کتــاب هــم
از خردادمــاه بــا ظرفیــت  60نفــر کار خــود را آغــاز کــرد
و فــاز دوم آن اواســط بهمنمــاه افتتــاح میشــود کــه
ظرفیــت  90نفــر را بــه مجموعــه اضافــه میکنــد .شــعبه
چهــارم نیــز در دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و تحقیقــات از
آبانمــاه بــرای  120نفــر کار خــود را شــروع کــرده اســت.
اینهــا پروژههایــی هســتند کــه تکمیــل شــدهاند و بــا
امکانــات قابلیــت اســتفاده دارنــد .جــز اینهــا تصمیــم
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داریــم شــعبه پنجــم خــود را در میــدان بوعلی ســعادتآباد
تاســیس کنیــم کــه تــوان خدمترســانی بــه  50نفــر را
دارد و از اواخــر دیمــاه آغــاز بــه کار میکنــد .همچنیــن
شــعبه ششــم مــا واقــع در میــدان فلســطین بــرای  70نفــر
تــا پایــان ســال تاســیس میشــود .شــعبه هفتــم فضــای
کار اشــتراکی پارادایسهــاب در پــارک علــم و فنــاوری
قزویــن قــرار دارد و در حــال حاضــر در مرحلــه تجهیــز
اســت و از اوایــل ســال آینــده آغــاز بــه کار میکنــد .شــعبه
هشــتم نیــز در شــهر ســنندج خواهــد بــود .در ایــن شــهر
ســولهای بــه مســاحت  300متــر اختیــار کردهایــم کــه آن
هــم در حــال آمادهســازی و تجهیــز اســت و اواخــر ســال
آینــده بــه بهرهبــرداری میرســد .مضــاف بــر اینهــا در
عمــان نیــز شــعبه همــکار داریــم کــه تیمهــای ایرانــی
میتواننــد بــا هزینــه کمتــر و تســهیالت خــاص در آن
مســتقر شــوند .البتــه کار بــه اینجــا ختــم نمیشــود و مــا
بــرای ایجــاد فضاهــای دیگــری نیــز در حــال مذاکرهایــم.
فقــط چــون آنهــا قطعــی نشــدهاند ،فعــا در موردشــان
صحبــت نمیکنــم.
شــما در مــورد مزیتهــای فضــای کار اشــتراکی
بــه صــورت عــام صحبــت کردیــد؛ پارادایسهــاب
جــز اینهــا چــه خدماتــی بــرای اعضایــش در
نظــر گرفتــه اســت؟
یکــی از کارهایــی کــه مــا انجــام دادهایــم توجــه بــه
پارتنرشــیپ اســت .بــا بعضــی شــرکتها و اســتارتآپهای
خدماتــی تعامالتــی داریــم و تفاهمنامههایــی
امضــا کردهایــم کــه بــرای ســرویسهایی کــه بــه
پارادایسهــاب میدهنــد ،تخفیــف ویــژه قائــل شــوند.
از آنجــا کــه از دیــد ســرویسدهنده ،پارادایسهــاب
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مشــتری عمــده بــه حســاب میآیــد ،تخفیفهایــی
بــه مــا میدهنــد کــه بــرای مشــتریهای ســاده قائــل
نیســتند .بنابرایــن کاربــران پارادایسهــاب کــه از کانــال
مــا ســرویسهای پایــه را میگیرنــد ،مشــمول ایــن
تخفیفهــا میشــوند و هزینههــای جاریشــان کمتــر
میشــود .بــا ســرویسدهندههای دیگــری هــم در حــال
مذاکرهایــم کــه خدماتمــان را توســعه دهیــم.
بــه عــاوه در حــال پیگیــری بیمــه تکمیلــی نیــز
هســتیم .زیــرا فریلنســرها و اســتارتآپها نمیتواننــد
بهتنهایــی بیمــه تکمیلــی خــود را فعــال کننــد و الزم
اســت تعدادشــان از عــدد خاصــی تجــاوز کنــد .بــه همیــن
دلیــل تصمیــم داریــم کل اعضــای شــعب مختلــف را کــه
اعضــای خانــواده پارادایسهــاب را تشــکیل میدهنــد ،بــه
بیمهگــر معرفــی کنیــم و مقدمــات داشــتن بیمــه تکمیلــی
را بــرای همــه اعضــا فراهــم کنیــم.
بحثهــای جانبــی دیگــری نیــز وجــود دارد کــه برگــزاری
ایونتهــای کاربــردی اســت .بعضــی از آنهــا مخصــوص
اعضاســت و بعضــی دیگــر کــه عمــوم میتواننــد در آن
شــرکت کننــد ،بــه اعضــا تخفیــف میدهنــد.
از ابتــدا چــه شــد کــه ایجــاد فضــای کار
اشــتراکی را انتخــاب کردیــد؟ ســرمایه اولیــه و
ســپس توســعه کار را چگونــه تامیــن کردیــد؟
بحــث فضــای کار اشــتراکی در دنیــا بــا ایــده ویورک آغــاز
شــد و ســرعت توســعه آن در دنیــا بــه شــکلی بــود کــه
نشــان م ـیداد ایــن ایــده در ایــران هــم جــواب میدهــد.
بــرای همیــن مــا هــم تصمیــم گرفتیــم بــه ســمت ایجــاد
فضــای کار اشــتراکی برویــم .در مــورد جــذب ســرمایه
نیــز بایــد بگویــم کــه مــا بــا موسســه برکــت کارمــان را
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آغــاز کردیــم .پــس از آن از آنجــا کــه مــدل کاریمــان
درآمدزایــی خــاص خــود را داشــته اســت ،توانســتهایم
بــه کارمــان ادامــه دهیــم .گاهــی پیــش آمــده کــه بــه
ســرمایهگذاری مجــدد نیــاز داشــته باشــیم امــا بــرای
ایجــاد بســیاری از فضاهــا ایــن نیــاز نبــوده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــران چنــد ســال پــس از
کشــورهای پیشــرفته دســت بــه کار ایجــاد فضای
کار اشــتراکی شــده اســت ،آیــا تفاوتهــای کیفی
میــان نمونههــای خارجــی و داخلــی وجــود دارد؟
فضــای کار اشــتراکی دیگــر کشــورها را گاه از نزدیک و گاه
از وبسایتهایشــان دیــدهام و بررســی کــردهام .خدماتــی
کــه مــا ارائــه میدهیــم و زیرســاختی کــه داریــم ،بــه
هیــچ عنــوان از نمونههــای بینالمللــی کمتــر نیســت.
حتــی شــعبه مرکــزی مــا کــه در بــاغ واقــع اســت ،از
نظــر معمــاری از بســیاری نمونههــای بینالمللــی زیباتــر
اســت .بنابرایــن از منظــر زیرســاخت و خدمــات عقــب
نیســتیم .امــا چیــزی کــه در فضاهــای کاری کشــورهای
پیشــرفته وجــود دارد و آنهــا را جذابتــر میکنــد،
حضــور شــرکتهای بزرگــی چــون آمــازون و فیســبوک
اســت .آنهــا در فضاهــای کار اشــتراکی دفتــر دارنــد و
همیــن امــر اعتبــار آن فضــا را بــاال میبــرد و ســبب
میشــود اســتارتآپها بــرای حضــور در ایــن فضاهــا
ســر و دســت بشــکنند .چــون ن ـتورک قویتــری ایجــاد
شــده و اکوسیســتم بــه بلــوغ رســیده اســت .مــا نیــز بــه
دنبــال ایــن هســتیم کــه از اســتارتآپهای مشــهورتر
بخواهیــم وارد پارادایسهــاب شــوند .همینطــور حضــور
شــرکتهای بزرگــی چــون گلرنــگ ،ایرانخــودرو و...
بســیار کمککننــده اســت تــا بتوانیــم شــاهد بلــوغ
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اکوسیســتم خــود باشــیم.
تفــاوت دیگــری کــه وجــود دارد ،ایــن اســت کــه فضاهــای
کار اشــتراکی در تمــام دنیــا شــامل بخــش فلــت و اتــاق
اختصاصــی میشــود کــه در کشــورهای دیگــر تقاضــا
بــرای حضــور در بخــش فلــت بیشــتر اســت امــا در ایــران
اتــاق اختصاصــی طرفــدار بیشــتری دارد کــه تفــاوت در
بــازار را نشــان میدهــد.
بــه نظرتــان دولــت چطــور میتوانــد بــه ایــن
فضاهــا کمــک کنــد؟
در مــورد حمایــت دولــت از ایــن فضاهــا دو نکتــه وجــود
دارد .یکــی اینکــه بســیاری از بخشهــای دولتــی از
فضــای فیزیکــی خــود بــه شــکل صــد درصــدی اســتفاده
نمیکننــد و میتــوان از آنهــا بــرای فراهــم کــردن
فضــای کار اشــتراکی اســتفاده کــرد؛ مســئلهای کــه اتفاقــا
دکتــر ســتاری و دکتــر قادریفــر در معاونــت علمــی و
فنــاوری پیگیــر آن هســتند و الحــق کارهــای خوبــی در
ایــن زمینــه انجــام دادهانــد.
نکتــه دیگــر کــه دولــت میتوانــد بــه آن کمک کنــد ،ورود
شــرکتهای بــزرگ بــه ایــن فضاهاســت .چنانچــه دولــت
مشــوقها و تســهیالتی در نظــر بگیــرد ،انگیــزه آنهــا برای
ایــن کار بیشــتر میشــود .از طرفــی البتــه ایــن مســئله
نیــاز بــه فرهنگســازی هــم دارد تــا ایــن شــرکتها بداننــد
بــا چــه چیــزی روبـهرو هســتند و ورود ایــن شــرکتهای
بــزرگ باتجربــه و ســرمایهدار بــه ایــن حــوزه چــه منافعــی
را هــم بــرای آنهــا و هــم بــرای اکوسیســتم اســتارتآپی
کشــور بــه دنبــال دارد .آنهــا میتواننــد هــم در زمینــه
تامیــن ســرمایه و هــم در حــوزه تجهیــز دانــش بــا فعــاالن
حاضــر در فضاهــای کار اشــتراکی تعامــل داشــته باشــند.
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گفتوگو ب� ی
مر� ت�ج بآ�دی
مد�عامل �ش کت
با�اهییم ،ی
دانشبنیان تکژن

میکروارگانیسمهای
زندگیبخش
نیلوفر منزوی

هر سال به تعداد شرکتهای دانشبنیان افزوده
میشود .معاونت علمی و فناوری بهدقت تمام
آنها را رصد میکند و در این مورد هیچ مماشاتی
ندارد .برای همین هم هست که میبینیم
شرکتهایی که توانستهاند چند سال متوالی
عنوان دانشبنیان خود را حفظ کنند ،عموما
قدرتمند ظاهر میشوند و مراحل تجاریسازی
و گاه صادرات را پشت سر گذاشتهاند.
شرکت دانشبنیان تکژن که به شکلی تخصصی
روی تولید انواع پروبیوتیکها کار میکند ،از جمله
همین شرکتهاست .مدیرعامل این شرکت ،مریم
تاجآبادی ابراهیمی ،پیش از اینکه کار خود را در
شرکت دانشبنیانش آغاز کند ،انجمن پروبیوتیک
را تاسیس کرده بود .تاجآبادی معتقد است با وجود
بنیه علمی قویای که شرکت دارد ،اگر متخصصین
امور مالی و بازار در این شرکت حضور نداشتند،
تکژن در مسیر خود دچار مشکالتی میشد که
ممکن بود او را از ادامه مسیر بازدارد .شرکت
تکژن همچنین در زیرمجموعه خود شتابدهندهای
را به نام الکتوویژن راهاندازی کرده است تا
تجربیات این شرکت به تیمها و نسلهای بعدی
نیز برسد و شاهد حضور شرکتهای قدرتمند
دانشبنیان بیشتری در عرصه اقتصاد کشور باشیم.
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شــرکت تــکژن چــه ســالی و بــا چــه هدفــی
تاســیس شــد؟ هســته اولیــه چطــور شــکل گرفــت
و تحصیــات افــراد در چــه حوزههایــی بــود؟
پایهریــزی شــرکت تــکژن در ســال  1388اتفــاق افتــاد
و خــط تولیــد آن از ســال  91وارد کشــور و تکمیــل شــد.
از ســال  92ایــن شــرکت پروبیوتیکهــای غذایــی را وارد
بــازار کــرد و از ســال  93اقــدام بــه تولیــد پروبیوتیکهــای
دامــی کــرد .محصــول توکســین باینــدر ســال  96تولیــد و
بــه بــازار عرضــه شــد و از ســال  97پروبیوتیکهــای مکمــل
انســانی ایــن شــرکت وارد بــازار شــدند .در ســال  98نیــز از
واکســنهای آبزیــان ایــن شــرکت رونمایــی شــد.
هســته اولیــه شــرکت تــکژن متشــکل از گروهــی از
بیوتکنولوژیســتها ،متخصصــان ژنتیــک و متخصصیــن
امــور مالــی بــوده اســت .هماهنگــی و همراهــی ایــن گــروه
خیلــی بــه ایــن شــرکت کمــک کــرد تــا هســته اولیــه
قدرتمنــدی شــکل بگیــرد .چیــزی کــه بــه اعتقــاد مــن ،برای
شــکلگیری یــک هســته اولیــه همــکاری بســیار مهم اســت،
ایــن اســت کــه رشــتهها و گروههــای مختلــف در آن حضــور
داشــته باشــند و در کنــار هــم شــرکتی را حمایت کننــد .چرا
کــه صرفــا متخصــص بــودن در یــک رشــته خــاص نمیتواند
باعــث موفقیــت شــرکت شــود .قطعــا اگــر قــرار اســت
شــرکتی تولیدکننــده باشــد و خط تولیــد راه بینــدازد ،حضور
متخصصیــن امــور مالــی و صنایــع ،در کنــار متخصصیــن
دانــش فنــی بســیار پراهمیــت و ضــروری اســت .ایجــاد
شــبکهای مناســب یکــی از مهمتریــن قدمهایــی اســت کــه
در پایهریــزی شــرکت دانشبنیــان بایــد بــه آن توجــه داشــت.
از طــرف دیگــر در شــکلگیری شــرکت دانشبنیــان حتمــا
بــه حضــور متخصصیــن بــازار محصــول تولیــدی شــرکت
نیــز نیــاز اســت ،زیــرا مســئله مارکتینــگ و بــازار تخصصــی
اســت و نمیتــوان آن را بــر عهــده متخصصــان دانــش فنــی
گذاشــت .شــرکت تـکژن زیســت شــتابدهندهای را بهتازگــی
بــا نــام الکتوویــژن راهانــدازی کــرده اســت و همــه ایــن نکات
را همــان ابتــدا و بــه عنــوان اولیــن درس بــه شــرکتهایی
کــه میخواهنــد در ایــن شــتابدهنده کار خــود را آغــاز کننــد،
متذکــر میشــود؛ اینکــه ببیننــد آیــا بــازار بــه محصولشــان
نیــاز دارد؟ متخصصیــن ایــن بــازار چه کســانی هســتند؟ پس
از توجــه بــه ایــن مســائل اســت کــه میتواننــد محصــول
خــود را تولیــد و بهخوبــی در بــازار عرضــه کننــد.
آیــا پیــش از شــروع ایــن کار ،تجربــه کاری دیگری
داشــتهاید؟ از اینکــه اقــدام بــه تاســیس شــرکت
دانشبنیــان کردهایــد ،راضــی هســتید؟
در واقعیــت خیــر ،مــن تجربــه تاســیس شــرکت دانشبنیــان
را نداشــتهام .امــا تجربــه تاســیس انجمــن پروبیوتیــک را
داشــتهام و بــه ایــن بــاور رســیده بــودم کــه ایجــاد شــبکه
علمــی و ایجــاد یــک نتــورک میتوانــد باعــث موفقیت شــود.
انجمــن پروبیوتیــک ایــن تجربــه بســیار موفــق را داشــته
اســت کــه از ســالهای اول همیشــه جــزو انجمنهــای
گــروه  Aقــرار بگیــرد .همچنیــن پــس از گذشــت چند ســال
دانشبنیان

از تاســیس آن ،همــواره جــزو انجمنهــای ممتــاز و انجمــن
برتــر بیــن رشــتهای باشــد .در ایــن انجمــن ایجــاد همــکاری
و مشــارکت کاری توانســت نتایــج بســیار شــیرینی بــه همراه
داشــته باشــد.
دربــاره محصــوالت شــرکت توضیــح دهیــد و
بفرماییــد ویژگــی منحصربهفــردی کــه ســبب شــده
گواهــی دانشبنیــان دریافــت کنیــد ،چــه بــوده
اســت؟
اجــازه بدهیــد ابتــدا توضیــح مختصــری دربــاره پروبیوتیکها
بدهــم .براســاس تعریــف ســازمان جهانــى غــذا و کشــاورزى
( )FAOو ســازمان بهداشــت جهانــى ( )WHOدر ســال
 ۲۰۰۱پروبیوتیکهــا میکروارگانیس ـمهاى زنــدهاى هســتند
کــه تجویــز مقادیــر کافــى آن موجــب بــروز اثــرات مفیــد بــر
ســامت میزبــان خواهــد بــود .براســاس ایــن تعریــف ســه
عامــل زنــده بــودن میکروارگانیســم ،مصــرف بــه مقدارکافــى
و ایجــاد حداقــل یــک اثــر مفیــد ســه شــرط الزم بــراى
انتخــاب یــک میکروارگانیســم بــهعنــوان پروبیوتیــک اســت.
پروبیوتیکهــا از طریــق جایگزینــی یــا مســتقر شــدن در
بخشــی از بــدن میزبــان ،تغییراتــی ایجــاد میکنند کــه باعث
اعمــال اثــرات مفیــد همچــون مهــار بیماریهــای مختلــف،
کنتــرل ســرطان ،تعدیــل سیســتم ایمنــی و ایجــاد ســامتی
در میزبــان میشــوند .پروبیوتیکهــا یکســری ترکیبــات
مهارکننــده تولیــد میکننــد کــه هــم تعــداد ســلولهای
زنــده پاتــوژن را کــم میکنــد و هــم متابولیســم آنهــا را
تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .از طرفــی دیگــر پروبیوتیکهــا
هــم بــر ســر جایگاههــای اتصــال بــر ســطوح اپیتلیــال
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محصــوالت تخمیــری ســنتی ،جداســازی پروبیوتیکهــا از
ایــن محصــوالت مثــل پنیرهــای ســنتی یــا ترخینــه بســیار
ثمربخــش بــوده اســت.
همانطــور کــه گفته شــد پروبیوتیکهــا میکروارگانیسـمهای
زنــدهای هســتند کــه میتواننــد کیفیــت حیــات میزبــان
را بهبــود بخشــند .امــروزه صنعــت پروبیوتیــک در دنیــا بــا
ســرعت زیــادی در حال پیشــرفت اســت و محصــوالت تجاری
مختلفــی بــر پایــه پروبیوتیــک تولیــد میشــود .در ایــران نیــز
بهتازگــی اســتفاده از پروبیوتیکهــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت و شــرکتهای بســیاری شــروع بــه فعالیــت در ایــن
زمینــه کردهانــد.
شــرکت تـکژن اولیــن شــرکتی اســت کــه در وزارت صنایــع
شــاخه تولیــد میکروارگانیســمهای کاربــردی در صنایــع
غذایــی را بــاز کــرد و بــرای اولیــن بــار در کشــور در مقیــاس
صنعتــی پروبیوتیکهــا را بــرای صنایــع غذایــی تولیــد
کــرد .در حــال حاضــر تامینکننــده پروبیوتیــک تمــام
شــرکتهایی کــه محصــوالت غذایــی پروبیوتیــک غیــر
لبنــی دارنــد ،شــرکت ماســت .ایــن در مــورد بخــش وســیعی
از شــرکتهایی کــه محصــوالت لبنــی پروبیوتیــک تولیــد
میکننــد نیــز صــادق اســت .جــر اینهــا شــرکت تــکژن
روی مکملهــای دام و طیــور و آبزیــان کار کــرده کــه منجــر
بــه تولیــد محصوالتــی چــون الکتوفیــد ،دیپــرو و پــدی گارد
شــده اســت .پروبیوتیکهــا در حــوزه دام و طیــور و آبزیــان
از اهمیــت ویــژهای هــم بــرای ســامتی و هــم بــرای افزایــش
راندمــان تولیــد برخــوردار هســتند .آنهــا بــه عنــوان مکمــل
بــه خــوراک دام و طیــور و آبزیــان اضافــه میشــوند .بــا ایــن
کار مقــدار مصــرف آنتیبیوتیکهــا کــم میشــود ،زیــرا
بــا کمــک پروبیوتیکهــا احتمــال بــروز بیماریهــا کاهــش
مییابــد .ایــن شــیوه در راســتای دســتیابی بــه ســامت
بیشــتر دام اســت.
دســته بعــدی محصوالتــی کــه وارد بــازار شــدهاند،
مکملهــای انســانی ایــن شــرکت هســتند کــه بــرای تولیــد
آنهــا از ســویههای بومــی ایــران اســتفاده شــده اســت.
جداســازی ایــن ســویهها از ســال  83شــروع شــد .مــن
پیــش از اینکــه تــکژن را تاســیس کنــم ،کلکســیونی از
باکتریهــای اســید الکتیــک را جمــع آوری کــرده بــودم .هــر
آنچــه در ایــن شــرکت تولیــد میشــود ،بــا اســتفاده از همــان
گنجینــه میکروبی اســت کــه زمانــی جمـعآوری کــرده بودم.
اینهــا ســویههای شناســنامهدار و از همــه مهمتــر بومــی
ایــران هســتند کــه از آنهــا بــرای تولیــد محصــوالت در ایــن
شــرکت اســتفاده میشــود.
محصــول توکســین باینــدر شــرکت تــکژن متشــکل از
آلومینوســیلیکات ســدیم ،دیــواره مخمــر و باکتریهــای
اســید الکتیــک اســت کــه در خــوراک دام و طیــور اســتفاده
میشــود .از خــواص و اثــرات آن میتــوان بــه جــذب و
خنثیســازی ســموم قارچــی خــوراک ،بهبــود ضریــب
تبدیــل و افزایــش تولیــد ،بهبــود سیســتم ایمنــی ،کاهــش
آفالتوکســین  ،M1بهبــود عملکــرد تولیــد مثلــی و کاهــش

روده و هــم بــرای کســب مــواد غذایــی بــا پاتوژنهــا رقابــت
میکننــد و بــا اســتقرار در ایــن جایگاههــا ،پاتوژنهــا فرصــت
اتصــال و بیماریزایــی را پیــدا نمیکننــد .مضــاف بــر اینهــا
پروبیوتیکهــا باعــث تحریــک و تعدیــل سیســتم ایمنــی در
ســطوح مختلــف میشــوند .همچنیــن آنهــا بــا ســنتز برخی
مــواد ضــروری در بــدن ماننــد ویتامینهــا ،اســیدهای آمینــه
و بهبــود عملکــرد دســتگاه گــوارش نقــش اساســی در حفــظ
ســامتی دارنــد.
ســالیان طوالنــی میکروبهــا بــه عنــوان دشــمنان انســان
شــناخته میشــدند و از همیــن رو تصــور میشــد مضــر و
خطرناکنــد امــا امــروزه گروه گســتردهای از میکروارگانیسـمها
در ســاخت داروهــا ،هورمونهــا ،واکس ـنها ،آنزیمهــا و ...بــه
کار میرونــد .تاریخچــه اســتفاده از میکروارگانیســمهای
زنــده بســیار طوالنــی اســت .پزشــکی روســی بــه نــام
 Metchinkoffدر ســال  ۱۹۰۷میــادی بیــان کــرد کــه
خــوردن نوعــی ماســت تخمیرشــده از شــیر ،باعث طــول عمر
و ســامت روســتاییان بلغــاری میشــود .امــا اولیــن مطالعــه
بالینــی پروبیوتیکهــا در دهــه  30میــادی در مــورد تاثیــر
آنهــا بــر بیمــاری یبوســت انجام شــد .ولی عمــا اســتفاده از
پروبیوتیکهــا بــه مفهــوم جدیــد آن تقریبــا از  ۲۵ســال پیش
شــروع شــده و در ســالهای اخیــر پژوهشهــای گســتردهای
در سراســر دنیــا در ایــن خصــوص انجام گرفتــه اســت .امروزه
بهخصــوص در کشــورهای پیشــرفته دامنــه تحقیقــات روی
پروبیوتیکهــا بســیار متنــوع شــده و محصــوالت تجــاری
باارزشــی بــا اســتفاده از پروبیوتیکهــا در بازارهــای جهانــی
معاملــه میشــوند .در ایــران نیــز بــه علــت تنــوع بــاالی
دانشبنیان
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ســقط جنیــن و جــذب رویــان اشــاره کــرد.
محصــول بعــدی ایــن شــرکت واکســن آنتییرســین اســت
کــه واکســن یرســینیوزیس مــورد مصــرف آبزیــان با اســتفاده
از ســویههای بومــی کشــور و بــا هــدف پیشــگیری از شــیوع
بــاالی بیمــاری و خســارت قابــل توجــه بــه مــزارع پــرورش
ماهیــان ســردآبی کشــور ،کاهــش مصــرف آنتیبیوتیــک و
ارتقــای آمــار صــادرات تولیــد شــده اســت.
در مــورد اینکــه آیــا از تاســیس شــرکت دانشبنیــان
راضــی هســتم یــا خیــر ،بایــد بگویــم علیرغــم اینکــه تولیــد
واقعــا کار ســختی اســت و بــا چیــزی کــه مــا در آزمایشــگاه
و دانشــگاه بــا آن مواجهیــم ،کامــا متفــاوت اســت و بــا
تمــام ســختیهایی کــه داشــته ،از تاســیس شــرکت بســیار
خوشــحالم .بــه نظــرم لطــف خــدا بــوده کــه مــن در ایــن
مســیر قــرار گرفتــم و امیــدوارم توانســت ه باشــم رســالت خــود
را انجــام دهــم؛ بــه عنــوان یــک معلــم ،محیــط کسـبوکاری
بــرای دانشــجویان خلــق کرده باشــم و بــه عنــوان تولیدکننده
توانســته باشــم جلــوی خــروج بخش عظیمــی از ارز کشــور را
بگیــرم .بــا کار گروهــی کــه در شــرکت تـکژن وجــود دارد،
تولیــد برایــم لذتــی دارد کــه در هیــچ کار دیگــری نیســت.
اینکــه میتوانیــد خلــق کنیــد ،مفیــد و کارآفریــن باشــید،
لــذت بســیار بزرگــی اســت.
محصــول شــما در مقایســه بــا رقبــای داخلــی و
خارجــی در چــه ســطحی قــرار دارد؟
همانطــور کــه قبــا گفتــم محصــوالت شــرکت تــکژن
هیــچ تفاوتــی بــا نمونههــای خارجــی نــدارد و حتــی در
بســیاری از مــوارد در مقایســه بــا نمونــه خارجــی برتــری
هــم دارد .ایــن شــرکت در مقیــاس صنعتــی کار کــرده و در
تولیداتــش از تکنیــک فریــز درایــر اســتفاده کــرده اســت کــه
تکنیــک بســیار پــر هزینـهای اســت و تکنیکــی اســت کــه در
کشــورهای پیشــرفته از آن اســتفاده میشــود .ایــن تکنیــک
بــه شــرکت کمــک کــرد بتوانــد محصولــی بــا کیفیــت قابــل
رقابــت بــا محصــوالت خارجــی تولیــد کنــد .از آنجــا کــه در
تولیــدات ایــن شــرکت از ســویههای بومــی ایــران اســتفاده
میشــود ،تاثیــر آن بســیار چشــمگیرتر اســت .بــه همیــن
دلیــل ایــن شــرکت موفــق شــد بــه چندیــن کشــور جهــان
صــادرات داشــته باشــد و قبــل از ورودش بــه بازارهــای داخلی،
وارد بازارهــای صادراتــی بشــود .محصــوالت ایــن شــرکت در
حــال حاضــر بــه چندیــن کشــور مختلــف مثــل ترکیــه،
لبنــان ،آذربایجــان و عــراق صــادر میشــود.
ســرمایه اولیــه و توســعه کار را چگونــه تامیــن
کردیــد؟
ســرمایه اولیــه و بخــش اعظــم ســرمایهگذاری در شــرکت
ت ـکژن بــه صــورت خصوصــی بــوده اســت.
در مســیری کــه تــا امــروز طــی کردهایــد بــا چــه
چالشهایــی مواجــه شــدید و چطــور آنهــا را از
ســر گذراندیــد؟
چالشهــای زیــادی وجــود داشــته اســت .وقتــی کار تولیــد
انجــام میدهیــد ،هــر روز بــا یــک چالــش و حــل کــردن
دانشبنیان

معمــا روبـهرو هســتید .ولــی ایــن شــرکت بــا صبــوری ،ایجاد
زیرســاختهای درســت و تکیــه بــر دانــش ســعی کــرده
اســت تمــام چالشهــا را یــک بــه یــک حــل کنــد .از همــه
مهمتــر در هــر قدمــی کــه برداشــتهایم ،لطــف خــدا در آن
مشــهود بــوده اســت .تــاش ،خســتگیناپذیری و ممارســت
ســبب شــده تــا بتوانیــم بــه نتیجــه مطلــوب برســیم.
چطــور بــازار را راضــی کردیــد محصــول شــما را
خریــداری کننــد؟
شــرکت تــک ژن در پروبیوتیکهــای غذایــی و مکملهــای
دامــی محصــوالت در بازار پیشــرو اســت .گرفتن ســهم از بازار
اصــا کار ســادهای نبــود زیــرا بایــد بــا شــرکتهای خارجــی
رقابــت میکردیــم کــه محصولشــان بــه کشــور وارد میشــد.
چیــزی کــه توانســت بــه ایــن شــرکت کمــک کنــد ،در درجه
اول شــناخت صحیــح نیــاز بــازار بــود .دومیــن مســئلهای کــه
بــه مــا کمــک کــرد ،ارائــه محصــوالت باکیفیتــی بــود کــه
میتوانســت پاســخگوی نیــاز مشــتریان باشــد .موضــوع دیگر،
پشــتیبانی فنــی محصــوالت بــود که مشــتریان میتوانســتند
پــس از خریــد محصــول از آن اســتفاده کننــد .شــرکت
تـکژن حتــی بــه چندیــن شــرکت صنایــع غذایــی در بخش
فرموالســیون و تحقیــق و توســعه کمــک کــرده اســت تــا
بتواننــد محصــول مــورد نظــر خــود را بــه بــازار عرضــه کننــد.
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البتــه بایــد بــه نکتـهای توجــه داشــت و آن هــم اینکــه نگــه
داشــتن مشــتری از جلــب نظــر او در ابتــدا دشــوارتر اســت و
پروســه دیگــری را میطلبــد .الزمــه آن هــم حفــظ کیفیــت و
ثبــات قیمــت محصــوالت اســت کــه تـکژن بــه آنهــا توجه
ویــژهای داشــته و بــه لطــف خــدا در ایــن کار نیــز موفــق بوده
اســت.
تفــاوت مدیریــت شــرکتی دانشبنیــان بــا شــرکت
عادی چیســت؟
مدیریــت شــرکت دانشبنیــان بــه نظــر من بســیار ســختتر
از شــرکتهای عــادی اســت .شــاید خیلــی شــیرینتر باشــد
ولــی بــه همــان نســبت ســختتر نیــز هســت .پویایــی
شــرکت دانشبنیــان شــرط اول و حیاتــی اســت .اگــر شــرکت
دانشبنیــان تحقیقــات ب ـهروز نداشــته باشــد ،پویــا نباشــد
و هــر روز محصــول جدیــدی را روی میــز نداشــته باشــد و
نتوانــد نیــاز جدیــدی را پاســخ دهــد ،کمکــم ویژگیهــای
شــرکت دانشبنیــان را از دســت میدهــد و طبیعتــا از بــازار
شــرکتهای دانشبنیــان نیــز حــذف میشــود .بــه همیــن
دلیــل پویــا بــودن کلیــد اصلــی مانــدگاری شــرکتهای
دانشبنیــان اســت و تکیــه بــه دانــش فنــی و ب ـهروز شــدن
آن از ویژگیهایــی اســت کــه مدیــر چنیــن شــرکتی بایــد
بــه آنهــا توجــه داشــته باشــد .از ســویی دیگــر مدیرعامــل
دانشبنیان

در شــرکت دانشبنیــان بــا متخصصینــی ســر و کار دارد
کــه ویژگیهــای خــاص خودشــان را دارنــد و ایجــاد ارتبــاط
بــا دانشــگاهها و هدایــت دانشــی کــه در مراکــز تحقیقاتــی
و دانشــگاهها وجــود دارنــد و آمــوزش آن محققیــن بــرای
اینکــه بتواننــد در مســیر صنعــت قــرار بگیرنــد ،کار ســادهای
نیســت ولــی بســیار شــیرین و جــذاب اســت.
مشــکالت شــرکتهای دانشبنیــان را چــه
میدانیــد و چــه توصیـهای بــرای کســانی کــه قصــد
تاســیس شــرکت دانشبنیــان دارنــد ،داریــد؟
توصیــه مــن بــرای کســانی کــه میخواهنــد یــک شــرکت
دانشبنیــان تاســیس کننــد توجــه بــه این مســئله اســت که
آن چیــزی کــه ســالها در آزمایشــگاهها رویــش کار شــده،
لزومــا نیــاز بــازار نیســت .اگــر شــرکت تاســیس شــده نتوانــد
دانشــی را خلــق کنــد کــه نیــاز بــازار باشــد ،قطعــا تولیــدات
آن شــرکت بــه مشــکل برمیخــورد .کســی کــه میخواهــد
شــرکت دانشبنیــان ثبــت کنــد اول از همــه بایــد نیــاز بــازار
و متخصصیــن آن رشــته را بهخوبــی بشناســد و اطمینــان
داشــته باشــد کــه آنهــا میتواننــد پاســخگوی ایــن نیــاز
باشــند .از مــوارد دیگــر ،ایجــاد زیرســاختهای اســتاندارد و
تدویــن اســتانداردهای مربــوط بــه تولیــد محصــول مــورد
نظــر و ورود موفــق آن بــه بــازار اســت.
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  77درصد صنعت خدمات مالی تا سال آینده میالدیبراساس خدمات بالکچین اداره میشوند.
 بانکهای هندوستان پایه فعالیتهای مالی خود را بر ایناساس تنظیم کردهاند.
 در فینتک ،بالکچینها مبنایی برای امضای دیجیتالی،هویت و بیمه افراد قرار گرفته است.
ی بالکچین اگرچه از ابتدا به عنوان یک ارز دیجیتالی
فناور 
و غیرمتمرکز در جهان معرفی شده است اما دستاوردها و
نوآوریهای آن باعث شده که امروز دور از واقعیت نباشد اگر
بگوییم بالکچین انقالبی در دنیای مجازی بوده است.
امروزه اغلب صنایع به نوعی به فناوری بالکچین مرتبط
شدهاند که میتوان از احراز هویت ،بهداشت ،امنیت ،خدمات
مالی ،دارو و بیم ه در این زمینه نام برد .این در حالی است
که حتی شرکتهای کوچک و نوپای ارائهدهنده خدمات
مالی هم برای اطمینان بیشتر از فعالیتهای خود از خدمات
بالکچینی استفاده میکنند.
براساس یک نظرسنجی که در بخش مالی توسط شرکت
 PWCانجام شده است ،تا سال  2020حدود  77درصد از
برنامههای صنعت خدمات مالی براساس بالکچینها محقق
میشود .این در حالی است که امروزه یکسوم از بانکها و
موسسات ارائهدهنده خدمات مالی روند فعالیتهای اقتصادی
خود را بر همین اساس تدوین کردهاند.
در این زمینه اولین سوال برای تازهواردها این است که:

بالکچین چیست؟

همانطور که تعاریف عمومی نشان میدهند بالکچین در واقع
یک مجموعه اطالعات عمومی است که از طریق شبکهای
براساس شبکه جهانی اینترنت جمعآوری شده و در اختیار
کاربران قرار میگیرد.این در حالی است که ثبت اطالعات
در بالکچین میتواند به هر شیوهای صورت بگیرد .ب ه عنوان
مثال انتقال پول ،مالکیت ،معامله اموال منقول ،احراز هویت،
توافقنامهها و قراردادهای کاری یا حتی هر چیز دیگری مثل
مبادالت انرژی.
نکته اصلی اینجاست که اطالعات به صورت بلوکهای
مجزا از یکدیگر اما مرتبط ثبت میشود که حجم هر کدام
حداکثر یک مگابایت خواهد بود و ایجاد تغییر در آنها تقریبا
غیرممکن است.

اصول فناوری بالکچین چیست؟

برای اینکه با اصول اینفناوری نوین آشنا شویم ،برخی از
آنها را به ترتیب برایتان معرفی میکنیم.
یک؛ یک بانک اطالعاتی توزیعشده :هر عضو بالکچین
میتواند به پروندهها و اطالعات موجود در کل بانکاطالعاتی
دسترسی داشته باشد اما اصوال نمیتواند هیچ یک از واحدها
یا اطالعات ثبتشده را مدیریت یا کنترل کند.

 سادهسازی فرایند حواله راهحلهای پرداخت مطمئن ذخیرهسازی و مدیریت سوابق جلوگیری از اخالل در بیمه دیجیتال حذف باگهای بازارهای سهام و جلوگیری از سوءاستفاده اعتبارسنجی سرعت پردازش اطالعات -حذف سوءاستفاده حسابرسی شرکتها

دو؛ ارتباط مبتنی بر همساالن (همنوعان) :در این نوع فناوری
اصوال ارتباط میان همساالن یا به طور کلی افرادی که دارای
ی باشند ایجاد میشود و فرد غریبه
مشخصات اولیه مشابه 
نمیتواند در این ارتباط دخیل یا تاثیرگذار باشد .اگر بخواهیم
بهصورت علمی این مورد را توضیح دهیم باید به این نکته
توجه داشته باشیم که هر گره اطالعاتی میتواند دادههایی را
به گرهی مشابه اضافه کند.
سه؛ شفافیت :شفافیت و اطمینان خاطر در مبادالت دیجیتالی
امروز یکی از مهمترین نکاتی است که در این زمینه دیده شده
و هر کاربر میتواند به گونهای از این فناوری استفاده کند که
درست زمانی که هویتش ناشناس است اطالعات دقیق و قابل
استنادی از خود برای مخاطبان ارسال میکند.
چهار؛ سوابق دائمی :نکته بسیار مهم در این فناوری عدم
قابلیت تغییر سوابق است .به این ترتیب به مجرد اینکه وارد
معامله یا ارتباطی با دیگران میشوید هیچ اطالعات دیگری
قابل تغییر نیست؛ چون اطالعات به زنجیره اطالعاتی قبل از
خود گره خورده است.
پنج؛ منطق محاسباتی :با در نظر گرفتن اینکه تمام امور
ماهیت دیجیتالی دارد ،دور انتظار نیست بگوییم اصوال کار
منطق محاسباتی داشته و به هیچ عنوان خارج از آن فعالیتی
صورت نمیگیرد.

حاال کمی هم درباره جزئیات تکتک این موارد
میگوییم:
تایید  :KYCراهحلهای ارائهشده توسط بالکچین اصوال
مبتنی بر تایید اعتبار است .این در حالی است که ذخیره و
تایید امضای دیجیتالی افراد در یک نرمافزار کاربردی بورس
به نام  KYCاست .در این زمینه شرکتهایی هندی با نام
 Primechain Technologiesو  Elemential Labsاز
جمله مهمترین شرکتهایی هستند که از فناوری یاد شده به
نفع فعالیتهای اقتصادی خود استفاده میکنند.
تامین مالی و مدیریت زنجیره تامین :با توجه به قابلیتهای
بالکچینی این فناوری با ارائه یک منبع اطالعات واحد در
مورد فعالیتهای مورد نظر و تنظیم زنجیرههای اعتباری
قطعا میتوان تامین ،دریافت و پرداخت و تایید سفارشها و
صدور فاکتور را سریعتر و کمهزینهتر انجام داد که در نهایت
تسویهحساب دقیقتر و کمهزینهتری را برای مخاطبان ایجاد
میکند.
ت  Sofacle Technologiesمستقر در دهلی نو یکی از
شرک 
شرکتهایی است که براساس فناوری بالکچینی فعالیت خود
را سازماندهی کرده و با استفاده از قراردادهای هوشمند ،تامین
مالی و بیم ه توانسته هزینههایش را کاهش قابل توجهی دهد.
امتیازها و دستاوردهای قابل دفاع استفاده از فناوری بالکچینی
در ارائه خدمات و کاهش هزینههای شرکتها باعث شده تا
حتی  Auxesisنیز برای استفاده از این امتیازات مشغول
برنامهریزی جهت ایجاد زیرساختهای الزم و استفاده از
فناوریهای بالکچینی باشد.
ارسال سادهتر حوالهها :همانطور که قبال اشاره شد اصوال
استفاده از فناوری بالکچینی به منظور سادهسازی فرایند
فعالیت اقتصادی یا مالی است .این در حالی است که حذف
واسطهها ابتداییترین راهکار برای رسیدن به این هدف بوده
و همچنان ادامه دارد .در این روند حذف واسطهها کارمزدها
را کاهش میدهد و در عین حال با ارزان شدن فرایند قطعا
اطمینان باالتر خواهد بود ،به این دلیل که کامال همه اطالعات
تایید شده است.
 Auxesisو  EzyRemitدر هندوستان جزو اولین
شرکتهایی هستند که از این فناوری برای ارائه خدمات مالی
خود برنامهریزی کردهاند و در نهایت راهکارهایی قابل اعتماد
عرضه کردهاند.

بالکچین چگونه کار میکند؟

براساس فرایند کار زمانی که یک بلوک داده جدید ایجاد
میشود متناسب با اطالعات و زنجیرهای که مد نظر است ،به
انتهای زنجیره قبلی افزوده شده و پس از آن تغییری نمیتوان
در آن ایجاد کرد و این روند ادامه مییابد.
بنابراین بالکچین تعدادی بلوک اطالعاتی مشابه است که
زنجیرهای به یکدیگر متصل میشوند .اما این اتفاق بدون
شرایطی امکانپذیر نیست و باید برای ایجاد یک زنجیره چهار
نکته را مد نظر داشته باشیم.
 اصوال یک معامله باید رخ دهد. آن معامله باید تایید شود. آن معامله باید در یک بلوک ذخیره شود. به این بلوک باید یک کد شناساییکننده منحصربهفرد بهنام «هش» داده شود.

بالکچین و فناوریهای مالی

با توجه به گسترش کاربردهای بالکچینی در مبادالت و تجارت
بینالمللی اکنون اغلب فعاالن بازارهای مالی در حال بررسی
و برطرف کردن مشکالت احتمالی در این زمینه هستند تا
بتوانند بالکچینها را در فناوریهای مالی کاربردیتر کنند.
این در حالی است که چندین برنامه کاربردی برای این منظور
معرفی شده است:
 تایید KYC تامین مالی و مدیریت زنجیره تامیندانشبنیان
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راهحلهای پرداخت مطمئن :پرداخت ایمن و سریع با
کمترین هزینه یکی از بخشهای اصلی خدمات بالکچینی
در بازارهای مالی است که در این زمینه شرکتهای
بینالمللی قابلیتهای مناسبی دارند و بسیاری از
شرکتها از آن استفاده میکنند .شرکتها برای ارائه
چنین خدماتی اصوال دفترچههای الکترونیکی را توزیع
میکنند که رمزگذاری شده و به هیچ عنوان هکرها
نمیتوانند آن را مورد سوءاستفاده قرار دهند ،به این
ترتیب نهتنها اطالعات مشتریان محفوظ باقی میماند
بلکه اطمینان از پرداختها نیز باالست.
بنابراین بالکچینها که از ابتدا برای تولید ارزهای
دیجیتالی به کار گرفته میشدند ،اکنون کاربردهای بسیار
گستردهتری در کالناقتصاد به خود اختصاص دادهاند .در
هندوستان شرکت  KrypCنیز یکی از استفادهکنندگان

دانشبنیان

از خدمات یادشده است که طی دو سال گذشته تمام
خدماتش مبتنی بر این فناوری بوده است.
البته  YES Bankنیز در همین کشور با استفاده از
فناوریهای بالکچینی اقدام به مبادالت بینالمللی در
زمینه صدور حوالههای مختلف کرده و هیچ وثیقهای برای
ارائه خدمات به جز امضای دیجیتالی دریافت نمیکند .به
این دلیل که امضای دیجیتالی متقاضیان که مبتنی بر
بالکچینها و پلتفرمهای خاصی باید ارائه شود ،قبال تایید
شده و اعتبارسنجی دقیقی با توجه به سوابق آنها صورت
گرفته است.
مدیریت سوابق و ذخیرهسازی اطالعات :به طور کلی وقتی
صحبت از اسناد و مدارک فیزیکی میکنیم تغییر یا تخلف
در این نوع از اسناد دور از انتظار نیست و احتمال کپی
شدن یا تغییر اطالعات روی آنها وجود دارد ،در حالی که
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مناسب بالکچینها در بخش خدمات بیمهای است .به
این ترتیب که بیمهگذاران با ایجاد پروفایل خود تمامی
اطالعات مورد نیاز را در اختیار شرکتهای بیمهگر قرار
میدهند و این شرکتها نیز دقیقا با استفاده از همین
پروفایل که برمبنای بالکچین است و راستیآزمایی درباره
آن انجام شده است ،اقدام به تشکیل پرونده و ارائه خدمات
میکنند .در این زمینه میتوان به Somish Solutions
به عنوان یک شرکت با سابقه بیمهگر در بخش بهداشت و
درمان اشاره کرد که دقیقا با استفاده از همین شیوه مشغول
ارائه خدمات به متقاضیان است و تقریبا سوءاستفاده از
خدماتش به صفر رسیده است.
جلوگیری از سوءاستفاده از بازار سهام :یکی از مهمترین
نکات در بازار سهام سرعت عمل و دقت عمل در تبادل
اطالعات است که امروز بالکچینها دقیقا به این نیازها
پاسخ مثبت دادهاند و توانستهاند شرایطی را فراهم کنند
که بازیگران اصلی بازارهای مالی دقیق و ارزان خدماتشان
را ارائه کنند .البته نباید فراموش کرد که دیجیتالی شدن
مبادالت مالی در این بازارها فرصتهای سوءاستفاده زیادی
را برای هکرها ایجاد کرده که میتواند مشکالتی را در این
زمینه برای سرمایهگذاران ایجاد کند و این روند یعنی
بالکچینها مانع از این سوءاستفاده میشوند.
اعتبارسنجی متقاضیان :در بخش بازارهای مالی و
خدمات مالی یکی از مهمترین نکات موضوع اعتبارسنجی
مشتریان است که در این زمینه باز هم بالکچینها به یاری
ارائهدهندگان خدمات مورد نظر آمدهاند و با استفاده از ثبت
سوابق افراد و همچنین ردپای دیجیتالی آنها ،اطالعات
دقیقی از اعتبار مالی آنها در اختیار شرکتهای ارائهدهنده
خدمات مالی قرار میدهند .به این ترتیب شرکتها بدون
اینکه نگران موضوعی خاص از جمله توانایی بازپرداخت
وامها از سوی مشتریان باشند ،تنها با استناد به اطالعات
بالکچینی خدمات مورد نظر را ارائه میدهند.
سرعت عمل در ارائه خدمات :شاید در سیستم سنتی ارائه
خدمات مالی برای متقاضیان و همچنین ارائهدهندگان
خدمات مدتزمان زیادی نیاز داشت اما با ورود بالکچینها
به این بازار در واقع کاهش زمان یکی از دستاوردها بوده و
تمامی مراحل به صورت اتوماتیک انجام میشود که نهایتا
در کوتاهترین زمان ممکن خدمترسانی را ممکن میکند.
غیرممکن شدن دستکاری دفاتر حسابداری :از گذشتههای
دور عددسازی و همچنین دستکاری دفاتر حسابرسی
مشکلی برای فعاالن بازارهای مالی و بخشهای
مختلف تولیدی و تجاری بوده است اما
ی بالکچینی به دلیل
امروزه با ورود فناور 
ثبت و اتصال اطالعات به زنجیرههای
قبلی این کار غیرممکن شده و اگر
اطالعاتی در بخشهای مختلف
با استفاده از این فناوری ذخیره
شده باشد بدون تردید میتوان
به آن اطمینان کرد.

وقتی صحبت از استفاده از فناوری بالکچین میکنیم به
هیچ عنوان امکان چنین تخلفهایی وجود ندارد و نباید
نگران اصالت اطالعات یا اسناد ارائهشده باشیم.
شرکت  RecordsKeeperکه در هندوستان فعالیت
میکند یکی از اولین شرکتهایی است که از این سیستم
استفاده میکند و خدماتش را مبتنی بر بالکچینها ارائه
میدهد .شرکت  PARAMنیز که دفتر مرکزی آن در
شهر بنگلور هندوستان قرار دارد نیز همین شیوه را برای
ارائه خدماتش در پیش گرفته تا نهتنها هزینهها بلکه
آینده فعالیت تجاری خود را تضمین کند .در این شرکت
نهتنها اطمینان و کاهش هزینهها مالک بوده بلکه سیستم
نوبتدهی و تعیین سود و مدت زمان بازگشت وام نیز
مورد نظر بوده است.
جلوگیری از اخالل در بیمه دیجیتال :یکی از کارکردهای
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ت
گوشهای از ج�ارب
ین
بالکچ�
اکر�
یک ب

دنیایی که
رمزارزها
میسازند
عماد عزتی

ی بالکچین و
وقتی صحبت از فناور 
دستاوردهای آن در کسبوکار و حتی
زندگی امروزی خودمان میکنیم قطعا
شنیدن تجربه یکی از افرادی که از این
خدمات استفاده کرده بهترین گزینه
است .به همین دلیل پای صحبتهای
دریک فوت نشستیم تا ببینیم او
چطور از این فناوری استفاده کرده
و دستاوردهایش چه بوده است.
فوت از سال  2013میالدی با این فناوری
سروکار دارد و به نوعی از آن استفاده
کرده است .این کارآفرین کانادایی در واقع
توانسته از این فناوری در ساخت وب 3
استفادههای قابل توجهی داشته باشد.

دانشبنیان
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همانطــور کــه قبــا اشــاره شــد دریــک فــوت از ســال
 2013میــادی در صنعــت بالکچیــن بــه عنــوان یــک
عضــو فعــال حضــور داشــته اســت .وی فارغالتحصیــل
دانشــگاه آکســفورد بــوده و چندیــن ســال ســابقه تدریــس
در زمینــه ارزهــای دیجیتالــی یــا ارزهــای رمزنــگاری شــده
را در کارنامــه خــود ثبــت کــرده اســت .فــوت طــی ســه
ســال اخیــر مدیــر بخــش بزرگــی از معامــات ارزهــای
دیجیتالــی بــوده و در بخــش اســتخراج ایــن نــوع ارزهــا
ســابقه درخشــانی بــرای خــود دســت و پــا کــرده اســت.
فــوت میگویــد« :دو ســال پیــش از یــک برنامــه ابتدایــی و
پیشفــرض بــرای ایجــاد زیرســاخت  IPFSاســتفاده کــردم
و اکنــون یکــی از کاربردیتریــن برنامههــا بــر مبنــای
 IPFSرا بــا ســرعت بســیار بــاال ارائــه دادم».
او در مــورد ســوابق حرفــهای و همچنیــن ورود بــه ایــن
عرصــه اینگونــه توضیــح میدهــد« :وقتــی ســال 2013
بــا عنوانــی بــه نــام بیتکویــن آشــنا شــدم ،در واقــع
وارد ایــن دنیــای دیجیتالــی شــدم .همــان اوایــل متوجــه
اهــداف بنیانگــذار ایــن نــوع پــول دیجیتالــی شــدم و
دیــدم وی بــرای تحقــق اهدافــش چطــور فعالیــت کــرده
و بــه قــول معــروف از چــه مراحلــی عبــور کــرده اســت.
بــه همیــن دلیــل بــرای دریافــت واقعیــت کار عمیقتــر و
دقیقتــر بــه ایــن موضــوع توجــه کــردم .اینجــا بــود کــه
توانســتم بــا اســتفاده از الگوریتمهــا و همچنیــن تجاربــی
کــه بــه دســت آورده بــودم روزانــه قیمــت بیتکویــن را
پیشبینــی کنــم و در ایــن زمینــه بعــد از تســلط خــودم
در ایــن بخــش ،تصمی ـ م گرفتــم بــه عالقهمنــدان ارزهــای
دیجیتــال آمــوزش دهــم کــه چطــور میتواننــد از مزایــای
ایــن رونــد اســتفاده بهینه داشــته باشــند .ایــن اتفــاق باعث
شــد گروهــی از عالقهمنــدان کنــار هــم جمــع شــویم تــا
نهتنهــا در زمینــه اســتخراج ایــن نــوع ارزهــا بلکــه در
زمینــه کاهــش مخاطــرات و ورود هکرهــا در بخشهــای
مختلــف آن نیــز راهکارهــای ارائــه کنیــم .بــه ایــن ترتیــب
اکنــون کالهبــرداری یــا حتــی سوءاســتفاده در ایــن نــوع
ارزهــای دیجیتالــی بــه حداقــل خــود رســیده و تقریبــا مانع
از آن شــدهایم».
او در ادامــه میگویــد« :عشــق مــن بالکچیــن اســت و
بــه همیــن دلیــل بــا افــراد زیــادی از جوامــع مختلــف
ارتبــاط دارم .یکــی از پروژههایــی کــه از آن بســیار راضــی
بــودم تامیــن مالــی یــک شــرکت بــه نــام RTrade
 Technologies ltdبــود کــه بــا اســتفاده از همیــن نــوع
ارزهــا انجــام شــد و بــا اســتخراج بیتکویــن توانســت
فعالیــت تجــاری خــود را آغــاز کنــد .این شــرکت اکنــون در
زمینــه قراردادهــای هوشــمند مشــغول ارائــه خدمــات قابــل
توجهــی بــه عالقهمنــدان و فعــاالن اســت .از آن زمــان تــا
امــروز دســتاوردهای قابــل توجهــی داشــتیم و همــواره در
راه توســعه قــرار داریــم چــون روز بــه روز کاربرهــای بیشــتر
وارد میــدان میشــوند کــه البتــه کاربردهــای زیــادی هــم
در مقابــل خــود میبیننــد».
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ت
این�نت بدنها چیست و چه اکر یا� ب�ای ما دارد؟

سیستمی برای لمس زندگی
عمادالدین عزتپناه

در نگاه اول قطعا از خودتان میپرسید« :اینترنت بدن»؟ این چه اصطالحی است؟
اصال این عبارت را درست خواندهاید؟ شاید هم با خودتان فکر کنید منظور
همان تجهیزات هوشمند همراهتان است و اصال نویسنده اشتباه کرده است.
جزو هر گروهی که باشید و هر فکری کرده باشید ،باید قبول کنید اینترنت بدن
یا  IoBامروزه مفهومی کامال کاربردی در جهان توسعهیافته است که در واقع بدن
انسان را به عنوان یک پلتفرم داده در نظر دارد و بر همین اساس فعالیت میکند.
شاید ترسناک باشد و کمی هم نگرانکننده اما وقتی بیشتر با دستاوردها و
امکاناتی که اینترنت بدن در اختیار ما قرار میدهد آشنا شوید ،یقین داشته باشید
شما هم یکی از پیروان و کاربرانش میشوید .حاال که کنجکاوی شما دو چندان
شده بیایید تا با هم به فرصتها و چالشهای پیش روی «اینترنت بدن» بپردازیم.
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اینترنت بدنها یا  IoBچیست؟

شــوکهای خفیــف الکتریکــی را بــه قلــب وارد میکنــد کــه
از بــروز مشــکل جلوگیــری کنــد .البتــه در برخــی از مــوارد
ایــن دســتگاهها قابلیــت کنتــرل از طریــق اتصــال بیســیم
یــا همــان وایفــای بــرای کنتــرل آنالیــن بیمــار را دارد .اجازه
دهیــد بــه نکتــه جالبــی در ایــن زمینــه اشــاره کنیــم :دیــک
چنــی ،معــاون اول رئیسجمهــور ایــاالت متحــده امریــکا کــه
از ایــن دســتگاه اســتفاده میکــرد ،ســال  2013میــادی بــه
دلیــل نگرانــی از هــک شــدن دســتگاه ضربانســاز قلبــش
کــه میتوانســت از طریــق وایفــای پزشــک کنتــرل شــود،
آن را بــا یــک نمونــه آنالــوگ عــوض کــرد.
امــا قــرص هوشــمند در واقــع دومیــن نمونــه از کاربردهــای
اینترنــت بــدن اســت .ایــن قرصهــا بــا اســتفاده از تراشـههای
کامپیوتــری کامــا هوشــمند هســتند و وقتــی بیمــار آنها را
میبلعــد آزمایشــگاه کوچــک ســیاری را وارد بــدن میکنــد
کــه از همــان ابتــدای کار مشــغول بــه جمـعآوری و مخابــره
اطالعــات بــه مرکــز ارتباطــی خــود میشــود .البتــه ایــن
پایــان کار نیســت چــون ایــن قرصهــا بعضــا دارای مــواد
موثــری مرتبــط بــا بیمــاری فــرد نیز هســتند کــه در زمــان و
مــکان دقیــق ایــن مــاده موثــر را وارد بــدن میکننــد.
اصلیتریــن کاربــرد ایــن نــوع قرصهــای هوشــمند مربــوط
بــه درمــان انــواع ســرطان اســت ،چــون پزشــکان بــا اســتفاده
از ایــن فنــاوری میتواننــد مقــدار مشــخصی از داروهــای
مــورد نظرشــان را دقیقــا بــه محــل مــورد نظــر تزریــق کننــد
و از عــوارض احتمالــی شــیوههای فعلــی بکاهنــد .ایــن
آزمایشــگاه کوچــک ســیار البتــه اطالعــات بالینــی دقیقــی
نیــز از بیمــار بــه صــورت آنالیــن مخابــره میکنــد کــه
قــدرت تصمیمگیــری پزشــکان بــرای اســتفاده از شــیوههای
مختلــف درمانــی را دوچنــدان میکنــد.
لنزهــای چشــمی هوشــمند از جملــه دیگــر کاربردهــای
ایــن فنــاوری اســت .همانطــور کــه از اســم ایــن تجهیــزات
مشــخص اســت لنزهــای چشــم قابلیــت ارتبــاط بــا اینترنــت
را دارنــد کــه امــروزه بــرای برخــی از بیماریهــای چشــمی
توســط پزشــکان بــه کار گرفتــه میشــوند .ایــن لنزهــا بــا
آنالیــز مایــع چشــمی و اندازهگیریهــای مختلــف اطالعــات
قابــل توجهــی از چشــم و سیســتم بینایــی فــرد بــرای
پزشــکان و متخصصــان ارســال میکننــد .البتــه امــروزه
پزشــکان مشــغول اســتفاده از ایــن فنــاوری بــرای افــراد مبتال
بــه دیابــت نیــز هســتند تــا بتواننــد بــه صــورت آنالین ســطح
قنــد خــون آنهــا را کنتــرل و مدیریــت کننــد.
ایــن پایــان کار نیســت! بهتازگــی  BCIیــا تراشــهای کــه بــا
مغــز انســان مرتبــط میشــود نیــز از راه رســیده و بــا اســتفاده
از ایــن تجهیــزات مغــز فــرد آنالیــن مــورد پــردازش قــرار
میگیــرد .ایــن شــیوه بهخصــوص بــرای افــراد دارای معلولیــت
بســیار کاربــردی اســت و در آینــده نزدیــک اســتفاده از ایــن
نــوع تجهیــزات بــرای ایــن بخــش از جامعــه کاربــردی خواهــد
بــود ،چــون ارســال ســینگالهای خارجــی میتوانــد بســیاری
از معلــوالن حرکتــی را تــا نزدیکــی زندگــی عــادی برســاند.
حــاال بیاییــد کمــی بــه طوفــان ذهنــی ایجــاد شــده شــما

اگــر بخواهیــم خیلــی ســاده موضــوع را بیــان کنیــم بایــد
بگوییــم وقتــی اینترنــت اشــیا بتوانــد بــا بــدن انســان ارتبــاط
برقــرار کنــد ،در واقــع اینترنــت بدنهــا ایجــاد میشــود.
پــس حــاال اگــر تخصصــی نــگاه کنیــم اینگونــه اســت
کــه اینترنــت بدنهــا در واقــع زیرمجموعــهای از اینترنــت
اشیاســت.
بخــش هیجانانگیــز اینجاســت کــه اصــوال بــدن انســان بــا
اســتفاده از تجهیزاتــی خــاص  -همــراه یــا کارگــذاری شــده
در داخــل بــدن  -بــه دنیــای مجــازی متصــل میشــود و
خــود بــه عنــوان یــک دیوایــس یــا وســیله هوشــمند عمــل
میکنــد.
بلــه درســت متوجــه شــدید ،از طریــق تجهیزاتــی کــه داخــل
بــدن قــرار داده میشــود دقیقــا مثــل فیلمهــای تخیلــی
کــه اکنــون بــه واقعیــت تبدیــل شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب
وقتــی بــدن بــا شــبکه جهانــی اینترنــت مرتبــط شــد نهتنهــا
مشــغول بــه تبــادل داده میشــود بلکــه بــه نوعــی میتــوان
آن را کنتــرل کــرد.
نکتــه اصلــی اینجاســت کــه بایــد بگوییــم اگرچــه شــما تازه
بــا ایــن عبــارت آشــنا شــدهاید امــا امــروزه نســل ســوم از
اینترنــت بدنهــا در کشــورهای توســعهیافته بــه کار گرفتــه
شــده کــه شــامل تجهیــزات خارجــی و داخلــی بــدن انســان
اســت.
یــک؛  Body externalکــه بــه عنــوان نســل اول از آنهــا یــاد
میشــود در واقــع تجهیــزات هوشــمند خــارج از بــدن اســت
کــه توانایــی ارتبــاط بــا شــبکه جهانــی اینترنــت را دارد .مثــل
ســاعتها و دســتبندهای هوشــمند.
دو؛  Body internalیــا همــان نســل دوم کــه تجهیزاتــی قابــل
نصــب داخــل بــدن هســتند .مثــل تجهیــزات پزشــکی بــرای
کنتــرل ضربــان قلــب  -ضربانســاز  -و نظارتهــای ســامتی
یــا قرصهــای دیجیتالــی.
ســه؛  Body embeddedیــا فنــاوری قابــل توجهــی کــه میتوانــد
بــا بــدن یکــی شــود یــا بــه قــول خودمــان در بــدن جــذب
شــود و بهراحتــی بــا دنیــای اینترنتــی مرتــب شــود.
بــه هــر حــال اصلیتریــن موضــوع ایــن اســت کــه اینترنــت
بدنهــا بــا پیشــرفت اتصالهــای بیســیم مطــرح شــده و
اکنــون بــه عنــوان یکــی از فناوریهــای نویــن در جهــان بــه
خصــوص کشــورهای توســعهیافته در علــم پزشــکی بــه کار
گرفتــه میشــود.

نمونههاییملموس

اگــر بخواهیــم نمونههایــی ملمــوس از اینترنــت بدنهــا ارائــه
دهیــم ،ابتــدا بایــد بــه نســل اول آن مراجعــه کنیــم و همــان
دســتگاه ضربانســاز قلــب را مثــال بزنیــم.
ایــن دســتگاه در واقــع قطعــهای بســیار کوچــک اســت
کــه در شــکم یــا قفســه ســینه بیمــار قــرار میگیــرد و بــا
کنتــرل و مدیریــت میــزان ضربــان قلــب در صــورت لــزوم
دانشبنیان
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اضافــه کنیــم؛ تــا ایــن لحظــه فقــط از کاربردهــای پزشــکی
ســخن گفتــه شــده و اکنــون پنجــرهای تــازه از کاربردهــای
اینترنــت بدنهــا بــرای شــما بــاز میکنیــم .چــون ایــن
فنــاوری فقــط کاربــرد پزشــکی نــدارد.
شــرکت  BioHaxکــه در زمینــه زیستمهندســی فعالیــت
میکنــد ســال  2015میــادی بــا هــدف ســهولت در بخشــی
از کارهــای روزمــره بشــر در ایــن زمینــه فعالیتهایــی را انجام
داد کــه جمعیتــی چهــار هــزار نفــری را بــه خــود مشــغول
کــرد.
ایــن شــرکت تراشــههایی را طراحــی کــرد کــه بــا کار
گذاشــتن آنهــا داخــل بــدن ،افــراد میتواننــد برخــی از
فعالیتهــای روزانــه خــود مثــل بــاز کــردن فقــل در منــزل،
اســتفاده از حســابهای بانکــی ،خریــد از دســتگاههای
فــروش ،پرداخــت قبــوض و اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومی
را بهراحتــی انجــام دهنــد ،چــون تراشــه موجــود در بدنشــان
تمامــی ایــن کارهــا را بــه صــورت اتوماتیــک انجــام میدهــد.
بــه عنــوان مثــال  50نفــر از کارمنــدان  Three Square Marketبــا
کاشــتن ریزتراشــه  RFIDکــه بــه انــدازه یــک دانــه برنج اســت
دقیقــا از ایــن خدمــات اســتفاده میکننــد و حتــی سیســتم
حضــور و غیــاب اداری آنهــا بــه ایــن روش کار میکنــد.

کلــی عــادات آنهــا در صــورت هــک شــدن ،منبعــی بــرای
بســیاری از رویدادهــا و اتفاقــات بعــدی میشــود کــه هرچــه
مقــام و جایــگاه آن فــرد در جامعــه باالتــر باشــد ،ایــن نگرانــی
نیــز افزایــش قابــل توجــه خواهــد داشــت .ایــن مســئله باعــث
شــد تــا ســال  2017میــادی ســازمان غــذا و داروی امریــکا بــا
صــدور فراخوانــی بــرای اســتفادهکنندگان از ایــن خدمــات ،بــه
گون ـهای برنامهریــزی کنــد کــه تراشــه یــاد شــده از بدنشــان
خــارج شــود.
شــاید بتــوان گفــت اینترنــت بدنهــا مشــکالتی هماننــد
مشــکالت احتمالــی در اینترنــت اشــیا را دارد و موضــوع
امنیــت ســایبری در ایــن بخــش قابــل توجــه اســت و احتمــاال
نگرانیهایــی در آینــده بــه همــراه خواهــد داشــت.
موضــوع حریــم خصوصــی نکت ـهای اســت کــه نبایــد بــه آن
بیتفــاوت باشــیم و هرگونــه انتشــار اطالعــات در ایــن زمینــه
بعضــا میتوانــد دردسرســاز باشــد و زندگــی روزمــره و اجتماعی
افــراد را بــا چالشــی نگرانکننــده روب ـهرو کنــد.
اصــوال کارشناســان در ایــن بخــش نیــز میگوینــد« :ایــن رونــد
بعضــا میتوانــد موضــوع سوءاســتفادهها و اخاذیهــای کالن از
افــراد قــرار گیــرد ،چــون اطالعــات در دســترس همــگان خواهد
بــود .بــه عنــوان مثــال اســتفاده از یــک ســمعک هوشــمند
اگرچــه شــنیدن را بــرای بیمــار بســیار ســاده میکنــد امــا
ایــن امــکان را بــه یــک هکــر باتجربــه میدهــد کــه بتوانــد
تمــام صــدای اطــراف و زندگــی روزمــره اســتفادهکننده از ایــن
ســمعک هوشــمند را ضبــط کنــد و در نهایــت از وی اخــاذی
کنــد».
بــه هــر حــال فناوریهــای نویــن در حــال پیشــرفت و توســعه
هســتند و نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ایــن رونــد ادامــه خواهــد
داشــت ولــی بهتــر اســت برنامهریــزی بــه گون ـهای باشــد کــه
بتوانیــم عــاوه بــر تامیــن امنیــت ،بهتریــن کارایــی را از ایــن
رونــد داشــته باشــیم.
منبع :فوربس

نگرانیها درباره اینترنت بدنها چیست؟

شــاید توجــه بــه مــورد مطــرح شــده دیــک چنــی ،معــاون اول
رئیسجمهــور امریــکا ،بهتریــن گزینــه بــرای بررســی نگرانی از
ایــن فنــاوری در میــان بشــر باشــد .کارشناســان در ایــن زمینــه
میگوینــد احتمــال هــک شــدن و دسترســی بســیار ســاده بــه
اطالعــات افــراد بــا اســتفاده از ایــن شــیوه میتوانــد نگرانیهای
عمــدهای بهخصــوص بــرای افــراد خــاص کــه مســئولیتهای
دولتــی دارنــد ،ایجــاد کنــد.
نگرانــی اصلــی اینجاســت کــه جمـعآوری اطالعــات از ســوی
ایــن ریزتراشــهها از بــدن ،فعالیتهــای روزانــه و بــه طــور
دانشبنیان
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اگــر بــاور کنیــم مایــک کاگنــی یــک متخصــص بــازار ســرمایه
اســت و همــواره در ایجــاد ســودهای کالن مهارت خاصــی دارد،
میبینیــم وی در حــال ســاختن یــک شــرکت میلیــارد دالری
ی نویــن بالکچینــی اســت.
بــا اســتفاده از فنــاور 
او پــس از انتشــار گزارشهــای منفــی دربــاره فرهنــگ غیرقابــل
قبــول شــرکتهای ارائهدهنــده وامهــای آنالیــن مثــل SOFI
در واقــع بــه نوعــی فعالیتــش را دو برابــر کــرده و شــرکتی با نام
 Figure Technologiesرا ثبــت کــرده و معتقــد اســت ایــن
شــرکتها بـهزودی ارزشهــای کالنــی در محاســبات اقتصــادی
ایجــاد خواهنــد کرد.
شــرکتی کــه تنهــا یــک ســال از فعالیتــش میگــذرد و در
بررسـیهای جدیــد بودجـهای مشــخص شــده ارزش اقتصــادی
اکنــون بــه یــک میلیــون دالر رســیده اســت و میتــوان از
 Figure Technologiesبــه عنــوان یــک اســب تکشــاخ -
اســب تکشــاخ اســتعارهای اســت از شــرکتهای اســتارتآپی
کــه کمتــر از دو ســال بــه ارزش یــک میلیــارد دالر میرســند -
بــرای مایــک کاگنــی یاد کــرد کــه ارزش افــزوده باالیــی برایش
ایجــاد کــرده اســت.
دور تــازه ســرمایهگذاریهای انجامشــده در Figure
 Technologiesو برآوردهایــی کــه بهتازگــی از ایــن شــرکت
منتشــر شــده بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه تنهــا در هفــت روز
 100میلیــون دالر ســرمایهگذاری مجــدد در شــرکت انجــام
شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه نمودارهــای موجــود از رونــد
ســرمایهگذاری در شــرکت نشــان میدهــد تنهــا در ایــن دوره
بــه عنــوان مرحلــه  103 ،Cمیلیون دالر ســرمایهگذاری تــازه در
دانشبنیان

شــرکت صــورت گرفتــه و مجمــوع ســرمایهگذاریهای انجــام
شــده از ابتــدای ســال قبــل تــا ایــن تاریــخ بــه  225میلیــون
دالر رســیده اســت.
بــه ایــن ترتیــب جمــع ســرمایهگذاریهای انجــام شــده از
ابتــدای تاســیس شــرکت تــا امــروز رقمــی نزدیــک بــه 1/2
میلیــارد دالر اســت .ایــن همــان اســب تکشــاخ کاگنــی اســت.
آینــده اقتصــادی قابــل توجــه عاملــی بــوده تا بــرای دومیــن بار
امســال شــاهد افزایــش ســرمایه شــرکت باشــیم چــون اوایــل
ســال  2019نیــز  65میلیــون دالر ســرمایهگذاری در مرحلــه
 Bانجــام شــد.
بررســیها نشــان میدهــد دور تــازه ســرمایهگذاریها از
ســوی شــرکت  Morgan Creek Digitalصــورت گرفتــه
کــه در پــی آن MUFG Innovation Partnersو ســایر
ســرمایهگذاران جدیــد نیــز از راه رســیدهاند .در ایــن میــان
میتــوان بــه ، DCMگــروه ارزهــای دیجیتــال ،ســرمایهگذاری
 ، HCM ،Ribbit CapitalســرمایهگذاریRPM ، DST
 Globalو ســایر مــوارد اشــاره کــرد.
بــه هرحــال نبایــد فرامــوش کنیــم کاگنــی تنها یک ســال پس
از تــرک  SOFIدر ســال  2017میــادی شــرکت  fundingرا
پایهگــذاری کــرد .البتــه زمانــی کــه کاگنــی رهبــری  SOFIرا
نیــز برعهــده داشــت تمایــل زیــادی بــرای ســرمایهگذاری در
ایــن شــرکت دیــده میشــد بــه صورتــی کــه در یــک مرحلــه
افزایــش ســرمایه شــرکت از  500میلیــون دالر دوبرابــر شــد.
هــر چنــد بعــد از ماجراهــای یــاد شــده دربــاره شــیوه فعالیــت
اقتصــادی ایــن شــرکت یکبــاره جاذبــه ســرمایهگذاری در
 SOFIاز بیــن رفــت .بــه عنــوان مثــال یکــی از مــوارد مطــرح
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شــده طــرح پرونــدهای از ســوی یکــی از کارمنــدان ارشــد
شــرکت بــود کــه دلیــل اخراجــش اعتــراض بــه آزارهــای
مدیــرش بــود.
دقیقــا چنــد مــاه بعــد از ایــن تجربــه در شــرکت SOFI
کاگنــی از ایــن شــرکت اســتعفا داد و شــرکت خــود Figure
را تاســیس کــرد کــه ایــن شــرکت بــا اســتفاده از سیســتم
بالکچیــن وامهایــی را در قالبهــای مختلــف بــه متقاضیــان
ارائــه میکنــد.
ابتــدای راه  Figureوارد معامــات بــازار ســهام شــد و در مدتی
کوتــاه بخــش ارائــه وامهــای خریــد منــزل بــا نــام Figure
 Home Equityایجــاد کــرد .البتــه در این فعالیت شــرایطی
فراهــم شــده تــا مالــکان خانــه بتواننــد در قالــب واگــذاری
بخشــی از ســهام منــزل خــود وام دریافــت کننــد.
کاگنــی پــس از تجربــه موفقیتهــای قابــل توجــه در ایــن
نــوع ارائــه وام از برنامـهای بــه نــام «وام معکــوس» پردهبــرداری
کــرد .ایــن برنامــه کــه  Figure Home Advantageنــام
گرفــت ،در واقــع خانــهای را از صاحبــش خریــداری کــرده و
همــان ملــک را تــا زمانــی کــه طرفیــن عالقهمنــد بودنــد
بــه فروشــنده اجــاره مــیداد .ارائــه ایــن نــوع وامهــا کــه
البتــه تقاضــای باالیــی نیــز در جامعــه بــه خــود اختصــاص
داده ،اکنــون شــرکت  Figureرا ترغیــب بــه ارائــه وامهــای
دانشــجویی نیــز کــرده اســت.
افزایــش تقاضــای دریافــت خدمــات وام از شــرکت کاگنــی در
روزهــای اخیــر بســیار باالســت و در آخریــن گزارشــی کــه
از ســوی ایــن شــرکت مبنــی بــر میــزان ارائــه وام منتشــر
شــده آمــده ،بیــش از  700میلیــون دالر انــواع وام در اختیــار
دانشبنیان

متقاضیــان قــرار گرفتــه اســت.
اگــر بخواهیــم از چنــد و چــون ارائــه وام در شــرکت Figure
مطلــع باشــیم بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه درگاه ارائــه وام
ایــن شــرکت در  Provenance.ioیــک درگاه بالکچینــی بــا
نــام تامیــن مالــی و فــروش HELOCsاســت کــه معمــوال
مــورد اســتفاده مدیــران ارشــد بانکهــا و صندوقهــای
اعتبــاری قــرار میگیــرد.
کاگنــی در ایــن زمینــه میگویــد« :تیــم شــرکت  Figureدر
کمتــر از دو ســال فعالیــت خــود موفقیتهــای قابــل توجهــی
بــه دســت آورده کــه میــزان ســرمای ه شــرکت کامــا گــواه این
مدعاســت و بــه طــور کلــی افزایــش ســرمایه شــرکت بــه مــا
اجــازه میدهــد تــا بــه متقاضیــان بیشــتری چــه داخــل خــاک
ایــاالت متحــده و چــه خــارج از کشــور پاســخ دهیــم».
آنتونــی پولپیانــو ،بنیانگــذار شــرکت مــورگان کریــک دیجیتال
کــه بــا ســرمایه گــذاری قابــل توجهــی توانســته یــک صندلــی
در هیئــت مدیــره  Figureبــرای خــود دس ـتوپا کنــد نیــز
میگویــد« :برآوردهایــی کــه انجــام دادهایــم نشــان میدهــد
در آینــده نزدیــک تمــام بــازار ســهام ،اوراق قرضــه و ارز و طــا
بــه صــورت ارزهــای دیجیتالــی رهبــری خواهــد شــد ،بنابراین
تصمیــم گرفتیــم در  Figureبــه عنــوان یــک شــرکت موفــق
ســرمایهگذاری کنیــم».
وی معتقــد اســت اســتفاده از فنــاوری بالکچیــن در واقــع
فرصتــی بــرای اطمینــان ،افزایــش بهــرهوری و ســرعت عمــل
یــا کاهــش هزینههــای ارائــه وام بــه متقاضیــان اســت و همین
فنــاوری باعــث شــده تــا شــرکتهایی مثــل  Figureبــه
موفقیتهــای قابــل توجهــی دســت یابنــد.
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اجــازه دهیــد بــه ایــن واقعیــت اشــاره کنیــم کــه صرفــا
اســتفاده از دســتگاه هوشــمندی کــه بــه دســتگاه
دیگــری متصــل اســت کاربردهــای اصلــی اینترنــت
اشــیا را نشــان نمیدهــد .بــه عنــوان مثــال ردیابهــای
دیجیتالــی ،دســتگاههای بهداشــتی و دریچههــای
تخلیــه کــه بــا اینترنــت کنتــرل میشــوند ،همــه و همــه
از ایــن فنــاوری اســتفاده میکننــد امــا آیــا واقعــا ایــن
همــه انتظــار مــا از IoTهاســت؟ پــس چــه کاربــردی
بــرای شــرکتها میتوانیــم انتظــار داشــته باشــیم؟
در نــگاه اول شــاید بتــوان گفــت اینترنــت اشــیا
میتوانــد بــه شــرکتها در افزایــش رضایتمنــدی
مشــتریان ،کاهــش هزینههــا ،بهبــود کارایــی عملیاتــی
و بــه دســت آوردن مزیــت رقابتــی کمــک شــایانی کنــد.
امــا هنــوز پنــج فرصــت برتــر در ایــن زمینــه وجــود دارد
کــه بســتر بســیاری از فعالیتهــای آتــی شــرکتها در
دنیــای مــدرن بشــر خواهــد بــود.

یک؛ بهینهسازی مصرف
انرژی و افزایش پایداری

 IoTایــن امــکان را بــه مــا میدهــد کــه با هوشمندســازی
ســازهها و ســاختمانها میــزان قابــل توجهــی در مصــرف
انــرژی صرفهجویــی داشــته باشــیم و برآوردهــا بیانگــر ایــن
نکتــه اســت کــه میتــوان بــا اســتفاده از اینترنــت اشــیا
حداقــل تــا  25درصــد مصــرف انــرژی را در ســاختمانها
کاهــش داد .بــه عنــوان مثــال بــا اســتفاده از سنســورهای
شناســایی حضــور افــراد در محیــط میتــوان تشــخیص داد
کــه در لحظــه چنــد نفــر در یــک مــکان یــا اتــاق حضــور
دارنــد و براســاس آن میــزان نــور و حــرارت اتــاق را تنظیــم
کر د .
ایــن درحالــی اســت کــه حتــی امــکان مدیریــت ایــن
رونــد از کیلومترهــا دورتــر نیــز وجــود دارد کــه نهتنهــا
در کاهــش هزینههــا کمــک شــایانی بــه اقتصــاد میکنــد
بلکــه بــا توجــه بــه کاهــش مصــرف انــرژی بهتریــن گزینه
بــرای حفاظــت از محیــط زیســت اســت .البتــه ایــن
سنســورها میتواننــد میــزان و درصــد اشــتغالی اتاقهــا
در شــرکتها ،موسســات و مراکــز خدماتــی ،آموزشــی و
درمانــی را نیــز مشــخص کننــد تــا بــرای اســتفاده بهینــه
از فضــای ســاختمان برنامهریــزی کنیــم و بهــرهوری را در
دانشــگاهها و برخــی مشــاغل دیگــر تــا  40درصــد افزایــش
دهیــم.
شــاید بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه پایــان ایــن کارایــی
رســیده ،در حالــی کــه هنــوز ایــن سنســورها میتواننــد
خدمــات مناســبی ارائــه کننــد و هزینههــای تعمیــرات
و نگهــداری ســازهها را بهخصــوص در مراکــز عمومــی
و شــرکتهای پررفــت و آمــد کاهــش دهنــد؛ زیــرا بــا
اســتفاده از آنهــا میتــوان قطعــی ســیم و کابــل ،نشــتی
آب و گاز و از ایــن قبیــل مــوارد را قبــل از بــروز خســارت
شناســایی و تعمیــر کــرد.
دانشبنیان
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دو؛ داراییها و موجودی شرکتها

یکــی از مهمتریــن بخشهــا در شــرکتها بخــش
مالــی و حســابداری اســت کــه هــر ســاعت و هــر ســال
بایــد تــراز باشــد .اینجاســت کــه دوبــاره  IoTیــا
همــان اینترنــت اشــیا بــه کمــک اقتصــاد مــا میآیــد.
در بســیاری از شــرکتها ،بهخصــوص شــرکتهای
بــزرگ ،انبــارداری و همچنیــن بررســی امــوال مصرفــی
و تجهیــزات ســاالنه نهتنهــا زمــان بلکــه هزینــهزیــادی
از بخــش حســابداری و مالــی میگیــرد .در حالــی کــه
بــاز هــم اینترنــت اشــیا میتوانــد راهحلــی کمهزین ـه و
ســریعتر در ایــن زمینــه ارائــه کنــد.
بــه عنــوان مثــال در یــک بیمارســتان دانســتن اینکــه
تجهیــزات مــورد نیــاز یــا حتــی داروهــای مــورد نیــاز
پرســتاران در کــدام اتــاق یــا قفســه قــرار دارد عــاوه بــر
اینکــه میتوانــد بعضــا جــان بیمــاران را نجــات دهــد،
قطعــا در کاهــش هزینههــا نیــز بســیار تاثیرگــذار اســت.
در ایــن شــیوه حســگرها و ردیابهــای الکترونیــک
میتواننــد مانعــی بــزرگ در مقابــل ســرقتهای
احتمالــی ،اســتهالک غیرضــروری و حتــی فرســودگی
کاال در گوشـهای از انبــار باشــند .ایــن خدمــات میتوانــد
بــه هتلــداران ایــن امــکان را بدهــد کــه چمدانهــا،
تجهیــزات مــورد نیــاز ارائــه ســرویس بــه مســافران ،انواع
ظــروف غذاخــوری و ...را در کل هتــل ردیابــی کننــد و
از هدررفــت منابــع جلوگیــری کننــد .آیــا تــا بــه حــال
بــه ایــن نکتــه فکــر کردهایــد کــه ســاالنه چنــد لیــوان،
بشــقاب ،ســینی ،قاشــق و چنــگال در هتلهــا گــم
میشــود؟

سه؛ افزایش امنیت و محیطهای سالم

یکــی دیگــر از گرفتاریهــا در مراکــز بــزرگ اقامتــی مثــل
هتلهــا یــا شــرکتهای چنــد ملیتــی کــه معمــوال در یــک
ســاختمان بــزرگ بــا هــزاران پرســنل فعالیــت میکننــد،
موضــوع رعایــت اســتانداردها و بهداشــت و پاکیزگی محیط
کار اســت .اینجاســت کــه دوبــاره فنــاوری اینترنــت اشــیا
میتوانــد وارد عمــل شــود و در کاهــش هزینههــا و زمــان
ایــن مراکــز نقــش مهــم و کلیــدی ایفــا کنــد .حســگرها
میتواننــد کیفیــت آب و هــوای داخــل ســاختمان را در
تمــام ســاعات روز کنتــرل کننــد و در صــورت نیــاز نســبت
بــه بهبــود آن بــه شــکلی خــودکار گام بردارنــد و در بخــش
دیگــر حتــی میتواننــد زمــان تخلیــه ســطلهای زبالــه
تکتــک اتاقهــا را بــه بخــش خدمــات یــادآوری کننــد
یــا اینکــه بــرای دور کــردن حشــرات از ســاختمان فعــال
شــوند .بــه عنــوان مثــال یکــی از کاربردهــای ســاده IoT
در ایــن بخــش کنتــرل کیفیــت آب اســتخر و میــزان مــواد
ضدعفونیکننــده مــورد نیــاز بــرای تصفیــه آب یــا زمــان
آبیــاری فضــای ســبز و گلدانهــای داخــل ســاختمان
اســت.
دانشبنیان
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چهار؛ مشتریان وفادار و
تجربه عالی خرید آنها

کــه مثــل زنــگ ســاعت بــرای بیــدار شــدن از خــواب
افــراد اســت و ناخواســته آن فــرد را دســت بــ ه جیــب
میکنــد .ایــن شــیوه در میــان شــرکتهای تبلیغاتــی
بــه «انگشـتنگاری مشــتری» معــروف شــده اســت .ایــن
شــیوه در فرودگاههــا ،ســالنهای زیبایــی ،ســالنهای
ورزشــی ،هتلهــا ،فروشــگاههای زنجیــرهای و البتــه
ن یــا کافیشــاپها بســیار کاربــردی اســت.
رســتورا 
آیــا تاکنــون دقــت کردهایــد چــرا وقتــی پــای صنــدوق
فروشــگاههای زنجیــرهای بــرای پرداخــت میرویــد،
شــماره تلفــن همــراه شــما را میخواهنــد؟
خــب حــاال کــه بــا پنــج کاربــرد قابــل توجــه اینترنــت
اشــیا در کس ـبوکارها یــا شــرکتها آشــنا شــدید یــک
ســوال دیگــر مطــرح میشــود کــه چطــور مدیــران
شــرکتها میتواننــد از ایــن خدمــات بــا هزینــه
مناســب اســتفاده کننــد؟ یــا بــه قــول معــروف چطــور
بهینــه از ایــن خدمــات اســتفاده کننــد؟ در ادامــه شــش
ی
روش مقــرون بــه صرفــه بــرای اســتفاده از ایــن فنــاور 
برایتــان میگوییــم.

اصــوال هــر تولیدکننــدهای عالقهمنــد اســت
بتوانــد متناســب بــا نیــاز و ســلیقه بــازار اقــدام بــه
ســرمایهگذاری کنــد ،بــه ایــن ترتیــب دســتیابی بــه
اطالعــات بــازار میتوانــد میلیونهــا نــه ،بلکــه دههــا
میلیــارد ارزش افــزوده بــرای تولیدکننــدگان بــه همــراه
داشــته باشــد .در ایــن بخــش بــاز هــم  IoTمیانــه
میــدان دیــده میشــود و بــا اســتفاده از فناوریهــای
نویــن مثــل تشــخیص چهــره ایــن امــکان را بــرای
تولیدکننــدگان فراهــم میکنــد تــا بتواننــد ذائقــه،
ســبک زندگــی ،اخــاق و روحیــات مشــتریان را قبــل از
تولیــد در اختیــار داشــته باشــند و متناســب بــا آن وارد
بــازار شــوند .ایــن فنــاوری در فروشــگاههای زنجیــرهای
بــزرگ اکنــون بــه کار گرفتــه میشــود کــه اتفاقــا نتیجــه
بســیار مناســبی هــم بــه همــراه داشــته اســت.
در ایــن شــیوه قطعــا فروشــگاهها متناســب بــا ذائقــه،
ســلیقه ،ســبک زندگــی و ...میتواننــد قفســهها را بــه
گونــهای طراحــی کننــد کــه خریــداران در کوتاهتریــن
زمــان ممکــن بهتریــن گزینــه مــورد نیازشــان را بــا
قیمتــی مناســب تهیــه کننــد تــا بــا تجرب ـهای عالــی از
خریــد بــاز هــم بــه همــان فروشــگاه ســر بزننــد و بــه
قــول خودمــان مشــتری وفــادار آن فروشــگاه باشــند.

قانــون اول :فقــط بــه دنبــال آخریــن فنــاوری
نباشــید
فرامــوش نکنیــد اگرچــه فنــاوری اینترنــت اشــیا جــزو
جدیدتریــن دســتاوردهای دنیای هوشــمند بشــری اســت
امــا بــرای اســتفاده از ایــن فنــاوری در کســبوکارتان
نیــازی نیســت همیشــه جدیدتریــن فنــاوری را بــه
کار گیریــد یــا جدیدتریــن دســتگاهها را در اختیــار
داشــته باشــید ،بلکــه میتوانیــد متناســب بــا نیــاز و
کار شــرکت یــا کســبوکارتان حتــی از فناوریهــای
قدیمیتــر اســتفاده کنیــد .پــس تــا زمانــی کــه الزامــی
بــه اســتفاده از جدیدتریــن فنــاوری نداریــد بــرای تهیــه
آنهــا اقــدام نکنیــد و بــا همــان فنــاوری کــه کار شــما را
راه میانــدازد ،ســر کنیــد.

پنج؛ مصرفکنندگان و فرصتهای طالیی

در زندگــی دیجتیالــی امــروز و البتــه ســبک زندگــی
صنعتــی مــا یکــی از مهمتریــن دغدغههــای
تولیدکننــدگان و شــرکتهای خدماتــی تبلیغــات
هدفمنــد و دقیــق اســت .نیــازی کــه میتوانــد
سرنوشــت یــک ســرمایهگذاری را تعییــن کنــد و آن
را یــا بــه قلههــای موفقیــت برســاند یــا برعکــس بــا
میلیاردهــا دالر زیــان راهــی دره خاطرههــا کنــد .پــس
 IoTیــا همــان اینترنــت اشــیا دوبــاره از راه میرســد
و بــه ســرمایهگذاران امتیازاتــش را یــادآوری میکنــد.
ایــن فنــاوری بــرای شــرکتهای خدماتــی امکاناتــی
فراهــم میکنــد تــا ســابقه دقیقــی از خریدهــا و دریافــت
خدمــات مشــتریان را در اختیــار داشــته باشــند و دقیقــا
براســاس ســبک زندگــی آنهــا یــا ســلیقه خریدشــان
تبلیغــات هدفمنــدی را منتشــر کننــد.
بــه عنــوان مثــال اگــر خانــوادهای در منطقــه غربــی
لنــدن هــر هفتــه چهــار بســته دســتمال کاغــذی بــا
یــک برنــد خــاص از یــک فروشــگاه خــاص خریــداری
میکنــد ،در واقــع هربــار بــا پرداخــت فاکتــور فروشــگاه
از خــود ردپایــی بــهجــای گذاشــته کــه شــرکتهای
تبلیغاتــی میتواننــد بــا اســتفاده از آن در هفتــه ســوم
یــا حتــی صبــح روز موعــود تبلیغــات همــان دســتمال
کاغــذی را بــا تخفیــف ویــژه بــرای وی ارســال کننــد
دانشبنیان

قانون دوم :از مقیاس کوچک استفاده کنید
بــرای اســتفاده از ایــن خدمــات نیــازی بــه زیرســاخت
گســترده و قابــل توجهــی نیســت و ایــن تصــور اشــتباه
را کــه بــرای اســتفاده از اینترنــت اشــیا حتمــا بایــد
زیرســاختهای گســتردهای در اختیــار داشــته باشــید
کنــار بگذاریــد ،چــون فقــط بــه جیبتــان خیانــت
کردهایــد .ســعی کنیــد ابتــدا بــا اســتفاده از یــک پــروژه
کوچــک موفقیتهــا و همســو بــودن آن بــا اهــداف
خودتــان را امتحــان کنیــد و اگــر دســتاورد مناســبی
داشــتید ،بــه دنبــال توســعه باشــید.
قانــون ســوم :دســتگاههای آنالــوگ یــا
غیرهوشــمند را حتمــا هوشــمند کنیــد
وقتــی تجهیــزات شــما هوشــمند نیســت چطــور تصمیــم
داریــد از فنــاوری اینترنــت اشــیااســتفاده بهینــه داشــته
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باشــید و در وقــت و زمــان خودتــان صرفهجویــی کنیــد؟
پــس از امــروز نســبت بــه هوشــمند کــردن تجهیــزات
دفتــر یــا شــرکت خودتــان اقــدام کنیــد و براســاس
یــک برنامــه ایــن کار تمــام کنیــد ،زیــرا بــا ایــن روش
میتوانیــد تجــارب خارقالعــادهای در کســبوکارتان
داشــته باشــید.

کــه بــرای خودتــان دســت و پــا کردهایــد .فرامــوش
نکنیــد وقتــی بــه دنبــال اســتفاده از اینترنــت اشــیا
بــرای ارتقــای کســبوکار خودتــان هســتید ،در واقــع
همــه چیــز بــه همــه چیــز متصــل اســت و در نتیجــه
بایــد از دسترســی هکرهــا بــه اطالعــات تــا جــای
ممکــن جلوگیــری کنیــد .پــس بــرای اســتفاده درســت
از سیســتمهای امنیتــی هرگــز بــه چشــم هزینــه بــه آن
نــگاه نکنیــد چــون ایــن موضــوع یــک ســرمایهگذاری
بــرای شماســت .البتــه پــول اضافــه دادن هــم هنــر
نیســت.

قانــون چهــارم :از ارائهدهنــدگان خدمــات
اینترنــت ارزان اســتفاده کنیــد
هوشــمند کــردن اشــیا بــدون شــبکه داخلــی یــا شــبکه
جهانــی اینترنــت امکانپذیــر نیســت .بــه همیــن دلیــل
قبــل از هــر کاری بــه دنبــال بهتریــن گزینــه بــرای
انتخــاب شــبکه داخلــی یــا حتــی ارائهدهنــده خدمــات
اینترنــت بینالمللــی باشــید .در صــورت انتخــاب بهتریــن
گزینــه شــک نداشــته باشــید کــه رقــم قابــل توجهــی بــه
حســاب شــرکت تخفیــف گرفتهایــد .بــه عنــوان مثــال
اســتفاده از شــبکههای  LPWANیــا Low Wide
 Area Wideمیتوانــد هزینــه عملیاتــی را بــه میــزان
قابــل توجهــی کاهــش دهــد.

قانون ششم :هرگز کوتاهمدت فکر نکنید
بــا توجــه بــه تمــام قوانیــن مطــرح شــده حــاال نوبــت بــه
ایــن رســیده کــه یــادآور شــویم حتمــا در نظــر داشــته
باشــید نبایــد هرگــز بــه ایــن شــیوه کوتاهمــدت بنگریــد
یــا فکــر کنیــد ،بلکــه بایــد بــرای رســیدن بــه اهــداف
خودتــان بلندمــدت فکــر کنیــد و دقــت داشــته باشــید
کــه ســرمایهگذاری در اینترنــت اشــیا فرصتــی بــرای
شــما ایجــاد میکنــد کــه در بلندمــدت بتوانیــد ســود
تضمینشــدهای از کســبوکارتان داشــته باشــید.
منبع:
-top /06 /12 /2019 /https://readwrite.com
areas-where-companies-want-iot- -5
/solutions

قانــون پنجــم :بــرای امنیــت ناخــن خشــک
نباشــید
یکــی از مهمتریــن نــکات بــرای کاربــرد دقیــق اینترنــت
اشــیا موضــوع امنیــت اکوسیســتم یــا شــبکهای اســت
دانشبنیان
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پرونده
گ
ت
خدما� در گفتوگو ب� بنیانگذاران
ن�یه به استارتآپهای

شرط اول؛ رضایت مشتری
نگاهی به کالم مدیران و مسئوالنی که با علم و فناوری ارتباط دارند ،بیندازید ،درمییابید که امید زیادی به
استارتآپها ،گردش مالی آنها و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیمشان وجود دارد .اکوسیستمی که بهتازگی
در کشور شکل گرفته و با آزمون و خطا اندکاندک در حال پیدا کردن مسیر خود است .استارتآپها تا امروز
نشان دادهاند که هر چند راهی طوالنی تا به بلوغ رسیدن در پیش دارند اما امید بستن به آنها بیراه نیست و
با سرعتی که در پیش گرفتهاند ،میتوانند یکی از راههای مهم کشور برای حل مشکالت اقتصادی باشند.
در میان تمام حوزههایی که استارتآپها به آنها ورود کردهاند ،حوزه خدمات آنالین ،از گستردگی و جذابیت
باالیی برخوردار است .در حال حاضر چندین استارتآپ موفق در حال خدمترسانی به مردمی هستند که برای
نظافت ،رنگآمیزی یا تعمیرات منزلشان نیاز به نیروی متخصص دارند .بعضی از آنها پا را فراتر گذاشته و خدماتی
چون تعمیر موبایل در محل یا گرفتن آزمایش خون در خانه را نیز انجام میدهند .حوزه خدماتی که مردم روزانه
به آنها نیاز دارند ،در روزگاری که سرعت همه چیز باالست و همه میخواهند کارشان سریع و باکیفیت انجام
شود ،بزرگتر از چیزی است که با حضور یک استارتآپ جا برای فعاالن دیگر این اکوسیستم نباشد .عالوه بر
این ،حضور استارتآپهای قدرتمند در این حوزه ،مانند هر حوزه دیگری ،سبب میشود شرایط رقابتی باقی
بماند و استارتآپها برای ماندن در این بازار پرسود ،روی مزیتهای رقابتی خود کار کنند .چیزی که هم به
نفع صاحبان استارتآپهاست ،هم مردم و هم کسانی که به عنوان نیروی متخصص با آنها همکاری دارند.
توگو
با توجه به مواردی که ذکر شد ،در پرونده پیش رو با سه بنیانگذار استارتآپهای خدماتی به گف 
پرداختیم تا هم با زیر و بم فضای این استارتآپها و حوزههایی که پوشش دادهاند ،آشنا شویم و هم
دریابیم در این مسیر چه مشکالتی پیش پای این استارتآپها وجود دارد .بنیانگذارانی که رضایت
مشتریان را شرط اول موفقیت خود در این حوزه میدانند و معتقدند چنانچه بهدرستی کار شود ،با
وجود تمام مشکالت و اقتصادی و تحریمها ،راه برای رشد و توسعه این اکوسیستم باز است.

دانشبنیان
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گفتوگو ب� حامد ت�ج ی ن
مد�عامل استارتآپ آچاره
الد� ،ی

نیازمند درک درستی از اکوسیستم
استارتآپی هستیم
مریم بهروزیان
مشاغل مرتبط با حوزه خدمات با سرعت قابل توجهی در حال رشد هستند .در کشور ما نیز شرکتهای متعدد و
استارتآپهای مختلفی در این حوزه مشغول فعالیتند که بیگمان یکی از شناختهشدهترین استارتآپهای حوزه
خدمات ،استارتآپ «آچاره» است .حامد تاجالدین مدیرعامل و همبنیانگذار شرکت دانشبنیان «ساناگستر سبز» است
که استارتآپ «آچاره» اسم یکی از محصوالت این شرکت است .تاجالدین فارغالتحصیل مهندسی برق و  MBAاز
دانشگاه صنعتی شریف است که دوره دکتری را در تورنتو کانادا و دوره پست داک را هم در فرانسه گذرانده است.
توگو با دانشبنیان از نحوه شکلگیری استارتآپ آچاره و
این فعال استارتآپی در گف 
فرصتهای پیش روی استارتآپها برای فعالیت در حوزههای خدمات میگوید.
دانشبنیان

شماره سیوششم آذرماه 1398

90

ایده راهاندازی استارتآپ آچاره چطور شکل
گرفت؟
در دورهای که کانادا بودم ،یک استارتآپ داشتم که به
دالیلی شکست خورد .با دوستان که صحبت میکردیم،
متوجه شدیم در ایران عده زیادی از کارمندان هستند که
تخصصهایی مثل تاسیسات ساختمان دارند و میتوانند
در تعطیالت آخر هفته یا بعد از تعطیلی از فعالیت روزانه از
طریق آن کسب درآمد کنند .از طرف دیگر متوجه شدیم
راه موثقی برای دسترسی افراد به چنین متخصصانی در
ایران وجود ندارد .بنابراین ما تصمیم گرفتیم از طریق یک
پلتفرم ،این دو جامعه رابه هم وصل کنیم .یعنی شبکهای
از متخصصان که وقت آزاد دارند یا حتی شغل اصلیشان
است ،به شبکهای از مردم در هر جای ایران وصل کنیم.
در واقع ما با آیتی میتوانیم نیاز متخصصان به اجاره یک
مغازه یا حضور در یک لوکیشن ثابت را برطرف کنیم.
آچاره از کی استارت خورد؟
از سال  94طرح اولیه استارت خورد اما از آنجا که
کوفاندرهای مجموعه در کشورهای مختلف بودند،
راهاندازی اصلی مجموعه به اواخر سال  95برمیگردد که
همگی در ایران دور هم جمع شدیم .ما همزمان که روی
آچاره کار میکردیم ،شرکت «ساناگستر سبز» را هم ثبت
کردیم .در ابتدای راه خودمان استارت زدیم اما بعد از یک
سال توانستیم سرمایهگذار هم جذب کنیم.
االن چه تعداد تکنسین در فضای آچاره مشغول
به کار هستند؟
در ابتدای مسیر ما هیچ تکنسینی نداشتیم .همزمان
که داشتیم کدنویسی میکردیم ،وارد سایت دیوار
میشدیم و آگهی میدادیم که نظافت منزل انجام
میدهیم و همزمان آگهی میکردیم که به کارگر
نظافت منزل نیاز داریم .به همین
طریق افرادی را که دنبال کارگر
بودند به کارگران نظافت منازل
لینک میکردیم .در واقع با این روش
داشتیم به نکاتی که باعث توسعه
محصول میشد ،پی میبردیم.
بنابراین عمال از صفر شروع کردیم
اما این روزها داریم به عدد  50هزار
متخصص فعال در آچاره نزدیک
میشویم و در حوزههای مختلف
ورود میکنیم.
چطور این تکنسینها را
انتخاب میکنید؟
تکنسینهایی که در آچاره مشغول
به فعالیت میشوند ،دو دستهاند .یا
یک فرد هستند که مراحل گزینش و
آموزش را طی میکنند و در صورت
تایید ،در آچاره مشغول به فعالیت
میشوند و دسته دوم ،شرکتهایی
دانشبنیان

هستند که در حوزههای مختلف فعالیت میکنند؛ مثل
استارتآپهایی که در حوزههای خدماتی نظیر تعمیرات
موبایل مشغولند .در واقع این استارتآپها از یوزر بیس
آچاره استفاده میکنند و خدماتشان را از این طریق به
مصرفکننده عرضه میکنند .به این ترتیب ما نزدیک به
 300حوزه خدماتی را پوشش میدهیم.
عملکرد استارتآپ آچاره چه تفاوتی با سایر
شرکتهای فعال در این حوزه دارد؟
ما از ابتدای کار ،دید کشوری به کسبوکارمان داشتیم.
بر مبنای همین رویکرد به سمت هدف خیز برداشتیم.
در حال حاضر  29شهر را پوشش میدهیم که هیچیک
از رقبای ما به این میزان رشد نرسیدهاند .از نظر تنوع
سرویس هم با اختالف فاحش برتری داریم .البته این را
هم باید بگویم ما دنبال این نیستیم که با زبان ،خود را
پیشتر از دیگر رقبا نشان دهیم .فقط کافی است که یک
سرویس را از آچاره دریافت کنند ،در آن صورت متوجه
تفاوت خدمات خواهند شد .میزان سفارشی که به سمت
ما میآید ،اعتمادی که تکنسینها به ما دارند و رابطهای
که طی این سه سال شکل گرفته ،به نحوی است که فضای
مطلوبی را ایجاد کرده است.
آچاره هر سال ایونتی برگزار میکند که طی آن متخصصان
برتر آن سال را معرفی و از آنها تمجید میکند .عدهای
هستند که در این ایونت هر ساله شرکت میکنند که ما
این اتفاق را به فال نیک میگیریم.
مزیت دیگر ما نسبت به سایر سرویسهای مشابه این
است که دقیقا درک کردهایم که مسئله اصلی و نیاز
اصلی مردم چیست و چگونه باید با آن برخورد کرد.
بنابراین در آچاره سعی میشود که مردم یک تجربه
خوب و متفاوت داشته باشند .مثال سرویسهایی که
از آچاره ارائه میشود ،بیمه هستند،
به این معنا که تضمین کیفیت
میکنیم .از طرف دیگر تکنسینها
و متخصصانی که از طرف آچاره به
منازل کاربران وارد میشوند نیز
بیمه هستند .بنابراین اگر حین
فعالیت حادثهای رخ دهد ،بیمه
پشتیبان آنها خواهد بود .در
واقع هم متخصصان بیمه هستند
و هم اموال مشتریان تحت پوشش
بیمه قرار میگیرند .بنابراین اگر
در نتیجه یک کار فنی ،وسیلهای
آسیب ببیند ،به جای جنگ و جدل
بین صاحبخانه و متخصص ،بیمه
خسارت وارده را متحمل میشود
که این مسئله هم به نفع متخصص
است و هم صاحب وسیله .این یک
تفاوت عمده با سایر رقباست.
از طرف دیگر ،ما خیلی در جذب
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تکنسینها سختگیری میکنیم .در واقع اگر سطح کیفیت
کاریشان مورد تایید نباشد ،دورههای آموزشی خاصی را
برای آنها در نظر میگیریم تا به حد مطلوب برسند .حتی
گاهی ممکن است با برخی از آنها قطع همکاری کنیم.
ما روی این مسئله خیلی حساسیم که کاربران حتما یک
تجربه متفاوت را از آچاره بگیرند.
به بیمه اشاره کردید .یکی از بزرگترین دغدغه
سرویسهایی که مثل آچاره در حوزه خدمات
فعالیت میکنند ،بیمه کردن تکنسینهایشان است.
آنها معتقدند در کشور ما خأل قانونی برای بیمه
چنین افرادی وجود دارد .آچاره چطور توانست این
چالش را حل کند؟
ما یک سال با چند بیمه بزرگ در کشور مذاکره کردیم
و باالخره پس از مدتی طوالنی مذاکره توانستیم به راه
حل برسیم .به هر حال وجود چنین چالشهایی برای
اکوسیستم استارتآپی ما که هنوز به تکامل نرسیده ،امری
اجتنابناپذیر است .ما با مدیرعاملهای بیمههای مختلف
صحبت میکردیم تا اینکه با یکی از آنها به یک راه حل
قطعی رسیدیم .البته بحث بیمه تامین اجتماعی افرادی که
در پلتفرمها فعالیت میکنند همچنان مسئلهای است که
امیدواریم دولت سریعتر در این خصوص هم به جمعبندی
برسد.
برخی از استارتآپها میگویند سرمایهگذار در
مسیر رشد کسبوکارهای نوپا ،دستوپاگیر است.
نظر شما چیست؟
هر صنعتی که وارد یک کشور میشود ،باید فرهنگش
هم همراه آن وارد شود .از طرف دیگر نیاز است نهادهای
مرتبط هم نحوه رفتار درست با آن صنعت را بیاموزند .ما
در حوزه شرکتداری به ویژه در اکوسیستم استارتآپی،
هنوز به آن سطح مطلوب نرسیدهایم .وقتی استارتآپ
وارد صنعت کشور شد ،گویی عضو جدیدی را به بدنه
صنعت پیوند زدهایم .بنابراین برای اینکه به نتایج مورد
قبولی برسیم به زمان نیاز داریم .بنابراین ما هنوز سازوکار
مناسبی برای برخورد با این اکوسیستم در کشور نداریم
که این موضوع امری طبیعی است .یقین دارم که مثال تا
 10سال دیگر از چالشهای امروز اکوسیستم استارتآپی
کشور خبری نیست .همانطور که این چالشها  30سال
پیش در امریکا حل شد.
اگر از بحث کالن موضوع فاصله بگیرم ،از آنجا که این
اکوسیستم استارتآپی ایران هنوز به بلوغ نرسیده ،ممکن
است مشکالت زیادی را بر سر راه ببینیم که باید با صبوری
و دانش کافی برای حل آنها مذاکره کنیم و مسیر درست
را پیدا کنیم .بسیاری از سرمایهگذاران ما هنوز درک
درستی از این اکوسیستم ندارند و تقریبا همه استارتآپها
این مسئله را یک چالش میدانند .به اعتقاد من به زمان
نیاز داریم تا بتوانیم سرمایهگذاری در این اکوسیستم را به
مسیر درستی هدایت کنیم.
مدل درآمدی آچاره چگونه است؟
دانشبنیان
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ما در آچاره یک مدل یکسان برای کسب درآمد نداریم،
بلکه در هر الین کسبوکار ،یک روش را اتخاذ کردهایم.
مثال در یک حوزه کمیسیونی رفتار میکنیم و در حوزهای
دیگر از متخصصان حق اشتراک دریافت میکنیم .در
واقع میتوانم بگویم تلفیقی رفتار میکنیم .فکر میکنم
بیشترین میزان تنوع مدلهای درآمدی را آچاره دارد.
با توجه به اینکه شما فضای استارتآپی کشور
کانادا را تجربه کردهاید ،اگر بخواهید دو مورد از
عمده تفاوتهای اکوسیستم استارتآپی ایران و
کانادا را عنوان کنید ،به کدام موارد میتوانید اشاره
کنید؟
نباید این نکته را فراموش کرد که زمان آغاز فعالیتهای
استارتآپی در این دو کشور با هم برابر نیست .در واقع
همین مسئله میتواند تفاوتهای زیادی را بین اکوسیستم
استارتآپی این دو کشور رقم بزند .با وجود این ،یکی
از مواردی که همواره روی انرژی یک کسبوکار تاثیر
میگذارد ،بوروکراسیهای اداری است .چون مسائلی در
اکوسیستم استارتآپی ایران به وجود آمده که برای حل
آنها به قدر کافی فکر نشده و در نتیجه رسیدن به راه
حلهای مطلوب زمان زیادی از صاحبان کسبوکارها
میگیرد.
یکی از بارزترین تفاوتها هم در همین مسئله است .مثال
ثبت شرکت در کانادا اصال با ایران قابل مقایسه نیست.
در واقع سازوکارهای مناسب برای برخورد با نیازهای
اکوسیستم استارتآپی کشور هنوز بهدرستی مشخص
نیست اما در کشوری مثل کانادا یا امریکا که چند دهه
است با این اکوسیستم برخورد دارند ،سازوکارهای بهتری
برای برخورد با این چالشها را اتخاذ میکنند.
دسترسی به بازارهای جهانی پول تفاوت دیگری است
که فضای کسبوکاری این دو کشور با هم دارند .پول
در درون خود ارزش انباشته است .چیزی است که جوامع
زیادی روی آن ارزش گذاشتهاند .در حال حاضر GDP
کشور ما حدود  400میلیارد دالر است .اگر سرمایهگذاری
را جذب کنیم که مثال هزار میلیارد دالر سرمایه وارد کشور
ما کند ،در واقع این پیام را به دیگر کشورها میدهیم
که پولهایتان را به اینجا بیاورید ،چون منفعت اقتصادی
باالیی دارد .کاناداییها میتوانند با دنیا تعامالت مالی
خوبی داشته باشند اما این امکان برای کشور ما فراهم
نیست.
آینده آچاره را چطور ارزیابی میکنید؟
دو بخش وجود دارد .افرادی که در بخش خدمات حرفهای
مشغول هستند ،در آینده برای ارتقای درآمدهایشان به
آچاره فکر خواهند کرد .از طرف دیگر مردمی که دنبال
دریافت یک سرویس باکیفیت و با قیمت مطلوب هستند
هم به آچاره فکر میکنند .ما برنامه تبلیغاتیمان را به
گونهای طراحی کردهایم که در آینده نزدیک شاهد این
باشیم که وقتی هر کسی در هر نقطه از کشور به یک
خدمت حرفهای فکر میکند ،اولین جوابش آچاره باشد.
دانشبنیان
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مد�عامل �ش کت پالک
گفتوگو ب� ب�بک مقدم ،مهبنیانگذار و ی

آینده شرکتهای خدماتی در ایران
بسیار روشن است
مریم طالبی

این روزها شرکتهای خدماتی متعددی وارد بازار کار شدهاند اما شرکت پالک با رویکردی نوین و
با تکیه بر مدل سرویسهای خدماتی آنالین تالش دارد تحولی بنیادین در این عرصه ایجاد کند.
بابک مقدم ،متولد سال  ،1359همبنیانگذار و مدیرعامل شرکت پالک است .او هم در مقطع
کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی فارغالتحصیل شده
است .او درباره ایده راهاندازی شرکت پالک میگوید« :در ابتدا کارم را در زمینه مشاوره آیتی
در شرکت «نوبانگ اندیشه» شروع کردم و پس از آن مدتی را وارد صنعت خودروسازی شدم.
چند سالی را هم در یک شرکت خودروسازی به عنوان مسئول منطقهای هشت کشور حوزه
خلیج فارس در امارات مشغول فعالیت بودم .از آنجا که شرایط اقتصادی در ایران رو به بهبود
بود و همینطور دوست داشتم به کشور خودم برگردم ،به ایران آمدم و به عنوان معاون توسعه
کسبوکار وارد شرکت دیجیکاال شدم و در حوزه  e-commerceبه فعالیت مشغول شدم .تا
اینکه از سال  96به این نتیجه رسیدم با توجه به موج اول  e-commerceکه مربوط به کاال
و فروش آنهاست ،موج دوم آن به حوزه خدمات مربوط خواهد بود .بنابراین با یک تیم چهار
نفره در اسفند  97شرکت پالک را با دو خدمت نظافت و کارواش در تهران تاسیس کردیم».
شرکت پالک توانسته است سال  97عنوان شرکت دانشبنیان را از طرف معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری کسب کند و در ادامه کار هم موفق شد به عنوان برترین
اپلیکیشن کسبوکار ایران از منظر داوران جشنواره وب و موبایل انتخاب شود.
درباره تفاوت شرکت دانشبنیان پالک با سایر شرکتهای خدماتی ،آینده استارتآپهای
حوزه خدمات آنالین و به طور کلی درباره آینده اکوسیستم استارتآپی کشور با
توگو نشستیم که در ادامه میخوانید.
مدیرعامل شرکت پالک به گف 

االن در شرکت دانشبنیان پالک چند نفر مشغول
کار شدهاند؟
امروز اعضای این شرکت به  25نفر رسیده است .به عالوه
از حضور  1500متخصص در تهران ،شیراز ،اصفهان ،کرج
و تبریز نیز بهره میبریم.
در پالک چند سرویس ارائه میشود؟
در حال حاضر بیش از  60نوع سرویس مختلف در
پالک ارائه میشود .سرلوحه کار پالک بر مبنای رضایت
مشتری بنا نهاده شده است .اگر مشتری ناراضی باشد،
یک بار دیگر به صورت رایگان خدمترسانی میکنیم و
اگر باز هم نتوانیم رضایت مشتری را جلب کنیم ،عین
پول پرداختی به او بازگردانده میشود .خوشبختانه تا به
امروز هم توانستهایم روند رو به رشد خود را داشته باشیم،
طوری که سال  97عنوان شرکت دانشبنیان را از طرف
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کسب کردیم
و توانستیم به عنوان برترین اپلیکیشن کسبوکار ایران
دانشبنیان

در جشنواره وب و موبایل انتخاب شویم .کمتر از دو ماه
پیش هم به عنوان یکی از چهار استارتآپ برگزیده اتاق
بازرگانی ایران و آلمان به دوسلدرف آلمان رفتیم و شرکت
را معرفی و تا مرحله فینال جلو رفتیم که در این همایش
یک هفتهای ،استارتآپهایی از  40کشور جهان آمده
بودند .خبر خوب این است که با وجود همه مشکالت
و تحریمها ،استارتآپهای ایرانی پا به پای بسیاری از
استارتآپها قدم برمیدارند و دست کمی از آنها ندارند.
اعضای اصلی شرکت چه کسانی هستند؟
به طور کلی در شرکت پالک ،ما چهار همبنیانگذار هستیم؛
علی رضایی آشتیانی عضو هیئت مدیره ،محمد نوروزی
 CTOو سامان نوریان در بخش  COOهستند.
مدل درآمدی پالک به چه شکل است؟
پالک از روز اول ،مدل درآمدی را براساس اخذ کمیسیون
تعریف کرد .ما از طریق متخصصان که به نام پالکیار
میشناسیم ،هیچگونه وجهی را دریافت نمیکنیم،
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مگر اینکه کاری انجام شود ،پرداخت صورت گیرد و
نظرسنجی انجام شود .بنابراین از روی کار نهایی که در
مجموعههای مخلتف گنجانده شده ،وجه مورد نظر به
حساب شرکت پالک واریز میشود.
نحوه جذب پالکیاران در این شرکت چگونه
است؟
این دوستان از فیلترهای خاصی رد میشوند و برای جذب
آنها خیلی سختگیرانه برخورد میشود .برخی از رقبای
ما ،با نشان دادن تعداد متخصصان چند هزارتایی قصد
دارند مانور تبلیغاتی دهند اما از نگاه من دو شاخص اصلی
در جذب چنین نیروهایی باید در نظر گرفته شود .یکی
اینکه کیفیت این نیروها در این مقیاس چگونه است و
آیا تخصص آنها بهدرستی سنجیده میشود و دوم اینکه
برای این حجم از متخصص ،کار به اندازه کافی وجود دارد
یا خیر ،که با توجه به بازخورد گرفته شده در تابستان
 98از متخصصین مشترک ،سطح رضایت آنان از پالک
باال ارزیابی میشود.
من فکر میکنم اگر تعداد پالکیاران محدودتر باشد
اما کارایی باالتر وجود داشته باشد ،هم تعداد کارهای
مناسبی به متخصصان میرسد و هم مشتریان از کیفیت
کار رضایت خواهند داشت .مضاف بر اینکه وقتی گارانتی
رضایت و بازگشت وجه را داریم ،مشتری مطمئن
است حقوق او به رسمیت شناخته خواهد شد.
ما در حال حاضر در شاخه  B2Bنیز به
خیلی از سفارتخانهها و شرکتهای
بزرگ و همینطور استارتآپهای
دیگر سرویس ارائه میکنیم .این
مسئله اتفاق نمیافتاد ،مگر اینکه
اطمینان و اعتماد حاصل شود.
به فکر توسعه خدمات پالک در بقیه
شهرهای کشور هم هستید؟
بله .این امر به پتانسیل شهرها بستگی دارد.
در واقع شهرهای با جمعیت بیشتر جزو
اولویتهای ما برای پیشبرد اهدافمان
هستند .به طور کلی برای توسعه کار نیز
از کمک سرمایهگذار بهره میبریم و با
توجه به اینکه پلتفرم پالک چند
زبانه و چند ارزی است ،امیدواریم
صادرکننده این پلتفرم به خارج
از کشور نیز باشیم.
استقبال مردم از چنین
سرویسی چطور بوده
است؟
امروز در ایران
 78درصد نرخ
شهرنشینی داریم و
این به این معناست
که با پیچیده
دانشبنیان

شدن زندگی در شهرها و ترافیک سنگین ،نیاز به خدمات
مطمئن روز به روز بیشتر خواهد شد .امروز بازار اصلی
خدمات در تهران است اما شهرهای دیگر از لحاظ
سبک زندگی با کمی تاخیر زمانی تابع تهران خواهند
بود .بنابراین میتوان گفت با فرهنگسازی بیشتر و بهتر
میتوان امیدوار بود که بهزودی زمینه رشد سرویسهای
خدماتی آنالین در شهرهای کوچکتر هم فراهم خواهد
شد.
عمده رقبای داخلی پالک چه شرکتهایی هستند؟
در سال  96که آمار گرفتیم ،حدود  40شرکت
خدماترسان در حال فعالیت بودند که برخی از آنها
چند خدمت را پوشش میدادند و برخی دیگر فقط به ارائه
یک خدمت میپرداختند.
متاسفانه خیلی از آن شرکتها نتوانستند ادامه دهند
و فکر میکنم در حال حاضر دو یا سه شرکت خدماتی
هستند که در وضعیت مناسبتری قرار دارند.
وضعیت خود را بین رقبا چطور ارزیابی میکنید؟

واقعیت این
است که آمار
دقیقی در این زمینه
وجود ندارد اما این بازار
خیلی زود قسمتبندی شد.
به طوری که در پالک بیشتر
روی گرید  Aو  Bتمرکز داریم
تا خدمات باکیفیتتری را ارائه
دهیم اما بقیه دوستان روی خدمات
اکونومیک و ارزانتر تمرکز دارند .شاید
نتوان گفت که چه شرکتی در راس قرار
دارد اما به جرئت میتوانم بگویم پالک در
وضعیت بسیار مطلوبی ایستاده است.
میتوانید به چند نمونه از خدماتی که
پالک پوشش میدهد اشاره کنید؟
با توجه به اینکه سرمایهگذار مرحله بذری
هلدینگ صبا ایده (مجموعه آپارات ،فیلیمو ،صبا
ویژن ،سینما تیکت و )...بود ،عمال به ما کمک
کرد که در زمینه دیجیتال مارکتینگ و پایگاه
مشتریان توان خوبی را بیابیم .این توان خوب باعث
شد یکسری از استارتآپهای دیگر خدماتشان را
در پالک عرضه کنند .مثال در زمینه تعمیرات و
خدمات دوربین عکاسی با شرکت «نورنگار» ،در
خدمات خشکشویی با شرکت «پاکلین» و در حوزه
خدمات آزمایش خون در محل با شرکت «آزمایش
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آنالین» همکاری داریم .برای تعمیرات موبایل در محل
نیز با شرکت موبایل کمک و برای خدمات خودرو با
استارتآپ کاون همکاری داریم.
خدمات خودرویی ،تعمیر کامپیوتر و موبایل ،بازسازی
ساختمان ،لولهکشی ،سیمکشی ،تعمیرات لوازم خانگی،
خشکشویی ،نظافت ،کارواش نانو بدون آب ،خدمات
پذیرایی و مجالس ،خدمات حیوانات خانگی ،باغبانی
و خیلی از خدماتی که هر کدام گستردهاند ،در حیطه
خدمات ما قرار دارند.
مثال خدمات کارواش نانو به گونهای است که به ازای
هر هشت سفارش در روز یک شغل ثابت برای دوستان
مهیا کردهایم .در واقع استارتآپهای خدمتمحور خیلی
راحتتر و با سرمایه کمتری میتوانند به اشتغالزایی کمک
کنند .فرض بگیرید که میلیاردها تومان باید خرج شود تا
یک کارخانه مثال سرامیکسازی افتتاح شود .تازه به دلیل
اتوماتیک بودن اغلب فعالیتها شاید فقط  100نفر با افتتاح
این کارخانه به اشتغال مستقیم برسند .باید در نظر داشت با
توجه به اینکه  60درصد از سهم تولید ناخالص ملی امروز
کشور ما مربوط به حوزه خدمات است ،این زمینه بسیار رو
به رشد است و میتواند در آینده بازار مطلوبی داشته باشد.
مردم چگونه میتوانند از خدمات پالک بهرهمند
شوند؟
هم سایت  pelak.comدر اختیار مردم قرار دارد
و هم اپلیکیشن اندروید و آیاواس وجود دارد که
میتوانند از پلتفرمهایی مثل کافه بازار دانلود و
استفاده کنند .برای افرادی هم که امکان استفاده
از اینترنت برای آنها مهیا نیست ،خدمات ثبت
سفارش تلفنی پنج رقمی  72138را داریم که
میتوانند از آن استفاده کنند.
اگر بخواهیم کالنتر به بازار ارائه خدمات در
کشور نگاهی بیندازیم ،چالشهای مطرح در
این حوزه را چطور میبینید؟

باشد .البته اقداماتی برای رفع این مشکالت در حال
شکلگیری است .مثال وقتی کسی در زمینه ارائه خدمت،
سرویسی را ارائه میدهد ،استخدام مستقیم نیست اما
رابطه کاری دارد .هیچ سازوکار مشخصی برای بیمه
این افراد وجود ندارد اما به لطف اتحادیه کسبوکارهای
مجازی و با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری امید
داریم این مسائل حل شوند.
مثال اگر شما قصد پوشش بیمه حوادث را برای این
دوستان داشته باشید ،اولین آیتمی که پرسیده میشود
مکان ارائه خدمت است ،در حالی که مکان مشخصی
وجود ندارد .چنین چالشی برای کسبوکارهای سنتی که
پیش از این بازار را در دست داشتند ،مفروض نبوده است.
مسئله دیگری که میتوان به آن اشاره کرد ،ثبات
است.

رشد و پیشرفت هر
کسبوکاری به ثبات اقتصادی و ثبات
زیرساختی احتیاج دارد .بحث کیفیت ارتباطات،
اینترنت و خطوط تلفن اجتنابناپذیرند .این
زیرساختها باید برای رشد شرکتها و استارتآپها
فراهم باشد .حوزه آنالین ایران نسبت به حوزه آفالین
هنوز سهم بسیاری کوچکی از اقتصاد را دارد .امیدواریم
روزی برسد که سهم مناسبی از اقتصاد به فضای آنالین
که خیلی شفاف است برسد.
در این راستا احتیاج به زمان داریم تا سازوکارهای آن
مهیا شود.
عمال آیتم مهم دیگر ،سرمایهگذار است .در فضای
استارتآپی ایران امروزه سرمایهگذاران خیلی محدود
شدهاند .مخصوصا برای استارتآپهایی که برای سری A
و  Bهستند .چون خیلی از سرمایهگذارانی که به صورت
انجل هستند ،میتوانند در مرحله بذری راحت عمل کنند،
چون عدد و رقمها پایین است ولی وقتی به سری  Aو
 Bمیرسید که کسبوکار بزرگ شده ،به سرمایهگذاران
بزرگتری احتیاج داریم که یا تعدادشان خیلی کم است
یا به خاطر شرایط موجود ریسک نمیکنند.

اکوسیستم استارتآپی
ایران فضایی نوپاست که
فعاالن آن با خالهای قانونی
بسیاری دست به گریبانند که
این مسئله فارغ از حوزه خدمات و
غیرخدماتی است .شاید مهمترین آنها
در زمینه مالیات و دارایی و همینطور بیمه
دانشبنیان
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مد�عامل
پگ� ب� همدی ب�رهور ،ی
استارتآپ هوم ی ز
رسو�

کسبوکار
امورات روزمره
زهرا طالبنژاد

مهدی بهرهور ،متولد سال  1362است که هم اکنون به
عنوان مدیرعامل مجموعه هوم سرویز در حوزه ارائه
خدمات به مشتریان فعالیت دارد .او فارغالتحصیل
لیسانس مدیریت صنایع و فوق لیسانس مدیریت
کارآفرینی است .بهرهور درباره سوابق کاریاش توضیح
میدهد« :در سازمانهای مختلف از جمله شرکتهای
نفتی ،مواد غذایی ،بانک و حوزه ریلی فعالیت داشتهام و
بنا به اقتضائات دورههای مختلف ،استارت یک بیزینس در
حوزه پخش را زدم که بعد از دو سال منحل شد .همیشه
بوکار یا بتوانم
الگویی در ذهنم بوده که در حوزه کس 
در یک امپراتوری بزرگ باشم یا بتوانم یک امپراتوری
بزرگ بسازم .در نهایت نیز در مسیری قرار گرفتم که
بوکارم را خودم بسازم».
تالش کردم امپراتوری کس 
او درباره نحوه راهاندازی شرکت خدماتی هوم سرویز
هم میگوید« :ایده اولیه هوم سرویز را با رامین
بابایی در سر پروراندیم .البته اگر بخواهم فاندرهای
مجموعه هوم سرویز را معرفی کنم ،باید بگویم که بنده
مدیرعامل ،رامین بابایی رئیس هیئت مدیره ،مصطفی
بهرامی مدیر فنی و خانم حقپرست مدیر دیجیتال
ماکتینگ و روابط عمومی هستند .هماکنون حدود 20
نفر در مجموعه فعالیت میکنند که سعی کردهایم با
کمترین هزینه به بیشترین بهرهوری دست یابیم».
درخصوص آینده شرکتهای خدماتی آنالین در
ایران و چالشهای پیش روی استارتآپهای
این حوزه با مدیرعامل مجموعه هوم سرویز،
همکالم شدهایم که در پی میآید.
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چطور شد به سمت راهاندازی یک استارتآپ در
حوزه ارائه خدمات آنالین کشیده شدید؟
سال  95بود که با وجود اسنپ و تپسی شاهد بودیم تب
استفاده از تاکسیهای آنالین در بین مردم داغ شده است.
پیش از اینکه وارد فضای هوم سرویز شویم ،به سمت
راهاندازی یکی ،دو کار در حوزههای مختلف رفتیم ،اما بعد
از تحقیقات بازار تشخیص دادیم فعال فضا برای رشد آن
ایدهها فراهم نیست .تا اینکه دیدیم مردم برای کارهایی
مثل قالیشویی و اسبابکشی و خدمات اینچنینی از در و
همسایه میپرسند تا یک شماره تلفن پیدا کنند و بدون اینکه
بازخورد مشتریان قبلی آن مجموعه را بدانند ،حاضر میشوند
برای کارشان از آن مجموعه کمک بگیرند .حتی شفافسازی
قیمتها هم در چنین شرایطی امکانپذیر نیست.
به این ترتیب متوجه چنین خلئی شدیم ،پس در این مسیر
پا گذاشتیم .بر مبنای این نیاز وضعیت این حوزه را در
کشورهای دیگر مورد بررسی قرار دادیم .با سرویسهایی مثل
 urbanclapدر هند askfortask ،در کاناداthumbtack ،
در امریکا و شبیه اینها در کشورهای مختلف آشنا شدیم.
سپس با توجه به منابع محدودی که وجود داشت ،تحقیقات
بازار هم انجام دادیم و در نهایت نسخه  MVPدر دیماه سال
 95روانه بازار شد .در همین زمان بود که هوم سرویز به عنوان
اولین سرویس خانگی ایران شناخته شد .هنوز خودمان مردد
بودیم که این محصول در بازار ایران چه بازخوردی دریافت
خواهد کرد.

دانشبنیان

از دغدغههای امنیتی و مجوزها گرفته تا جذب تکنسینها
که ما آنها را همیار خطاب میکنیم از جمله دلواپسیهای
ما در ابتدای کار بود .چون رقیبی هم در آن زمان نداشتیم،
نمیتوانستیم الگوبرداری مطلوبی داشته باشیم .فعالیت ما در
آن دوران محدودتر بود تا اینکه اواخر فروردین  96به این
نتیجه رسیدیم که محصولمان در بازار ایران بهخوبی جواب
خواهد داد .همان زمان بود که محصول را بهینه کردیم و
همانجا بود که آقای بهرامی به عنوان مسئول فنی به ما
ملحق شد .در این مدت بازخوردهای خوبی گرفتیم و در حال
حاضر یکی از بازیگران اصلی این حوزه هستیم .هماکنون نیز
حدود دو هزار نفر همیار به صورت مستقیم با هوم سرویز
همکاریمیکنند.
هوم سرویز چند حوزه خدماتی را پوشش میدهد؟
در آغاز حدود  15سرویس را ارائه کردیم .این تعداد بنا به
اقتضائات زمان و به صورت تدریجی افزایش پیدا کرد و تا امروز
به  150خدمت رسیده است.
این خدمات در چه شهرهایی ارائه میشوند؟
در حال حاضر فقط شهر تهران .البته بهزودی در سه شهر
بزرگ دیگر هم فعالیتمان را آغاز خواهیم کرد.
در حوزه ارائه خدمات ،مهمترین رقبایتان چه
شرکتهاییهستند؟
سه رقیب اصلی در ایران داریم که استادکار ،سنجاق و آچاره
هستند .این سه سامانه بعد از هوم سرویز شروع به کار کردهاند.
وجود رقبای سنتی چه نقش و تاثیری در بازار کار
شما داشته است؟
حقیقت این است که همه سامانههایی که در این حوزه
فعالیت میکنند ،تالش دارند بازار سنتی را به بازار آنالین
و مدرن با ارزش افزودههای شفاف و مشخص تبدیل کنند.
درست است که روش سرویسدهی سامانههای مختلف
با یکدیگر متفاوت است اما در نهایت میتوان گفت هدف
بوکارهای آنالین
مشترکی وجود دارد و آن هم فرهنگ کس 
بوکارهای
است .گاهی این سوءبرداشت وجود دارد که کس 
بوکارهای سنتی خدشه وارد میکنند ،در حالی
آنالین به کس 
که این موضوع کامال برعکس است .چرا که ما استانداردهایی
بوکارها هم سطح
را مشخص میکنیم که طی آنها کس 
خدماتشان را باال میبرند و هم قیمتها شفافسازی میشود.
نه اینکه ابتدا وارد منزل مردم شویم و با رصد کردن وضع
زندگی آنها قیمت دهیم .در بازار آنالین ،همه چیز مشخص
و روشن است .در نتیجه بازار آنالین گویا ذائقه بازار را عوض
بوکارهای سنتیای موفق خواهند بود که
میکند و آن کس 
این تغییر را بپذیرند.
سرویسی مثل هوم سرویز چطور میتواند خدمات
استارتآپهای دیگر را به مشتریان معرفی کند؟
این بدیهی است که یک مجموعه هر چقدر هم که باکیفیت
عمل کند ،تنها میتواند یک یا دو حوزه را پوشش دهد نه
اینکه هم در حوزه قالیشویی ،هم برق ساختمان ،هم تعمیر
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موبایل و ...متخصص باشد .در چنین شرایطی نیاز است
مجموعه واسطی روی کار بیاید تا بتواند همه خدماتی را که
بوکارهای
مصرفکنندگان به آنها نیاز دارند ،از طریق کس 
دیگر معرفی و عرضه کند.
هوم سرویز هم همین گونه عمل میکند .ما با سامانههای
استارتآپی دیگری که در حوزههای مختلف خدماتی فعالیت
میکنند ،همصحبت میشویم و مشتریان را با چنین مراکز
خدماتی لینک میکنیم .این مسئله میتواند باعث تضارب
آرا در اکوسیستم استارتآپی شود که در نهایت رشد این
اکوسیستم را به ارمغان میآورد.
فیلترینگ جذب همیاران به چه صورت است؟
در پروسه جذب در هوم سرویز ،ابتدا مدارک هویتی و امنیتی
همیاران مورد بررسی قرار میگیرد و پس از آن سه ،چهار
سرویس به آنها داده میشود .وقتی از لحاظ مشتری ارزیابی
شدند ،تصمیم گرفته میشود که آن همیار میتواند در هوم
سرویز جذب شود یا خیر.
چه تضمینی برای کیفیت این خدمات وجود دارد؟
از آنجا که همیاران استخدام رسمی مجموعه نیستند در
نتیجه نمیتوان گفت آن سرویس گارانتی صد درصد میشود.
اما میتوانیم کارهایی کنیم که خیال مشتری از صدمات یا
خسارات احتمالی آسوده شود .مثال میتوانیم آن خدمت را
بیمه کنیم .کما اینکه االن که تعداد سرویسهایمان هنوز
کمتر است ،همه سرویسها را صد درصد گارانتی میکنیم.
اما وقتی حجم کار باال برود ،این امکان وجود ندارد .در واقع
از این لحاظ گارانتی میکنیم که این همیاری که به منزل
شما میآید ،از لحاظ امنیتی و کیفیتی کامال تایید شده است.
چرا که همه مدارک از مدرک سوءپیشینه گرفته تا مدارک
تخصصی بررسی و تایید شده است.
سرمایهگذار هم دارید؟
خیر .کامال تا امروز بوت استرپ باال آمدهایم.
خیلی از استارتآپها ،سرمایهگذارها را دستوپاگیر
میدانند .شما هم از آن دستهاید؟
وجود سرمایهگذار هم میتواند از یک لحاظ خیال مجموعه
را راحت کند اما از جهت دیگر ممکن است یکسری
محدودیتها را ایجاد کند .البته این نکته را هم نباید فراموش
کرد که اکوسیستم استارتآپی ما هنوز به بلوغ نرسیده
است .در نتیجه نه استارتآپها چندان حرفهای هستند و
نه ویسیهایی که در این حوزه فعالیت میکنند ،میدانند
چطور با چنین اکوسیستمی برخورد کنند.
حتی میتوان گفت اکثر ویسیها دولتی هستند و این
نگرانی را به وجود میآورند که مبادا در آینده استارتآپها
هم به سمت خصولتی شدن پیش بروند .در چنین شرایطی
سرمایهگذاران با ماهیت لَختی که دارند ممکن است ماهیت
چابک و پرجنب و جوش استارتآپها را تحت تاثیر قرار
دهند که آینده خوبی نخواهد داشت.
مدل درآمدی در مجموعه هوم سرویز چگونه است؟
دانشبنیان

در استارتآپهایی که در حوزه هوم سرویس فعالیت
میکنند سه مدل درآمدی میتواند شکل بگیرد .یکی شیوه
سنتی است که پورسانت میگیرند ،به این صورت که مثال
 15درصد از اجرت کاری که همیار انجام میدهد ،به شرکت
تعلق دارد .مدل دوم به ازای هر کاری که به هر تکنسینی
میدهند ،فارغ از اینکه چقدر اجرت گرفته است ،یک مبلغ
ثابتی را طبق قرارداد به شرکت پرداخت میکند .مدل سوم
هم به این صورت است که مثال سه همیار یک سرویس را
پذیرش کردهاند و فضای مناقصهای را شکل میدهند .هر
کدام برای اینکه به این فضا ورود پیدا کنند ،یک مبلغی مثال
 10هزار تومان به سامانه پرداخت میکنند ،باقی پروسه که
چه کسی برنده آن مناقصه است ،به دست سامانه میافتد.
بنابراین سامانه تنها در این مرحله درآمدزایی میکند و هیچ
مبلغی را بعد از ارائه خدمت ،دریافت نمیکند .مدلی که در
هوم سرویز اتخاذ شده ،یک مدل تلفیقی از این سه مدل
درآمدی است.
فکر میکنید تا پنج سال آینده مجموعه هوم
سرویز در چه جایگاهی قرار دارد؟
قطعا پلن ما این است که شماره یک بازار ایران باشیم و به
عنوان برند مرجع خدمات در کشور مطرح شویم.
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کتاب الکترونیک چیست؟

اولین کتاب الکترونیک

دربــاره اینکــه اولیــن کتــاب الکترونیــک چــه زمانــی
تولیــد شــد ،اختــاف نظــر وجــود دارد امــا آنچــه همــه
بــر ســر آن توافــق دارنــد ایــن اســت کــه در ســال ۱۹۷۱
میــادی ،جنبشــی تحــت عنــوان پــروژه گوتنبــرگ بــا
هــدف تبدیــل کتابهــای کاغــذی بــه کتابهــای
الکترونیکــی و پخــش آنهــا پایهگــذاری شــد .بنیانگــذار
ایــن پــروژه مایــکل اس هــارت اســت .او در آن ســالها
و در ســاعتهایی کــه میتوانســت بــه طــور رایــگان از
کامپیوتــر دانشــگاه اســتفاده کنــد ،کار صــد کتــاب اول
را خــودش انجــام داد و از آن پــس همــه عمــر خــود را
بــه ایــن پــروژه اختصــاص داد .امــروزه او را بــه عنــوان
کســی میشناســند کــه بینشــی فراتــر از زمــان خویــش
داشــت .هــارت خــودش را یــک رمانتیــک عالجناپذیــر
و یــک ایدهآلگــرای پــرکا ِر ذاتــی نامیــده اســت .او از
ابتــدا میدانســت ایــده کتابخانــه دیجیتــال میتوانــد
جهــان را دگرگــون کنــد.
پــروژه گوتنبــرگ هفتــهای ســه میلیــون کتــاب
الکترونیکــی فقــط از طریــق یــک تارنمــا در دانشــگاه
کارولینــای شــمالی بــه نمایــش میگــذارد .ایــن
مجموعــه متمرکــز بــر متــن کامــل کتابهایــی بــا
مجــوز مالکیــت عمومــی اســت .ایــن پــروژه ســعی دارد
کتابهــا را ترجیحــا رایــگان و در قالبهایــی آزاد کــه
قابــل اســتفاده روی هــر رایان ـهای باشــد ،عرضــه کنــد.
در مــارس  ۲۰۰۹پــروژه گوتنبــرگ ادعــا کــرد کــه در
مجموعــهاش بیــش از  28هــزار نمونــه کار فرهنگــی
دارد .در ســال  ۱۹۹۷چیــزی در حــدود  ۳۰۰عنــوان
در ایــن کتابخانــه دیجیتــال وجــود داشــت ولــی امــروزه
بیــش از  ۳۶هــزار عنــوان کتــاب دارد .هــارت گفتــه
بــود قصــد دارد در نهایــت یــک میلیــون کتــاب بــه
صــد زبــان مختلــف و در حوزههــای گوناگــون از جملــه
گرافیــک ،موزیــک ،فیلــم ،مجســمه ،نقاشــی و عکــس
ارائــه کنــد .بــرای ثبتنــام در ایــن کتابخانــه و اســتفاده
از خدماتــش ،نیــاز بــه پرداخــت هیــچ هزینـهای نیســت.
تــا پایــان قــرن بیســتم ،هــزاران جلــد کتــاب بــه صــورت
دیجیتالــی از طریــق اینترنــت در دســترس کاربــران قــرار
گر فت .
کاربــران میتوانســتند کتابهــا را مطالعــه ،چــاپ
یــا حتــی روی دســتگاه خــود بارگــذاری کننــد .در
همــان ســالها بــا پیشــرفت ابزارهــای مطالعــه کتــاب
الکترونیــک ،چنــد ناشــر معتبــر ایــاالت متحــده
بــرای فعالیتهــای نشــر الکترونیــک خــود
بخــش جداگان ـهای در نظــر گرفتنــد .در ایــن
میــان اینترنــت بیــش از هــر عامــل دیگــری
در رواج کتــاب الکترونیــک موثــر بــود؛ بــه
گونــهای کــه امــروز دیگــر نمیتــوان آمــار
دقیقــی از تعــداد کتابهــای الکترونیــک موجــود
در شــبکه اینترنــت ارائــه داد.
دانشبنیان

اگــر بخواهیــم یــک تعریــف کلــی بــرای کتــاب الکترونیک
ارائــه دهیــم بایــد بگوییــم کتــاب الکترونیــک یــا ایبــوک
(بــه انگلیســی )E-book :کتابــی اســت کــه بــه شــکل
پرونــده دیجیتــال تولیــد و خوانــده میشــود .کتابهــای
الکترونیکــی صرفــا نســخههای الکترونیکــی مطالــب
مکتــوب نیســتند ،بلکــه میتواننــد عــاوه بــ ر متــن و
تصویــر ،فیلــم ،صــوت و پویانمایــی را نیــز شــامل شــوند.
ایبوکهــا توســط نمایشــگر رایانــه یــا ســایر وســایل
الکترونیکــی خوانــده میشــوند .اگرچــه گاهــی اوقــات
ایبــوک را بــه عنــوان «نســخه الکترونیکــی یــک کتــاب
چاپــی» تعریــف میکننــد امــا بســیاری از ایبوکهــا قبــا
چــاپ نشــدهاند .تولیــد و فــروش تجــاری ایبوکهــا بــرای
کتابخوانهاســت .بــا ایــن وجــود از ابزارهــای دیگــری نیــز
بــرای خوانــدن ایبوکهــا اســتفاده میشــود؛ مثــل رایانــه
رومیــزی ،لپتــاپ ،تبلــت ،تلفــن هوشــمند.
در کل در صنعــت کتابهــای الکترونیــک یــک بحــث
مهــم و قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــه چــه چیــزی
میتــوان کتــاب الکترونیــک گفــت .در ایــن زمینــه چنــد
دیــدگاه وجــود دارد کــه بــه بررســی آنهــا میپردازیــم:
دیــدگاه اول :افــرادی کــه از یــک دســتگاه باتــریدار -
همانــدازه کتــاب چاپــی  -بــرای خوانــدن کتابهــای
الکترونیــک اســتفاده میکننــد ،بــر ایــن باورنــد کــه
کتابهایــی الکترونیــک هســتند کــه بــه وســیله ایــن
دســتگاه خوانــده میشــوند و بقیــه کتابهــا را نمیتــوان
کتــاب الکترونیــک نامیــد.
گــروه اول معتقدنــد کتابــی الکترونیــک اســت کــه بتــوان
آن را بــه وســیله دســتگاه کتابخــوان مطالعــه کــرد؛
دســتگاهی کــه ابعــاد آن بــه انــدازه یــک کتــاب معمولــی
اســت ،از باتــری اســتفاده میکنــد و باتــری آن قابــل

شماره سیوششم آذرماه 1398

104

شــارژ اســت .ایــن دســتگاه بــا هــر بــار شــارژ حــدود  20تا
 40ســاعت کار میکنــد ،بنابرایــن میتــوان یــک کتــاب
الکترونیــک را بــا دســتگاه کتابخــوان ،بــدون اینکــه
در حیــن مطالعــه احتیــاج بــه شــارژ دســتگاه باشــد،
مطالعــه کــرد .ایــن نکتــه را نیــز بایــد اضافــه کــرد کــه
ایــن دســتگاهها بــه رایانــه متصــل نمیشــوند و صرفــا
بــرای خوانــدن کتابهــای الکترونیــک بــه کار میرونــد؛
دســتگاههای کوچکــی کــه بــرای دانشــجویان مناســب
و کاربــردی اســت ،چــون دقیقــا بــه انــدازه یــک کتــاب
بــا قطــع رقعــی اســت و حمــل آن حتــی از نتبــوک و
لپتــاپ نیــز راحتتــر اســت.
کتابهایــی کــه بــه وســیله ایــن نــوع دســتگاهها خوانــده
میشــوند ،کامــا شــبیه کتــاب دیــده میشــوند و حتــی
حــروف آنهــا بــه گون ـهای اســت کــه بــه نظــر میرســد
بــا مرکــب چــاپ شــدهاند.
دیــدگاه دوم :گــروه دوم معتقدنــد کتابهایــی الکترونیــک
هســتند کــه بــه وســیله نرمافزارهــای ویــژه خوانــده
میشــوند ،نــه بــه وســیله دســتگاه .بــه عبــارت بهتــر،
در نــگاه گــروه دوم کتــاب الکترونیــک بــا نرمافــزار معنــا
مییابــد ،نــه ســختافزار .در ایــن گــروه ،دو گرایــش
وجــود دارد :یــک؛ از نرمافزارهــای مایکروســافت حمایــت
میکنــد .دو؛ طرفــدار نرمافزارهــای ادوبــی هســتند.
اگرچــه ایــن دو نــوع نرمافــزار بــا هــم تفاوتهایــی دارنــد
امــا هــر دو گرایــش در یــک مــورد همنظــر هســتند و آن
هــم اینکــه کتــاب الکترونیــک واقعــی یعنــی کتابــی کــه
بتــوان آن را بــا نرمافــزار خوانــد.
دیــدگاه ســوم :دیــدگاه ســوم میگویــد هرچــه را بتــوان
بــا «مرورگــر» خوانــد ،کتــاب الکترونیــک اســت .در واقــع
براســاس دیــدگاه ســوم هــر صفح ـهای کــه دادههــای آن
صفــر و یــک باشــد ،صفحـهای از یــک کتــاب الکترونیــک
اســت .از نظــر ایــن گــروه مرورگرهــا مــادران کتابهــای
الکترونیــک هســتند.
دیــدگاه چهــارم :ایــن گــروه اعتقــاد جالبــی دارنــد :کتابــی
کــه ســود نیــاورد ،الکترونیــک نیســت! از نظــر آنهــا
اصلیتریــن ویژگــی کتــاب الکترونیــک
ایــن اســت کــه قابــل ســرقت بــرای
تکثیــر نباشــد .آنهــا میگوینــد
چــرا بایــد کتابــی را تولیــد کــرد کــه
هیــچ ســودی نداشــته باشــد و هــر کــه
خواســت آن را تکثیــر کنــد؟ ایــن دیــدگاه
در واقــع از جانــب هکرهــا احســاس نگرانــی
میکنــد؛ کســانی کــه قفــل برنامههــا و
نرمافزارهــا و هــر قفــل دیجیتالــی را میشــکنند
تــا حــق مالکیــت معنــوی پدیدآورنــدگان را پایمــال
کننــد .طبــق دیــدگاه گــروه ســوم« ،ایمنــی» بایــد
جــزو ویژگیهــای هــر کتــاب الکترونیــک باشــد.
کتابهــای الکترونیکــی بــه شــکلهای مختلــف
دیگــری نیــز تعریــف شــدهاند :مثــا کتــاب الکترونیکــی
دانشبنیان

اصطالحــی اســت بــرای تکنگاشــتهای الکترونیکــی
کــه بــه شــکل حرفــهای ویرایــش و بــرای جلوگیــری از
کپــی شــدن ،کدگــذاری میشــوند .کتــاب الکترونیکــی
وســیلهای اســت کــه خواننــدگان متنهــای خــود را روی
آن میخواننــد .نــام مناســب بــرای ایــن دســتگاه «کتــاب
الکترونیکیخــوان» اســت.

باالخره کتاب کاغذی یا کتاب الکترونیک؟

در ایــن بخــش بــه مزایــا و معایــب کتــاب الکترونیــک در
قیــاس بــا کتــاب کاغــذی میپردازیــم.
مزایای کتاب الکترونیک:
دسترســی از راه دور :کتابهــای الکترونیــک قابلیــت
بســیار مناســبی بــرای اســتفاده در آمــوزش موسســاتی
دارنــد کــه تعــداد کاربــران از راه دور آنهــا زیــاد اســت.
ســهولت انتقــال در عیــن یکپارچگــی مطالــب :بــا توســعه
ارتباطــات دیجیتــال اطالعــات پردازششــده میتواننــد
بــه ســرعت جابهجــا شــوند.
انســجام مطالــب و تنــوع کاربــرد :در مقایســه بــا
قالبهــای رایــج متنــی ،کتابهــای الکترونیــک در عیــن
دســتهبندی مطالــب بــه صــورت فهرســت یــا موضوعــی،
بــه صــورت وحدتیافتــه امــکان جســتوجو را فراهــم
میکننــد.
تبــادل بینابیــن مطالــب بــا یکدیگــر :ترغیــب شــدن
بیشــتر بــرای ادامــه خوانــدن ،ســهولت نگهــداری و
یادســپاری مطالــب و توانایــی بیشــتر در کنتــرل مطالــب،
از جملــه مــوارد بســیار مهــم بــرای خواننــده اســت .یــک
کتــاب الکترونیکــی بــا امکاناتــی مثــل وجــود فرامتــن،
امــکان تبــادل بینابیــن مطالــب و نیــز مــرور همزمــان
آنهــا بــا یکدیگــر را فراهــم میکنــد .ایــن راحتــی
جســتوجو بهویــژه بــرای افــرادی کــه بــا مطالــب
تحقیقاتــی ســروکار دارنــد ،بســیار حائــز اهمیــت اســت.
کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت :انتشــار محتــوای
الکترونیکــی بــه جــای چــاپ آنهــا میتوانــد موجــب
صرفهجویــی در مصــرف کاغــذ ،جلوگیــری از قطــع
بیشــتر درختــان و آســیب کمتــر بــه محیــط زیســت
شــود .شــاید در نــگاه اول ایــن موضــوع کماهمیــت بــه
نظــر برســد امــا یقینــا در ابعــاد و حجــم گســترده چــاپ
کتابهــا و بهخصــوص روزنامههــای پرتیــراژ مصــرف
کاغــذ بســیار زیــاد خواهــد بــود.
قیمــت پایینتــر :قیمــت کتابهــای الکترونیکــی را در
اپلیکیش ـنهای کتابخــوان بررســی کنیــد .ایــن کتابهــا
بــه دلیــل حــذف هزینههــای کاغــذ و چــاپ قیمــت
پایینتــری از کتابهــای کاغــذی دارنــد و بنابرایــن تعــداد
بیشــتری از مــردم میتواننــد از آنهــا اســتفاده کننــد.
همچنیــن بســیاری از کتابهــای الکترونیکــی بــه صــورت
رایــگان (و کامــا قانونــی) منتشــر میشــوند ،در حالــی
کــه ایــن امــکان در مــورد کتابهــای چاپــی وجــود نــدارد.
اســتفاده آســان و ســهولت اجــرا :کتــاب الکترونیکــی
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حجــم و وزن فیزیکــی نــدارد .هــزاران و حتــی میلیونهــا
صفحــه کتــاب میتواننــد در یــک دســتگاه موبایــل یــا
تبلــت بــه صــورت همیشــگی همــراه مــا باشــند ،حــال
آنکــه در بســیاری از مــوارد حتــی نمیتوانیــم یــک
کتــاب کوچــک را بــه همــراه داشــته باشــیم .همچنیــن
اســتفاده از ایــن نــوع کتابهــا بــا توجــه بــه امکانــات
متنــوع اپلیکیشــنهای کتابخــوان بســیار آســان اســت.
نشــانهگذاری ،حفــظ کتــاب در صفحــه خواندهشــده،
امــکان جســتوجوی کلمــات و عناویــن و ...از مزایایــی
هســتند کــه در کتــاب چاپــی وجــود ندارنــد.
امــکان بهروزرســانی :کتابهــای الکترونیکــی بهآســانی
آپدیــت میشــوند و نســخههای جدیــد آنهــا در اختیــار
کاربــران قــرار میگیــرد و معمــوال ایــن کار هزینـهای هــم
نــدارد ،در حالــی کــه داشــتن نســخههای جدیــد از یــک
کتــاب کاغــذی مســتلزم صــرف هزینــه و خریــد دوبــاره
آن اســت.
از دیگــر مزایــای کتابهــای الکترونیــک میتــوان
بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :امــکان ذخیرهســازی و
یادداشـتبرداری از بخشهــای مــورد نیــاز بــرای مطالعــه
و دسترســی بعــدی ،امــکان اســتفاده همزمــان از امکانــات
جانبــی؛ بــه طــور مثــال یافتــن معنــای واژگان ناآشــنا
در یــک فرهنــگ لغــت در حیــن مطالعــه یــک کتــاب،
تســهیل فعالیتهــای پژوهشــی از قبیــل جســتوجوی
واژگان کلیــدی و مقایســه متــون ،امــکان بهرهگیــری از
ســایر رســانهها ماننــد صــدا و تصویــر همــراه بــا متــن،

دانشبنیان

امــکان تغییــر قالــب و شــکل متــون همچــون تعییــن
انــدازه قلــم ،طــول ســطر و حجــم صفحــه نمایــش بنــا
بــر ســلیقه کاربــر.
معایب کتاب الکترونیک:
بــا وجــود همــه ایــن مزایا قــرار نیســت بــه همیــن راحتی
بتوانیــم میــان کتــاب کاغــذی و کتــاب الکترونیــک یکــی
را انتخــاب کنیــم .کتــاب الکترونیــک معایبــی دارد کــه
ممکــن اســت از ســوی خیلــی از افــراد قابــل چشمپوشــی
نبا شد .
یــک تحقیــق نشــان داده اســت کــه بــا خوانــدن
کتابهــای الکترونیکــی میــزان یادگیــری کاهــش
مییابــد .در ایــن پژوهــش از یــک گــروه  ۲۵نفــره
خواســته شــد کــه یــک کتــاب  ۲۸صفحــهای را در
کتابخــوان کینــدل بخواننــد و یــک گــروه  ۲۵نفــره
دیگــر هــم همــان کتــاب را از روی کتــاب کاغــذی
مطالعــه کردنــد .ســپس از آنهــا خواســته شــد کــه
چهــارده رویــداد از داســتان را بــه ترتیــب زمــان وقــوع
بیــان کننــد .در ایــن بررســی
خواننــدگان
عملکــرد
کتابهــای کاغــذی بســیار
بهتــر بــود .یــک بررســی دیگــر
هــم در دانشــگاه اســتاوانگر نــروژ
روی گروهــی از دانشــجویان انجــام
گرفــت و نشــان داد کــه مطالعــه از
روی کاغــذ یادگیــری بهتــری بــه
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دایرهالمعــارف کامتــون ،فرهنــگ واژگان امریکــن
هریتیــج و اصطالحنامــه روژه در بــازار وجــود داشــت.
دســتگاه تولیــدی شــرکت ســونی بهرغــم برخــورداری
از قابلیــت جســتوجوی واژگان کلیــدی ،چنــدان
خوشدســت نبــود و مــورد پســند کاربــران واقــع نشــد.
در ســال  1991شــرکت اَپِــل نیــز محصولــی جدیــد بــه
بــازار عرضــه کــرد کــه در مقایســه بــا ابــزار مطالعــه
کتــاب الکترونیــک شــرکت ســونی ،از کیفیــت باالتــری
برخــوردار بــود .بــه دنبــال عرضــه ایــن محصول ،شــرکت
ُوییــج در ســال  1992اقــدام بــه نشــر مجموعــهای از
آثــار چندرســانهای خــود کــرد کــه بــا ایــن دســتگاه
ســازگاری داشــت.
امــروزه بــرای خوانــدن کتابهــای الکترونیــک
وســیلههای همــراه زیــادی در بــازار اســت؛ از جملــه
آمــازون کینــدل .بــا وجــود انــواع و قیمتهــای مختلــف
ایــن ابــزار در بــازار ،اســتفاده از آن هنــوز در جامعــه
فراگیــر نشــده اســت .تکنولــوژی جوهــر الکترونیکــی
کمــک زیــادی بــه امــکان مطالعــه بلندمــدت بــا
کتابخوانهــای دیجیتــال کــرد.در حــال حاضــر
محبوبتریــن کتابخوانهــای الکترونیکــی عبارتنــد از
آمــازون :کینــدل ،کینــدل تــاچ ،کینــدل پپروایــت ،بارنــز
انــد نوبــل :نــوک ،نــوک ســیمپل تــاچ ،نــوک ســیمپل
تــاچ گلوالیــت ،بوکیــن ،اکتاکــو ،کوبــو ،اونیکــس ،پاکــت
بــوک ،ســونی ریــدر.

دنبــال دارد .خســتگی و آســیب جســمی کمتــر کتــاب
کاغــذی مــورد توجــه اســت .نــگاه کــردن بــه یــک
صفحــه نمایــش بــه مــدت طوالنــی ،عوارضــی ماننــد
خســتگی و آســیب چشــم ،خســتگی ذهنــی و اختــاالت
خــواب را بــه همــراه دارد در حالــی کــه مطالعــه از روی
کاغــذ هیچکــدام از ایــن مشــکالت را در پــی نــدارد.
عــوارض نــگاه کــردن طوالنیمــدت بــه صفحــات
نمایــش در کــودکان شــدت و اهمیــت بیشــتری دارد.
خوانــدن یــک کتــاب کاغــذی نیــاز بــه هیــچ وســیلهای
بــه جــز خــود کتــاب نــدارد .همچنیــن تمامــی افــراد
بهســادگی میتواننــد از آن اســتفاده کننــد بــدون
آنکــه نگــران تمــام شــدن شــارژ باشــند!
معمــوال حقــوق پدیدآورنــدگان در کتابهــای چاپــی
حفــظ میشــود و ســود مالــی حاصــل از انتشــار آنهــا
بــه جــز مــوارد معــدود ،بــه نویســنده و ناشــر برمیگــردد
در حالــی کــه بــا فقــدان قوانیــن کپیرایــت یــا اجــرای
ناقــص آنهــا ،کتابهــای الکترونیکــی بهراحتــی
کپــی میشــوند ،بــدون آنکــه نویســنده یــا ناشــر
اطالعــی داشــته باشــد .البتــه اســتفاده از اپلیکیشـنهای
کتابخــوان در کشــور مــا رایــج شــدهاند و خریــد کتــاب
الکترونیــک از طریــق آنهــا میتوانــد تــا حــدود زیــادی
باعــث حفــظ حقــوق پدیدآورنــدگان شــود.

ابزار خواندن؛ کتابخوان الکترونیک

کتابخــوان الکترونیــک نوعــی وســیله الکترونیکــی قابــل
حمــل اســت کــه در اســاس بــرای خوانــدن کتابهــا
و نشــریات الکترونیکــی طراحــی شــده اســت .هــر
وســیلهای کــه قــادر بــه نشــان دادن متــن روی صفحــه
خــود باشــد میتوانــد بــه عنــوان کتابخــوان الکترونیکــی
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ولــی ایــن وســایل مزایــای
فنــاوری کاغــذ الکترونیــک را ندارنــد .کاغــذ الکترونیــک
امــکان شــارژ طوالنیمــدت و مهمتــر از آن ،مطالعــه
زیــاد بــا اســتفاده از کتابخــوان بــدون آســیب بــه چشــم
را فراهــم میکنــد.
طراحــی ایبوکریــدر طــوری اســت کــه باعــث میشــود
قابلیتهــای جابهجایــی ،خوانــدن (بــه ویــژه زیــر نــور
خورشــید) و طــول عمــر باتــری بهینــه شــود .یــک
کتابخــوان الکترونیکــی بــدون اینکــه فضــای زیــادی
را اشــغال کنــد ،قــادر اســت محتــوای دیجیتالــیای
را نگهــداری کنــد کــه معــادل صدهــا کتــاب چاپــی
میشــود.
در ســال  1991شــرکت ســونی بــرای اولیــن بــار
ابــزار مطالعــه کتــاب الکترونیــک را در ایــاالت
متحــده عرضــه کــرد .ایــن دســتگاه قــادر
بــود محتویــات یــک دیســکت نــوری هشــت
ســانتیمتری را بــا ظرفیــت ذخیرهســازی صــد هــزار
صفحــه متــن ،نمایــش دهــد .البتــه هنــگام عرضــه
ایــن محصــول ،چنــد کتــاب الکترونیــک از جملــه
دانشبنیان

اپلیکیشنهای کتابخوان
فارسی فعال در ایران

در ســالهای اخیــر ،کتابهــای بســیاری بــه صــورت
الکترونیــک بــه بــازار عرضــه شــده اســت کــه ایــن
خــود گویــای رشــد و رواج روزافــزون کتــاب الکترونیــک
میــان کاربــران اســت .اپلیکیش ـنهای کتابخــوان ســعی
دارنــد شــکاف بیــن مطالعــه و شــبکههای اجتماعــی
را پــر کننــد .ایــن اپلیکیشــنها فضایــی مثــل یــک
فروشــگاه کتــاب و کتابخانــه را بــرای افــراد تداعــی
میکننــد و کاربــران میتواننــد از محتــوای ایــن
کتابخانــه در ابزارهــای الکترونیکــی گوشــی و تبلــت
بهــره ببرنــد .اپلیکیشــنهای اولیــه شــامل پــیدیاف
انتشــارات یــک ناشــر بودنــد؛ یــک اپلیکیشــن ســاده
در گوشــی بــدون هیــچ ویژگــی یــا قابلیــت خاصــی.
کاربــر فقــط میتوانســت منابعــش را از آنجــا تهیــه
یــا خریــداری کنــد .در نمایشــگاه کتــاب تهــران در
ســال  ،۹۱اپلیکیش ـنهایی بــه ناشــران معرفــی شــدند؛
اپلیکیشــنهایی بــا ویژگیهــا ،قابلیتهــا و خدمــات
قابلتوجــه در قیــاس بــا گذشــته .از میــان آنهــا
میتــوان بــه نرمافــزار فیدیبــو ،طاقچــه و کتابــراه
اشــاره کــرد .در ایــن بخــش قصــد داریــم زمــان شــروع
فعالیــت ایــن اپلیکیش ـنها و مزایــا و معایــب هــر کــدام
را بــه طــور مختصــر بررســی کنیــم.
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فیدیبو

فیدیبــو اولیــن ســامانه مولتیپلتفــرم تولیــد و توزیــع
کتــاب الکترونیــک و صوتــی در خاورمیانــه اســت کــه
مبتنــی بــر اســتانداردهای جهانــی صنعــت نشــر و بــا
رعایــت کامــل قانــون جهانــی کپیرایــت طراحــی و اجــرا
شــده اســت .طبــق گزارشــی از ســوی مشــرقنیوز ،ایــن
ســامانه توانســته بیــش از  ۳۰۰ناشــر ایرانــی و همچنیــن
چندیــن ناشــر بینالمللــی را بــا خــود همــراه کنــد و
تاکنــون بیــش از  33هــزار کتــاب و کتــاب صوتــی را در
خــود جــای داده و امیــدوار اســت در کوتاهتریــن زمــان
ممکــن شــعار اولیــه خــود را یعنــی «مطالعــه آزاد بــرای
همــه ،همهوقــت ،همهجــا» تحقــق بخشــد.
مزایا:
 جامع بودن از نظر تعداد کتابها و نشریات امکان برخورداری از تخفیفهای دورهای دارا بودن کتابهای رایگان دارا بودن نسخه ویندوز و  iosو اندروید خواندن برخی کتابهای رایگان در مترو بــاز کــردن پیدیافهــای دیگــر توســط اپلیکیشــنفیدیبــو
 امــکان انتخــاب فونــت و انــدازه متــن و تغییــر رنــگمتــون
 امکان استفاده از حالت شب یا روزمعایب:
 کــم بــودن تعــداد کتابهــای رایــگان (بخــش رایــگانبیشــتر شــامل مجــات اســت)
 قیمت زیاد کتابها -انحصاری کردن ناشران

طاقچه

طاقچــه یکــی از مراجــع خریــد کتــب الکترونیکــی بــه
طــور قانونــی اســت کــه از آبانمــاه ســال  ۹۳بــه طــور
رســمی در اختتامیــه همایــش ملــی نشــر الکترونیــک در
دانشــگاه تهــران رونمایــی شــد .ایــن اپلیکیشــن در حــال
حاضــر بــا حــدود  ۳۰۰ناشــر همــکاری میکنــد و بیــش
از  ۱۲هــزار محتــوا شــامل کتــاب ،مجلــه و روزنامــه در
طاقچــه در دســترس اســت .ایــن اپلیکیشــن بــا ارائــه
خدماتــی مثــل رمزگــذاری بــرای هــر کتــاب در نرمافــزار
کاربــر و تهیــه آرشــیو از حســاب کاربــری کاربــران ،ســعی
در جــذب اعتمــاد ناشــران و کاربــران دارد.
مزایا:
 داشتن کتابخانه همگانی امــکان اشــتراکگذاری بخــش برگزیــده کتابهــاو معرفــی کتــاب بــه دوســتان از طریــق شــبکههای
اجتماعــی
 امکان جستوجو در متن قیمتهای مناسبدانشبنیان

شماره سیوششم آذرماه 1398

108

 امکان تغییر فونت و سایز نوشته امکان مشاهده کتاب در مرورگر دارای حالت شب برای کاهش آزار چشممعایب:
 کتابهای کمتر نسبت به فیدیبو -عدم امکان اجرای کتاب و پیدیافهای متفرقه

کتابراه

کتابــراه اهــداف خــود را بــرای حضــور در نشــر الکترونیــک
چنیــن میدانــد :ایجــاد و توســعه بســتری مناســب جهــت
گســترش نشــر الکترونیــک ،ارائــه نرمافــزار کتابخــوان
تحــت پلتفرمهــای مختلــف ،گســترش فرهنــگ مطالعــه
کتابهــای الکترونیکــی ،گســترش تعــداد مخاطبــان،
چــه ناشــران و چــه کاربــران ،کاهــش هزینــه کتــاب
الکترونیکــی بــه وســیله کاهــش هزینههــای انتشــار و
جلوگیــری از قطــع درختــان .ایــن اپلیکیشــن از ســال
 ۱۳۹۱کارش را شــروع کــرده اســت.
مزایا:
 قیمت مناسب تعــداد بــاالی کتابهــای رایــگان (هــر هفتــه ،یــککتــاب رایــگان)
 امکان تغییر فونت و سایز متن پشتیبانی قویمعایب:
 تعداد کتاب کمتر نسبت به سایر اپلیکیشنها امکانات کمتر در قیاس با سایر اپلیکیشنهانویســندگان و مترجمــان دربــاره کتــاب الکترونیــک چــه
میگوینــد
در پایــان بــد نیســت نظــر فعــاالن حــوزه نشــر و مدیــران
ارشــد اپلیکیشــنهای کتابخــوان را پیرامــون کتــاب
الکترونیــک بدانیــم.

فرهاد حیدری گوران ،نویسنده

فرهــاد حیــدری گــوران ،نویســندهای کــه او را بــا آثــاری
چــون «کــوچ شــامار» و «نفستنگــی» میشناســیم،
ارزیاب ـیاش از حضــور و نقــش ایبوکهــا در بــازار کتــاب
ایــران را اینگونــه ارائــه میدهــد« :کتــاب الکترونیــک
پدیــدهای نــو اســت و طبیعــی اســت کــه تــا تکویــن
ذهنیــت معطــوف بــه آن در جامعــه فاصل ـهای بلندمــدت
در پیــش اســت .کتــاب الکترونیکــی هنــوز بــه صــورت
جــدی در اذهــان عمومــی شــکل نگرفتــه اســت .یــک
دلیــل آن نوســتالژی کتــاب چاپــی و عــادت بــه کاغــذ و
تــورق و موجودیــت کتابخانــه بــه عنــوان یــک عــادتواره
(هابیتــوس بــه قــول پیــر بوردیو) اســت .کتــاب الکترونیک
البتــه بــه طــرز غیــر قابــل پیشبینـیای رو بــه گســترش
اســت و ســامانههای تولیــد و پخــش کتــاب الکترونیــک
نیــز مخاطبــان گســتردهای در همــه جــای جهــان دارنــد
دانشبنیان
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قیمــت کتــاب اســت .بــازار کتــاب الکترونیــک بهشــدت
در حــال رشــد اســت و دالیــل متعــددی دارد .یکــی از
آنهــا گــران شــدن کاغــذ اســت .بــه طــور مشــخص
مــردم شــناخت آنچنانــی از کتــاب الکترونیــک و
خوانــدن آن در بســتر قانونــی نداشــتند و اپلیکیشـنهای
کتابخــوان ایــن فرصــت را ایجــاد کــرد تــا شــرایطی بــرای
انتشــار قانونــی یــک محصــول فرهنگــی در فضــای
مجــازی فراهــم شــود .شــاید پیــش از اپلیکیشــنهای
کتابخــوان ،افــرادی کــه کتــاب کاغــذی میخواننــد،
کتــاب الکترونیــک نخوانــده بودنــد امــا االن دیگــر
مــردم در حــال تجربــه ایــن موضــوع هســتند و بــا ایــن
فراینــد آشــنا شــدهاند .البتــه ایــن هــم خیلــی درســت
نیســت کــه بگویــم فقــط بــه صــرف گــران شــدن کتــاب،
مــردم بــه ســمت کتــاب الکترونیــک رفتهانــد .خیلــی
نمیشــود بــا ایــن گــزاره مخاطــب را اندازهگیــری کــرد.
در کل اقبــال بــه کتابهــای الکترونیــک بهشــدت در
حــال رشــد اســت .ایــن را هــم نبایــد از نظــر دور کنیــم
کــه قیمــت کتــاب بهشــدت در حــال نجومــی شــدن
اســت و یکســری از مخاطبــان مــا بــه ایــن دلیــل بــه
ســمت کتــاب الکترونیــک میآینــد .از ســال گذشــته
تــا امــروز ،رشــد مخاطبــان اپلیکیش ـنهای مــا نزدیــک
بــه پنجبرابــر شــده اســت .بــا طیــف گســتردهای از
مخاطبــان مواجــه هســتیم کــه پیــش از ایــن یکبــار
هــم کتــاب الکترونیــک را تجربــه نکــرده بودنــد امــا
در یــک ســال اخیــر ،مخاطبــان کتــاب الکترونیــک در

و میتواننــد فضــای کتابخوانــی را دگرگــون کننــد.
امــروز کمتــر کتابخوانــی میبینیــم کــه روی گوشــی
هوشــمندش یکــی از ایــن ســامانهها را نداشــته باشــد،
خــواه نمونههــای فارســی یــا بــه زبانهــای دیگــر».
او دربــاره اینکــه کتابهــای الکترونیــک رقیــب نســخههای
چاپــی هســتند و میتواننــد بــه از بیــن رفتــن آنهــا بینجامند
یــا خیــر ،میگویــد« :بــه نظــر مــن نهتنهــا رقیــب کتــاب
چاپــی نیســتند کــه میتواننــد بــه عنــوان مکمــل عمــل کنند.
امــروزه بــا توجــه بــه محدودیتهــای محیــط زیســتی تولیــد
کاغــذ خــود یــک فراینــد ضــد اکوسیســتم اســت .بــه تعبیــر
یــک نویســنده فرانســوی اعــام وجــود هــر کتــاب چاپــی در
واقــع اعــام مــرگ یــک درخــت یــا گیــاه مــورد بهرهبــرداری
در کارخانههــای تولیــد کاغــذ اســت .حقیقــت ایــن اســت کــه
جهــان دیــری اســت از عصــر گوتنبــرگ گــذر کــرده اســت.
امــروه نهتنهــا مادیــت کتــاب حالــت مــوزهای یافتــه ،بلکــه
ســاختهای نوشــتاری هــم متاثــر از فضــای مجــازی و نظریــه
ابرمتــن متحــول شــده اســت .بــه ســخن دیگــر نــوع ادبــی
(ژانــر) نوینــی بــه وجــود آمــده بــه عنــوان ادبیــات ابرمتنــی
( )Hypertextual literatureکــه فــرم و مادیــت کتــاب در
شــکل کالســیک و ســنتی آن را بــه چالــش کشــیده اســت».

میرنوری ،مدیر مارکتینگ
و فروش فیدیبو

چنــد مســئله بــرای دالیــل پیشــرفت و بــزرگ شــدن بازار
کتــاب الکترونیــک وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا مســئله
دانشبنیان
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صدوقی ،مدیرعامل طاقچه

حــال رشــد هســتند .در مــورد اینکــه چقــدر گرانــی
کتــاب کاغــذی بــر قیمــت کتابهــای الکترونیــک تاثیــر
داشــته ،بایــد بگویــم کــه اساســا در همــه جــای دنیــا،
قیمــت کتــاب الکترونیــک درصــد قابــل توجهــی کمتــر
از قیمــت پشــت جلــد کتــاب چاپــی اســت .مثــا اگــر
کتابــی قیمــت جلــد چاپ ـیاش  ۱۰هــزار تومــان باشــد،
بســته بــه تصمیــم ناشــر درصــدی از ایــن نــرخ ،بــه
عنــوان قیمــت کتــاب الکترونیــک از پنــج هــزار تومــان
تــا هفــت هــزار تومــان انتخــاب میشــود .در ایــران ایــن
درصــد کــم شــدن مبلــغ تــا  ۵۰درصــد انتخــاب شــده
اســت ولــی خــب بعضــا ناشــرانی هســتند کــه قیمتهــا
را همیشــه رصــد میکننــد و نرخهایشــان را نســبت بــه
کتــاب چاپــی بــاال میبرنــد .بحــث دیگــر اینکــه قیمــت
کتــاب چاپــی ب ـهروز در حــال افزایــش اســت ،در حالــی
کــه افزایــش قیمــت کتــاب الکترونیــک اینطــور نیســت.
شــاید ســالی یکبــار بازنگــری دربــاره قیمــت آن انجــام
شــود و مجــددا قیمــت بــاال بــرود .ایــن افزایــش قیمــت
هــم بــرای ایــن اســت کــه ناشــر همچنــان ســهمی از
کتــاب را بــه نویســنده یــا مترجــم میدهــد و البتــه بایــد
در نظــر بگیریــد کــه آن فضــای کار یــا پلتفــرم برنامــه
نیــز هزینههایــش بــاال مـیرود .بــه همیــن دلیــل قیمــت
کتــاب هــم افزایــش پیــدا میکنــد .بــا ایــن وجــود،
هســتند ناشــرانی کــه  ۳۰درصــد قیمــت کتــاب چاپــی
را بــه عنــوان قیمــت کتــاب الکترونیکشــان نرخگــذاری
میکننــد.
دانشبنیان

در یــک ســال گذشــته مذاکــرات زیــادی با ناشــران داشــتیم.
حــاال هــم کاغــذ گــران شــده اســت و مخاطــب کــه دیگــر
نمیتوانــد کتــاب کاغــذی بخــرد ،باعــث شــده اســت هــم
ناشــر و هــم مخاطــب بــه ســمت کتــاب الکترونیــک بیاینــد.
در مــورد ســهم درصــدی اســتفاده از کتابهــای الکترونیــک
در کشــورمان در ســال  ،۹۷مجموعــه کتابهــای الکترونیــک
قانونــی ،تقریبــا فروشــی نزدیــک بــه  ۱۲تــا  ۱۵میلیــارد
تومــان را تجربــه کردهانــد .ایــن عــدد در ســال  ۹۸بــه ۳۰
میلیــارد تومــان هــم رســیده اســت .اگــر بــازار کتــاب را در
کشــور کــه عددهــای مختلفــی بــرای آن میگوینــد ولــی
حــدود دو هــزار میلیــارد در نظــر بگیریــم ،ایــن رقــم ۳۰
میلیــارد تومــان فــروش کتــاب الکترونیــک ،فقــط یــک و
نیــم درصــد از کل بــازار کتــاب اســت .در حالــی کــه در دنیــا
ایــن ســهم بــه  ۱۳درصــد میرســد .اینکــه چــرا در کشــور
مــا ایــن درصــد پاییــن اســت ،دالیــل مختلفــی دارد .یکــی
از دالیلــش ایــن اســت کــه بخــش وســیعی از خواننــدگان
کتــاب الکترونیــک ،در فضــای غیرقانونــی ،کتابهــا را
دانلــود میکننــد .بــا ایــن حــال امیدواریــم بــا توجــه بــه
اینکــه کتــاب در پلتفرمهــای ایرانــی امکانــات ویژهتــری
دارد و همچنیــن بــا تبلیغــات صحیــح کتابخوانهــا ،خریــد
قانونــی کتــاب ترویــج شــود .در ایــن یــک ســال و انــدی،
کتابهــای الکترونیــک  ۳۰درصــد گــران شــده اســت .ایــن
 ۳۰درصــد افزایــش بــا توجــه بــه زیادشــدن هزینههــا در
همــه قســمتها عــدد غیرمنطقــیای نیســت.
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نگار قانونی

زمان رمز و رازی است که همواره در تالش برای گیج کردن ما برای تشخیص و درک
واقعیتش است .فیلسوفان ،هنرمندان و شاعران مدتها سعی کردهاند معنای آن را بررسی
کنند و سرانجام این دانشمندان بودند که دریافتند ساختار و ماهیت زمان با شهود سادهای
که ما از آن داریم بسیار متفاوت است .از بولتزمن گرفته تا تئوری کوانتومی ،از اینشتین
گرفته تا جاذبه کوانتومی حلقه ،درک ما از زمان دچار تحوالت اساسی شده است .زمان با
سرعت متفاوت در مکانهای مختلف جریان مییابد ،گذشته و آینده بسیار کمتر از آنچه
فکر میکردیم با یکدیگر متفاوتند و مفهوم حال حاضر در عالم گسترده تبخیر میشود.

زمان رمز و رازی است که همواره در تالش برای گیج کردن
ما برای تشخیص و درک واقعیتش است .فیلسوفان ،هنرمندان
و شاعران مدتها سعی کردهاند معنای آن را بررسی کنند و
سرانجام این دانشمندان بودند که دریافتند ساختار و ماهیت زمان
با شهود سادهای که ما از آن داریم بسیار متفاوت است .از بولتزمن
گرفته تا تئوری کوانتومی ،از اینشتین گرفته تا جاذبه کوانتومی
حلقه ،درک ما از زمان دچار تحوالت اساسی شده است .زمان با
سرعت متفاوت در مکانهای مختلف جریان مییابد ،گذشته و
آینده بسیار کمتر از آنچه فکر میکردیم با یکدیگر متفاوتند و
مفهوم حال حاضر در عالم گسترده تبخیر میشود.
اینها چیزهایی است که سبب شده تا کارلو روولی دست به کار
نوشتن کتاب «سیر زمان» شود .او باور دارد به همان شکلی که
هانس رایشنباخ در یکی از عمیقترین کتابهایی که در زمینه
ذات زمان وجود دارد« ،جهات زمان» ،گفته پارمنیدس برای
فرار از اضطرابی که زمان باعث و بانی آن است منکر وجود خود
میشود ،افالطون جهان مثل را که بیرون از زمان وجود دارد در
خیالش میآفریند و هگل از لحظهای سخن میگوید که روح از
بُعد زمان بیرون آمده و خود را تمام و کمال میشناسد .برای فرار
از این اضطراب است که مفهوم ابدیت را ساختهایم ،جهانی عجیب
خارج از زمان که ترجیح میدهیم باور کنیم خدایان یا خدا یا
ارواح جاویدان در آن ساکنند .و در واقع برخورد بهشدت عاطفی
ما با زمان ،بیش از منطق یا خرد در ساخت مکاتب فلسفی نقش
داشته است .و رفتار عاطفی متضاد با آن ،ستایش زمان (مانند
هراکلیتوس یا برگسون) به همان مقدار در شکلگیری فلسفههای
بسیاری موثر بودهاند اما ما را به شناخت زمان نزیکتر نکردهاند.
اما فیزیک یاریمان میکند تا به الیههای این معما نفوذ کنیم.
نشانمان میدهد که ساختار زمانی جهان با درک ما از آن متفاوت
است .به ما امید میدهد که فارغ از مهی که عواطفمان باعث به
وجود آمدن آن میشود ،به مطالعه ذات زمان بپردازیم.
برای بیشتر خوانندگان این زمینه ناآشناست .همه ما زمان را
تجربه میکنیم اما هرچه دانشمندان بیشتر درباره آن بیاموزند،
اسرارآمیزتر باقی میمانند .ما آن را یکنواخت و جهانی فرض
میکنیم و قابل اندازهگیری با ساعت و البته خطی؛ از گذشته به
آینده .روولی این فرضیات را یکی پس از دیگری از دید ما پنهان
میکند و به جایش جهانی عجیب را آشکار میکند که در آن زمان
به طور کامل و قطعی از بین میرود .او توضیح میدهد که چگونه
تئوری گرانش کوانتومی سعی در درک جهان بیانتها دارد .وی با
بیان ایدههایی از فلسفه ،علم و ادبیات نشان میدهد که درک ما از
جریان زمان به دیدگاه ما بستگی دارد ،این درک از ساختار مغز و
احساسات ما شروع میشود تا به عالم جسم و ماده برسد.
«زمان این است .مانوس و آشنا .ما را با خود میبرد .زمان هجوم
ثانیهها ،ساعتها و سالهایی است که ما را به سوی زندگانی هل
میدهد و سپس به عدم میکشاند .ما همانند ماهیهایی که در
آب زندگی میکنند ،ساکن زمانیم .وجود ما در زمان معنی پیدا
میکند .موسیقی با وقار زمان ما را میپروراند ،جهان را به رویمان
میگشاید ،به دردسرمان میاندازد ،ما را میترساند و میآرامد.
جهان با کشش زمان آینده را پدیدار میکند و با سیر زمان ماهیت
خود را مییابد.
دانشبنیان
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در اساطیر هندو ،رودخانه کیهان با تصویر مقدس شیوای رقصان
نمایش داده میشود :رقص او جهان را در مسیرش هدایت میکند،
رقصش گذر زمان است .چه چیز از این جریان جهانشمولتر و
بدیهیتر است؟
با وجود این ،اوضاع پیچیدهتر از این حرفهاست .حقیقت معموال
با چیزی که به نظر میرسد تفاوت دارد».
این بخشی از مقدمه کتاب «سیر زمان» است که فیزیکدان
ایتالیایی ،کارلو رو ِولّی ،آن را نوشته است .رو ِولّی فیزیکدان
نظری است که هماکنون سرپرست گروه گرانش کوانتومی در
مرکز فیزیک نظری دانشگاه اکس مارسی است .او از بنیانگذاران
نظریه گرانش کوانتومی حلقه و نویسنده کتابهای پرفروش
بینالمللی «گفتارهایی از فیزیک»« ،روی دیگر حقیقت» و «سیر
زمان» است .کتاب سیر زمان از آثار مشهور و پرفروش وی به
شمار میرود .نویسنده در این کتاب زمان را در قالب سه بخش
فروریزش زمان ،جهان بدون زمان و سرچشمه زمان مورد بررسی
قرار میدهد .در واقع رو ِولی علم ،فلسفه و هنر را به هم پیوند
میدهد تا یکی از بزرگترین رازها یعنی معنای زمان را گرهگشایی
کند .نویسنده در اثرش درباره موضوعاتی همچون از دست رفتن
یکپارچگی ،از دست رفتن جهت ،پایان زمان حال ،از دست رفتن
استقالل ،کوانتای زمان ،جهان از رویدادها ساخته شده است نه
از اشیاء ،ناکافی بودن دستور زبان ،دینامیک نسبی ،زمان نادانی
است ،زاویه دید ،حاصل خاص بودن ،عطر مادلن و سرچشمه زمان
بحث میکند.
اگرچه درک مفاهیم فیزیکی مطرح شده در این کتاب برای
افرادی که پیشتر مطالعاتی در باب فیزیک زمان داشتهاند آسانتر
است ،به خصوص درباره مسئله نسبیت که همواره یکی از مسائل
و مفاهیم سخت فیزیک بوده و هست ،اما روولی در تمام طول
کتاب سعی کرده مفاهیم پیچیده فیزیک را تا حد ممکن قابل
فهم کند و به زبان ساده بیان کند تا خوانندهای که دارای حداقل
آشنایی با فیزیک است نیز بتواند تا حد بسیار زیادی در پذیرش
نادرستی درک پیشین ما از زمان و اعتقاد به معماوارگی دائمی
زمان با کتاب همراه شود.
در بخش اول نویسنده سعی دارد معنای زمان را از نظر فیزیک
نوین بیان کند :ما معموال زمان را چیز ساده و مفروضی در نظر
میگیریم .چیزی که سیر یکنواختی دارد ،مستقل از هر چیز
دیگری است ،از گذشته به آینده در جریان است و به وسیله
ساعتها اندازهگیری میشود .در سیر زمان پدیدههای جهان
ترتیب مشخصی دارند :گذشتهها ،حالها و آیندهها .گذشته
همیشه ثابت است و آینده همواره نامشخص و نامعلوم ...اما
مشخص میشود همه اینها اشتباه است.
بهمرور ثابت شد که ویژگیهای شاخص زمان تخمینی بیش
نیستند .تخمینهای اشتباهی که به خاطر زاویه دید ما پدید
آمدهاند .درست مانند تخت بودن زمین یا چرخش خورشید .به
گفته اینشتین زمانی که ساعت نشان میدهد یک توهم است .در
نظریه عمومی نسبیت (بیش از یک قرن پیش در سال 1915
منتشر شد) او پیشبینی کرد که زمان در ارتفاعات با سرعت
بیشتری از نزدیک به زمین میگذرد .بنابراین اگر مردی که در
سطح دریا زندگی کرده است ،با دوقلو خود که در کوهها زندگی
دانشبنیان
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کرده است ،مالقات کند ،میفهمد که خواهر یا برادرش از او کمی
بزرگتر است .به طور مشابه ،یک ساعت که روی زمین قرار
میگیرد ،کمی کندتر از ساعت روی یک میز است .بنابراین کدام
یک از این دو زمان واقعی را میگوید؟
هرچه دانش آدمی بیشتر شد ،درک او از زمان بیشتر خدشهدار
شد تا اینکه به کلی از بین رفت .در واقع چیزی که ما «زمان»
میخوانیم مجموعهای پیچیده است از ساختارها و الیهها .هرچه
نگاه به زمان دارای عمق و موشکافی بیشتری شده ،زمان قطعه
به قطعه ،الیههایش را یکی پس از دیگری از دست داده است.
بخش اول این کتاب حکایت همین فروپاشی است .فروپاشی باور
ما از زمان.
در فصل دوم این کتاب رو ِولّی سعی میکند بگوید حاال که باور
ما از زمان فروپاشیده و بیگبنگ مفهوم زمان صورت گرفته چه
چیز برایمان باقی مانده است؟ از نظر او چیزی که باقی مانده یک
چشمانداز خالی و بربادرفته است که در واقع هیچ نشانی هم از
زمان ندارد .یک جهان غریب و نامأنوس که به هر روی جهانی
است که همه ما به آن تعلق داریم.
«درست مثل رسیدن به ارتفاعات کوهستان .جایی که جز برف،
صخرهها و آسمان هیچ نیست یا مانند حسی که آرمسترانگ و
آلدرین داشتند ،وقتی روی شنهای بیحرکت ماه پا میگذاشتند.
جهانی که از هرآنچه داشت زدوده شده است و با زیبایی تهی و
غریبی میدرخشد .فیزیکی که من روی آن کار میکنم ،گرانش
کوانتومی ،تالشی است برای شناخت و دادن انسجام معنایی به
دانشبنیان

این سرزمین بیانتها و زیبا به سوی جهان بیزمان!»
در بخش سوم که به عقیده خود رو ِولّی سختترین و البته
اساسیترین بخش کتاب است و بیشترین ارتباط را با خواننده
دارد ،نویسنده سعی دارد چیزی را در اختیارمان قرار دهد که
میتوان در این جهان بدون زمان بدان چنگ زد و عادت کرد .چرا
که زمان ما به هرحال باید به ترتیبی اطرافمان شکل بگیرد ،الاقل
برای ما و در مقیاس خودمان؛ با همان قوانین ،با گذشتهای که از
آینده جداست و بهآرامی جریان دارد.
«این بخش سفر بازگشت است؛ بازگشت به زمانی که در بخش
اول و هنگام جستوجوی دستور زبان بنیادی جهان از دست
دادیم .مانند داستانهای جنایی ،اکنون به دنبال مجرم میرویم:
خرابکاری که زمان را به وجود آورد .اجزای تشکیلدهنده زمان
را یکبهیک مییابیم  -اما این بار نه به عنوان ساختارهای پایه
حقیقت ،بلکه آنها را به چشم تخمینهای مفیدی میبینیم برای
موجودات فانی و ناآزمودهای چون ما :به چشم جنبههای مختلف
زاویه دیدمان و جنبههایی که احتماال در تعیین چیستیمان ما را
به اشتباه میاندازند ،چون معمای زمان در نهایت بیشتر در مورد
خود ماست تا جهان .شاید مانند اولین و بهترین داستان جنایی،
ادیپ شهریار اثر سوفوکل ،خرابکار خود کارآگاه باشد.
در اینجا کتاب به ماگمای گدازانی از ایدهها تبدیل خواهد شد که
گاهی روشنیبخش و گاهی گیجکننده است».
شاید ارسطو اولین شخصی است که این سوال مهم را که «زمان
چیست» از خود پرسیده و این پاسخ را داده که «زمان یعنی
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سنجش تغییرات .اینکه جهان همواره در حال تغییر و دگرگونی
است و ما به شمارش این تغییرات و سنجیدنشان میگوییم
«زمان»».
با این تعریف اگر هیچ چیز تغییر نکند و هیچ حرکتی در کار
نباشد ،آیا گذر زمان متوقف میشود؟ به عقیده ارسطو ،بله متوقف
میشود .اگر چیزی تغییر نکند زمانی هم نگذشته چون زمان در
واقع ابزاری است که ما به کمک آن ،موقعیت خودمان را نسبت
به تغییرات مشخص میکنیم ،مثال موقعیت خودمان نسبت به
شمارش روزها .زمان سنجش تغییرات است .اگر تغییری نباشد
زمانی هم در کار نیست.
اما سوال این است که چرا وقتی در سکوت نشستهایم هنوز گذر
زمان را درک میکنیم؟ پاسخ ارسطو این است که شاید جسممان
چیزی را حس نکند اما در ذهنمان تغییراتی رخ میدهد پس باز
هم گذر زمان رخ میدهد.
اما نیوتن خالف این فرض را دارد و در مهمترین اثرش یعنی
کتاب اصول ،مینویسد« :زمان ،فضا ،مکان و حرکت را آنطور که
همگان میشناسند تعریف نخواهم کرد .تنها باید اشاره کنم که
عامه مردم این کمیتها را در نسبتشان با محسوسات میسنجند.
در نتیجه برخی پیشداوریها به وجود میآید که برای از بین
بردنشان ،خوب است که آنها را تقسیم کنیم به :مطلق و نسبی،
حقیقی و مشهود ،ریاضیگون و عامیانه».
در واقع نیوتن وجود نوعی از «زمان» را که روزها و حرکت را
میسنجد به رسمیت میشناسد اما بر این باور است که عالوه بر
دانشبنیان

این زمان ،زمان دیگری هم باید باشد :زمانی که «حقیقی» است و
در هر حال مستقل از اشیا و تغییراتشان جریان دارد.
«تفاوت بین این دو چشمگیر است .به نظر نیوتن بین دو چیز
ممکن است «فضای خالی» وجود داشته باشد .به نظر ارسطو
حرف زدن از فضای «خالی» بیمعناست چون فضا فقط ترتیب
مکانی اشیاست .اگر چیزهای گسترده که با هم تماس دارند وجود
نداشته باشند ،فضایی در کار نیست .نیوتن فرض میکند اشیا
در «فضایی» قرار گرفتهاند که حتی اگر خالی از اشیا باشد ،باز
هم وجود دارد ،هرچند خالی .به نظر ارسطو این «فضای خالی»
بیمعناست چون اگر چیزی بین آنهاست ،پس آن چیز وجود
دارد آنجاست».
از جمله مهمترین سوالهای مربوط به زمان این است که کدام
درست میگوید و در واقع جواب سوال را اینشتین میدهد؛ پاسخی
که از ترکیب ایده این دو شکل گرفته و مهمترین دستاوردی است
که اینشتین به آن رسیده است.
«پاسخ این است که فضا و زمانی که نیوتن وجودشان را ،فرای
ماده محسوس ،تصور کرد ،در حقیقت وجود دارند .واقعیاند.
زمان و فضا پدیدههایی حقیقیاند .اما به هیچ وجه مطلق نیستند؛
همچنین از رخدادها مستقل نیستند؛ بر خالف چیزی که نیوتن
فکر میکرد ،تفاوتی با دیگر مفاهیم جهان ندارند .میتوانیم یک
بوم نیوتنی بزرگ را تصور کنیم که جهان روی آن نقاشی شده
است .اما این بوم از همان چیزی ساخته شده است که دیگر اجزای
جهان هم از آن ساخته شده ،از همان مفهومی که سنگ ،نور و هوا
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از آن ساخته شده :از میدانها!»
پس زمان بخشی از یک هندسه پیچیده است که با هندسه
فضا در هم تنیده است .و این همان تلفیقی است که اینشتین
بین نظریه ارسطو و نظریه نیوتن یافت .او با پیشی گرفتن از هر
دو نتیجه گرفت هردو درست میگویند .نیوتن حق داشت که
میگفت غیر از این چیزهای سادهای که میبینیم در حرکت و
تغییرند ،چیزهای دیگری هم وجود دارد .اما او راجع به استقالل
زمان از سایر پدیدهها سخت در اشتباه بود .ارسطو هم در جای
خود درست میگفت که پاسخ «کی» و «کجا» همیشه در نسبت
با چیز دیگری داده میشود .اما آن چیز میتواند همین میدان،
همین کمیت فضا  -زمانی اینشتین باشد .چون این میدان
موجودیتی پویا و حقیقی دارد.
به عقیده روولی این رقص سه نفره این سه علمی ،دروازهای بزرگ
و البته عجیب را درباره حقیقت زمان در مقابل دیدگان جهانیان
گشود.
گرچه خیلی طول نمیکشد و اینشتین معادالت میدان گرانشی
را مینویسد و دروازه قبلی حکم در کوچکی را پیدا میکند در
مقابل دروازه جدیدی که این معادالت به روی جهان و واقعیت
زمان میگشاید .دروازهای که بر سه ستون یا محور اساسی که
توسط مکانیک کوانتومی کشف شده استوار است :ذرهای بودن،
عدم قطعیت و نسبی بودن متغیرهای فیزیکی .هریک از این سه
خاصیت ،همان بخش ناچیزی از درکمان که نسبت به زمان
برایمان مانده نابود میکند .در واقع این خالصه چیزی است که
فصل اول کتاب سیر زمان در اختیار مخاطبش قرار میدهد:
«زمان منفردی وجود ندارد .هر مسیر مدت بهخصوصی دارد؛
دانشبنیان

آهنگ گذر زمان بسته به مکان و سرعت متفاوت است .زمان
جهت ندارد :در معادالت بنیادی جهان ،تفاوتی بین گذشته و
آینده وجود ندارد؛ جهت زمان جنبه مشروطی است که تنها وقتی
از جزئیات صرف نظر میکنیم ،نمایان میشود .طبق این دیدگاه
تار ،به شکل عجیبی ،گذشته جهان حالت «خاصی» داشته است.
«زمان حال» دیگر مفهومی ندارد :در پهنه گسترده گیتی ،چیزی
وجود ندارد که بتوانیم منطقا آن را «زمان حال» بنامیم .بستری
که مدت زمان را تعیین میکند ،کمیتی مستقل و متفاوت با دیگر
اجزای تشکیلدهنده جهان است؛ جنبهای از یک میدان دینامیک
است .زمان میپرد ،نوسان پیدا میکند و تنها هنگام برهمکنش
خود را نمایان میسازد و مقدار کمینهای دارد که پایینتر از آن
مفهوم خود را از دست میدهد ...خب ،با تمام این اوصاف ،از زمان
چه مانده است؟»
تاریخ تکامل علم بیانگر این ایده است که بهترین روش فکر کردن
درباره جهان دیدن آن به شکل تغییر است ،نه ثبات و نه بودن،
بلکه شدن!
آناکسیماندر دعوتمان میکند که وقتی به جهان میاندیشیم آن
را بر اساس «سیر زمان» در نظر بگیریم .در واقع معنی حرف او
این است که فهم جهان از طریق مطالعه تغییرات است که ممکن
میشود ،نه با مطالعه چیزها .پس وقتی منظورمان از زمان تنها
روی دادن باشد ،پس همهچیز زمان است .هرچه وجود دارد تنها
در زمان وجود دارد.
بخش دوم کتاب سیر زمان در واقع حد فاصل فروپاشی مفهوم
سابق زمان و شکلگیری مفهوم تازه از زمان است .حد فاصلی
که بیش از هرچیز پر است از خالی و به تابلویی بینقش و سفید
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میماند که آماده است روی آن چیزی طراحی شود و چه چیزی
بهتر از طرحی که روولی در فصل سوم از جهانی با مفهوم جدید
زمان ارائه خواهد داد.
در فصل اول روولی در رد مفهوم خطی بودن زمان ،یعنی حرکت
یک سویه آن از گذشته به آینده ،مفهوم آنتروپی را مطرح میکند.
اینکه آنچه را گذشته برای ما قابل تشخیص و به ما یادآوری
میکند درواقع وجود نظم موجود در آن است و آنچه مانع ما از به
خاطرآوری و درک آینده میشود بینظمی و آنتروپی آن است .در
واقع اینکه ما زمان را خطی فرض میکنیم به تمایل جهان برای
حرکت از آنتروپی کمتر به سمت آنتروپی بیشتر برمیگردد ،به
عبارت دیگر جریان زمان از جایی با آنتروپی کمتر به سمت فضایی
با آنتروپی بیشتر است .در فصل سوم روولی از این مفهوم به مفهوم
گذر زمان در جهان جدید زمان میرسد.
«در سطح بنیادی جهان مجموعهای از رویدادهایی است که در
زمان مرتب نشدهاند .این رویدادها نسبتهایی بین متغیرهای
فیزیکی نشان میدهند که از لحاظ تئوری ،همسطحاند .هر بخش
از جهان ،با بخش کوچکی از تمام متغیرها برهمکنش دارد که
مقدار آنها« ،وضعیت جهان نسبت به آن زیر سیستم خاص» را
مشخص میکند.
یک سیستم کوچک  Sتمایزی بین جزئیات سایر جهان قائل
نمیشود ،چون تنها با تعداد کوچکی از متغیرهای سایر جهان
برهمکنش دارد .آنتروپی جهان با توجه به  Sتعداد (ریز)
حالتهای جهان غیرقابلتمایز را برای  Sمیشمرد .جهان
نسبت به  Sچینشی با آنتروپی باال دارد چون (طبق تعریف) در
چینشهایی با آنتروپی باال ریزحالتهای بیشتری وجود دارد پس
دانشبنیان

احتمال بیشتری وجود دارد که در یکی از این ریزحالتها باشد.
همانطور که در باال توضیح داده شد ،چینشهایی با آنتروپی باال
نوعی جریان دارند و پارامتر این جریان زمان گرمایی است .برای
یک سیستم کوچک معمولی  ،Sطی تمام جریان زمان گرمایی،
آنتروپی معموال باال میماند و احتماال تنها اندکی نوسان دارد،
چون در هر حال با احتماالت سروکار داریم ،نه قانونهای ثابت.
اما میان بیشمار سیستم کوچک  Sکه در این جهان بسیار
وسیع و خارقالعاده که ما در آن زندگی میکنیم ،وجود دارند،
تنها تعداد بهخصوصی هستند که نوسانهای آنتروپی در آن
زندگی میکنیم ،وجود دارند ،تنها تعداد بهخصوصی هستند که
نوسانهای آنتروپی در آنها چنان است که در یکی از دو سر
گذر زمان گرمایی ،آنتروپی کمتر است .برای این سیستمهای S
جریان متقارن نیست .آنتروپی افزایش مییابد .این افزایش چیزی
است که به عنوان گذر زمان حس میکنیم .وضعیت اولیه جهان
خاص نیست .سیستم کوچک  Sکه ما به آن متعلق هستیم خاص
است».
واقعیت این است که روولی در این کتاب بیش از هرچیز بر معما
بودن زمان تکیه دارد .او میگوید اینکه ساختار زمان با تصویر
سادهلوحانهای که ما از آن داریم تفاوت دارد ،کامال معقول است.
این تصویر سادهانگارانه برای زندگی روزمره آدمی مناسب است،
اما برای شناخت عمیق و گسترده آن کافی نیست .و شاید حتی
برای شناخت ذات خودمان هم کافی نیست چون معمای زمان
به معمای هویت فردی ما و معمای خودآگاهی هم مربوط است.
روولی در نهایت پس از مطرح کردن تمام دالیل عدم وجود زمان
به معنایی که تاکنون فکر میکردیم و تبیین ماهیت تازهای از
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زمان میگوید در واقع آنچه قرار است بدانیم این است که درک
ما از ویژگیهایی همچون خطی بودن زمان اشتباه است و هر
نظر قطعی درباره زمان احتماال روزی با قطعیت رد خواهد شد
مگر اینکه بگویم زمان اینها نیست و شاید اینهاست یعنی
زمان همچنان معماست ،همان جملهای که روولی کتاب را با آن
آغاز میکند« :شاید زمان بزرگترین معماست» البته او میگوید
امیدوار است که این معمای بزرگ روزی حل شود و در آینده
مطالعات مربوط به زمان و درک ما از زمان پیشرفت وسیعتری
کند.
روولی در این کتاب همانقدر که از سادهلوحانه بودن نگاه ما
به زمان میگوید از تقدس زمان نیز میگوید و همواره احترام
و ارادتش را به حقیقت زمان و نه برداشت ما از آن ابراز میکند.
زمانی که بیش از هر چیز به آن مدیونیم و شاید همین لزوم ادای
دین به زمان است که خواندن کتابی همچون سیر زمان را واجب
و ضروری میکند.
«این کتاب نوسان کوتاهمدتی است در فرایند پیدایش جهانی
که میتواند ما را به وجود آورد .ما که موجوداتی ساختهشده از
زمان هستیم .ما بودنمان را به زمان مدیونیم .زمان نعمت ارزشمند
وجودمان را به ما عطا کرده است و به ما اجازه میدهد توهم
گذرای بقا را که خاستگاه رنجمان است ،پدید آوریم.
موسیقی اشتراوس و کالم هوفمانستال ،با ظرافت ویرانگری ،در
اینباره میخوانند:
دخترکی را به یاد دارم...
اما چطور میشود...
روزی آن ِرسی کوچک بودن
و ناگهان ،روزی ،یک پیرزن شدم؟
...اگر خدا چنین میخواهد ،چرا میگذارد ببینمش؟
چرا آن را از من پنهان نمیکند؟
همهچیز یک معماست ،چه معمای ژرفی...
شکنندگی اشیا را در زمان حس میکنم.
از اعماق قلبم ،حس میکنم باید به هیچ بیاویزیم.
همهچیز از میان انگشتهایمان میلغزد
هرآنچه میخواهیم به آن دست آویزیم ،نابود میشود.
همهچیز همچون مه و خیال ناپدید میشود...
زمان چیز عجیبی است.
وقتی الزمش نداریم ،هیچ نیست.
و ناگهان ،میبینیم که چیز دیگری هم وجود ندارد.
تمام اطرافمان را احاطه کرده است .همچنین درونمان را.
به چهرههایمان رسوخ میکند.
در آینه رسوخ میکند و میان شقیقههایم جاری میشود...
اما بین تو و من ،همچون یک ساعت شنی ،بهآرامی فرومیریزد...
آه ،کوین ،کوین،
گاهی جریان بیوقفهاش را حس میکنم.
گاهی در میانه شب بیدار میشوم و تمام ساعتها را متوقف
میکنم»...
کتاب «سیر زمان» نوشته کارلو روولی را نشر چترگ با ترجمه
کامیاب تقیزاده منتشر کرده است.
دانشبنیان
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در�ره کتاب «فکر کردن ،ب�درنگ و ب�درنگ»
ب

دستگاهتفکر
کن اداره
کنار آبسرد ِ
نگار قانونی

کتاب «فکر کردن ،بیدرنگ و بادرنگ» تحقیق گسترده
و عمیقی است درباره علل آشکار و نهان فرایند
شکلگیری عقاید ،باورها ،نتیجهگیریها و تصمیمهای
آدمی که نویسنده کتاب خواندنش را برای گفتوگوهای
کارمندان در کنار آب سردکن ادارهشان مفید میداند!
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که خود را مرکز درک و منطق عالم میدیدیم نیستیم.
کاهنمن بخش اعظم مطالعاتش را با همکاری دوست نزدیکش،
آموس تورسکی انجام داده است .البته تورسکی در سال ۱۹۹۶
فوت میکند .کاهنمن بخش عمدهای از مقدمه کتاب «فکر
کردن ،بیدرنگ و بادرنگ» را به تحسین از تیزهوشی و نبوغ
خارقالعاده همکار و دوست فقیدش اختصاص داده است؛
کسی که اگر زنده بود بیشک جایزه نوبل اقتصاد را نیز با او
شریک میشد.
بخش اعظم خطاهای شناختی ما که اکنون آنها را
میشناسیم ،یا توسط این دو محقق مطرح شدهاند یا الاقل
توسط نوشتهها و مطالعات و تحقیقات آنها ،بهتر و دقیقتر
شناخته و معرفی شدهاند .اما بیش از هرچیز نظری ه پراسپکت
( )Prospect Theoryکاهنمن را به عنوان یکی از مهمترین
دستاوردهایش میشناسند .نظریهای که یکی از مبناهای
شکلگیری شاخه جدیدی در دانش اقتصاد با نام اقتصاد
رفتاری بوده است.
تاثیرگذاری نظریات و مطالعات کاهنمن تا اندازهای است که
با وجود اینکه او هرگز به صورت رسمی اقتصاد نخوانده و
مطالعاتش عموما در حوز ه روانشناسی بوده ،وی را یکی از
بزرگترین و تاثیرگذارترین افراد در توسع ه نظریههای رفتاری
در اقتصاد میدانند.
این کتاب در واقع چکیده و خالصهای است از سالها پژوهش
کاهنمن و تورسکی درباره راز و رمز دستگاه شناخت آدمی.
درباره ویژگیهای حیرتانگیز و کاستیهای باورنکردنی ذهن
انسان ،موجودی که تصور میکند پادشاه افکار خویش است و
با توجه به خواست و اراده خودش تصمیم میگیرد.

صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی و در واقع بیشتر مردم در
مورد طبیعت و سرشت آدمی دو اصل را باور دارند؛ اول اینکه
انسان موجودی است عقالنی و دیگر اینکه اگر این موجود
عقالنی هیجاناتی مانند خشم ،ترس و ...را مهار کند و تحت
کنترل خود دربیاورد ،توان این را دارد که عاقالنه به تمامی
جوانب امور بیندیشد و با منطق درباره مسائل تصمیمگیری
کند .اما دانیل کاهنمن و همکارش آموس تورسکی با
پژوهشهای خود این دو فرض را به چالش کشیدند.
پژوهش این دو دانشمند روانشناس بیانگر این واقعیت بود که
ریشه اصلی بسیاری از اشتباهات ذهن آدمی و تصمیماتش
هیجانات او نیست بلکه دستگاه شناخت اوست! این دیدگاه
تاثیر بسیار زیادی بر علوم اجتماعی گذاشت و در رشتههای
گوناگون از جمله فلسفه و اقتصاد ،حقوق ،آمار و حتی پزشکی
توجه زیادی را به خود جلب کرد .این توجه و اثرگذاری بیشتر
از هر علم دیگری در علم اقتصاد نمود یافت تا جایی که
تحقیقات این دو دانشمند منجر به شکلگیری شاخه جدید
در این علم شد :اقتصاد رفتاری .و در سال  2002کاهنمن
جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد.
استیون لویت ،اقتصاددان مطرح امریکایی و نویسنده کتاب
پرفروش «اقتصاد ناهنجاریهای پنهان اجتماعی» ،درباره
کاهنمن میگوید« :شاید هیچکس بر روی این سیاره نباشد که
بهتر از او بتواند چرایی و چگونگی تصمیمگیری و انتخابهای
آدمی را درک کند».
لویت ،کاهنمن را با کوپرنیک مقایسه میکند و میگوید
همانطور که کوپرنیک زمین را از مرکز عالم جابهجا کرد،
کاهنمن هم به ما آموخت که ما آن موجودات منطقمحوری
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کاهنمن در این اثر ،حیات ذهنی را با کمک دو کنشگر مثالی
شرح داده و نشان میدهد فکر کردن بیدرنگ (سامانه شهودی
 )۱مسئول پنهان بسیاری از قضاوتها و تصمیمگیریهای
انسان است .وی این کتاب را که در پنج بخش با عنوانهای
دو سامانه ،دریابش و سوگیریها ،بیش اطمینانی ،انتخابها
و دو خود در سال  ۲۰۱۱نوشت و آن را به آموس تورسکی
تقدیم کرد.
کاهنمن در ابتدای کتاب خود مینویسد« :هر نویسندهای
به گمان من ،در ذهن خود موقعیتی را در نظر میگیرد که
خواننده اثرش بتواند از آنچه میخواند بهره ببرد .از نظر من،
آن موقعیت کنار آبسردکنی در اداره است ،جایی که نظرها
رد و بدل میشوند و سخنچینیها دهان به دهان میچرخند.
امیدوارم دایره واژگانی را گسترش دهم که افراد در زمان
سخن گفتن از قضاوتها و انتخابهای دیگران ،سیاستهای
جدید شرکت یا تصمیمهای یک همکار برای سرمایهگذاری
بهکار میبرند .چرا باید دغدغه سخنچینیها را داشت؟ زیرا
ت گذاشتن بر آنها بسیار
تشخیص اشتباهات دیگران و انگش 
آسانتر و همچنین بسیار لذتبخشتر از اشتباهات خود است.
بسیاری از ما بیاختیار میخواهیم بدانیم دوستان و همکاران
درباره انتخابهای ما چه فکری میکنند؛ بنابراین کیفیت و
محتوای این قضاوتهای مورد انتظار اهمیت دارد .عالقهای
که ما به فهمیدن سخنچینیهای هوشمندانه دیگران داریم
انگیزهای پُرتوان برای نقد جدی خود است ،حتی پُرتوانتر از
قراری که اول سال با خود میگذاریم تا در محیط کار و خانه،
تصمیمهای بهتری بگیریم».
دانیل کاهنمن کتاب را با معرفی دو شخصیت خیالی شروع

دانشبنیان

میکند ،سپس درباره دو گونه بحث میکند و در انتها به دو
خود میرسد.
اولین شخصیت سامانه شهودی شماره  1است که بیدرنگ
فکر میکند ،و شخصیت دیگر ،شماره  ،2سامانهای که نیاز به
زحمت دارد و کندتر است و با درنگ فکر میکند ،سامانه  1را
زیر نظر دارد و با کمک منابع محدود خود تا جایی که ممکن
است کنترل کارها را در دست میگیرد .دو گونهای که کاهنمن
درباره آنها بحث میکند ایکانهای خیالیاند که در دنیای
نظریهها زندگی میکنند .دو خود شامل خو ِد تجربهکننده و
خود یادکننده است؛ خود تجربهکننده که زندگی را زیست
میکند و خود یادکننده که نگهدارنده حسابهاست و انتخاب
میکند.
بر اساس کارکردهای شناختی ،ذهن انسان دارای دو سیستم
است .کاهنمن این دو سیستم ذهن انسان را سیستم
 1و سیستم  2مینامد .سیستم  1سیستمی است که کار
پاسخگویی و ارائه دستمایهها و نتایج سریع و در ظاهر بدون
درنگ و فاقد تحلیل را ارائه میدهد و در واقع گزارههایی
است که مغز انسان دائما در حال تولید آنهاست .این شکل
از دستمایهها همان چیزی است که تحت عنوان برداشتهای
ذهنی میشناسیم .کار سیستم دوم ،بررسی سنجش ،ارزیابی،
انتقاد و تفکر آهسته اما با تاملتر است و بنابراین پرمایهتر
است و استنتاج منطقی و عقالیی از دستمایههای ذهن آدمی
است .کار سیستم دوم کند ،اما نیازمند تالش بیشتر و صرف
انرژی بیشتری است.
اگر کسی از ما بپرسد حاصل ضرب  24در  17چه عددی
است ،ما بهسرعت میفهمیم که این یک مسئله ضرب است و
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احتماال میتوانیم آن را با کمک کاغذ و قلم و شاید بدون آن
حل کنیم .همچنین دانش شهودی مبهمی درباره بازهای که
ممکن است پاسخ در آن قرار بگیرد هم داریم .اما بدون صرف
زمان نمیتوانیم تشخیص دهیم که جواب  408میشود .در
واقع ما با گذر از زنجیرهای چند مرحلهای فکر کردن بادرنگ
را تجربه خواهیم کرد :در ابتدا برنامه شناختیای را که برای
ضرب در مدرسه آموختهاید از حافظه بازیابی و سپس اجرایش
کردید .اجرای این محاسبه فشار میآورد .شما با ِر نگهداری
اطالعات را در حافظه احساس کردید ،چرا که مجبور بودید
جایی را که بودید و جایی را که به آن میرفتید ردیابی کنید
و همزمان از نتیجه ناتمام هم غافل نشوید .این فرایند ،کاری
ذهنی بود ،کاری خودخواسته ،پرزحمت و قاعدهمند  -موردی
از فکر کردن بادرنگ؛ این محاسبه فقط در ذهنتان در جریان
نبود ،بلکه بدنتان نیز درگیر بود ،چنانکه ماهیچهها منقبض
شدند ،فشار خون باال رفت ،و ضربان قلبتان شدت گرفت...
«روانشناسان دهها سال است به این دو روش فکر کردن که
هنگام مشاهده تصویر زن خشمگین و حل مسئله ضرب
برانگیخته شدند بهشدت عالقهمند شدهاند و نامهای زیادی
برایشان پیشنهاد دادهاند .نامی را که من برگزیدهام در اصل
روانشناسان کیست استانوویچ و ریچارد وست پیشنهاد دادهاند،
و به دو سامانه در ذهن اشاره میکند ،سامانه  1و سامانه .2
سامانه  :1سریع و خودکار عمل میکند ،بی هیچ کنترل
خودخواسته و بیزحمت یا با اندکی زحمت.
سامانه  :2توجه را به فعالیتهای ذهنی پرزحمت ،مانند
محاسبات پیچیده ،اختصاص میدهد .عملیاتهای سامانه 2
اغلب با تجربه ذهنی کنشگری ،انتخاب و تمرکز مرتبطند.
نامهای سامانه  1و سامانه  2در روانشناسی به گستردگی
استفاده میشوند ،اما من قصد دارم کاری فراتر انجام دهم تا
بتوانید این کتاب را به صورت یک رواندرام با دو شخصیت
اصلی بخوانید.
وقتی درباره خودمان فکر میکنیم ،خود را با سامانه  2یکی
میپنداریم؛ خود هوشیار و منطقیای که باورهایی دارد،
انتخابهایی میکند و درباره اینکه به چه فکر کند و چه
کاری بکند تصمیم میگیرد .سامانه  2میپندارد هر جا عملی
هست او هم هست ،اما در واقع قهرمان کتاب ما سامانه
خودکار  1است .من سامانه  1را چون سرچشمه دریافتها
و احساساتی توصیف میکنم که بیزحمت شکل گرفتهاند و
منابع اصلی باورهای آشکار و انتخابهای خودخواسته سامانه
 2هستند .عملیاتهای خودکار سامانه  1از ایدهها الگوهای
پیچیده حیرتانگیزی خلق میکنند اما تنها سامانه آهسته 2
است که میتواند در زنجیرهای از گامهای منظم افکار را بسازد.
من همچنین وضعیتی را توضیح خواهم داد که سامانه  2زمام
امور را به دست میگیرد و بر تکانهها و تداعیهای بیحد و
حساب سامانه  1حکمرانی میکند .از شما میخواهم به این
دو سامانه بسان دو کنشگر فکر کنید؛ کنشگرهایی که هرکدام
تواناییها ،محدودیتها و کارکردهای خاص خود را دارند.
چند مثال از فعالیتهای خودکا ِر منتسب به سامانه  1که
کمابیش بر اساس پیچیدگی مرتب شدهاند:
دانشبنیان
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 پی بردن به اینکه جسمی در فاصلهای دورتر از جسم دیگرقرار دارد.
 چرخیدن به سوی منبع صدایی ناگهانی. کامل کردن عبارات «نان و.»... هنگام مشاهده عکسی وحشتانک «حالت چندش» به خودگرفتن.
 تشخیص خصومت در صدای شخصی دیگر. پاسخ به پرسش -2+2؟ خواندن واژههای تابلوهای بزرگ تبلیغاتی. رانندگی در جادهای خلوت. یافتن حرکتی قوی در شطرنج (البته اگر استاد شطرنجباشید).
 فهم جملههای ساده. بازشناسی اینکه فردی «با روحیهای بردبار ،دقیق و حساسبه جزئیات» به کدامیک از کلیشههای ذهنی ما درباره شغلها
شبیه است.
همه این پیشامدهای ذهنی به تصویر زن خشمگین شباهت
دارند  -همه آنها به صورت خودکار اتفاق میافتند و به هیچ
یا اندک زحمتی نیاز دارند».
«عملیاتهای بسیار گوناگونی که سامانه  2انجام میدهد در
یک ویژگی مشترکند :همه آنها به توجه نیاز دارند و با از میان
رفتن توجه مختل میشوند:
 گوش به زنگ شدن پیش شلیک داور برای آغاز مسابقه. تمرکز توجه بر دلقکها در سیرک. تمرکز بر صدای شخصی خاص در مکانی شلوغ و پرسر وصدا.
 به دنبال زنی با موهای سفید گشتن.توجو در حافظه خود برای تشخیص صدایی شگفتآور.
 جس  حفظ سرعت قدم زدن با سرعتی تندتر از آنچه معموال قدممیزنید.
 پایش مناسب بودن رفتارتان در یک موقعیت اجتماعی. شمردن تعداد حرف ب در صفحهای از کتاب. گفتن شماره تلفنتان به دیگری. پارک کردن خودرو در جایی تنگ (البته برای بیشتر مردم،به غیر از کارگران پارکینگها).
و ...در تمام این وضعیتها شما باید توجه کنید و اگر آمادگی
این کار را نداشته باشید یا توجهتان بهدرستی معطوف نشده
باشد ،آنها را آنطور که شایسته است ،یا اصال انجام نخواهید
داد».
کاهنمن در پیشگفتار کتاب میگوید« :هنگامی که از شما
میپرسند در چه فکری هستید ،معموال میتوانید پاسخ
دهید .باور دارید که میدانید در ذهنتان چه میگذرد که
اغلب زنجیرهای است از افکار آگاهانه که یکبهیک از پی هم
میآیند و میروند .اما ذهن فقط به این روال کار نمیکند و در
واقع روال عادی کار ذهن این نیست .بیشتر دریافتها و افکار
دانشبنیان
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طوری به تجربه آگاهانه راه پیدا میکنند که حتی نمیفهمیم
از کجا آمدهاند».البته کاهنمن معتقد است که بیشتر قضاوتها
و اعمال انسان مناسب و درست است و تمرکز بر خطاهای
ذهن انسان ارزشهای قوه تشخیص او را زیر سوال نخواهد
برد .و اینکه دریافتها و احساسات نقش مهمی در هدایت
و پیشبرد زندگی انسان داشته باشد قابل قبول و توجیهپذیر
است اما در عموم مواقع و نه در همه موقعیتها.
کتاب «فکر کردن ،بیدرنگ و بادرنگ» شامل پنج بخش است:
«بخش اول :دو سامانه»« ،بخش دوم :دریابش و سوگیریها»،
«بخش سوم :بیشاطمینانی»« ،بخش چهارم :انتخابها» و
«بخش پنجم :دو خود».
بخش اول عناصر اصلی رویکرد دو سامانهای به داوری و
انتخاب را تشریح میکند .این بخش تفاوت میان عملیات
خودکار سامانه  1و عملیات کنترلشده سامانه  2را بیان
میکند و نشان میدهد چگونه حافظه تداعیگر ،هسته
مرکزی سامانه  ،1پیوسته از آنچه هر لحظه در جهان پیرامون
ما میگذرد تفسیری منسجم میسازد« :من تالش میکنم
دیدی به دست دهم از پیچیدگی و توانمندی فرایندهای
خودکار و اغلب ناخودآگاهی که در پس فکر کردن شهودی در
جریانند و اینکه چطور این فرایندهای خودکار دریابشهای
داوری را توضیح میدهند ».هدف معرفی زبانی است که
توگو کنید .این بخش
با آن بتوانید درباره ذهن فکر و گف 
شامل  9فصل است« :شخصیتهای داستان»« ،توجه و
«آسانی
زحمت»« ،کنترلکننده تنبل»« ،دستگاه تداعیگر»،
ِ
شناختی»« ،هنجارها ،شگفتیها و علتها»« ،دستگاهی برای
پریدن به نتیجهگیریها»« ،داوریها چگونه رخ میدهند» و
«پاسخ به پرسشی سادهتر».
فصلهای دهم تا هجدهم بخش دوم کتاب را تشکیل
میدهند .در این بخش همراه با بررسی کاملتر دریابشهای
داوری ،این معمای بزرگ هم بررسی میشود :چرا فکر کردن
آماری برای ما بسیار دشوار است؟ ما با فکر کردن تداعیگر،
فکر کردن استعاری و فکر کردن علّی بسیار راحتیم ،اما در
فکر کردن آماری همزمان باید چیزهای زیادی را در نظر
گرفت و این چیزی است که سامانه  1برای آن طراحی نشده
است .عناوین این بخش عبارتند از« :قانون اعداد کوچک»،
«لنگرها»« ،دانش دسترسپذیری»« ،دسترسپذیری ،هیجان
و ریسک»« ،تخصص تام دبلیو»« ،لیندا :کمتر بیشتر است»،
«علتها آمارها را به حاشیه میرانند»« ،پسروی به میانگین»
و «رامکردن پیشبینیهای شهودی».
«توهم فهمیدن»« ،توهم اعتبار»« ،شهودها در برابر فرمولها»،
«شهود کارشناسانه :چه وقت میتوانیم به آن اعتماد کنیم؟»،
«دید بُرون» و «موتور سرمایهداری» عناوین فصلهای بخش
سوم کتاب هستند .بخشی که عمده مطالب آن سختیهای
تفکر آماری است .بخشی که از محدودیتهای عجیب ذهن
ما سخن میگوید :اطمینان بسیار زیاد و بیش از اندازه ما به
چیزهایی که فکر میکنیم میدانیم و عدم توانایی آشکار ما
در اعتراف به وسعت نادانیمان و عدم قطعیت جهانی که در
آن زندگی میکنیم .ما همواره در معرض این اشتباهیم که
دانشبنیان

میزان فهم و درک خود از جهان پیرامون را بیش از آنچه
هست تخمین بزنیم و در مقابل نقش شانس را در پیشامدها
بسیار کم بدانیم .اطمینان بیش از اندازهای که با قطعیت
توهمآمیزی که برآمده از پسنگری  -توهم اینکه ما توان این
را داشتیم که پیشامد را بهدرستی و بهتمامی پیشبینی کنیم
و واکنش مناسبتری به آن نشان دهیم  -است دوچندان
میشود .کاهنمن میگوید دیدگاه او در این موضوع تحت
تأثیر نسیم طالب ،نویسنده کتاب قوی سیاه ،است و امیدوار
توگوهای آبسردکنی با هوشمندی به دنبال
است در گف 
درسهایی بگردیم که میتوان از گذشته آموخت و همزمان
فریب پسنگری و توهم قطعیت را نیز نخوریم.
توپنجم تا سیوچهارم کتاب بخش چهارم
فصلهای بیس 
آن را تشکیل میدهند .تمرکز و تاکید این بخش بر گفتاری
است که بر چارچوب علم اقتصاد درباره ماهیت تصمیمگیری
و درباره این فرض که کنشگران اقتصادی عقالنی هستند،
تاکید دارد« :در این بخش از کتاب ،با کمک مدل دو
سامانهای ،مفاهیمی کلیدی و بهروزشده نظریه دورنما،
مدل انتخابی که من و آموس در سال  1979منتشر کردیم،
ارائه میشود .در فصلهایی که در پی آن میآیند درباره
راههای بسیاری بحث میشود که انتخابهای انسان از
قواعد عقالنیت فاصله میگیرند .من از تمایل ناکامی سخن
میگویم که مسائل را در فضایی بسته و بر اساس اثرهای
چارچوببندی بررسی میکند ،اثرهایی که باعث میشوند
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تصمیمها با جنبههای کماهمیت مسئلههای انتخاب شکل
بگیرند .این مشاهدات که بهراحتی با ویژگیهای سامانه
 1توضیحپذیرند ،برای فرض عقالنیت که مطلوب علم
اقتصاد استاندارد است ،چالش بزرگی است ».عناوین این
بخش «خطاهای برنولی»« ،نظریه دورنما»« ،اثر موهبت»،
«پیشامدهای بد»« ،الگوی چهارگانه»« ،پیشامدهای نادر»،
«سیاستهای ریسک»« ،حفظ حسابها»« ،وارونگیها» و
«چارچوبها و حقیقت» است.
آخرین بخش این کتاب فصلهای سیوپنج تا سیوهشت
را شامل میشود؛ با اینعناوین« :دو خود»« ،زندگی بسان
یک داستان»« ،بهروزیِ تجربی» و «فکر کردن به زندگی».
این بخش پژوهش جدیدی را ارائه میدهد که تمایز بین
این دو خود را نشان میدهد :خود تجربهکننده و خود
یادکننده که تمایلهای یکسانی ندارند .مثال میتوان مردم
را در معرض دو تجربه دردناک قرار داد .یکی از این تجربهها
چون طوالنیتر است به احتمال فراوان دردناکتر از دیگری
است .اما شکلگیری خودکار خاطرات  -ویژگی سامانه
 - 1از اصول خود پیروی میکند؛ اصولی که میتوانیم
طوری به کارشان ببریم که از تجربهای دردناک خاطره
خوشتری به جا بماند .وقتی دیرتر به مردم حق تکرار
یکی از تجربهها داده شود ،طبعا خو ِد یادکننده است که به
آنان میگوید کدام را انتخاب کنند و آنان نیز خود (خود
تجربهکنندهشان) را در معرض درد بیهوده قرار میدهند.
دانشبنیان

تمایز میان این دو خود در اندازهگیری بهروزی مردم به
کار میآید و اینجاست که ما باز میبینیم آنچه خود
تجربهکننده را شاد میکند لزوما همانی نیست که خود
یادکننده را خوشحال میکند .اینکه چطور دو خود در
بدنی یگانه میتوانند به شادی برسند ،چه برای افراد و چه
برای جوامعی که بهروزی مردم از اهداف سیاستگذاریشان
است ،پرسشهای دشواری مطرح میکند.
نویسنده در بخش نتیجهگیری ،در ترتیبی وارونه ،پیامدهای
سه تمایزی را که در این کتاب مطرح شدهاند میکاود:
«تمایز میان خود تجربهکننده و خود یادکننده ،بین مفهوم
کنشگر در علم اقتصاد کالسیک و در علم اقتصاد رفتاری
(که وامدار روانشناسی است) ،و میان سامانه خودکار  1و
سامانه پرزحمت  .2سپس به این موضوع میپردازد که
فضیلت سخنچینیهای نکتهسنجانه و آنچه سازمانها
میتوانند بکنند چیست تا کیفیت داوریها و تصمیمهایی
که برایشان گرفته میشود افزایش یابد».
مطالب کتاب دربرگیرنده فهم نویسنده از داوری و
تصمیمگیری است که به کمک کشفیات روانشناسی
دهههای اخیر شکل گرفت ه است .هدف اصلی دانیل
کاهنمن هم از نگارش این اثر ،نه ارائه پژوهشهای اولیه
مشترک با دوستش آموس تورسکی ،بلکه ارائه دیدگاهی
درباره چگونگی کارکرد ذهن بر پایه پیشرفتهای اخیر
روانشناسی شناختی و روانشناسی اجتماعی است؛ توهم
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فهمیدن ،توهم اعتبار دریافتها و نتیجهگیری بر اساس
آنها.
کاهنمن در انتهای کتاب در جواب این سوال مهم که درباره
سوگیریهای ذهن چه باید کرد و چگونه میتوانیم داوریها
و تصمیمها را ،هم در خودمان و هم در سازمانهایی که
به ما خدمت میکنند و ما نیز به آنها خدمت میکنیم،
بهبود بخشیم ،میگوید« :پاسخ کوتاه این است که بیصرف
زحمت زیاد نمیتوان به دستاورد چشمگیری رسید .من
به تجربه فهمیدهام که سامانه  1بهراحتی آموزشپذیر
نیست .مگر بعضی از اثرهایی که بیشتر به سن نسبتشان
میدهم ،فکر کردن شهودی من به همان اندازهای مستعد
بیشاطمینانی ،پیشبینیهای افراطی و مغالطه برنامهریزی
است که پیش از آغاز مطالعاتم درباره این مسائل بود.
توانایی من فقط در شناسایی وضعیتهایی افزایش یافته
که چنین خطاهایی احتمال روی دادن دارند« :این عدد
لنگری خواهد شد که« ،»...این تصمیم را میشد تغییر
داد اگر با چارچوببندی دوباره مسئله »...و ...من حتی در
شناسایی خطاهای دیگران بسیار ماهرتر شدهام تا تشخیص
خطاهای خودم.
راهی که میتوان جل ِو خطاهای سرزده از سامانه  1را گرفت
اصوال ساده است :عالمتهایی را شناسایی کنید که نشان
میدهند شما در یک میدان مین شناختی هستید ،سرعت
خود را کم کنید و از سامانه  2بخواهید که نیروی پشتیبان
بفرستد .این آن راهی است که در برخورد بعدی با توهم
مولر  -ال به کار خواهید بست .وقتی خطهایی دیدید که
با پیکانهایی که به سوی خالف هم اشاره میکنند ،آن را
به عنوان وضعیتی بازمیشناسید که نباید به دریافتهای
خود درباره اندازه اعتماد کنید .بدبختانه ،بعدی است که
این رویه عاقالنه هنگامی که بیشترین نیاز به آن هست
دانشبنیان

به کار گرفته شود .ما همه دوست داریم که زنگ هشداری
دادن خطایی جدی
داشته باشیم تا هر وقت به انجام
ِ
نزدیک میشویم صدا کند ،اما چنین زنگی وجود ندارد
و توهمهای شناختی عموما بسیار دشوارتر از توهمهای
ادراکی شناسایی میشوند .صدای عقل ممکن است بسیار
ضعیفتر از صدای شفاف و بلن ِد شهودی نادرست باشد ،و
استرس تصمیمی بزرگ رو به رو شدهاید
هنگامی که با
ِ
تردید در شهودهای خود ناخوشایند است .شک بیشتر
آخرین چیزی است که شما در میانه دردسر خواستار آن
هستید .خالصه اینکه میدان مین ،زمانی که دیگران را
سرگردان در آن میبینید ،بسیار قابل تشخیصتر از زمانی
است که خودتان پا در آن میگذارید .مشاهدهگران از نظر
شناختی کمتر از کنشگران گرفتارند و بیشتر پذیرای
اطاعاتند .این دلیل من بود برای نوشتن کتابی که منتقدان
و سخنچینان را بیشتر از تصمیمگیرندگان مخاطب قرار
میدهد».
در واقع کاهنمن ،با شرح کارکرد این دو سیستم،
تالش میکند نشان دهد که چه وقت میتوانیم در
تصمیمگیریهای مربوط به زندگی و تجارت به بینش و
شهود خود اطمینان کنیم و چه زمانی از آن بپرهیزیم و با
شناخت سوگیریهای ذهنی از اشتباهات اجتناب کنیم.
نسخه اصلی کتاب «فکر کردن ،بیدرنگ و بادرنگ» را
انتشارات پنگوئن در سال  ۲۰۱۱به چاپ رسانده است.
این کتاب برنده جایزه بهترین کتاب آکادمی ملی علوم و
جایزه کتاب لسآنجلس تایمز شده و نیویورک تایمز آن را
جزو یکی از ده کتاب برتر ساالنه خود انتخاب کرده است.
در ایران این کتاب به همت نشر ققنوس با ترجمه حسین
علیجانی رنانی و جمشید پرویزیان در سال  98به بازار
کتاب عرضه شده است.
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سناریو انتقال آمار و اطالعات غلط در مورد مهاجرت و پناهجویی ایرانیها هنوز
به پایان نرسیده است .بازی غلط با آمارهای جهانی و حتی ارجاع دادن به آماری
که هرگز وجود نداشتهاند ،همچنان رواج دارد .چنان که چندی پیش بخش خبر
فارسی بیبیسی گزارشی را با عنوان «چهار دهه فرار از وطن؛ پناهجویان ایرانی
به کجا رفتهاند؟» منتشر کرد که نتایج گزارش ،حاصل برداشت غلط از دادههای
جهانی بوده است .بر همین اساس رصدخانه مهاجرت ایران با زیر سوال بردن
بخشهایی که دارای اشتباهات فاحش بوده و با دالیل متقن و مستدل گزارشی
را در پاسخ به گزارش مطروحه منتشر کرده است .این نهاد بخش ابتدایی گزارش
به قلم علی قدیمی را آورده که اساس نتیجهگیریهای ثانویه بوده است .آغاز
چنین است« :براساس این دادهها [دادههای کمیساریای عالی سازمان ملل
متحد برای پناهندگان] در سال  1397حدود  217هزار نفر با ملیت ایرانی در
کشورهای مختلف جهان پناه بردهاند که به آنها پناهندگی (یا وضعیتی مشابه
آن) اعطا شده یا آنکه تقاضای پناهندگی کرده و در انتظار پاسخ هستند».
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توسعه فعالیتهای نوآورانه و
دانشبنیان نیاز به فرهنگسازی دارد

رصدخانــه مهاجــرت ایــران بــا بررســی ایــن پاراگــراف
از متــن و ادعاهــای بعــدی آن ،مســئله را چنیــن مــورد
بحــث قــرار داده اســت« :در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع
چنــد نکتــه میبایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد.
نکتــه اول :در گــزارش بیبیســی ادعــا شــده اســت
کــه در ســال  2018( 1397میــادی)  217هــزار نفــر
تبعــه ایرانــی پناهندگــی دریافــت کــرده یــا درخواســت
پناهندگــی کردهانــد .بــه نظــر میرســد نویســنده ایــن
متــن بــا مفاهیــم پناهندگــی و پناهجویــی آشــنایی الزم
را نداشــته و همچنیــن بــا بیمباالتــی بــا دادههــای در
دســترس در پایــگاه داده کمیســاریای عالــی ســازمان
ملــل متحــد بــرای پناهنــدگان (( )UNHCRبه آدرس
دانشبنیان

)http://popstats.unhcr.org/en/timeseries
اقــدام بــه ارائــه آمــار  217هــزار نفــر پناهنــده یــا
پناهجــوی ایرانــی تنهــا در ســال  1397اقــدام نمــوده
اســت .در حالــی کــه دادههــای ارائهشــده در پایــگاه
فوقالذکــر کــه در زیربخــش  Time Seriesقابــل
دســترس اســت بــه صــورت آمــار تجمعــی چنــد ســال
گذشــته پناهجویــان و پناهنــدگان ارائــه میشــود و بــه
هیــچ وجــه مختــص ســال  1397آنگونــه کــه توســط
نویســنده گــزارش (علــی قدیمــی) مــورد اســتفاده و
اســتناد قــرار گرفتــه ،نمیباشــد .ایــن بزرگتریــن و
عجیبتریــن خطایــی اســت کــه نویســنده ایــن گــزارش
مرتکــب آن شــده اســت .در واقــع براســاس دادههــای
پایــگاه  UNHCRتعــداد پناهنــدگان ایرانــی در ســال
 2018در کل جهــان رقــم  129901میباشــد کــه
صرفــا مختــص آن ســال نیســت و بخــش عمــدهای از
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آن ،آمــار تجمعــی مربــوط بــه ســالهای گذشــته اســت
کــه هــر ســاله افزایــش نســبتا اندکــی دارد .همچنیــن
تعــدادی از ایــن پناهجویــان از ســالهای گذشــته
(بــه طــور مثــال  2017و یــا  2016و شــاید ثبلتــر)
درخواســت پناهندگــی دادهانــد و همچنــان منتظــر
دریافــت درخواســت خــود هســتند .ایــن موضــوع بــرای
پناهجویــان تمــام کشــورها صــادق اســت.
لــذا نویســنده گــزارش بیبیســی کــه دچــار خطــای
فاحــش محاســباتی و درک ناقــص از دادههــای
 UNHCRشــده اســت و در تمــام دادههــای
ارائهشــده ،دادههــای تجمعــی (جمــع پناهجویــان و
پناهنــدگان مربــوط بــه ســالهای گذشــته) را بــه
عنــوان داده مربــوط بــه یــک ســال مشــخص در نظــر
گرفتــه و اقــدام بــه جمــع نمــودن تعــداد پناهجویــان و
پناهنــدگان در ســالهای مختلــف کــرده اســت.
دانشبنیان

بــه طــور مثــال در ســال 2017تعــداد  118637پناهنــده
ایرانــی در کشــورهای جهــان زندگــی میکردهانــد کــه
ایــن رقــم در ســال  2018بــه  129901نفــر رســیده
اســت .بــه عبارتــی حــدود  11هــزار نفــر بــه تعــداد
پناهنــدگان ایرانــی در ســال  2018افــزوده شــده اســت.
از ایــن رو نمیتــوان از روش جمــع بســتن دادههــای
تجمعــی ارائهشــده در پایــگاه داده  UNHCRبــرای
رســیدن بــه تعــداد کل پناهنــدگان جهــان در طــول
حــدود  40ســال اخیــر رســید .امــا نویســنده خبــر
مذکــور بهاشــتباه از روش جمــع کــردن دادههــای
تجمعــی پناهنــدگان از ســال  1359تــا ســال  1397بــه
عــدد  3/7میلیــون پناهنــده و پناهجــوی ایرانــی رســیده
اســت...
حــال اگــر بــا ایــن روش اشــتباه ،نویســنده و تحلیلگــر
ایــن خبــر بخواهــد تعــداد «افغانســتانیهای فــرار کــرده
از وطــن در  40گذشــته» (از ســال  1979تــا )2018
را بــرای پناهجویــان و پناهنــدگان افغانســتانی محاســبه
نمایــد بــه عــدد نجومــی  136میلیــون و  120هــزار و
 671نفــر خواهــد رســید؛ یعنــی معــادل چهــار برابــر کل
جمعیــت افغانســتان!
چنانچــه بــا همــان فرمــول نویســنده گــزارش
بیبیســی (علــی قدیمــی) تعــداد پناهجویــان و
پناهنــدگان افغانســتانی ســاکن در ایــران از ســال 1979
تــا  1358( 2018تــا  1398شمســی) را بخواهیــم
محاســبه کنیــم بــه عــدد  56میلیــون و  778هــزار و
 678نفــر خواهیــم رســید؛ یعنــی بیــش از یــک و نیــم
برابــر جمعیــت افغانســتان بــه ایــران پنــاه بردهانــد! ایــن
در حالــی اســت کــه مجمــوع پناهنــدگان و پناهجویــان
افغانســتانی در ایــران در ســال  2018در حــدود 950
هــزار نفــر بــوده اســت کــه از اوایــل دهــه  2000میالدی
ثابــت مانــده اســت کــه هــر ســاله در آمــار UNHCR
تکــرار میشــود و نمیتــوان هــر ســال ایــن جمعیــت
ثابــت را محاســبه نمــوده و جمــع بســت و در انتهــا ادعــا
نمــود کــه حــدود  56میلیــون افغانســتانی از کشورشــان
بــه ایــران فــرار کردهانــد .ایــن مثــال بــه طــور واضــح
نشــان میدهــد کــه نویســنده خبــر مذکــور چطــور ایــن
اشــتباه آمــاری را مرتکــب شــده اســت».
رصدخانــه مهاجــرت ایــران همچنیــن در ادامــه ایــن
گــزارش بــا ارائــه مــدارک مســتدل بــه واکاوی دادههــای
اشــتباه گــزارش بیبیســی پرداختــه اســت؛ دادههایــی
کــه مبنایــی بــرای نتیجهگیریهــای بعــدی نویســنده
گــزارش بــوده اســت.

بیش از  1400نخبه به کشور بازگشتهاند

همــه اینهــا در حالــی اســت کــه بــا تالشهــای
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و ارتبــاط
گرفتــن بــا نخبــگان خــارج از کشــور و زمینهســازی
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بــرای فعالیــت آنهــا در ایــران در قالــب زیســتبوم
نــوآوری تعــداد  1400نخبــه از صــد دانشــگاه برتــر
دنیــا بــه ایــران بازگشــتهاند کــه یــا شــروع بــه انجــام
فعالیتهــای علمــی ،تحقیقاتــی کردهانــد یــا بــا
ایجــاد اســتارتآپها و شــرکتهای دانشبنیــان در
مســیر حرکــت کشــور بــه ســوی اقتصــاد دانشبنیــان
و رهایــی از اقتصــاد نفتــی و مبتنــی بــر خامفروشــی
قــدم برداشــتهاند .در همیــن راســتا ،دکتــر ســورنا
ســتاری در برنامــه ســام صبــح بخیــر کــه از شــبکه
ســوم ســیما پخــش میشــود حضــور پیــدا کــرد و در
ایــن زمینــه اطالعاتــی را در اختیــار مخاطبــان قــرار داد.
وی در ایــن برنامــه تلویزیونــی از ایجــاد زیســتبومی
بــرای بازگشــت نخبــگان از برتریــن دانشــگاههای
کشــور گفــت و ادامــه داد« :اکنــون زیســتبومی
ایجــاد شــده اســت کــه انگیزهبخــش بســیاری از
نخبههــا و برتریــن دانشآموختــگان مــا بــرای
بازگشــت و مانــدگاری در کشــور شــده اســت.
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپها زمینهســاز
بازگشــت نخبههــا بــه کشــور شــدهاند .شــرکتهای
دانشبنیــان و اســتارتآپها ،زمینــه فعالیــت خالقانــه
و بــه راه انداختــن کســبوکارهای جدیــد را بــرای
نخبههــا فراهــم کردهانــد».
معــاون علمــی رئیسجمهــوری بــا تاییــد ســخنان اخیــر
رئیسجمهــور در جمــع ایرانیــان مقیــم مالــزی مبنــی
بــر بازگشــت هــر دو روز ســه نخبــه بــه کشــور گفــت:
«بزرگتریــن اولویــت و دغدغــه مــا ایــن اســت کــه
دانشبنیان

زمین ـهای فراهــم شــود تــا دانشــجویان ضمــن امــکان
ســفر بــه خــارج از کشــور ،تحصیــل و کســب دانــش ،به
کشــور بازگردنــد و در زیس ـتبومی کــه بــرای تبدیــل
بوکار نوآورانــه اســت،
ایدههــا و دانــش آنــان بــه کس ـ 
فعالیــت کننــد .بایــد محیطــی را فراهــم کنیــم کــه ایــن
چرخــش علمــی و فناورانــه وجــود داشــته باشــد».
بــه اعتقــاد معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
«وقتــی مبــدأ و بنمایــه حرکــت کشــور از جملــه
اقتصــاد را بــر پایــه افــراد باســواد و تحصیلکــرده
میگذاریــم ،بایــد شــرایطی بــه وجــود آوریــم کــه ایــن
چرخــش علمــی و فناورانــه وجــود داشــته باشــد؛ ایــن
الگــو در کشــورهای موفــق بــه لحــاظ فنــاوری و اقتصــاد
نیــز تجربــه شــده اســت».
ســتاری گفــت« :ترکیــب کشــورهایی کــه دانشــجویان
ایرانــی بــه آن ســفر میکردنــد تغییــر کــرده اســت و
معاونــت علمــی شــرایط را فراهــم کــرده کــه بیــش از
 1400نفــر از دانشــجویان از  100دانشــگاه برتــر جهــان
بــه کشــور بازگشــتهاند».
بــه گفتــه رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان تعــداد ویــزای
 f1امریــکا بــه زیــر  1300رســیده اســت و ویــزای j1
در ســال گذشــته بــه  300نفــر رســید و امســال ایــن
میــزان بســیار کمتــر خواهــد بــود .ســتاری افــزود« :در
ســه ،چهــار ســال اخیــر تعــداد دانشــجویان ایــران در
خــارج از کشــور بیــن  50تــا  53هــزار نفــر بــوده اســت
کــه کمتــر از  1/5درصــد دانشــجویان ایــران در خــارج
از کشــور ســاکن هســتند».
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رونق زیستبوم کسبوکارهای
دانشبنیان و استارتآپها

رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان بــا اشــاره
بــه رونــق فرهنگــی تــازه در فضــای کشــور بــه واســطه
رونــق زیس ـتبوم نــوآوری اظهــار کــرد« :در حــال تجربــه
کــردن فضایــی جدیــد در اقتصــاد کشــور هســتیم .البته در
روزهــای آغازیــن ایــن تحــول ،جهتگیــری دانشــگاهها و
اقتصــاد بــه ایــن ســمت و ســو نبــود امــا خوشــبختانه امروز
زیســتبومی پویــا و کارآمــد بــرای فعالیــت شــرکتهای
دانشبنیــان و اســتارتآپها بــه راه افتــاده اســت».
وی تاکیــد کــرد« :ایــران بزرگتریــن زیســتبوم
اقتصــاد دانشبنیــان را در منطقــه دارد .همچنیــن
بزرگتریــن اســتارتآپهای حــوزه «آیســیتی»
و «زیســتفناوری» را داراســت .بســیاری از داروهــا و
تجهیــزات در کشــور ســاخته میشــوند .در حــال حاضــر
شــاهد هســتیم کــه اســاتید در دانشــگاهها و پژوهشــکدهها
بهراحتــی میتواننــد شــرکتهای خــود را داشــته باشــند
و جهتگیــری عجیبــی اتفــاق افتــاده اســت و هــر روز نیــز
ایــن میــزان بــه صــورت توانــی بــه ســمت بــاال در حــال
حرکــت اســت».
وی ادامــه داد« :اینکــه مــردم در زندگــی روزمــره خــود
تاثیــر دانــش را ببیننــد بــه طــوری کــه هــر روز یــک
خدمــت جدیــد و کارآمــد دریافــت کننــد ،کاری اســت کــه
فعــاالن زیســتبوم نــوآوری بهخوبــی از پــس انجــام آن
برآمدهانــد و ایــن اتفــاق خوشــایند توســط نســل جــوان و
خــاق در حــال تحقــق اســت».
دانشبنیان

ســتاری بــر ضــرورت همراهــی همــه بخشهــای کشــور بــا
زیس ـتبوم نــوآوری تاکیــد کــرد و گفــت« :موضوعــی کــه
بوکارهای ســنتی ثابــت شــده ایــن اســت کــه
بــه کســ 
در مقابــل اســتارتآپها تــوان رقابــت نخواهنــد داشــت و
مطمئــن باشــند کــه در مقابــل این جوانــان بازنــده خواهند
بــود و تنهــا راه باقیمانــده ایــن اســت کــه روی ایــن جوانان
ســرمایهگذاری کننــد .سیســتم ســنتی در برابــر ایــن نســل
جدیــد کارآفرینــی بازنــده خواهنــد بــود و شانســی هــم
بــرای رقابــت نخواهنــد داشــت و بایــد بــا خریــد ســهام این
شــرکتها خــود را در میــدان نگــه دارد».
معــاون علمــی رئیسجمهــوری گفــت« :نســل جدیــد
کارآفرینــی در قالــب شــرکتهای خــاق ،نــوآور و
اســتارتآپ در کشــور در حــال توســعه هســتند و ایــن
نســل ،نســل آینــده اقتصــاد کشــور خواهنــد بود و بـهزودی
تبدیــل بــه شــرکتهای بــزرگ کشــور خواهنــد شــد و
جــای بســیاری از گروههــا و جایــگاه ثروتآفرینتریــن
صنایــع ماننــد خودروســازی ،فــوالد و پتروشــیمی را
خواهنــد گرفــت .ایــران در حــوزه فینتــک یــا فــروش
اینترنتــی بینظیــر اســت و حتــی رقیبــی وجــود نــدارد
و در برخــی از پلتفرمهــا در آســیا در رتبههــای ســوم و
چهــارم قــرار داریــم».
وی در پایــان گفــت« :جایــگاه ایــران براســاس گــزارش
شــاخصهای جهانــی نــوآوری ( )GIIرتبــه باالیــی اســت؛
ســعی مــا در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
بــر ایــن اســت کــه ایــن جایــگاه ارزشــمندی را کــه داریــم
وارد اقتصــاد و تبدیــل بــه ثــروت کنیــم».
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در ب�زدید ستاری از جمموعه ج�ادی امام رضا

(ع)

نوآوریهای استارتآپی به مدد
محرومیتزداییآمد
امیر مجذوب

دانشبنیان
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معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری بــا فعــاالن
فنــاور و جــوان مجموعــه جهــادی امــام رضــا(ع) کــه
بــا فعالیتهــای اســتارتآپی در زمینــه توســعه
روســتایی و رفــع محرومیــت بــا ایجــاد بســتر حمایــت
از حاشیهنشــینان و نیازمنــدان فعــال اســت ،دیــدار و
گفتوگــو کــرد.
اســتارتآپ ســایه ،زیرســاختی اســتارتآپی بــرای
شبکهســازی و تعامــل خیریههــا ،بــرای شناســایی
و کمــک بــه رفــع محرومیــت ،بــا هــدف اتصــال تــوان
توانمنــدان بــه نیــاز نیازمنــدان طراحــی و پیادهســازی
شــده اســت .بــر بســتر ایــن اســتارتآپ ،بیــش از 1500
دانشبنیان

موسســه خیریــه بــه تعامــل بــا یکدیگــر میپردازنــد
و ضمــن ایجــاد شــبکهای از اطالعــات محرومیــن
و نیازهایشــان ،خواســتهای بیــش از  10هــزار
حاشیهنشــین و نیازمنــد را بــه مــدد بیــش از  31هــزار
خیــر مردمــی در ایــن زیســتبوم تامیــن کردنــد.
«روســتاپ» دیگــر پلتفــرم اســتارتآپی اســت کــه
بــرای فــروش محصــوالت و دســتاوردهایی کــه توســط
روســتاییان تولیــد میشــوند فعــال اســت .ایــن
اســتارتآپ بــر یــک بســتر فــروش دیجیتــال بــرای ایــن
محصــوالت در ســطح داخلــی و بینالمللــی بازارســازی
میکنــد .در ایــن اســتارتآپ کاالهایــی بــا فســاد
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در بخــش دیگــری از ایــن بازدیــد ،مقدمــات بــرای
همــکاری آزمایشــگاههای ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر
و شــبکه آزمایشــگاهی فناوریهــای راهبــردی معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری فراهــم شــد .ایــن
شــبکه آزمایشــگاهی بیــش از  600آزمایشــگاه مجهــز
و 12هــزار تجهیــز آزمایشــگاهی را شبکهســازی کــرده
اســت و ضمــن ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی بــه سراســر
کشــور ،خدمــات ارائــه شــده در بســتر خــود را بــا
تســهیالت ویــژه بــه نخبــگان ،دانشــگاهیان ،شــرکتهای
دانشبنیــان و پژوهشــگران ارائــه میدهــد .ســتاد
مبــارزه بــا مــواد مخــدر نیــز عــاوه بــر آزمایشــگاه
مرکــزی ،در  28اســتان آزمایشــگاه مســتقل مجهــز دارد
کــه میتوانــد بــا شــبکه آزمایشــگاهی فناوریهــای
راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
در زمینــه آنالیــز مــواد کشــف شــده همــکاری کنــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در حاشــیه
ایــن بازدیــد بــا بیــان اینکــه شــرکتهای دانشبنیــان
و اســتارتآپها در ارائــه پیشــرفتهترین فناوریهــا
بــرای کشــف و شناســایی مــواد مخــدر توانمنــد هســتند،
اظهــار کــرد« :از ورود فنــاوری و نــوآوری شــرکتهای
دانشبنیــان بــه حــوزه کشــف ،تشــخیص و شناســایی
حمایــت میکنیــم.
ســتاری همچنیــن بــر ایجــاد بــازار بــرای خدمــات و
محصــوات دانشبنیــان ایرانســاخت ایــن حــوزه تاکیــد
کــرد و گفــت« :ظرفیــت بســیار خوبــی در شــرکتهای
دانشبنیــان شــکل گرفتــه اســت کــه ســتاد مبــارزه
بــا مــواد مخــدر میتوانــد بــازار خوبــی بــرای ایــن
شــرکتها ایجــاد کنــد».

دیرتــر و دارای ظرفیــت بالقــوه فــروش انبــوه ،بــه فــروش
میرســند و بــه طــور متوســط در هفتــه  50تــن فــروش
دارد.
همچنیــن اســتارتآپ «شــبکه تجــارت پارســی»
ظرفیتــی ایجــاد کــرده اســت کــه محصــوالت روســتایی
را بــه بازارهــای بینالمللــی عرضــه کنــد .ایــن پلتفــرم
ســنجش بــازار ،بــا کمــک بــه رســاندن محصــوالت
بــه اســتانداردهای عرضــه و تولیــد و ایجــاد تعامــل بــا
بازارهــای بینالمللــی زمینــه ورود محصــوالت روســتایی
بــه ایــن بازارهــا را فراهــم میکنــد.
ایجــاد شــبکه حمــل و نقــل بــار بــا ایجــاد اســتارتآپ
«بردبــار» نیــز شــبکهای اســت کــه بــا اســتفاده از
ظرفیتهــای موجــود در حمــل و نقــل زمینــی ،ریلــی
و هوایــی رونــد حمــل و نقــل را تســهیل میکنــد.
قــرارگاه جهــادی امــام رضــا(ع) ،نخســتین گــروه جهــادی
محرومیتزدایــی اســت کــه بــا اســتفاده از ظرفیــت
اســتارتآپی و شــتابدهندهها بــرای کمــک بــه
آبادانــی کشــور فعالیــت میکنــد .هــدف ایــن مجموعــه
جهــادی ،رفــع محرومیــت اســت و بــا ایجــاد بســتری
بــرای فعالیــت مجموعــهای از اســتارتآپها ،رفــع
آســیبهای حاشیهنشــینی و حــل مشــکالت اجتماعــی
در حاشــیه شــهرها و روســتاها را دنبــال میکنــد.

استارتآپی با توانمندی تبلیغات هوشمند

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در بازدیــد
از قــرارگاه جهــادی امــام رضــا(ع) بــه دفتــر کار شــرکت
«تپســل» رفــت و بــا فعــاالن فنــاور ایــن اســتارتآپ
بــه گفتوگــو نشســت.
تپســل یــک شــبکه هوشــمند تبلیغــات دیجیتــال اســت
کــه کار خــود را بــا ارائــه ســرویس تبلیغــات ویدئویــی
درونبرنامـهای ،بــرای اولیــن بــار در ایــران ،شــروع کــرده
اســت .ارائــه طیــف وســیعی از راهکارهــای تبلیغــات
دیجیتــال از فعالیتهــای ایــن شــرکت فعــال در حــوزه
تبلیغــات هوشــمند بــه شــمار مــیرود .هــدف ایــن
شــرکت ،ارائــه تبلیــغ موثــر و مفیــد در فضــای مجــازی
اســت و اکنــون بــا بیــش از یــک میلیــون کاربــر فعــال و
همــکاری بــا بیــش از  600وبســایت اینترنتــی ،در زمینــه
تبلیــغ اثرمنــد و هوشــمند فعالیــت میکنــد.
همچنیــن معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
بــا رئیــس ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،دربــاره
همکاریهــای ایــن ســتاد بــرای کشــف علمــی و
فناورانــه مــواد مخــدر بــا اســتفاده از توانمنــدی
شــرکتهای دانشبنیــان داخلــی و گفتوگــو کردنــد.
در ایــن بازدیــد بــر اســتفاده از دانــش و فنــاوری بومــی
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپها بــه طــوری
کــه وابســتگی در حــوزه کشــف ،پایــش و مبــارزه را بــه
پایینتریــن حــد ممکــن برســاند ،تاکیــد و توافــق شــد.
دانشبنیان

ایجاد ناحیه نوآوری در حوزه
دامپزشکی و زیستپزشکی

در ادامــه بازدیدهــا ،پژوهشــکده تحقیقــات
زیستپزشــکی میزبــان ســورنا ســتاری شــد .در
ایــن بازدیــد ،ایجــاد ناحیــه نــوآوری و حمایــت از
کســبوکارهای دانشبنیــان حــوزه دامپزشــکی کلیــد
خــورد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در بازدیــد
از ایــن پژوهشــکده گفــت« :زیســتبومی کــه در
زیســت فنــاوری و داروهــای انســانی شــکل گرفتــه
و دانشآموختــگان داروســازی را در کشــور مانــدگار
کــرده اســت ،بایــد در حــوزه فرآوردههــای دانشبنیــان
حیوانــی نیــز شــکل بگیــرد».
رئیــس ســتاد زیســتفناوری همچنیــن بــا تاکیــد
بــر تامیــن نیازهــای کشــور در حــوزه فرآوردههــای
غذایــی و دارویــی حیوانــی ادامــه داد« :در حــوزه
دام ،طیــور و آبزیــان وابســتگیهای جــدی داریــم و
ظرفیــت بســیار خوبــی در ایــن حــوزه بــرای اشــتغال
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و ثروتآفرینــی تــوام بــا تامیــن نیازهــا وجــود دارد.
بــرای تامیــن اولویتهــا راهــی طوالنــی در پیــش داریــم
و ایــن راه بــا حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان و
اســتارتآپهایی کــه بخــش خصوصــی ســرمایهگذار
آنهاســت ،کوتــاه میشــود .البتــه هرکــدام از نیازهــای
دارویــی ،فرصتــی بــرای ایجــاد اشــتغال و ارزش افــزوده
و خوداتکایــی اســت کــه بخشهــای مختلــف از جملــه
پژوهشــگاهها ،بایــد بســتری فراهــم کننــد کــه بخــش
خصوصــی بتوانــد بــا ســرمایهگذاری روی ایدههــای
نوآورانــه ،نیازهــا را بــه محصــول و اشــتغال بــدل کنــد».
ســتاری ،بــا اشــاره بــه اینکــه الگــوی حمایــت
از ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی و فعالیــت در
زیســتبوم نــوآوری ،در تامیــن فرآوردههــای پیشــرفته
«ایرانســاخت» حــوزه دارو اثرگــذار بــوده اســت ،افــزود:
«بهمنمــاه ســال جــاری ،نخســتین کارخانــه آنزیــم
کشــور بــه عنــوان تامینکننــده یکــی از راهبردیتریــن
نیازهــای دامــی آغــاز بــه کار میکنــد؛ ســال جــاری
همچنیــن نخســتین واکســن «ایرانســاخت» و ســال
آینــده نیــز چهــار واکســن دیگــر بــه بــازار دارویــی
کشــور روانــه خواهــد شــد».
بــه اعتقــاد معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری،
ایــن موفقیــت بــا ســپردن کار بــه بخــش خصوصــی
ممکــن شــده اســت .بــه میــدان آمــدن بخــش خصوصــی
و حمایــت از ایدههــای نوآورانــه تولیــد محصــول اثرمنــد
را ممکــن میکنــد.
دانشبنیان

رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا بیــان اینکــه ایــن
زیسـتبوم بــا عــزم بخــش خصوصــی کــه حاضــر اســت در
ایــن بخــش ســرمایه خــود را صــرف کنــد شــکل میگیــرد،
گفــت« :خــط تولیــد مــرغ ،نمونــه خوبــی از وابســتگی در
فناوریهــای ایــن حــوزه اســت کــه در تمامــی بخشهــای
آن از نــژاد جوجــه تــا پروبیوتیکهــا و آنتیبیوتیکهــا
وابســتگی وجــود دارد و بایــد ایــن بــازار خارقالعــاده بــه
دســت شــرکتهای دانشبنیــان داخلــی برســد .زیــرا
مهمتریــن انگیزهبخــش ایــن جوانــان دانشــجو وجــود
کســبوکاری اســت کــه آینــدهای روشــن داشــته باشــد
و در ایــن حــوزه آمادگــی داریــم بــا همــکاری دانشــگاه
تهــران حمایتهــای الزم را بــرای رونــق ایــن بخــش انجــام
دهیــم ».معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری بــا
بیــان اینکــه بــرای ایــن حوزههــا اولویتهــای جــدی در
ایــن نهــاد وجــود دارد گفــت« :بــه کمــک ایــن توانمنــدی
و صرفــا بــا حمایــت از بخــش خصوصــی و جوانــان خــاق
میتــوان بــرای رفــع ایــن نیــاز اقــدام کــرد .ایــن کار بــا
ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی بــه درآمــد بســیار
بــاال و اشــتغال درخــور توجــه منجــر میشــود .البتــه
کاســتیهای بســیاری وجــود دارد کــه هرکــدام فرصتــی
بــرای ایجــاد اشــتغال و ارزش افــزوده و خوداتکایــی
هســتند .مــا نیــز در ایــن بســتر فکــری جدیــد ،بــه طــور
کامــل آمــاده حمایــت و همــکاری هســتیم».
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هفتمیــن نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی
ایرانســاخت همزمــان بــا چهارمیــن روز از هفتــه
پژوهــش و فنــاوری بــا حضــور ســورنا ســتاری معــاون
علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری کار خــود را در
نمایشــگاه بینالمللــی تهــران آغــاز کــرد.
حضــور بیــش از  ۳۵۰شــرکت دانشبنیــان کــه بــرای
عرضــه محصــوالت دانشبنیــان خــود بــه نمایشــگاه
بینالمللــی آمــده بودنــد ،از رونــق تولیــد ایــن
محصــوالت خبــر مـیداد و بــا وجــود هــوای ســرد ،بــازار
ایرانســاخت را گــرم کــرده بــود؛ نمایشــگاهی کــه در آن
توانمندیهــای جوانــان در ســاخت تجهیــزات پیشــرفته
نمایــش داده شــد.
ســورنا ســتاری در ایــن نمایشــگاه از حرکــت بــزرگ
شــکلگرفته در راســتای تغییــر اقتصــاد نفتــی ســخن
دانشبنیان

گفــت و بیــان کــرد« :زیســتبوم نــوآوری و فنــاوری
در کشــور شــکل گرفتــه اســت و بازیگــران متفاوتــی
در آن نقشآفرینــی میکننــد .بیــش از شــش هــزار
اســتارتآپ ،بیــش از  4600شــرکت دانشبنیــان
اکنــون بخشــی از ایــن نقشآفرینــان هســتند .حــوزه
آمــوزش بایــد نســلی را بــرای حــل مشــکالت مــردم
تربیــت کنــد .در حــال حاضــر بیشــتر از هــر زمانــی
روی آمــوزش ســرمایهگذاری کردهایــم .خوشــبختانه
جهتگیــری دانشــگاهها بهخوبــی در ایــن حــوزه تغییــر
کــرده و برخــی تابوهــا شکســته شــده اســت .تغییــر یــک
زیســتبوم اتفــاق ســختی اســت امــا در کشــور مــا
شــروع شــده اســت و اســاتید دانشــگاهی نیــز بخشــی از
ایــن حرکــت هســتند».
رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان،
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پژوهــش را حاصــل فعالیــت بخــش خصوصــی دانســت و
افــزود« :دولــت در ایــن حــوزه تنهــا بایــد زیرســاختها
را مهیــا کنــد و بخــش خصوصــی وارد عمــل شــود».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــه ارائــه مدلهــای موفــق
بــرای تحقــق زیس ـتبوم نــوآوری اشــاره کــرد و گفــت:
«ایــن نمایشــگاه نمونــهای موفــق از ایــن مدلهاســت.
اکنــون شــاهد ارائــه دســتگاهها و تجهیزاتــی پیشــرفته
در آن هســتیم کــه برخــی قیمــت بــاالی  ۱۰میلیــارد
تومــان دارنــد .اگــر بــه شــش ســال پیــش بازگردیــم
شــاید ایــن اقــدام نشــدنی بــود .امــا نســلی از
کارآفرینــان و جوانــان خــاق در کشــور و در ایــن زیســت
توانمندیهــای خــود را اثبــات کردنــد».
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن دوره از نمایشــگاه 350
شــرکت دانشبنیــان محصــوالت خــود را عرضــه
کردنــد .بیــش از نُــه هــزار مــدل محصــول دانشبنیــان
در هفتمیــن نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی
ایرانســاخت ارائــه شــد .ایــن نمایشــگاه پیرامــون
 ۱۳موضــوع نفــت و پتروشــیمی ،بــرق ،الکترونیــک و
نرمافــزار ،عمــران و ســاختمان ،مکانیــک ،شــیمی و
متالــوژی ،کشــاورزی و محیــطزیســت ،فیزیــک پایــه،
تجهیــزات عمومــی آزمایشــگاهی ،مــواد آزمایشــگاهی،
مهندســی پزشــکی و زیســتمواد ،تجهیــزات تســت و
آزمــون صنعتــی و خدمــات کالیبراســیون بــود .همچنیــن
 ۱۰محصــول فناورانــه کــه بــا حمایــت معاونــت علمــی
و فنــاوری طراحــی و ســاخته شــده بودنــد ،در نمایشــگاه
بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری و
وزیــر علــوم و تحقیقــات رونمایــی شــد.
تعــدادی از ایــن محصــوالت دانشبنیــان کــه بــرای
نخســتینبار در کشــور تولیــد میشــود ،مهرمــاه امســال
در نمایشــگاه شــرکتهای دانشبنیــان و فناوریهــای
برتــر (ایرانســاخت) در حســینیه امــام خمینــی(ره) بــه
نمایــش درآمدنــد کــه مقــام معظــم رهبــری از آنهــا
بازدیــد کردنــد.
میکروســکوپ الکترونــی عبــوری بــا قابلیــت بزرگنمایــی
تــا یــک میلیــون برابــر ،شبیهســاز پــل فرماندهــی
کشــتی ،چاپگــر ســهبعدی زیســتی (بایوپرینتــر)،
شبیهســاز ماهوارههــای مکعبــی و تشــخیص مارجیــن
ســرطانی از محصوالتــی بــود کــه در ایــن نمایشــگاه
رونمایــی شــد.
در ادامــه همچنیــن دســتگاه میکروســکوپ الکترونــی
روبشــی بــرای اســتفاده در کارکردهــای آموزشــی،
میکروســکوپ طیفســنجی جذبــی  -عبــوری بــه
منظــور آنالیــز دقیــق مــواد و همچنیــن میکرومانیپوالتور
ابــزاری کــه بــرای انجــام عملیاتهــای تزریــق یــا
مونتــاژ فــوق دقیــق روی نمونههــای بســیار کوچــک
زیــر میکروســکوپ کاربــرد دارد ،دســتگاه اندازهگیــری
ســطح ویــژه و توزیــع حفــرات بــا روش پیشــرفته ،از
دانشبنیان

دیگــر تجهیزاتــی بــود کــه رونمایــی شــد.
در پایــان معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
بــه همــراه وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا حضــور
در ســالن خلیــج فــارس از دســتاوردهای ایرانســاخت
شــرکتهای فنــاور حاضــر در ایــن ســالن بازدیــد
کردنــد.

تعامل برد  -برد الگویی برای
همه حوزههای فناوری

پیمــان صالحــی ،معــاون نــوآوری و تجاریســازی
فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
در افتتاحیــه «هفتمیــن نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد
آزمایشــگاهی ایرانســاخت» مــدل بــه کار رفتــه در ایــن
نمایشــگاه را روشــی براســاس تعامــل بــرد  -بــرد میــان
بخــش خصوصــی و نهادهــای دولتــی خوانــد.
او ضمــن اشــاره بــه تالشهــای انجامگرفتــه بــرای
عرضــه محصــوالت باکیفیتتــر در ایــن رویــداد ،اظهــار
کــرد« :در شــش دوره قبلــی نمایشــگاه نزدیــک بــه ۵۰۰
میلیــارد تومــان محصــول عرضــه و فروختــه شــد ،یارانــه
تخصیصیافتــه از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری بــه ایــن حجــم از فــروش نزدیــک بــه
 ۳۵درصــد بــوده اســت .روش تعامــل بــرد  -بــرد بــه کار
رفتــه در بنیــان ایــن رویــداد کمــک کــرده اســت کــه
هــر دو کفــه ،عرضــه و تقاضــا مــورد توجــه قــرار گیــرد».
صالحــی افــزود« :در ســال ،1397فــروش نمایشــگاه
بیــش از 110میلیــارد تومــان بــود کــه  ۳۰میلیــارد
تومــان از ایــن مبلــغ یارانـهای بــود کــه معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری پرداخــت کــرد ۳۷ .درصــد
از حمایتهــای تخصیصیافتــه بــه ایــن رویــداد در
گســتره جغرافیــای تهــران صــورت گرفتــه و مابقــی
ســهم شهرســتانها بــوده اســت».
معــاون نــوآوری و تجاریســازی فنــاوری معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ضمــن اشــاره بــه
ویژگیهــای کیفــی محصــوالت ارائهشــده در نمایشــگاه
گفــت« :ســال اول نمایشــگاه در پنــج هــزار متــر
مربــع آغــاز شــد و در دوره ششــم و هفتــم نمایشــگاه
توانســتیم ایــن متــراژ را بــه  ۱۹هــزار متــر مربــع
برســانیم .همچنیــن بــا تالشهــای صورتگرفتــه،
ابعــاد بینالمللــی ایــن نمایشــگاه تقویــت شــده اســت و
مهمانانــی از دیگــر کشــورها نیــز در ایــن رویــداد حضــور
یافتهانــد .از  ۵۲۰شــرکتی کــه متقاضــی حضــور در ایــن
رویــداد بودنــد ،نزدیــک بــه  ۶۷درصــد حائــز شــرایط
حضــور در نمایشــگاه شــناخته شــدند».

فعالیتدائمینمایشگاهایرانساخت

پیمــان صالحــی همچنیــن دربــاره چگونگــی اســتقبال
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از آمــوزش و پــروش و مــدارس دولتــی و غیرانتفاعــی
داشــته باشــیم کــه آنهــا هــم بتواننــد از محصوالتــی
کــه در نمایشــگاه ارائــه میشــود خریــد انجــام دهنــد.
بــا وزیــر آمــوزش و پــرورش هــم جلسـهای دربــاره نحــوه
حمایــت از آمــوزش و پــرورش داشــتیم کــه بــهزودی
اعــام میشــود».

بازدیدکننــدگان و میــزان فــروش در هفتمیــن نمایشــگاه
ایرانســاخت اظهــار داشــت« :بعــد از شــش دورهای کــه
ســپری کردیــم سیســتم فنــی ،مالــی و کارگــزاری مــا در
کارشــان زبــده شــدهاند و کار را بهخوبــی انجــام دادنــد؛
امســال نمایشــگاه بــا نظــم خیلــی خوبــی برگــزار شــد.
امســال بیــش از نُــه هــزار محصــول و بیــش از دو هــزار
لــوازم جانبــی در نمایشــگاه ایرانســاخت ارائــه شــد و
بیــش از  ۳۵۰شــرکت حضــور داشــتند و بیــش از دو
هــزار میلیــارد تومــان پیشفاکتــور صــادر شــد».
رئیــس نمایشــگاه ایرانســاخت ضمــن اشــاره بــه
جزئیــات برگــزاری ایــن رویــداد ،بیــان کــرد« :هــر ســال
بخشــی از پیشفاکتورهــا قطعــی میشــود .در حــال
حاضــر نمیتوانیــم دربــاره فــروش صحبــت کنیــم
چــون پیشفاکتورهــا بهتازگــی صــادر شــدهاند و بــه
ســمتی میرویــم کــه بایــد قراردادهــا منعقــد شــوند و
دانشــگاهها پــول را پرداخــت کننــد کــه در واقــع صــدور
پیشفاکتورهــا تــا اردیبهشــتماه صــورت میگیــرد».
معــاون نــوآوری و تجاریســازی فنــاوری معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری گفــت« :یــک ســال اســت
کــه نمایشــگاه بــه صــورت دائمــی بــه فعالیــت خــود
ادامــه میدهــد ،یعنــی ایــن نمایشــگاه تــا نمایشــگاه
ســال بعــد ادامــه دارد و خریــد و فــروش محصــوالت
انجــام میشــود و ســایت بــاز اســت و محصــوالت
جدیــد نیــز ثبــت میشــوند .چهــار روز محصــوالت را بــه
نمایــش میگذاریــم کــه مــورد بازدیــد قــرار گیرنــد کــه
اثرگــذاری بیشــتری داشــت باشــند .بنابرایــن مطمئــن
باشــید ایــن دو هــزار میلیــارد فــروش خیلــی بیشــتر
خواهــد شــد و بــه حداقــل دو برابــر پیشفاکتورهــا
خواهــد رســید».
صالحــی ضمــن تاکیــد بــر حمایــت از مراکــز علمــی
سراســر کشــور بیــان کــرد« :در نظــر داریــم عــاوه بــر
تمــام ســازمانها ،دانشــگاهها ،مراکــز علمــی ،دانشــگاه
آزاد و دانشــگاه علمــی و کاربــردی تمــام تجهیــزات
آزمایشــگاهی و دانشــگاهی را بــر ســر میــزی کــه
دانشــجویان پشــت آن نشســتهاند برســانیم و دیگــر
مهــم نیســت کــه ایــن بخــش خصوصــی یــا دولتــی
اســت».

ایجاد برندهای جهانی

رئیــس هفتمیــن نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد
آزمایشــگاهی ایرانســاخت بــا اشــاره بــه دســتاوردهای
نمایشــگاه پیشــین ،بیــان کــرد« :بــا کمــک ایــن
نمایشــگاه ،هفــت هــزار اشــتغال پایــدار بــرای افــراد
تحصیلکــرده ایجــاد شــده اســت .همچنیــن بــا حمایــت
 30میلیــارد تومانــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری حــدود  110میلیــارد تومــان فــروش در دوره
گذشــته ثبــت شــده اســت .معاونــت علمــی و فنــاوری
بخشــی از هزینــه خریــد مراکز علمــی و پژوهشــی دولتی
را براســاس ســطحبندی محصــوالت پرداخــت میکنــد.
در ســطح اول بیــن  40تــا  50درصــد ،در ســطح دوم
 25درصــد و در ســطح ســوم 10درصــد تســهیالت بــه
مراکــز ارائــه میشــود».
صالحــی بــا اشــاره بــه تســهیالت لیزینــگ بــه خریــداران
بخــش خصوصــی محصــوالت دانشبنیــان ،تاکیــد کــرد:
«صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بیــن هشــت تــا 10
درصــد لیزینــگ بــه خریــداران ایــن محصــوالت ارائــه
میکنــد .ایــن تســهیالت از خــط اعتبــاری  20میلیــارد
تومانــی ایــن صنــدوق پرداخــت میشــود».
بــه گفتــه وی ،بــرای تشــویق شــرکتها بــه فــروش
بــدون یارانــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری و ارائــه تخفیــف مناســب بــه خریدارانــی
کــه مشــمول حمایتهــا نمیشــوند هــم  15میلیــارد
تومــان تســهیالت بــا کارمــزد کــم ،توســط صنــدوق
توســعه فنــاوری نانــو پرداخــت میشــود.
رئیــس هفتمیــن نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد
آزمایشــگاهی ایرانســاخت ادامــه داد« :مــا قصــد
داریــم در آینــده بازارهــای بینالمللــی و برندهــای
جهانــی بــرای محصــوالت دانشبنیــان ایجــاد کنیــم.
بــه همیــن دلیــل تســهیالت ویــژهای بــرای آنهــا در
نظــر گرفتهایــم .برگــزاری پاویونهــای تخصصــی بــرای
عرضــه محصــوالت دانشبنیــان ایرانــی در کشــورهای
دیگــر و ارائــه کمکهزینــه اخــذ اســتانداردهای
بینالمللــی بــه شــرکتهای دانشبنیــان از جملــه
ایــن اقدامــات اســت».

حمایتهای بیشتر از مدارس
دولتی و غیرانتفاعی

رئیــس نمایشــگاه ایرانســاخت در مــورد اتفــاق خاصــی
کــه امســال در هفتمیــن نمایشــگاه ایرانســاخت رخ داد،
اظهــار داشــت« :هــم مراکــز دانشــگاهی دولتــی و هــم
مراکــز خصوصــی میتوانســتند از تخفیفهــای  ۱۰تــا
 ۵۰درصــدی کــه در نمایشــگاه در نظــر گرفتــه شــده
بــود ،اســتفاده کننــد .در حــال حاضــر ســعی در ارائــه
تمهیداتــی داریــم کــه بتوانیــم حمایتهــای بیشــتری
دانشبنیان

نمایشگاهی برای باور به توانستن

منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،نیــز
در ادامــه ایــن مراســم اظهــار کــرد« :ایــن نمایشــگاه
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یــادآور تالشهایــی اســت کــه در طــول ســال انجــام
گرفتــه و آثــار آن را در ایــن رویــداد میبینیــم .شــاید
تاریخچــه پژوهــش و فنــاوری در کشــور مــا طوالنــی
نباشــد امــا دســتاوردهای آن بــزرگ و ارزشــمند
هســتند».
وزیــر علــوم در ادامــه گفــت« :شــاید نزدیــک بــه دو
دهــه باشــد کــه بــه طــور جــدی بــه عرصــه پژوهــش
و فنــاوری ورود کردهایــم امــا دســتاوردهای ایــن
تــاش کــه بهتدریــج بــرای جامعــه عیــان میشــود،
بســیار قابــل توجــه اســت .محصــوالت عرضهشــده در
ایــن نمایشــگاه حــاوی ایــن پیــام ســاده اســت کــه :مــا
میتوانیــم».

 20شرکت حوزه تجهیزات آزمایشگاهی
محصوالت خود را صادر کردند

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــرای
تحریــک بیشــتر شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور بــه
تمرکــز بــر روی بازارهــای صادراتــی ،خدمــات ویــژهای را
در ایــن حــوزه بــه شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور
ارائــه میکنــد .در ایــن راســتا بــا کمــک کریــدور
توســعه صــادرات و تبــادل فنــاوری معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،حداقــل  20شــرکت
حاضــر در نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی
«ایرانســاخت» موفــق شــدند محصــوالت خــود را در
حوزههــای ماننــد تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی
صــادر کننــد.
مســعود حافظــی ،معــاون دفتــر توســعه کســبوکار
بینالمللــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ،در اینبــاره اظهــار کــرد« :بــه عنــوان
کارگــزار معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
در حــوزه صــادرات ،زیرســاخت ارائــه خدمــات در بخــش
صــادرات را بــه شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور
عالقهمنــد عرضــه میکنیــم .حداقــل  20شــرکت فعــال
در حــوزه تجهیــزات آزمایشــگاهی و مــواد ســاخت در
دو ســال اخیــر بــا کمــک معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری موفــق شــدند محصــوالت خــود را بــه
کشــورهای مختلــف صــادر کننــد .چیــن ،کــره جنوبــی،
اکــوادور ،مالــزی ،کوبــا و کشــورهای اروپایــی از جملــه
ایــن مقاصــد صادراتــی بودنــد کــه محصــوالت فناورانــه و
دانشبنیــان ایرانــی بــه آنهــا صــادر شــد».
وی بــا اشــاره بــه خدمــات مختلــف ارائهشــده در
حــوزه صــادرات بیــان کــرد« :بــرای کمــک بــه
شــرکتهای دانشبنیــان جهــت صــادرات محصــوالت،
«شــوروم»هایی در مقاصــد صادراتــی بــر پــا میشــود
تــا بازدیدکننــدگان بتواننــد بــا کیفیــت کاالهــای
صادراتــی ایرانــی از نزدیــک آشــنا شــوند .جلســات
تجــاری بــا مشــتریان خارجــی از جملــه دیگــر خدماتــی
دانشبنیان

اســت کــه ایــن شــرکتها بــا کمــک معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری و نهادهــای همــکار بــا ایــن
معاونــت دریافــت میکننــد».

فعاالن اقتصادی خارجی،
میهمانایرانساخت

مدیــرکل دفتــر توســعه کســبوکار بینالمللــی مرکــز
تعامــات بینالمللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری از حضــور  70بــازرگان
و ســرمایهگذار از  11کشــور خارجــی در هفتمیــن
نمایشــگاه تجهیــزات آزمایشــگاهی ایرانســاخت خبــر
داد و گفــت« :ایــن نماینــدگان از زیرســاختهای فناورانــه
تهــران بازدیــد کردنــد .ایــن نمایشــگاه هــر ســال میزبــان
تعــداد زیــادی از میهمانــان خارجــی اســت کــه ایــن
افــراد بــا هماهنگــی و پیگیریهــای مرکــز تعامــات
بینالمللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری بــرای بازدیــد از زیرســاختهای
فناورانــه کشــور و محصــوالت شــرکتهای دانشبنیــان
بــه ایــران میآینــد».
در ایــن دوره نمایندگانــی از کشــورهای آلمــان ،ترکیــه،
عمــان ،چیــن ،هنــد ،ســوریه ،پاکســتان ،افغانســتان و عراق
در خــال برگــزاری هفتمیــن دوره نمایشــگاه تجهیــزات و
مــواد آزمایشــگاهی ایرانســاخت بــه ایــران ســفر کردنــد».
اســتیری دربــاره اهــداف دعــوت از میهمانــان خارجــی بــه
کشــور گفــت« :بازرگانــان و ســرمایهگذاران کشــورهای
مذکــور طــی ایــن ســفر بــا محصــوالت ایرانــی آشــنا
میشــوند و تعامــات میــان شــرکتهای ایرانــی و
خارجــی بیشــتر میشــود .همچنیــن بــازار خوبــی بــرای
صــادرات و فــروش محصــوالت ایرانــی در دنیــا فراهــم
خواهــد شــد».
بنــا بــه گفتــه وی ،تمــام هزینههــای اقامــت ،ترنســفر
و ...ایــن میهمانــان توســط معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری پرداخــت میشــود .در واقــع یکــی
از دســتورالعملهای معاونــت علمــی و فنــاوری ،حمایــت
از حضــور بازرگانــان و تجــار خارجــی بــرای بازدیــد از
نمایشــگاههای تخصصــی و زیرســاختهای فنــاوری
کشــور اســت.طی ســالهای  94تــا نیمــه امســال،
حــدود یــک هــزار بــازرگان و ســرمایهگذار خارجــی بــا
حمایــت مرکــز تعامــات بینالمللــی علــم و فنــاوری
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در
رویدادهــای فناورانــه و نمایشــگاههای تخصصــی از جملــه
نمایشــگاه «ایــران هلــث»« ،ایــران فارمــا»« ،نفــت ،گاز و
پتروشــیمی»« ،زیســتفناوری»« ،داروهــای گیاهــی» و
«مــواد و تجهیــزات آزمایشــگاهی ایرانســاخت» حضــور
یافتهانــد.الزم بــه ذکــر اســت هفتمیــن نمایشــگاه مــواد و
تجهیــزات آزمایشــگاهی ایرانســاخت از  26تــا  29آذرمــاه
در محــل دائمــی نمایشــگاه بینالمللــی برپــا بــود.
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معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در مراســم
رونمایــی از دســتگاه پاراســایکلینگ ،گفــت« :ایــن
دســتگاه کــه بــه همــت دانشــگاه علــم و صنعــت تولیــد
شــده فنــاوری خاصــی دارد و نوروســاینس کشــور را
چنــد پلــه بــاال بــرده اســت».
ســورنا ســتاری بــا حضــور در دانشــگاه علــم و صنعــت
از دســتگاه «پاراســایکلینگ» کــه زیــر نظــر عبــاس
عرفانیــان رئیــس شــرکت ســامانههای الکترونیــک
عصبــی و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت
بــه تولیــد رســیده اســت ،رونمایــی کــرد.
ســتاری در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه تــاش
مــا حمایــت از صاحبــان ایــده ،خالقــان و نیــروی انســانی
فوقالعــادهای اســت کــه درکشــور وجــود دارد ،گفــت:
«مــا در کشــور نیروهایــی داریــم کــه بــا امکانــات کــم اما
انگیــزهای قــوی کارهایــی کردهانــد بــزرگ و ســتودنی
کــه مشــکلی از مشــکالت مــردم را رفــع میکنــد».
وی ادامــه داد« :ایــن دســتگاه پیشــرفته کــه بــه همــت
دانشــگاه علــم و صنعــت تولیــد شــده از فنــاوری
پیشــرفتهای بهــره میبــرد و توانمنــدی کشــور در علــوم
و فنــاوری اعصــاب را ارتقــا داده اســت .بــه مــدد ایــن
دســتگاه ،افــراد مبتــا بــه ضایعــه نخاعــی ،قــادر خواهنــد
بــود روی پــای خــود بایســتند و گام بردارنــد».
توانمنــدی تجهیــزات پزشــکی بــا فنــاوری
پیشــرفته
بــه گفتــه ســتاری ،بســیاری از تجهیزاتــی کــه فنــاوری
بســیار باالیــی دارنــد و جــزء چالشهــای اصلــی
حــوزه ســامت محســوب میشــوند در شــرکتهای
دانشبنیــان و اســتارتآپها ایرانســاخت میشــوند.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ادامــه
بیــان کــرد« :ســاخت تجهیــزات پیشــرفته در قالــب
طرحهــای کالن ملــی توســط معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری حمایــت میشــود و تعــداد
قابــل توجهــی از ایــن محصــوالت توســط شــرکتهای
دانشبنیــان روانــه بــازار شــده اســت».
ســتاری بــا بیــان اینکــه بزرگتریــن مشــکل مــا
در حــوزه بهداشــت و درمــان ،رفــع موانــع پیــش روی
درمــان بیماریهــای ضایعــه نخاعــی اســت ،گفــت« :بــا
کمــک دانــش بــه مــدد ایــن افــراد آمدهایــم و بــا تولیــد
تجهیــزات ایرانســاخت کاری کردیــم کــه کســانی کــه
توانایــی حرکــت ندارنــد بتواننــد بــر ایــن مشــکل فائــق
آینــد».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ادامــه داد« :شــرکتهای
ی بــا
زیــادی در قالــب طرحهــای کالن ملــی فنــاور 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری قــرارداد
دارنــد و بـهزودی بســیاری از تجهیــزات حــوزه بهداشــت
و درمــان توســط شــرکتهای دانشبنیــان داخلــی
تولیــد و روانــه بــازار میشــود».
دانشبنیان

وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر هفتــه از یــک یــا دو
دســتگاه جدیــد در حــوزه درمــان رونمایــی میکنیــم،
تاکیــد کــرد« :تمــام ایــن تجهیــزات تولیــد شــده در
شــرکتهای داخلــی طراحــی و تجاریســازی شــدهاند.
امــروز بســیاری از تجهیــزات بــا فنــاوری بــاال کــه مــورد
نیــاز صنعــت بهداشــت و درمــان اســت در داخــل کشــور
و بــه همــت متخصصــان داخلــی بــه تولیــد میرســد».
ســتاری دربــاره برنامههــای آتــی معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــرای معرفــی دیگــر
دســتاوردهای حــوزه ســامت ،گفــت« :در آینــدهای
نزدیــک معرفــی دســتاوردهای دانشبنیــان در
حوزههــای سیتیاســکن ،الکتروشــوک ،همودیالیــز،
دســتگاههای شــتابدهنده و بســیاری از تجهیــزات
پیشــرفته را داریــم کــه ب ـهزودی وارد بــازار میشــوند».
بــه گفتــه ســتاری ،حرکــت جــدی در شــرکتهای
دانشبنیــان شــروع شــده اســت کــه ایــن حرکــت
بــه خوداتکایــی کشــور در رفــع نیازهــای اساســی
میا نجا مــد .
ســتاری بــا اشــاره بــه فنــاوری دســتگاه پاراســایکلینگ،
بیــان کــرد« :ایــن دســتگاه کــه بــه همــت دانشــگاه
علــم و صنعــت تولیــد شــده تکنولــوژی خاصــی دارد و
نوروســاینس کشــور را چنــد پلــه بــاال بــرده اســت .بــه
کمــک ایــن دســتگاه افــراد ضایعــه نخاعــی خودشــان
بــا کمــک عضــات خــود میتواننــد روی پــای خــود
بایســتند و راه برونــد».
بــه گفتــه رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد
دانشبنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ،نمونــه پیشــین ایــن دســتگاه روانــه بــازار
شــده اســت امــا بــرای ورود دســتگاههای توانبخشــی بــه
بــازار بایــد کمکهــای مالــی دولتــی افزایــش یابــد تــا
اینکــه افــراد در منــزل هــم بتواننــد از ایــن دســتگاهها
اســتفاده کننــد.
ســتاری ادامــه داد« :عمومیــت ایــن دســتگاه از پــاراواک
کــه نمونــه پیشــین ایــن دســتگاه اســت بیشــتر اســت
و بــرای ضایعــات نخاعــی گــردن و فلــج کامــل هــم بــه
کار م ـیرود و ایــن معلــوالن بــه کمــک دســتگاه فعلــی
میتواننــد کارهــای روزمــره خــود را انجــام دهنــد».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ادامــه
بیــان کــرد« :مــا تــاش کردیــم بــا حمایــت از تولیــد
ایــن دســتگاه ،بخــش کوچکــی از مشــکالت جامعــه را
پاســخ دهیــم .قــدرت دانــش بــه مــا کمــک کــرده اســت
کــه بتوانیــم گرهــی از مشــکالت جامعــه توانیابــان بــاز
کنیــم».
وی در ادامــه بیــان کــرد« :تولیــد ایــن دســتگاه جــزء
طرحهــای کالن ملــی فنــاوری اســت و بــرای ایــن
تکنولــوژی یــک میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون تومــان کمــک
مالــی از معاونــت علمــی ارائــه شــده اســت».
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فرهنگسازی به نوآوران و
کارآفرینان میدان میدهد

گردشگری و اصالح مصرف دو
زمینه همکاری با زیستبوم
نوآوری در کشور است

رضا اردکانیان ،وزیر نیرو ،در جریان بازدید از کارخانه نوآوری
آزادی گفت« :برنامه مدون و پرحجمی برای بهینهسازی
مصرف آب و برق و جلوگیری از اتالف نیرو تدوین شده
که امیدوار هستیم بتوانیم در این مسیر از کمک زیستبوم
دانشبنیان کشور و فرایندهای نوآور تحت حمایت معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری مانند آنچه در اینجا وجود
دارد بهرهمند شویم».
به گفته اردکانیان کارخانه نوآوری آزادی یک مجموعه
ارزشمند است که به مثابه یک پروتز درمانی عمل میکند که
به یک بدن و ساختار بیمار کمک خواهد کرد تا بهبود یابد.
ساخت این قطعه و پروتز که توسط معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری صورت گرفته ،کار مهم و پیچیدهای است و
این کاری است که تاکنون انجام گرفته است .پس از این باید
کمک کرد تا این پروتز در بدن بیمار به صورت شایستهای
قرار گیرد.
به گفته وزیر نیرو سایت سدهای بزرگ برای استفاده
هموطنان در زمینه گردشگری به روی عالقهمندان باز شده
است و میتوان در این زمینه با شرکتهای دانش بنیان و
استارتآپها و مجموعههای نوآور فعال در حوزه گردشگری
همکاری و مشارکت کرد .در این بازدید پرویز کرمی دبیر
ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان و مهدی صفارینیا
رئیس پارک فناوری پردیس و جمعی از معاونین وزارت
نیرو ،اردکانیان را همراهی میکردند.

اولین دوره شتابدهی صنایع
خالق برگزار میشود

با توجه به توسعه روزافزون «زیستبوم شرکتهای خالق»
و اشتغال و نوآوری قابل توجه ایجاد شده در این عرصه،
«اولین دوره شتابدهی صنایع خالق» با حمایت ستاد توسعه
فناوریهای نرم و هویتساز و ستاد فرهنگسازی اقتصاد
دانشبنیان برگزار میشود .این رویداد تالش خواهد کرد تا
تیمها و استارتآپهای بیشتری را به سمت شتابدهندههای
حرفهای راهنمایی کند.
«اولین دوره شتابدهی حوزه صنایع خالق» حوزهها و
رشتههای مختلفی را پوشش خواهد داد« .بازیسازی»،
«محتوای صوتی و تصویری»« ،فیلمهای سینمایی و مستند»،
«مینیسریال»« ،جلوههای ویژه سینمایی»« ،جلوههای ویژه
تلویزیونی»« ،انیمیشن»« ،برنامههای تلویزیونی»« ،تیزر و
تبلیغات»« ،طراحی لباس»« ،طراحی صنعتی»« ،معماری
و دکوراسیون داخلی»« ،پلتفرم کسبوکارهای اینترنتی» و
«نرمافزار موبایلی» از جمله زمینههایی است که در این دوره
روی آنها تمرکز شده است.ارسال آثار و ایدهها از اول دیماه
سال جاری آغاز شده است .دبیرخانه این رویداد تا دو ماه پس
از این تاریخ ،پذیرای طرحها و ایدههای ارسالی خواهد بود.
دانشبنیان

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری مهمان کارآفرینان
مسابقه تلویزیونی میدون شد و ضمن بازدید از
نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینانه ،با شرکتکنندگان و
دستاندرکاران این مسابقه ،از اهمیت فرهنگسازی برای
اصالح رویکرد جامعه به نوآوری و کارآفرینی گفت.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،در جمع کارآفرینان
مسابقه تلویزیونی میدون ،فرهنگ ناصواب و کهنسال
اقتصاد نفتی و منبعمحور را مهمترین سد فراروی جریان
کارآفرینی دانست و گفت« :سرمایه انسانی ایران ،معدنی
سرشار از سرمایه گرانبهای نوآوری است که سدی مستحکم
در برابر موانع بوروکراتیک ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی
را فراروی خود میبیند .برنامههایی مانند میدون ،در پی
تغییر این فرهنگ به نفع کارآفرینان هستند و از این حیث،
کاری حیاتی و ارزشمند انجام میدهند .توسعه فرهنگ
کارآفرینی یکی از کارهای جدی این برنامه تلویزیونی
است و دلیل حضورم در این نمایشگاه ،اعالم حمایت از
کارآفرینان و تاکیدی دوباره بر ضرورت اهمیتبخشی به
کار و کارآفرینی است».
وی با اشاره به حمایت از کارآفرینان شرکتکننده
در «میدون» بیان کرد« :شرکتهایی که در برنامه
دستاوردهای خود را ارائه بدهند ،حتی در صورت برنده
شدن ،مورد حمایت قرار میگیرند .مهمترین ویژگی این
شرکتها به عمل رساندن ایدههای نوآورانه و خلق ارزش
افزوده است .کارآفرینان ،افراد دانشآموخته و خالق را
به اشتغال میگمارند و توسعه پایدار به نسلهای آینده
کشور هدیه میکنند ».ستاری از به جریان افتادن حرکت
کارآفرینی به کمک این برنامه تلویزیونی ابراز خرسندی کرد
و افزود« :پیروزی بر شکست ،مهمترین ویژگی کارآفرین
موفق به شمار میرود .همه ممکن است در رسیدن به
اهدافمان دچار مشکالتی شویم ،اما تفاوت اصلی افراد موفق
با سایرین ،جایی است که شکستشان را مقدمهای برای
پیروزی میدانند و آغازی دوباره برای آموختن و ایستادن».
«میدون» یک رقابت تلویزیونی استعدادیابی شغلی است
که با هدف مشاوره و حمایت از کسبوکارهای برتر نوپا
طراحی شده و با حضور چهار داور متخصص و فعال در
حوزه کسبوکار نوین از شبکه سوم سیما پخش میشود.
مینا مهرنوش عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ،مدیرعامل
چندین شتابدهنده و مرکز استعدادیابی و خالقیت
کسبوکار ،علیرضا یونچی عضو مجمع عالی واردات،
پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری و
اقتصاد دانشبنیان و امیرحسین اسدی ،مدیرعامل چندین
شتابدهنده و استارتآپ ،تیم داوری نخستین دوره از
مسابقه بزرگ میدون هستند .این مسابقه تلویزیونی با
حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان از شبکه سوم
سیما به روی آنتن میرود.
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از توربین یکبار مصرف دندانپزشکی
ایرانساخت رونمایی شد

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،از
روند تولید توربین یکبار مصرف دندانپزشکی «ایرانساخت»
بازدید کرد.
«شرکت تولیدی توسعه صنعت هالل» تنها تولیدکننده
توربینهای یکبار مصرف یا شخصی دندانپزشکی در
خاورمیانه است .این توربینها عالوه بر پیشگیری از خروج
ارز و رفع نقاط ضعف توربینهای فلزی ،ریسک ابتال به
بیماریهایی مانند ایدز ،هپاتیت ،آنفوالنزای نوع  Aدر مراکز
و کلینیکها را برطرف ساخته و زمینه اشتغالزایی را در
کشور توسعه داده است.
این محصول تمامی تستها و آزمایشهای الزم را با موفقیت
پشت سر گذاشته و مجوزهای استاندارد و وزارت بهداشت
را دریافت کرده است .پیشگیری از خروج غیر ضروری ارز،
حمایت از ظرفیتهای تولید داخل و توسعه بازار خدمات
بهداشت و درمان از مزایای تولید این دستگاه در داخل کشور
است.

همکاریهای تجاری و فناوری
حوزه سالمت میان ایران و
افغانستان توسعه مییابد

مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری میزبان یک هیئت علمی و فناوری
حوزه سالمت از کشور افغانستان بود .این هیئت با هدف
توسعه روابط علمی بین ایران و افغانستان به ایران آمدند.
این هیئت علمی متشکل از روسای بیمارستانها ،پزشکان
معتبر و متخصصان حوزه سالمت کشور افغانستان به دنبال
تحقق حمایتهای دو دولت از توسعه روابط علمی بین ایران
و افغانستان بودند .در این نشست دوجانبه که با حضور مهدی
قلعهنوی رئیس مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وحید مجروح
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان برگزار شد ،بر توسعه
روابط علمی ایران و افغانستان تاکید شد.
در این رویداد ،شرکتهای دانشبنیان ایرانی و افغانستانی
آخرین دستاوردها ،محصوالت و سوابق فعالیت خود را ارائه و
در نشستی رودررو با شرکتهای متناظر خود مذاکره کردند.
این نشست یک روزه به میزبانی مرکز تعامالت بینالمللی
علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با
همکاری صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی برگزار
شد .در این نشست 35 ،نفر از کشور افغانستان و  45نفر از
شرکتهای دانشبنیان ایرانی حضور داشتند.

«زیستبوم نوآوری» دژ مستحکم
رویارویی با مواد مخدر است

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،در
جمع مدیران و کارشناسان حوزه پیشیگیری ،کشف و مبارزه
دانشبنیان

با مواد مخدر حاضر شد و از ظرفیت زیستبوم نوآوری برای
کمک به این حوزه گفت.
ستاری در «نشست تخصصی معاونان ،مدیران کل و دبیران
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای سراسر
کشور» با بیان اینکه فناوریهای نو و هوشمندسازی
الزمههای پیشگیری از شیوع مواد مخدر و مبارزه با
فرایندهای قاچاق آن است ،اظهار کرد« :پیچیدگی و تحوالت
پرشتاب دنیای امروز ،ضرورت استفاده از فناوریهای پیشرفته
را ایجاب میکند؛ باید در همه حوزههای فناورانه مرتبط با
پیشگیری ،کشف و درمان آسیبهای ناشی از سوءمصرف
مواد مخدر کار کنیم».
ستاری با بیان اینکه بخش عمدهای از کار کشف و مبارزه
با موادمخدر نیازمند وجود یک بستر اطالعاتی است ،افزود:
«این بستر با کمک فناوریهای نو ایجاد میشود و قابلیت
فناوریهای نو در توانمند ساختن ما برای ایستادگی در
مبارزه تمامعیار با آفت مواد مخدر پرشمار است؛ مثال هوش
مصنوعی ،امکانات بسیار خوبی را برای تسهیل کار تشخیص
ارائه میدهد ،همچنین علوم و فناوریها شناختی ،امکانات و
ابزارهای پیشرفتهای به ارمغان آورده است».
ستاری با اشاره به توانمندی شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپها برای کمک به توسعه زیستبوم مبارزه با
مواد مخدر گفت و ادامه داد« :شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپهایی هستند که خدمات و محصوالت و بسیار
خوبی در این حوزه دارند کافی است مسائل و نیازها به این
شرکتها ارائه شود ،تا راهحلهای فناورانه و خالقانه خود
را ارائه دهند ،این کسبوکارها در ازای ارائه راهکارهایشان
هزینهای مطالبه نمیکنند و صرفا باید میدان الزم برای بروز
و شکوفایی نوآوریها در اختیارشان قرار بگیرد».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری گفت« :شرکتهای
دانشبنیان فوقالعادهای داریم که فناوری و نوآوریهایشان
میتواند به کمک بخشهای مختلف بیاید ،از جمله حوزه
مرزبانی که فناوریهای خوبی در آن توسعه پیدا کرده است.
در تولید رادار نیز دستارودهای خوبی داریم .فناوریهای
بومی در حوزه ژنتیک ،میتواند روند تکثیر ،تربیت و افزایش
کارآمدی و هوشمندی سگهای تشخیص مواد مخدر را که
ساالنه هزینههای هنگفتی صرف وارداتشان میشد ،تسریع
کند و بهبود ببخشد».
در این نشست همچنین سردار اسکندر مومنی از آمادگی
ستاد مبارزه با مواد مخدر برای حضور شرکتهای دانشبنیان
در عرصههای گوناگون پیشگیری ،کشف و درمان گفت و
ادامه داد« :برای مبارزه در این عرصه ،قطعا راهکارهای
فناورانه و بهروز نیاز است که آمادگی داریم برای بهرهمندی
از این توانمندی ،با شرکتهای دانشبنیان همراه شویم».

حمایتهای حقوقی از شرکتهای
دانشبنیان وارد مرحلهای جدید میشود

حسینعلی امیری ،معاون پارلمانی رئیسجمهوری ،در کارخانه
نوآوری آزادی حاضر شد و از بخشهای مختلف آن بازدید
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ارائه میکنند که در طول یک سال گذشته ،دو میلیون و
دویستهزار خدمت توسط این مراکز ارائه شده است .این
خدمات به طیف وسیعی از مشتریان از بخش دانشگاهی و
صنعت ارائه شده است.

کرد .معاون پارلمانی رئیسجمهوری در این بازدید سرعت
توسعه شرکتهای دانشبنیان را برخوردار از شتابی خوب
دانست و گفت «:این شرکتهای فناور با فعالیت خود رفاه
و صرفهجویی در زمان و هزینه را به جامعه هدیه میدهند.
در کارخانه نوآوری آزادی نیز تعداد قابل توجهی از جوانان
تحصیلکرده با انگیزه و عالقه برای پیشرفت کشور در حال
تالش هستند که قابل تقدیر است».
معاون پارلمانی رئیسجمهوری ادامه داد« :دولت ،مجلس و
قوه قضاییه باید حمایتهای حقوقی و قانونی از شرکتهای
دانشبنیان را داشته باشند .در برخی از بخشهایی که این
شرکتها فعال هستند خالهای قانونی و نبود بستر حقوقی
وجود دارد که باید رفع شود .از سویی چون شتاب فعالیت
آنها باال است پس برخی از قوانین موجود پاسخگوی
نیازهای آنها نیست .با حمایت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری مشکالت حقوقی این شرکتها جمعآوری
میشود تا در بخشهای مربوط به دولت با تصویبنامه یا
لوایح جدید اقدام کنیم .همچنین در بخشهایی که نیاز است
بهروزرسانی قوانین انجام شود.
به گفته وی ،راهاندازی این کارخانه نوآوری اقدامی ارزشمند
برای توسعه ،رونق تولید ،اشتغالزایی و ارتقای سطح معیشت
مردم است و همه باید دست به دست هم دهند تا مشکالت
این حوزه را رفع کنند.

دستاوردهای صنعت هوافضا به
نمایش گذاشته میشود

با حمایت ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،آخرین
دستاوردهای دانشبنیانی صنعت هوافضا به نمایش درمیآید.
این رویداد فناورانه با هدف «ارائه آخرین دستاوردها و
محصوالت دانشبنیان مرتبط با صنایع هوایی و فضایی» و
«تبادل اطالعات و هماندیشی فعاالن این حوزه» با حمایت
ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری برگزار میشود.
همچنین «تسهیل فرایند جذب سرمایه برای ایدههای
خالق دانشبنیان و معرفی طرحها و محصوالت دانشبنیان
و فناورانه برتر» و «تسهیل دستیابی هرچه بیشتر به
فناوریهای هوافضا در صنایع کشور» از دیگر اهداف برگزاری
این کنفرانس است.
محورهای اصلی این رویداد شامل آیرودینامیک ،پیشرانش،
دینامیک پرواز و کنترل ،سازههای هوافضایی ،علوم و فناوری
فضایی ،هوانوردی و مدیریت پروژههای هوافضایی است.
«هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران» با همکاری
انجمن هوافضای ایران و به میزبانی دانشکده مهندسی
هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود .ستاد
توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل پیشرفته معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سازمان صنایع هوایی،
سازمان هوافضا ،شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و
سازمان فضایی ایران از برگزاری این رویداد حمایت میکنند.
همزمان با این کنفرانس ،نمایشگاه جانبی برای ارائه آخرین
محصوالت فناورانه و دانشبنیان صنعت هوایی هم به نمایش
گذاشته میشود .برگزاری کارگاههای آموزشی و نشستهای
تخصصی پیرامون فرصتها و چالشهای صنعت از دیگر
برنامههای این رویداد است .هجدهمین کنفرانس انجمن
هوافضای ایران از  15تا  17بهمنماه سال جاری برگزار
میشود تا بستر مناسبی برای تبادل نظر و ارائه دستاوردهای
علمی در کشور فراهم شود.

تخفیف  50درصدی زمستانه شبکه
آزمایشگاهی ارائه میشود

شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری در ادامه طرحهای تخفیفاتی
خدمات آزمایشگاهی ،برای زمستان امسال هم طرحهای
تخفیفی در نظر گرفته است.
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری با هدف حمایت از تحقیق و پژوهش
در جامعه علمی کشور ،تخفیفهای ویژهای برای اعضای
هیئت علمی دانشگاهها و دانشپژوهان ،دانشجویان دکتری
و محققان پسادکتری ،اعضای باشگاه مشتریان و دانشجویان
کارشناسی ارشد سراسر کشور در نظر گرفته است.
در این طرح تخفیفاتی 30 ،میلیون ریال اعتبار با  50درصد
تخفیف به اعضای هیئت علمی سراسر کشور 20 ،میلیون
ریال اعتبار با  50درصد تخفیف به دانشجویان دکتری و
محققان پسادکتری 10 ،میلیون ریال اعتبار با  20درصد
تخفیف به اعضای باشگاه مشتریان و پنج میلیون ریال اعتبار
با  40درصد تخفیف به دانشجویان کارشناسی ارشد سراسر
کشور ارائه میشود.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی
 /https://my.labsnet.irمراجعه کنند.
تاکنون بیش از  550مجموعه آزمایشگاهی عضو شبکه
شدهاند که بیش از  12هزار دستگاه خود را در شبکه
آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی به اشتراک گذاشتهاند.
این آزمایشگاهها در حال حاضر نزدیک به  52هزار آزمون
دانشبنیان

شگفتی اروپا از صادرات تجهیزات
آزمایشگاهی «ایرانساخت»

نشریه اتریشی یورو پیجز در گزارشی نقل کرده است که
دانشبنیانهای ایرانی توانستهاند محصوالتی تولید کنند که
با شرکتهای بزرگی از آلمان ،کرهجنوبی ،امریکا و انگلیس
رقابت و بخشی از بازار آنها را در جهان تصاحب کنند.
یورو پیجز در این گزارش از صادرات  ۲۰میلیون یورویی
تجهیزات آزمایشگاهی در ایران خبر داد .صادراتی که
یکسوم آن را شرکتهای دانشبنیان به دوش میکشند.
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به گزارش نشریه تجاری  -تحقیقاتی یورو پیجز در سه
سال اخیر حداقل  ۲۵شرکت فعال در حوزه دستگاههای
آزمایشگاهی و مهندسی پزشکی موفق شدهاند محصوالت
خود را به کشورهای یونان ،کرواسی ،چین ،کر ه جنوبی،
پرتغال ،مالزی ،اوکراین و کشورهای غرب آسیا صادر کنند.
به گفته این نشریه در حال حاضر تجهیزات آزمایشگاهی
و مهندسی پزشکی ایران به بیش از یکصد کشور جهان
صادر میشود و ایران جایگاه مستقل در چهار نمایشگاه مهم
بینالمللی را در اروپا و شرق آسیا دارد .این حوزه در ایران به
اندازهای گسترده است که حدود دو هزار شرکت داخلی و سه
هزار نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران فعالیت دارند.
رشد اختراعات مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی در
ایران نسبت به رشد جهانی تقریبا دو برابر است .به طوری که
رشد اختراعات فنی در تولید تجهیزات پزشکی نسبت به سه
سال قبل حداقل  ۱۰برابر شده است.
هماکنون ارزش بازار تجهیزات مهندسی پزشکی در جهان
حدود  ۴۰۰میلیارد دالر و در ایران هفت میلیارد دالر تخمین
زده شده است .شرکتهای دانشبنیان ایرانی در سالهای
اخیر رشد چشمگیری داشتهاند و از بازار هفت میلیاردی
بخش زیادی را به خود اختصاص دادهاند .صادرات ۲۰
میلیون یورویی ایران نشان میدهد که در یک دهه اخیر
مراکز دانشگاهی ایران در همکاری با شرکتهای مالی بزرگ
ایرانی سرمایهگذاری زیادی در تولید تجهیزات آزمایشگاهی
و پزشکی داشتهاند.
یورو پیجز به نمایشگاه بینالمللی تجهیزات پزشکی،
آزمایشگاهی ،دارو ،خدمات و گردشگری سالمت هم که
هر سال در ایران برگزار میشود ،نگاهی انداخته و توسعه
صادرات تجهیزات را از اهداف برگزاری نمایشگاه ایران هلث
دانسته است.
در حال حاضر ایران رتبه شانزدهم تولید مقاالت مهندسی
پزشکی در جهان را به خود اختصاص داده است که حدود
 ۴۰درصد مقاالت تولید شده در این زمینه ،مربوط به
دانشبنیانهای زیر نظر دانشگاههای کشور است.

تولیدکنندگان انیمیشن رقابت میکنند

نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن نیمه دوم بهمن ماه
سال جاری برگزار میشود تا زمینه شکلگیری منسجم
تیمهای تولیدکننده این حوزه باشد.
هدف از برگزاری این رویداد شناسایی و گردهمایی
تولیدکنندگان این حوزه است .البته برگزاری آن زمینه برای
سرمایهگذاری تولید انیمیشن را فراهم میکند .این همافزایی
میتواند شکلگیری منسجم تیمها در این حوزه را شتاب
دهد .برگزاری این رویداد ،رقابتی نوین در حوزه تولید محتوا
در قالب انیمیشن است .موضوع نخستین دوره این رقابت
«رونق تولید و دفاع مقدس» است .همچنین تکنیک تولید
انیمیشن در این رویداد آزاد است.
این رویداد نیمه دوم بهمن ماه سال جاری آغاز میشود و
به مدت سه روز ادامه دارد .در مدت برگزاری رویداد تیمها
دانشبنیان

میتوانند از راهنمایی منتورهای محتوایی ،فنی و هنری
استفاده کنند .آثار تولیدکنندگان در این رویداد از شبکههای
سیما و رسانههای حامیان در فضای مجازی منتشر خواهد
شد .همچنین پس از شرکت در رویداد و اتمام پروژه گواهی
حضور در نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن «منهاج»
با حمایت معاونت فضای مجازی صداوسیما ،انجمن صنفی
فیلمسازان و انیمیشن ایران ،باشگاه کسبوکار دانشبنیان و
شتابدهنده رضوان به شرکتکنندگان اعطا میشود.

«شرکتهای خالق» از خدمات
صادراتی بهرهمند میشوند

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای شرکتهای
خالق نیز مانند شرکتهای دانشبنیان ،خدمات صادراتی
متنوعی ایجاد کرده است .این شرکتها میتوانند محصوالت
خود را با استفاده از این امکانات به بازارهای جدید صادر
کنند.
در این راستا با توجه به اینکه تسهیل فرایند صادرات کاال
و خدمات و همچنین آموزش و مشاوره شرکتها در حوزه
صادرات از جمله نیازهای اساسی شرکتهای خالق است،
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سعی دارد تا با
شناسایی و ارزیابی شرکتهای فعال در این حوزه ،خدماتی
باکیفیت و اثربخش برای توسعه توان صادراتی شرکتها ارائه
شود.
شرکتهای خالق میتوانند برای تسهیل در امر صادرات،
خدمات متنوعی از این معاونت و نهادهای همکار دریافت
کنند .از جمله این خدمات میتوان به «اعزام و پذیرش
هیئتهای تجاری»« ،حضور در پاویون ملی در نمایشگاههای
خارج از کشور»« ،حضور مستقل در نمایشگاههای خارجی»،
«ارائه کمک هزینه تحقیقات بازار بینالمللی»« ،پرداخت
کمک هزینههای تهیه اقالم تبلیغاتی بینالمللی» و «عضویت
در وبسایتهای  »B2Bاشاره کرد.
شرکتهای خالق همچنین مورد ارزیابی صادراتی قرار
میگیرند .در ارزیابی آمادگی صادرات به طور کلی
شاخصهایی مانند «دارا بودن بازار داخلی»« ،داشتن برنامه
و اهداف جامع صادراتی مدون»« ،وجود زیرساختهای
کافی به منظور صادرات مانند وبسایتهای دو زبانه» بررسی
میشود.
همچنین دارا بودن گواهینامهها و استانداردهای بینالمللی،
بستهبندی مناسب کاال ،وجود تحقیقات بازار بینالمللی
و ...مورد توجه قرار خواهند گرفت .عالقهمندان میتوانند
برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس وبسایتهای اینترنتی
«ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز»« ،برنامه توسعه
زیستبوم شرکتهای خالق» و «کریدور توسعه صادرات و
تبادل فناوری» مراجعه کنند.

کاالی «ایرانساخت»
رایگان تبلیغ میشود

«نشان ایرانی» عنوان طرحی برای حمایت از تولیدکنندگان
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داخلی است .در راستای اجراییسازی این طرح روزنامه جام
جم چاپ آگهی برای تولیدکنندگان داخلی را بدون هزینه
انجام میدهد.
این اقدام فرصتی برای تبلیغات محصوالت «ایرانساخت»
فراهم میکند تا تولیدکنندگان با استفاده از این فضا بازار
محصوالت خود را رونق دهند و از این ظرفیت بهره الزم را
داشته باشند.
رهبر معظم انقالب سال جاری را «رونق تولید» نامگذاری
کردند .در این فضا رسانهها حداقل کاری که در حمایت از
تولید داخل میتوانند انجام دهند ،استفاده از ظرفیتهای
داخلی خود است .بر این اساس ،روزنامه جا م جم قصد دارد با
وجود مشکالت مالی رسانههای مکتوب ،از امروز تا پایان سال
جاری ،به تمامی تولیدکنندگان داخلی فرصت چاپ آگهی
رایگان تبلیغاتی بدهد .طبق این طرح که با عنوان «نشان
ایرانی» اجرا میشود ،تمام واحدهای تولیدی ایرانی میتوانند
در فصل زمستان ،آگهی تبلیغاتی خود را در روزنامه جام
جم به طور رایگان منتشر کنند .واحدهای تولیدی متقاضی
استفاده از آگهی رایگان روزنامه جام جم ،باید برای ثبت
درخواستهای خود به نشانی اینترنتی http://neshan.
 jamejamdaily.irمراجعه کنند.

بیش از  970پروژه پسادکتری
حمایت میشود

پس از دکتری تخصصی دورهای با عنوان پسادکتری
گذرانده میشود که پژوهشگران مستعد زیر نظر اساتید
برجسته طرحهای ویژهای برای توسعه پژوهش و فناوری
انجام میدهند .نکته مهم در این میان هدایت صحیح
دانشآموختگان دکتری پیش از استخدام است .در این راستا
برای توانمندسازی این افراد صندوق حمایت از پژوهشگران
و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از انجام
طرحهای پسادکتری حمایت میکند.
این حمایت شامل تمامی حوزههای علمی میشود .در سال
جاری حمایت از محققان پسادکتری نسبت به سالهای
گذشته از  ۳۶میلیون تومان به  ۵۷میلیون تومان رسید.
تاکنون نیز صندوق از میان بیش از  2200طرح پسادکتری
دریافتی بیش از  970طرح را برای حمایت مصوب کرده
است.
پذیرش طرحهای پسادکتری نیز به دو صورت است:
پژوهشگران طرح را مستقیم به کارگروه مرتبط در صندوق
ارسال میکنند یا بر اساس تفاهمنامه صندوق با مراکز علمی
طرح پس از تصویب حمایت میشود .در هر صورت حمایت
از دورههای پسادکتری زیرساختها را برای تربیت نیروی
انسانی توسعه میدهد تا نیروی انسانی کارآمد به جامعه
معرفی شود.

سرمایهگذاران حوزه فناوری از 11
کشور دنیا به تهران میآیند

با حمایت شبکه ملی فنبازار معاونت علمی و فناوری ریاست
دانشبنیان

جمهوری در جهت توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان و
فناورانه ایرانی ،در بهمنماه سال جاری نشستی با حضور
سرمایهگذارانی از  11کشور دنیا در تهران برگزار میشود.
در این نشست که با نام «نشست سرمایهگذاری فناوری
 »TIM2020نامگذاری شده است ،این سرمایهگذاران حضور
خواهند یافت .این سرمایهگذاران از دو رده «سرمایهگذاران
فرشته» و «صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه» خواهند
بود و طرحها و پروژههای مبتنی بر فناوری ایرانی را جهت
سرمایهگذاری احتمالی مورد ارزیابی قرار خواهند داد.
فرصتهای کمنظیری مانند نیروی انسانی فراوان و اقتصادی
در کنار محصوالت دانشبنیان ارزان ،سرمایهگذاران خارجی
را علیرغم تحریمهای یکجانبه ،عالقهمند کرده است که
زیستبوم دانشبنیان ایرانی را مورد توجه قرار دهند.
در این رویداد سرمایهگذاری ،همچنین فرصتهای
سرمایهگذاری موجود در دیگر کشورها نیز با شرکتکنندگان
به اشتراک گذاشته میشود.
سرمایهگذاران حاضر در این نشست در حوزههای مختلفی
مانند فینتک ،سالمت ،گردشگری ،بازیهای رایانهای ،صنایع
غذایی و ...طرحهای پیشنهادی و فرصتهای موجود را مورد
بررسی قرار خواهند داد.
از دیگر برنامههای این رویداد میتوان به برگزاری پنلهای
تخصصی ،کارگاه آموزشی و ارائه فرصتهای سرمایهگذاری
بینالمللی اشاره کرد .دومین نشست سرمایهگذاری فناوری
در تاریخ  15و  16بهمنماه سال جاری برگزار میشود.
عالقهمندان جهت ثبت نام و حضور در نشست میتوانند به
سایت  TIM.d8tten.orgمراجعه کنند.

صنعت نفت با نوآوری شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپها
روزآمد میشود

سورنا ستاری در حاشیه بازدید از مرکز نوآوری پژوهشگاه
صنعت نفت از توانمندی شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپها در رونق صنایع گوناگون گفت و ادامه داد:
«پیوند زیستبوم نوآوری و کارآفرینی با صنایعی همچون
نفت که پیشینهای طوالنی دارند ،میتواند زمینهساز تحول و
روزآمدی این صنایع شود».
ستاری بر ایجاد زمینه مناسب برای ورود نوآوری
کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپها به صنایع گوناگون
گفت و ادامه داد« :نفت صنعتی است که هر روز با سیستم
و فناوریهای نو باید تجهیز شود ،بنابراین رویه جدیدی که
هماکنون در پژوهش نفت انجام میشود برای توسعه و ارتقای
فناوری در این صنعت راهگشاست».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از پژوهشگاه صنعت
نفت بهعنوان بستری مناسب برای ارتقا و توسعه فناوری
در این صنعت یاد کرد و گفت« :شرکتهایی که از بستر
پژوهشگاه بیرون میآیند میتوانند درآمد قابل توجهی را
به صنعت نفت تزریق کنند .پژوهشگاه صنعت نفت جایی
است که باید میزبان نوآوریها و خالقیتهای دانشگاهیان

شماره سیوششم آذرماه 1398

158

اکوسیستم نوآوری و استارتآپی توسعه شهر هوشمند و
مسکن» و «همکاری برای ساخت رادارهای هواشناسی»
امضا شد.

باشد .باید درهای این پژوهشگاهها به روی جوانان خالق
و دانشآموخته گشوده باشد تا بهآسانی بتوانند از امکاناتی
که پژوهشگاه برای آنان فراهم کرده است ،برای تبدیل
ایدههایشان به کسبوکار استفاده کنند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری حوزه نفت را برخوردار
از بازاری بزرگ دانست و گفت« :این بازار جای توسعه
بسیار دارد و جوانان با فعالیتهای خود میتوانند فروش
چند صد میلیاردی داشته باشند .این بازار باید در اختیار
کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپها که در رفع نیازهای
فناورانه توانمند هستند قرار بگیرد».

کسبوکارهای سالمت
دیجیتال رونق میگیرد

تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با هدف توسعه سالمت الکترونیک
در کشور امضا شد.
این تفاهمنامه سهجانبه به امضای مهدی محمدی دبیر ستاد
توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و
جمهوری فناوری ریاست جمهوری ،مصطفی قانعی دبیر ستاد
توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و محمدرضا شانهساز رئیس سازمان غذا و داروی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسید.
محمدی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی
معاونت علمی و فناوری در این مراسم ،گفت« :توسعه سالمت
الکترونیک یکی از نیازهای اساسی زندگی امروز است و باید
برای همهگیر کردن این فناوری در کشور از تمام بازیگران این
عرصه استفاده کنیم».
به گفته محمدی ،در این حوزه چالشهایی مانند تنظیمگری،
اخذ مجوزها ،رفع مشکالت موجود بر سر راه فعالیت شرکتهای
دانشبنیان و غیره وجود دارد که وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی میتواند در این زمینهها به معاونت کمک کند.
مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری هم در این نشست ،با اشاره به
ضرورت توجه به بیماران صعبالعالج ،گفت« :یکی از مهمترین
نتایج اجراییسازی طرح توسعه سالمت الکترونیک ،کمک به
بیماران صعبالعالج است .حضور شرکتهای دانشبنیان به
تسهیل اقدامات درمانی این بیماران کمک میکند».
به گفته قانعی ،اجرای این طرح از تجویز نسخههای بیجهت و
بیحد و مرز هم پیشگیری میکند .فقط باید تالش شود مفاد
این تفاهمنامه به شکلی دائمی و درست اجرایی شود.
در همین راستا تفاهمنامه همکاری «راهاندازی و توسعه مرکز
شتابدهی و نوآوری فناوریهای امیکس و فارماکوژنومیکس
محاسباتی با اولویت مصرف منطقی دارو و پزشکی
شخصیسازی شده در کشور» میان معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی منعقد شد .این تفاهمنامه با هدف
تحقق سیاستهای کالن ایران در حوزه علم و فناوری و تحقق
حمایت از کاالها و خدمات ملی و دانشبنیان در حوزه شهر
هوشمند انعقاد یافت .این تفاهمنامه به مدت هشت سال با
هدف برنامهریزی بلندمدت راهبردی ،میانمدت و کوتاهمدت
برای ارتقای توانمندیهای تولید ،صادرات و توسعه بازار داخلی،
محصوالت و خدمات در کسبوکارهای حوزه فارماکوژنومیکس
محاسباتی و فناوریهای امیکس با رویکرد ارتقای سطح کیفی
اعتبار دارد.

بازیگران سنتی حملونقل با زیستبوم
نوآوری و فناوری همراه شوند

چهارمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل لجستیک و صنایع
وابسته با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری و محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی
خاتمه یافت .ستاری در این نمایشگاه گفت« :به بازیگران
سنتی صنعت حملونقل توصیه میکنم که در استارتآپها
سرمایهگذاری کنند ،چون در رویارویی با زیستبوم نوآوری،
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها پیروز میدان خواهند
بود».
به گفته ستاری ،رشد شرکتهای دانشبنیان در کشور بسیار
سریع اتفاق میافتد و بعضی از این کسبوکارها ،رشد ۱۰
درصدی هفتگی را تجربه میکنند؛ فعاالن صنعت حملونقل
باید بتوانند خود را با این زیستبوم همراه کنند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در ادامه با اشاره به
تفاوتهای هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات ،بیان
کرد« :هوشمندسازی فراتر از الکترونیکی کردن فرایندهاست
و میبایست این دو مفهوم تفکیک شود؛ در هوشمندسازی
زیرساختی کامل و نظاممند شکل میگیرد که تمامی
نقشآفرینان صنعت ،بتوانند با یکدیگر تعامل کنند .در حوزه
حملونقل نیز باید به سوی هوشمندسازی خدمات حرکت
کنیم».
در چهارمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل لجستیک و
صنایع وابسته ۳۸۷ ،شرکت و سازمان مشارکت داشتند که
 ۱۲۰مورد از آنها دانشبنیان بودند و آخرین دستاوردهای
خود در حوزه حملونقل را به نمایش گذاشتند.
در ادامه این مراسم با حضور معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری و وزیر راه و شهرسازی ،هفت تفاهمنامه
همکاری امضا شد .تفاهمنامههایی با عناوین «توسعه
حملونقل ریلی محصوالت پستی»« ،ایجاد پایانه تخلیه و
بارگیری پارسآباد مغان»« ،احداث دهکده لجستیک در
استان قزوین»« ،نصب و راهاندازی سیستم عالئم الکترونیک
محور در راهآهن بافق /کرمان» و «همکاری برای انجام
پروژههای همکاری فناوری اطالعات» منعقد شد.
همچنین دو تفاهمنامه همکاری در حوزه استارتآپی
میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با سازمان
هواشناسی و وزارت راه و شهرسازی با عناوین «توسعه
دانشبنیان
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«ازبکستان» میزبان پایگاه دائمی
صادراتی ایران میشود

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری توسعه فناوریهای نوین در
کشور را ضروری دانست و افزود« :همچنین عالوه بر مجریان این
پروژه ،سه شرکت دانشبنیان دیگر نیز در حوزه تولید روباتهای
اجتماعی فعال هستند .پایه و اساس این روباتها فناوری هوش
مصنوعی است .بهزودی نیز شاهد رونمایی روباتهای دیگری
در این حوزه هستیم .پروژههایی مانند ربات انساننمای سورنا ۴
توسعه دانش در کشور را نشان میدهد که تجاریسازی محصوالت
این حوزه در کشور عملی شده است .قطعا در آینده روباتهایی
خواهیم داشت که در زندگی روزمره مردم نقش خواهند داشت».
ستاری در بخش بعدی سخنان خود به پروژه سورنا مینی اشاره
کرد و گفت« :سورنا مینی نیز پروژه دیگری است که قصد
تجاریسازی آن را داریم تا در حوزه آموزش برای مدارس و
پژوهشسراها از آن استفاده کنیم.
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان حرکتهای علمی
همچون طراحی و ساخت روبات سورنا  4را باعث دمیده شدن
روح جدیدی در دانشگاهها دانست و گفت« :فعالیت روی
حوزههای علم و فناوری امید جوانان به آینده را افزایش میدهد.
همچنین تجاریسازی فناوریها کمک میکند تا مردم درک
متقابلی از فعالیتهای دانشگاهها داشته باشند».

مهدی قلعهنوی ،رئیس مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،در سفر به ازبکستان
با بیان اینکه به دنبال ایجاد پایگاه دائمی صادراتی ایران در
ازبکستان هستیم ،افزود« :سرمایهگذاران ایرانی مقیم ازبکستان یا
کسانی راکه شریک ازبکی دارند ،برای همکاری با مرکز تعامالت
بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری برای ایجاد پایگاه
دائمی صادراتی ایران بررسی کردیم».
ی افزود« :مذاکرات مختلفی با این افراد صورت گرفته است
قلعهنو 
تا در نهایت بهترین و کاربردیترین ساختمان را برای ایجاد اتاق
نمایش محصوالت دانشبنیان انتخاب کنیم .برای این کار با کسانی
که شرایط ،زیرساختهای الزم و فضای کار را در اختیار داشتند
مذاکره کردیم و بهزودی به نتیجه نهایی میرسیم .شرکتهای
دانشبنیان میتوانند از این پایگاه برای عرضه دائمی محصوالت
خود استفاده کنند .چون ازبکها در تعامالت مالی و خدماتی خود
حتما باید محصول را ببینند و از خدمات پس از فروش آن مطمئن
شوند .بنابراین ارائه دائمی محصوالت به شرکتهای دانشبنیان در
پیدا کردن بازار مناسب برای محصوالت و خدمات کمک شایانی
میکند .برای این کار کارگزار منتخب به تهران میآید تا نشست
آشنایی با شرکتهای دانشبنیان ایرانی را برگزار کنیم».
وی درباره فعالیتهای پایگاههای صادراتی ایران در دیگر کشورها،
گفت« :عرضه و نمایش محصوالت در اتاق نمایش به صورت
دائمی حداقل برای مدت یک سال ،ارائه خدمات ثبت شرکت
و افتتاح حساب بانکی ،ثبت دارو و محصوالت ،اخذ استانداردهای
الزم کشورهای میزبان ،انجام تحققیات بازار ،بازریابی و فروش
محصوالت ،شرکت در نمایشگاههای تخصصی کشورها ،اعزام
هیئتهای خارجی به تهران و پذیرش شرکتهای ایرانی در
کشورهای هدف از جمله خدمات این پایگاههای صادراتی است.
شرکتهای متقاضی انجام کارهای تحقیقاتی مشترک هم
میتوانند از فضای در نظر گرفته شده در مرکز نوآوری ازبکستان
استفاده کنند و پروژههای تحقیقاتی خود را انجام دهند».

حرکت اقتصاد دانشبنیان بر مدار
نوآوریهای علوم انسانی

فرهنگستان علوم میزبان سورنا ستاری شد .ستاری در این نشست
که با حضور جمعی از اعضای این فرهنگستان برگزار شد ،گزارشی
از وضعیت زیستبوم کارآفرینی و نوآوری ،جایگاه کسبوکارهای
دانشبنیان و استارتآپی و دورنمای این زیستبوم ارائه کرد.
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان با بیان اینکه
حمایت زیرساختی و فرهنگی از رونق زیستبوم کارآفرینی و
نوآوری ،رسالت مهم همه بخشهای تصمیمگیر و اثرگذار جامعه
است ،عنوان کرد« :در راه رونق این زیستبوم گا م برداشتهایم
که ماحصل این حرکت ،در رونق کسبوکارهای دانشبنیان و
استارتآپی مشهود است».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با بیان اینکه نقش
و اهمیت علوم انسانی و حوزههای تولید محتوا در اقتصاد
دانشبنیان ،انکارناپذیر است ،افزود« :گستره و نفوذ علوم انسانی در
نگارش کتاب خالصه نمیشود و باید با حمایت از نوآوریهای این
حوزه مهم و راهبردی ،از مصرفکننده صرف بودن فرآوردههای
علوم انسانی و فرهنگی کشورهای غیر رها شویم؛ شرکتهای
دانشبنیان در خط مقدم میدان مبارزه با هجمه محصوالت
فرهنگی و محتوایی بیگانه قرار دارند و باید تمامقد و مسئوالنه
از ایجاد کسبوکارهای خالق که منجر به خلق محتوا یا محصول
میشود حمایت کنیم تا پیروز میدان تهاجم فرهنگی و اقتصادی
باشیم».
وی ادامه داد« :تجاریسازی علوم انسانی حوزه گستردهای است
که اقتصاد دانشبنیان ،ظفرمندی و پایداریاش را در رونق این
حوزه میبیند .ظرفیتهای نهفته بسیاری برای برتری در علوم
انسانی داریم از جمله اینکه زبان فارسی نهمین زبان پرشمار
اینترنت به شمار میرود؛ استارتآپهای موفقی در حوزه تولید

«سورنا  »4رونمایی شد

«طرح کالن ملی فناوری نسل چهارم ربات انساننمای
ایرانساخت» با حضور سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،رونمایی شد.
در مراسم رونمایی از روبات انساننمای سورنا  ۴عالوه بر دکتر
ستاری ،پیروز حناچی شهردار تهران نیز حضور داشت؛ مراسمی
که در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران برگزار شد.
همچنین در این مراسم شناسنامه «روبات انساننما ملی سورنا »۴
متولد  ۲۳آذرماه  ۹۸به امضای سورنا ستاری رسید.
ستاری معاون در این مراسم ساخت و طراحی سورنا  ۴را کار
بزرگی دانست و گفت« :انجام پروژههایی مانند طراحی و ساخت
روبات سورنا ،حالت خطشکنی برای فعالیتهای این حوزه دارد.
حوزههایی مانند هوش مصنوعی ،مکانیک و فناوری اطالعات در
آینده دنیا تاثیرگذارند که در کشور باید نسبت به توسعه آنها
توجه داشته باشیم».
دانشبنیان

شماره سیوششم آذرماه 1398

160

محتوا داریم که بهخوبی و درستی از این ظرفیتهای خارقالعاده
در جهت توسعه فرهنگ ،اشتغال و خلق ارزش افزوده بهره بردهاند.
ستاری به رونق گفتمان سرمایهگذاری خطرپذیر و توسعه
ناحیههای نوآوری اشاره کرد و گفت« :پهنههای نوآوری در
ساختن آینده شهرها و حرکتشان به سوی خالق و نوآور شدن،
نقش مهمی ایفا میکنند؛ بر همین اساس ،حمایت از ایجاد
ناحیههای نوآوری در شهرها را در اولویت قرار دادیم».
وی با بیان اینکه نهال نوآوری و توسعهمندی از زمین دانشگاهها
بارور میشود ،افزود« :ناحیه نوآوری شریف ،نمونهای موفق
و کارآمد از این ناحیهها به شمار میرود که در حال حاضر،
مجموعهای موفق است از  500شرکت و  3200نیروی انسانی
دانشآموخته و خالق .همچنین پنج پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی
دولتی ،یک هاب نوآور ،پنج مرکز نوآوری و هفت شتابدهنده و
پنج برج فناوری در این ناحیه نوآوری مشغول فعالیت هستند یا
بهزودی ایجاد میشوند».
وی با بیان اینکه با رخنمایی اقتصاد دانشبنیان ،نگرش سنتی
بوکارها جای خود را به گفتمان تازهای
در حوزه تامین مالی کس 
تحت عنوان سرمایهگذاری خطرپذیر داده است ،اظهار کرد:
«تالش کردیم گفتمان این نوع سرمایهگذاری را توسعه و در میان
نهادها و افراد سرمایهگذار ترویج کنیم .سرمایهگذاری خطرپذیر
اکنون از مرز  1000میلیارد تومان فراتر رفته و همچنین بیش
از  12500میلیارد تومان تسهیالت از نظام بانکی ،به زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری ارائه شده است».
ستاری با اشاره به ایجاد کارخانههای نوآوری در پایتخت و دیگر
شهرها به مثابه الگوی جدیدی رونق کسبوکارهای نوآور یاد کرد
و گفت :باید از الگوهای پیشین توسعه علمی ،به سمت بازسازی
بافتهای فرسوده و تبدیل این اماکن ،به کارخانه نوآوری و سپس
به ایجاد پهنههای نوآوری کوچ کنیم .کارخانه نوآوری آزادی با
ظرفیتی برای اشتغال  3500نیروی انسانی خالق ،نمونهای موفق
از این الگو بهشمار میرود».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با اشاره به افزایش تعداد
پتنتهای ثبتشده بینالمللی گفت و ادامه داد« :معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری تا  90درصد از هزینه ثبت پتنت خارجی
را حمایت میکند و اتفاق خوبی که در ثبت پتنتها شاهد هستیم،
حضور شرکتهای بخش خصوصی و تسهیل این کار است».
وی همچنین ایجاد شبکه گسترده و یکپارچهای از خدمات
آزمایشگاهی به کمک شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
را گامی دیگر در راستا توسعه علمی و فناوری عنوان کرد و گفت:
«ما مرزها را در حوزه آزمایشگاهی شکستهایم ب ه طوری که بیش
از  38استاد دانشگاه ،دانشجوی دکتری ،عضو بنیاد ملی نخبگان و
سرآمد علمی ،بدون محدودیت از 12هزار تجهیز آزمایشگاهی ارائه
شده بر بستر شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت
علمی ،با تخفیف و بدون محدودیت استفاده میکنند».
ستاری ،استارتآپها را در تفکر اقتصاد دانشبنیان ،تامینکننده
نیروی انسانی زیستبوم نوآوری و کارآفرینی قلمداد کرد و
بوکارهای دانشبنیان
گفت« :استارتآپها ،زمینهساز رونق کس 
بوکارهای استارتآپی ،اکنون به دست
میشوند .بسیاری از کس 
نخبگان و المپیادیهای این کشور اداره میشود و شکست در
دانشبنیان

اندیشه جوانان خالق و استارتآپی ،فرصتی برای آموختن و
شروعی دوباره است .باید انتخاب کنیم که اداره و توسعه کشور
را به دست این افراد بسپاریم».
وی افزود« :در دورنمای زیستبوم کارآفرینی و نوآوری تا سال
 1400بیش از ده هزار استارتآپ و جذب بیش از دو هزار
فارغالتحصیل از برترین دانشگاههای جهان پیشبینی شده است».
در ادامه ،جمعی از اعضای فرهنگستان علوم دیدگاههای خود را
درباره چگونگی تعامل میان معاونت علمی و فناوری و فرهنگستان
علوم برای حمایت از زیستبوم دانشبنیان ،سازوکارهای پیشرفت
کشور به کمک تولید علم ،گفتوگو شد.

یارانه شرکتهای خالق برای
پرداختتسهیالتبانکی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سعی دارد در حد توان
برای جزئیترین مشکالت شرکتهای دانشبنیان و خالق نیز
برنامه و نقشه راه ترسیم کند .با توجه گالیههای برخی از فعاالن
عرصه دانش و فناوری از سود باالی تسهیالت بانکی ،معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری برای اولین بار در کشور طرحی
را به اجرا گذاشته است که بر اساس آن به سود تسهیالت
پرداختی به این شرکتها ،یارانه تعلق میگیرد.
در واقع به منظور دستیابی به اهداف صادراتی معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری در توسعه صادرات محصوالت و خدمات
دانشبنیان و خالق به شرکتهای دانشبنیان و خالق ،یارانه سود
تسهیالت اعطا میشود .این یارانه از طریق صندوقهای پژوهش
و فناوری منتخب پرداخت شده و به تسهیالت دریافتی با موضوع
صادرات و انتقال فناوری تعلق میگیرد.
یارانه سود تسهیالت ،مبلغی است (تا سقف  60میلیون تومان) که
در صورت دریافت تسهیالت صادراتی یا انتقال فناوری از بانکها،
صندوقها و نهادهای مالی و رعایت شرایط مندرج در مصوبه یارانه
تسهیالت ،شرکت مشمول استفاده از آن یارانه خواهد شد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از معدود نهادهایی
است که برای سود تسهیالت بانکی اعطاء شده به محصوالت
نوآور ،یارانه تخصیص میدهد .بسیاری از تولید کنندگان معموال
از میزان باالی سود تسهیالت بانکی و جرائم دیرکرد گلهمند
هستند
برخی نوسانات در جریان فروش و بازگشت ارز حاصل از صادرات
و یا هر مشکل دیگری ممکن است جریان نقدینگی یک بنگاه
اقتصادی را با چالش مواجه سازد .این مسئله باعث میشود که
پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی با تاخیر مواجه شود .معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،برنامهای را طراحی کرده است
که بر اساس آن شرکتهای دانشبنیان و خالق میتوانند از
یارانه سود تسهیالت تا سقف  60میلیون تومان برخوردار شوند.
بر اساس این طرح شرکتهای برتر صادراتی که ساالنه بیش از
یک میلیون دالر صادرات داشته باشند از یارانه بیشتری برخوردار
خواهند بود.
همچنین برابر قانون ،یارانه به تسهیالتی تعلق میگیرد که سود
آنها معادل و یا حداکثر  0/5درصد بیشتر از مصوبه شورای پول
و اعتبار باشد.
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کسبوکار امورات روزمره
مهدی بهرهور ،متولد سال  1362است که هم اکنون به عنوان مدیرعامل مجموعه هوم سرویز در
حوزه ارائه خدمات به مشتریان فعالیت دارد .او فارغالتحصیل لیسانس مدیریت صنایع و فوق لیسانس
مدیریت کارآفرینی است .بهرهور درباره سوابق کاریاش توضیح میدهد« :در سازمانهای مختلف از
جمله شرکتهای نفتی ،مواد غذایی ،بانک و حوزه ریلی فعالیت داشتهام و بنا به اقتضائات دورههای
مختلف ،استارت یک بیزینس در حوزه پخش را زدم که بعد از دو سال منحل شد .همیشه الگویی در
ذهنم بوده که در حوزه کسبوکار یا بتوانم در یک امپراتوری بزرگ باشم یا بتوانم یک امپراتوری بزرگ
بسازم .در نهایت نیز در مسیری قرار گرفتم که تالش کردم امپراتوری کسبوکارم را خودم بسازم».
گفتوگو با مهدی بهرهور  -صفحه 98

