
هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
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گفت وگو با مهرداد 
یزدانی، هم بنیان گذار 

آی فاند 

جمع سپاری 
مالی برای 

شـرکت های 
کوچک
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12
آیا پیتر استرن جانشین 

تیم  کوک می شود؟
پروفایل یک چهره کسب وکاری

2
الکامپ ما،جیتکس آنها 
هماهنگی عجیب و غم انگیز در 
 راندن کارآفرینان ایرانی و جذب 
آنها توسط کشورهای همسایه

3
نگرانی از عادی سازی 

قطعی اینترنت
در نشست اتاق بازرگانی بررسی شد

6
فرصت های جدید استرالیا 
برای خرده فروشان
باتمرکز بر گسترش خدمات محلی

14

و مبارزه یک تاریخ پر از رنج، تکاپو

سدهایی که شکسته شد: کارنامه چند زن نوآور در عرصه فناوری

 اگر این مسیر
از بین برود...
 گفت و گو با  امیرحسین کارآگاه

مدیرعامل شتاب دهنده پرسیس ژن

8

کاهش بی سابقه فروش، تعدیل های 
گسترده در اکوسیستم آنالین را در پی دارد؟

 رشد فروشگاه ها 
در گرو ارسال سریع

 گفت و گو با مهناز علمایی
مدیرعامل اسپید

4
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سقوط سریع 
استارتاپ های تحویل 

سریع غذا

سرگذشت جوکر 
پس از پاندمی

شــرکت هایی کــه وعــده می دهنــد مواد 
غذایی را در ۱5 دقیقه تحویل می دهند، 
در طول پاندمــی کرونا افزایــش یافتند، 
حــال عقب نشــینی  در  اکنــون  امــا 

هستند.
فقــط هشــت مــاه زمــان بــرد تــا جوکــر 
Jokr(، اســتارتاپ تحویــل خیلــی  (
ســریع، به یک یونیکورن تبدیل شــود. 
یونیکورن به شــرکت هایی می گویند که 
به ارزش یک میلیارد دالری می رســند. 
تنها شــش مــاه زمــان بــرد تا اســتراتژی 
آن شــروع به ســقوط کند.  جوکر شــهر 
نیویــورک را با تبلیغات پراکنــده پر کرده 
بــود و وعــده مــی داد مواد 
غذایــی را در عــرض ۱5 
دقیقه بــه صــورت رایگان 
تحویــل می دهــد! آن هــم 
بــدون حداقــل ســفارش! 
ایــن شــرکت در مجمــوع 
از  دالر  میلیــون   430
ســرمایه گذاری  یــق  طر
خطرپذیر جمع آوری کرد 
تا به گســترش برق آســای 
خدمــات خــود در شــهرهای سراســر 
جهان ادامه دهد. از بوســتون تا بوگوتا، 
پیک های فیروزه ای پوشش با اسکوترها، 
بســتنی و شیشه های سس پاســتا را با 
خود حمل می کردند، در حالی که جوکر 

داشت پول از دست می داد. 
بنــا بــه گفتــه مجلــه اینفورمیشــن، در 
نیمــه اول 202۱ ایــن اســتارتاپ ۱/7 
میلیــون دالر ســرمایه کســب کــرد، 
امــا ۱3/6 میلیــون دالر از دســت داد. 
خدمــات جوکــر در مــاه آوریــل در اروپــا 
تعطیل شــد. ژوئن امســال، ۱4ماه پس 
از راه انــدازی و یــک ســال پــس از تبلیغ 
برنامه هایی بــرای ســاخت ۱00 ریزانبار 
تنها در شهر نیویورک، جوکر اعالم کرد 
از ایــاالت متحــده خــارج می شــود و 50 
کارمند خــود را اخراج کرد.  این شــرکت 
هنــوز در شــهرهایی مثــل ســائوپائولو، 
مکزیکوسیتی و بوگوتا فعالیت می کند. 
ســایر اســتارتاپ های تحویل سریع نیز 

در حال کوچک شدن هستند. 

REPORTگزارش

سید محمد موسی زاده موســوی در رشته مهندسی صنایع 
در مقطع کارشناســی تحصیالت خود را آغاز کرد و در رشــته 
مدیریت فناوری در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد. او هفت 
ســال در معاونت علمی و فناوری و چهار ســال هم در بخش 
خصوصی فعالیت کرده است. موسوی طی این چهار سال در 
حوزه مشاوره مدیریت کسب وکارهای استارتاپی و شرکت های 
بزرگی چون همراه اول و فوالد مبارکه و سازمان اقتصادی کوثر 
فعالیت کرد. موسی زاده موســوی اکنون به عنوان مدیرعامل 
صندوق پژوهــش و فناوری هــای نوظهور دیجیتال مشــغول 
به فعالیت اســت.  صنــدوق پژوهــش و فناوری هــای نوظهور 
دیجیتــال با تکیــه بــر مزیت هــای ســهام داری و تجربــه گروه 
مدیریتی این صندوق در حوزه اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم 
فناوری و نوآوری کشــور، به عنوان یک نهــاد مالی تخصصی 
ایفای نقش می کند. این صندوق کمک به ارکان اکوسیستم 
این حوزه را در دســتور کار خود قرار داده است. در این شماره 
کارنگ به گفت و گو با سید محمد موسی زاده موسوی نشستیم 
و از او در مورد اهداف و کارکردهای صندوق پرسیدیم. موسوی 
می گوید بحث فناوری های دیجیتال و بازار و مقیاس پذیر بودن 
کســب وکارها موضوعات مهم برای این صنــدوق در انتخاب 

تیم ها هستند.

 سال ۱396، اســپید با فعالیت در حوزه B2C کسب و کار 
لجستیکی خود را آغاز کرد، اما یک سال بعد از فعالیت 
در این حوزه منصرف شد و به بازار B2B ورود کرد. فعالیت 
در حوزه لجســتیک کســب و کارهای اینترنتــی جذابیت 
فراوانی بــرای این اســتارتاپ داشــت و پس از چند ســال 
فعالیــت و از ســر گذرانــدن بحران هــای متعدد توانســت 
بــا همراهــی ســرمایه گذار اصلــی خــود، یعنــی هلدینگ 
ساختمانی چینه )چینه ایران پردیس( به نقطه سربه سر 
برســد. هلدینــگ چینه که بــا هــدف کارآفرینــی در حوزه 
اســتارتاپ ها، در تولــد اســپید بــا نــام تجــاری فــن آوران 
ایده گستر چینه نقش داشته، همچنان به همراهی با این 

استارتاپ و حمایت از آن ادامه می دهد.
در حــال حاضر همــکاری اســپید بــا شــرکت های تجاری 
بزرگی همچون دیجــی کاال، دیجی پی، عطر ســفیر، آقای 
عســل، باســالم، ایرانســل، پــادرو و ... ســبب شــده ایــن 
استارتاپ رونق بیشتری بگیرد. مهناز علمایی، مدیرعامل 
اسپید به نظر می رسد تا اینجا تنها زنی باشد که در حوزه 
لجستیک، مدیریت یک شــرکت بزرگ را بر عهده دارد. 
آنچه در پــی می آید، گفت و گوی کارنگ بــا علمایی درباره 

اسپید و حوزه لجستیک است.

اسپید از چه سالی وارد حوزه لجستیک 
کسب و کارهای اینترنتی شد؟

ما سال 97 وارد حوزه B2B شدیم و در ابتدا فعالیت خود 
را با همراهی یک تیم برنامه نویس آغاز کردیم. این تیم، 
یک برنامــه مخصوص اســپید و اپ دیگــری مخصوص 
ســفیرها و موتورســوارهای اســپید نوشــت تــا خدماتی 
در ســطح قابــل قبــول بــه مشــتریانی کــه نیــاز داشــتند 
محصوالت خود را به صورت تجمیع ارســال کنند، ارائه 
دهد. طبیعی بــود کســب و کارها تمایل زیادی داشــتند 
هزینه ارسال را برای مشتریان خود به حداقل برسانند 
و اســتفاده از ابزارهای هوشــمند یکی از روش هایی بود 

که مسیرهای بهینه را در اختیار سفیران قرار می داد. 
بنابرایــن نــرخ ثابتی بــرای تمــام مســیرهایی کــه وجود 
داشــت در نظــر گرفتیــم و مشــتری می توانســت بــا 
استفاده از پنل کاربری که در اختیارش قرار می گرفت، 
هر لحظه در جریان باشــد که بسته ها در کجای مسیر 
برای ارسال قرار دارند. یکی دیگر از خدماتی که اسپید 
ارائه می دهد این اســت که بعد از خرید اینترنتی برای 
مشــتریان کد POD ارســال می شود و مشــتری هنگام 
تحویل بســته، باید کد را ارائه داده تا سفیر به او بسته 

گفت و گو با مهناز علمایی، مدیرعامل اسپید؛ او می گوید با هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل اسپید توانسته 
بسیاری از مشکالت کسب و کارهای اینترنتی را در زمینه لجستیک و پرداخت در محل حل کند

 رشد فروشگاه های اینترنتی
در گرو ارسال سریع

   عکس:  پریا امیرحاجلو

I N T E R V I E W

فاطمه یادگاری

 ftmeydgr 
@gmail.com

لجستيک
L O G I S T I C
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خرده فروشی
R E T A I L خرده فروشان می دانند که می توانند تهدیدها را به فرصت

تبدیل کنند؛ حال آنها در این بزنگاه تاریخی به دنبال 
نوآوری هایی برای کاهش هزینه ها هستند 

 نوآوری صرفه جویانه
به جای برنامه جسورانه

گسترش خدمات محلی

فرصت های جدید 
استرالیا برای 
خرده فروشان

کیک استارتر به کســب و کارهای نوظهور 
این فرصــت را می دهــد تــا از طریق کمک 
مالی وست اند ریتیل، با حداکثر ۱50 هزار 
دالر بــرای متقاضیــان موفق، کســب و کار 
خود را در ملبورن غربی مستقر کنند. این 
کمک هــای بالعوض که توســط شــهردار 
لرد سالی کپ در ۱0 اکتبر راه اندازی شد و 
گروه امالک ترنری از آن حمایت می کند، 
فرصت هــای ملکــی را بــرای اپراتورهــای 
مســتقل در حوزه جدید وســت انــد ارائه 

می دهد.
مشــاغل موفق ۱2 مــاه پشــتیبانی مداوم 
کــرد. متقاضیــان  دریافــت خواهنــد 
همچنین می توانند عالوه بر کمک هزینه، 
بــرای کاهــش اجاره بهــا یــا درصــد اجــاره 
درخواســت دهنــد. برخــی از افــرادی کــه 
فقــط کســب وکار آنالیــن داشــته اند، 
فروشــگاه های فیزیکــی را بــرای اولیــن بار 
امتحــان می کننــد و تجربیاتــی در حــوزه 
روابط عمومی کســب می کننــد. این یک 
فرصت فوق العاده برای آنهاســت تا واقعاً 

آزمایش، کشف و ریسک کنند. 
جمعیــت مســکونی ملبــورن غربــی در 
حــال حاضــر بیــش از 7600 نفر اســت و 
انتظار می رود طی ۱5 ســال آینده دو برابر 
شــود. به این ترتیــب ســرمایه گذاری روی 
ارتباطات موفق توســط توسعه دهندگان 
به نفــع همــه اســت. گــروه امــالک ترنری 
پیش بینی می کند که فعال ســازی وست 
اند مکمل برنامه های احیای شهر ملبورن 
در منطقه تجــاری مرکــزی پس از شــیوع 

کووید۱9 باشد.
رابــرت دیســینتیو، مدیــر گــروه امــالک، 
معتقد اســت کــه مــدل ســنتی لیزینگ 
به خوبی عمل نکرده است. او می گوید که 
این تابعی از ریسک و هزینه باالست که با 
ایجاد کسب وکارهای جدید مرتبط است. 
این گروه، کمک مالی کیک استارتر را برای 
تکمیــل فراینــد ســنتی لیزینــگ و کمک 
به ایجاد یــک منطقــه پرجنب و جــوش و 
هیجان انگیــز بــا مشــاغلی که بــه جامعه 
محلــی خدمــات ارائــه می دهنــد، ایجــاد 
کرده است. درخواست  های کمک هزینه 
کیک اســتارتر برای خرده فروشــی وســت 
اند توسط گروهی متشکل از کارشناسان 
تجــاری و مکان ســازی بررســی می شــوند 
تــا اطمینان حاصل شــود کــه متقاضیان 
مزایــای اقتصــادی و اجتماعــی بــه ایــن 

منطقه ارائه می دهند.

NEWSخبر

خرده فروشــان بــه تجزیــه و تحلیــل و بهینه ســازی تمام 
جنبه هــای تجــارت الکترونیکــی خــود را حیــن اتصــال 
عمیق تر مشتریان به خرید و پرداخت دیجیتال، نشان 

می دهد.

 تجــارت الکترونیــک رشــد خــود را حفــظ 
می کند

با وجود بازگشــایی مجدد فروشــگاه ها پــس از تعطیلی، 
تجارت الکترونیکی رشد اخیر خود را حفظ کرده است. 
در واقــع نگرش مصرف کننــدگان به تجــارت الکترونیک 
جسارت بخش است؛ 33 درصد می گویند خرید آنالین 
به آنها امــکان می دهد تــا بودجه بندی مؤثرتری داشــته 
باشند. در عین حال ۱5 درصد بیشتر از سال گذشته به 

مزایای سهولت و ایمنی خرید آنالین پی برده اند.
برای کسب وکارهایی که تنها از طریق تجارت الکترونیکی 
فعالیت می کنند، چالش اصلی این اســت که در بازاری 
که ناگزیــر به یــک بــازار رقابتــی فزاینــده تبدیــل خواهد 
شــد، انتظــارات مخاطبــان بالــغ خــود را بــرآورده کننــد. 
بــرای خرده فروشــانی کــه فروشــگاه های فیزیکــی دارند، 
کســب وکار تجارت الکترونیک آنها باید درخشان ترین 

بخش فعالیت شان باشد.
ســهولت در پرداخت ها باید ادامه پیــدا کند. تحقیقات 

اعالمیه اخیر فیس بوک مبنی بر اینکه ویژگی های خرید 
خــود در اینســتاگرام را کاهــش می دهــد و ســتاره بخــت 
خود را مســتقیماً به درآمد تبلیغاتی متــا مرتبط می کند، 
تعجب آور نیست؛ اما درآمدهای سه ماهه دوم فیس بوک 
بر اساس تبلیغات عمدتاً به دلیل اختالفات مداوم با اپل 
کاهش داشته و اپل عقب نشینی نمی کند. زمانی که مارک 
زاکربرگ و متامیتس او برای اولین بــار ویژگی های خرید را 
در اینســتاگرام معرفی کردند، بدون شک به تجربه اند  تو 
 اند از وی چت چشم دوخته بودند. البته برخی تفاوت های 
کلیدی وجــود دارد. به نظر می رســد بازار آســیا به ســمت 
برنامه های مگا همه کاره )mega all-in-one apps( حرکت 
کرده است. روشن نیست که آیا به دالیل فرهنگی یا تجاری 
اســت که غرب به تنــوع در خدمــات اهمیــت می دهد )با 

وجود بهترین تالش های آمازون، اوبر، متا و همکاران(؟ اما 
من فکر می کنم برای خرده فروشان خوب است که کنترل 
بیشتری بر مشتری خود داشته باشــند، نه اینکه آن را به 
یک نهاد واحد با قدرت نامتعادل واگذار کنند. عجیب تر 
این است که چگونه این موضوع بر تبدیل متا به متاورژن 
تأثیر می گذارد. در حالی که هیچ کس هنوز نمی داند شرایط 
چگونه خواهد بود، هر متاورســی با درآمــد منطقی دارای 
ویژگی هــای خریــد در آن اســت. ممکن اســت فکــر کنید 
متا توانایی های خرید خود را برای جذب خرده فروشــان و 
داشتن داده هایی برای ســاخت نوعی مرکز خرید مجازی 
یا اســتفاده دیگری که هنوز تصورش را نداریم، ســخت تر 
می کند؛ اما به نظر می رسد نمی توان دنیایی را دید که در آن 
خرده فروشی اقالم مجازی از فروش فیزیکی فراتر رود. آیا 

 تمرکز متا
بر تبلیغات
 بررسی رویکرد جدید متا 
در خرده فروشی

خرده فروشــان در یک محیــط بســیار چالش برانگیز کار 
می کننــد. پیامدهــای بعــد از همه گیــری، فشــار تــورم بر 
زنجیره های تأمین و بحــران افزایش هزینه هــای زندگی، 
توفانــی از عدم اطمینــان ایجاد کرده اســت. ایــن یکی از 
یافته های کلیدی تحقیقات جدیدی اســت کــه در مورد 
وضعیت خرده فروشی انجام شده است. اما همه خبرها 
بد نیستند. اگر خرده فروشان در دو سال گذشته چیزی 
آموخته باشــند، آن توان تبدیل نامالیمات به فرصت از 

طریق چابکی و ســرعت اســت. با این حال، در حالی که 
در گذشــته پیشــرفت توســط ســرمایه گذاری های قابــل 
توجه و برنامه های جسورانه معنا می شــد، روایت امروز 
حول محور نــوآوری صرفه جویانه اســت. داده ها نشــان 
می دهنــد کــه بــا تمرکــز بــر اصــول و بهینه ســازی اصول 
اولیــه، خرده فروشــان می تواننــد بــا همــان امکاناتــی که 
در حــال حاضر دارنــد، کارهــای بیشــتری انجــام دهند. 
کتــاب راهنمــای خرده فروشــان جهانــی، نیــاز مســتمر 
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سالمت
H E A L T H

اگر این مسیر  
از بین برود...

 گفت و گو با  امیرحسین کارآگاه
مدیرعامل شتاب دهنده 
پرسیس ژن؛ او معتقد است 
حرکتی که از هشت سال پیش 
شروع شده با سیاست گذاری 
نادرست ممکن است کند یا 
متوقف شود

صنعت داروسازی، یکی از بزرگ ترین صنایع دنیا با گردش مالی بسیار باال به حساب می آید؛ صنعتی که هرچند پیش از شیوع کرونا نیز اهمیت خود و نوآوری در این حوزه را به اثبات رسانده 
بود، اما پس از این بیماری همه گیر توجه بیشتری را به خود جلب کرد. شتاب دهنده پرسیس ژن نیز با توجه با ضرورت نوآوری در حوزه داروسازی و اهمیت امنیت و اقتصاد سالمت کشور 

کار خود را در حدود شش سال پیش آغاز کرد. امیرحسین کارآگاه، مدیرعامل این مجموعه، دکترای داروسازی خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت کرده و کارشناسی ارشد MBA از 
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دارد. او می گوید ظرف این سال ها توانسته اند با ایجاد مرکز شتاب دهی و مراکز رشد مخصوص، پیشرفت هایی را در صنعت داروهای بیوتک رقم بزنند و 

در این زمینه نرخ موفقیت 95 درصدی داشته اند. او در خصوص عملکرد رگوالتور در این حوزه و کند بودن روندهای بوروکراتیک معتقد است سازمان غذا و دارو مسئولیت های گوناگونی را بر 
عهده دارد که انجام همه آنها در یک سازمان، چابکی را از آن گرفته است.

   عکس:  حامد کریم زاده

I N T E R V I E W

 پیشــینه پرســیس ژن بــه چــه زمانــی 
برمی گردد؟ در حال حاضر در این مجموعه مشغول 

چه کاری هستید؟
برای اینکه درباره امروز پرسیس ژن صحبت کنیم، الزم است 
عقبه ای از صنعتی که در آن مشغول به کار هستیم، بگویم. 
صنعت بیوتکنولوژی دارو از دهه 70 فعالیت را در ایران آغاز 
کرد. آن زمان هنوز اصطالح دانش بنیان مد نبود، ولی واقعاً 
این صنعــت دانش بنیان بود، بــه این معنی که یکســری از 
اساتید دانشگاه، شرکت های خصوصی ایجاد می کنند و به 
تحقیق و توسعه در مورد داروهای بیوتکنولوژی می پردازند. 
از آنجا کــه این صنعــت در دنیا فقــط 20، 30 ســال زودتر از 
کشور ما شــروع شــده بود، فاصله چندانی از آن نداشتیم؛ 
اما به علــت پیچیدگی دانش فنی آن، شــرکت های بســیار 
محدودی در دنیا وارد این حوزه شــده بودند. این باعث شد 
که این صنعت از دو منظر برای ما مهم باشــد؛ یکی امنیت 
سالمت و دیگری اقتصاد سالمت. به این معنی که اگر این 
داروها به دست ما نرسد یا اگر به خاطر تحریم خیلی گران 
به دست ما برسد، دچار مشکل می شــویم. اینها داروهای 
بیماران صعب العالج اســت، اعم از ســرطان های مختلف، 
نابــاروری، بیماری هــای خودایمنــی ماننــد ام اس یــا آرترید 

روماتوئیــد و... . داروهایی که به اصطالح عامــه، یخچالی و 
تزریقی هســتند و مخاطبش هم پزشــکان فوق تخصص و 

متخصص در حوزه هایی که اسم بردم. 
بنابراین جامعه ای بسیار متخصص در حال رصد کیفیت 
آن اســت و اگــر دارویی خوب نباشــد، بالفاصلــه در جامعه 
علمی شــان موضــوع می پیچــد. از طــرف دیگــر پیچیدگــی 
دانش فنی دارد و نقش جامعه کارگری در تولید آن محدود 
است و افراد تحصیل کرده در این بخش فعالیت می کنند. 
همچنین در زمانی که کشور ما اقدام به تولید این داروها کرد، 

واردات شان ارزبری باالیی برای کشور داشت. 
به این ترتیب تقریباً تا سال 92 شرکت های خصوصی کشور 
توانستند حدود ۱5 داروی پرفروش دنیا در این حوزه را تولید 
کنند و همین باعث شد کشور از آن وابستگی صرف خارج 
شــود و به خاطر این تولیــدات و تأمین بازار داخــل، چندان 
نگران بحث امنیت و اقتصاد ســالمت نباشــد. در سال 94 
با این موضوع مواجه شــدیم که پنج، شش شــرکت در این 
زمینه داریم که ظرفیت محدودی برای R&D و تولید دارند. 
فاصله ای هم از نظر تعداد مولکول و دارو با دنیا داشتیم؛ ما 
۱5 قلم دارو تولید می کردیم، در حالی که در دنیا ۱70 مولکول 
موجود بود. تولید همه این ۱70 قلم در داخل کشور برای ما 

صرفه اقتصادی نداشت، اما مثالً می توانســتیم عدد ۱5 را 
به 40 برســانیم و این برایمــان مقرون به صرفه بــود. به عالوه 
تعــداد زیــادی فارغ التحصیــل در رشــته هایی داشــتیم که 
می توانستند در این صنعت کار کنند؛ از بیوتکنولوژیست تا 
علوم پایه و داروسازی. اینها هم به دنبال جایی برای کار بودند 
چون آن پنج، شش شرکت نیروهایشان را داشتند. این بود 
که با خود گفتیم ســاختاری ایجاد کنیم. بازار که مشخص 
بود، لیستی نیز از مولکول های مورد نیاز کشور و داروهایی 
که جامعه پزشــکی می خواهد، داشــتیم. ما می خواســتیم 
ســاختاری داشــته باشــیم که هم این لیســت را در اولویت 
قرار دهد و هم به فارغ التحصیالن انگیزه ای بدهد و آنها کار 
تحقیق و توسعه این داروها را انجام دهند و به مرحله تولید 
صنعتی برسانند. یکی از دغدغه های ما چابکی کار بود، برای 
همین به این نتیجه رسیدیم که این افراد نباید حقوق بگیر ما 
 R&D باشند؛ یعنی نباید تبدیل به شرکتی شویم که صرفاً کار
انجام می دهد و به کارمندانش بابت آن حقــوق می پردازد، 
زیرا چنین ســاختاری رونــد کار را کند می کــرد. از طرفی این 
تحقیق و توسعه باید به چیزی منجر شود که خروجی اش به 
کار صنعت بیاید. در واقع نگران بودیم که به مرکز تحقیقات 
یا مرکز پژوهشــی دولتی تبدیــل شــویم. در نتیجه تصمیم 

چرا پرسیس ژن؟
 صنعــت داروســازی در هــر 
کشــوری، یکی از صنایــع مهم و 
ارزش آفرین به حساب می آید و ضرورت 
نوآوری در آن بر کســی پوشــیده نیست. 
بیماری های بســیاری هســتند کــه هنوز 
داروی قطعی برای درمان آنها وجود ندارد؛ 
به عالوه داروهای قدیمی به روز می شوند 
تــا بــا اثرگــذاری بیشــتر، عــوارض جانبی 
کمتــری داشــته باشــند و بــه بهبــود نرخ 

سالمت در جامعه کمک کنند. 

 دانش ساخت داروهای بیوتک 
درمــان  بــرای  بیشــتر  کــه 
بیماری های صعب العالجی چــون انواع 
ســرطان ها، بیماری هــای خودایمنــی، 
ناباروری و... تجویز می شوند، بیش از همه 
در اختیــار چنــد شــرکت بــزرگ جهانــی 
است، اما در شــرایطی که کشــور تحریم 
اســت و بــا مشــکالت عدیــده اقتصادی 
دســت و پنجه نرم می کند، نــه واردات آن 
راحت اســت و نــه قیمــت آن بــرای فردی 
ایرانــی به ســادگی قابل پرداخــت خواهد 
بود. پرسیس ژن در چنین شرایطی ایجاد 

شد.

 امیرحســین کارآگاه می گویــد 
کــه تصمیــم گرفتنــد  زمانــی 
شــتاب دهنده پرســیس ژن را در عرصــه 
داروهــای بیوتک ایجــاد کننــد، ۱5 قلم از 
داروهــا در داخــل کشــور تولید می شــد و 
شرکت های بزرگ داروسازی توان تحقیق 
و توســعه برای افزایش ســریع این عدد را 
آنهــا  همیــن  بــرای  نداشــتند. 
تــا  کردنــد  ایجــاد  شــتاب دهنده ای 
فارغ التحصیالن عالقه مند به پژوهش، در 
این مراکز به کار تحقیق و توسعه بپردازند 
و دانــش فنــی بــه دســت آمــده را یــا بــه 
شرکت های داروساز بفروشند یا خودشان 
دست به کار تولید شوند. آنها برای فردای 
شتاب دهی نیز برنامه داشتند و با ایجاد 
مراکز رشــد و تأمین ســرمایه ثابت به این 
شــرکت های کوچــک اســتارتاپی کمــک 
کردند تا بتواننــد زودتر و با دردســر کمتر 

محصول خود را به بازار عرضه کنند.

 چیــزی کــه در مــورد فعالیــت 
پرسیس ژن جلب توجه می کند، 
فعالیت آهسته و پیوسته و حساب شده 
آن اســت. آنهــا مرحلــه به مرحلــه پیش 
رفته انــد و تــالش کرده انــد زمینــه را بــرای 
کســانی کــه عالقه منــد کار پژوهشــی 
هدفمند هســتند، ایجاد کنند تا آنها در 
کمتریــن زمــان ممکــن صاحب شــرکت 

داروسازی خود شوند.

REVIEWبررسی
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 سرمايه گذار 
نوآوری

I N N O V A T I O N

I N V E S T O R

چند نکته درباره 
کرادفاندینگ

پولی که اندک اندک 
جمع می شود

کرادفاندینگ عمل تأمین مالی یک پروژه 
یا ســرمایه گذاری از طریق جمع آوری پول 
از تعداد زیادی از مردم، معموالً به واسطه 
اینترنــت اســت. در ســال  20۱5، بیش از 
34 میلیارد دالر در سراسر جهان از طریق 
کرادفاندینگ جمــع آوری شــد. این مدل 
مدرن تأمیــن مالی جمعی با حضور ســه 
نوع بازیگر عملیاتی می شود؛ آغازگر پروژه 
که ایده یا پروژه ای را پیشنهاد می دهد که 
باید تأمین مالی شــود، افراد یا گروه هایی 
کــه از ایــده حمایــت می کننــد و پلتفرمی 
کــه طرفیــن را گــرد هم مــی آورد تــا ایــده را 

اجرایی کنند.
از کرادفاندینــگ بــرای طیــف وســیعی از 
ســرمایه گذاری های انتفاعی و کارآفرینی 
ماننــد پروژه هــای هنــری و خالقانــه، 
هزینه هــای پزشــکی، ســفر و پروژه هــای 
کارآفرینــی جامعه محور اســتفاده شــده 
اســت. اگرچــه کرادفاندینگ را به شــدت 
بــا پایــداری مرتبــط می داننــد، تجربــه 
نشــان داده که پایداری تنها در بخشی از 
کرادفاندینگ نقش ایفا می کند. همچنین 
اســتفاده از آن بــه دلیــل تأمیــن مالــی 
متقلبانــه به ویــژه در درمان هــای پرهزینه 
و تقلبی ســرطان مــورد انتقاد قــرار گرفته 

است.
دو نوع اصلــی تأمین مالــی جمعی وجود 
دارد. یکی کرادفاندینگ مبتنی بر پاداش 
کــه در آن کارآفرینــان یــک محصــول یــا 
خدمــات را پیش فــروش می کننــد تا یک 
مفهــوم تجــاری را بــدون متحمــل شــدن 
بدهی یــا قربانی کــردن ســهام راه انــدازی 
کنند. کرادفاندینگ سهام که در آن حامی، 
ســهام یک شــرکت را معمــوالً در مراحل 
اولیــه، در ازای پــول تعهدشــده دریافــت 
می کند. این مورد تالش جمعی افراد برای 
حمایت از زحماتی است که توسط افراد یا 
سازمان های دیگر از طریق تأمین مالی به 

شکل سهام آغاز شده است.
یکی از بهترین نمونه هــای کرادفاندینگ 
اوکولوس اســت. پالمــر الکــی، بنیان گذار 
اوکولوس ریفت، 20 ساله بود که ایده خود 
را مطرح کرد. این کمپین در سال 20۱2 در 
کیک اســتارتر برای جمــع آوری 250 هزار 
دالر شروع شد که در عرض چهار ساعت 
به هدفش رسید و مجموعاً 2/4 میلیون 
دالر جمــع آوری کرد. اوکولوس بــه یکی از 
محبوب ترین کمپین هــای کرادفاندینگ 

در آن زمان تبدیل شد.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت وگو با مهرداد یزدانی، هم بنیان گذار پلتفرم 
کرادفاندینگ آی فاند؛ او معتقد است کرادفاندینگ 

یک فرهنگ است و آی فاند در حال ترویج این فرهنگ

جمع سپاری مالی 
برای شـرکت های کوچک

نیاز به تأمین مالی استارتاپ ها و شرکت های متوسط 
و کوچک برای اجرای پروژه های اقتصادی، امری 

است که با رشد روزافزون استارتاپ ها و شرکت های 
کوچک، بیش از پیش احساس می شود. درست است 

که وی سی ها و بانک ها برای تأمین مالی شرکت ها 
گزینه های مطرحی هستند، اما معموالً آنها شرکت ها 
را درگیر پروسه و بوروکراسی های طاقت فرسا می کنند 

و همین امر و عوامل دیگر سبب شده عده ای به 
فکر چاره برای رفع نیاز مالی شرکت های کوچک و 

متوسط در کمترین زمان باشند.  جمع سپاری مالی یا 
همان کرادفاندینگ یکی از این گزینه هاست. پلتفرم 

آی فاند، یکی از پلتفرم هایی است که این پروسه را 
برای شرکت ها و سرمایه گذاران آسان کرده است. 

پلتفرمی که در شهر اصفهان راه افتاده و تمرکزش هم 
بیشتر روی اکوسیستم نوآوری این استان بوده و در 

مدت کوتاه فعالیتش مسیر نسبتاً موفقی را پشت سر 
گذاشته است. مهرداد یزدانی، هم بنیان گذار آی فاند 

در گفت وگو با کارنگ می گوید مدل آنها در استان 
اصفهان با استقبال روبه رو شده و با وجود مشکالت 

خاص این حوزه تأمین مالی رشد خوبی را تجربه 
کرده اند.

از چــه ســالی شــروع بــه کار کردیــد و 
راهکارهــای شــما بــرای تســهیل شــرایط جــذب 
ســرمایه بــرای شــرکت های کوچــک و متوســط و 

استارتاپ ها چه بوده است؟ 
ما از ابتدای سال 99 به فکر تأمین مالی برای شرکت های 
کوچک و متوســط و اســتارتاپ ها بودیم. در ابتدا سعی 
کردیم بــا برگــزاری دمــودی، اســتارتاپ ها و شــرکت ها را 
شناســایی کــرده و بــرای آنها جــذب ســرمایه کنیــم، اما 
چندان توفیقی نداشــتیم. از ایــن رو با ســرمایه گذارانی 
که حاضــر بــه مشــارکت نبودنــد، وارد گفت و گو شــدیم 
و صحبت هــای آنهــا را شــنیدیم. درخواســت اغلــب 
ســرمایه گذاران ایــن بــود کــه چطــور ممکــن اســت 
شــرکت ها و پروژه هــای مختلــف، بعد از گذشــت مدتی 
از ســرمایه گذاری، مبلــغ سرمایه گذاری شــده را همــراه 
با ســود به آنــان بازگردانند، ضمــن آنکه تأکید داشــتند 
پول آنها در بخشی ســرمایه گذاری شود که برای استان 
اصفهــان اشــتغال زایی ایجــاد کنــد. اوایل ســال ۱400، 
پلتفرم اولیه را بر اســاس همین ایده توسعه دادیم. تیم 
خود را جمع کردیم و تا مردادماه تقریباً آماده شدیم. اما 
اولین پروژه ای مناســب برای انتشــار را در مهرماه ۱400 
آماده کردیم؛ پروژه ای متعلق به شرکت اپتیم پارک که در 
زمینه تولید پارکینگ های مکانیزه شــهری فعال است. 
نهم آذر ۱400 اولین کمپین را با مبلغ 500 میلیون تومان 
برای مدت شش ماه منتشر کرده و موفق به تأمین مالی 

درباره پلتفرم کرادفاندینگ 
دولتی دوبی نکست 

 سرمایه
برای همه

دوبی نکســت، یــک پلتفــرم ســرمایه گذاری دیجیتالی 
تحت حمایــت دولت بــرای کارآفرینان و اســتارتاپ ها، 
82 کمپین در حال اجرا دارد که 2044 متقاضی و 750 

مشارکت کننده را در بر می گیرد.
دوبی نکســت که در مــی 202۱ راه اندازی شــد، توســط 
مؤسســه محمد بــن راشــد بــرای توســعه شــرکت های 
کوچک و متوسط، آژانسی از اداره اقتصاد و گردشگری 
دوبی مدیریت می شــود. اداره اقتصاد و گردشگری در 
بیانیه ای گفته اســت که ایــن پلتفرم در ســال اول خود 
بــه ۱7 اســتارتاپ از بخش هــای مختلف امــکان داده تا 
ســرمایه مورد نیاز خــود را جمــع آوری کنند. هر کســی 
حتی یــک دانش آموز ۱2 ســاله نیز می توانــد ایده خود 

را در دوبی نکســت مطــرح کــرده و کمپیــن جمــع آوری 
سرمایه را راه اندازی کند.

عبــد الجناحــی، مدیــر اجرایــی شــرکت های کوچــک و 
متوســط دوبی می گوید: »دوبی نکســت به آنهــا که به 
دنبــال تبدیــل ایده هــای خود بــه پروژه هــای قابــل اجرا 
هســتند، راه حلــی رقابتــی و راحــت بــرای چالش هــای 

تأمین مالی ارائه داده است.«
وی می افزاید: »ایــن نه تنها یک پارامتر ارزشــمند برای 
افزودن به اکوسیســتم راه انــدازی کســب وکار در دوبی 
اســت، بلکــه یــک توانمندســاز حیاتــی در اســتراتژی 
امارات برای تبدیل شدن به یک مرکز جهانی کارآفرینی 

و اقتصاد دیجیتال است.«

I N T E R V I E W
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پی بردن به برنامه جانشینی اپل و دانستن هویت مدیرعامل 
بعدی آن درست به  اندازه پی بردن به جانشین پاپ یا پوتین، 
ســخت اســت. با این وجود، همه چشــم ها به ســمت پیتر 
استرن اســت. پیتر اســترن در حال حاضر معاون خدمات 
شرکت اپل است؛ کسی که در ســال 20۱6 به این مجموعه 
پیوست. در واقع استرن مسئول اجرای استراتژی و عملیات 
برای چندین کســب وکار در حال رشــد در داخل اپل است. 
اما در حال حاضر استرن به عنوان یکی از جانشینان »ادی 
کویــی« )Cue( فعالیت می کنــد که رئیس بخــش خدمات 
محسوب می شود. عالوه بر استرن، تعداد انگشت شماری 
از مدیران ارشــد از جملــه »جنیفر بیلی«، معــاون خدمات 
اینترنتــی و همچنیــن مدیــر اپل پــی نیــز گزینه هــای دیگــر 

جانشینی مدیرعامل اپل در آینده هستند. 

 آیا استرن برای جانشینی مقدر شده است؟
اســترن در دانشــگاه هــاروارد تحصیل کــرده و قبالً مشــاور 
شرکت مک کنزی بوده است. وی نوآوری های بسیاری برای 
شرکت اپل به ارمغان آورد. او بخش خدماتی اپل را توسعه 
داد و هشــت واحد جدید از جمله اپل تی وی پالس و بسته 
اشتراکی اپل وان را به این بخش اضافه کرد. این سرویس ها 
یک چهارم از درآمد کلی شرکت را تشکیل می دهند و تنها 
در سه ماهه سوم سال جاری حدود ۱9.6 میلیارد دالر درآمد 

برای اپل به ارمغان آوردند. 
860 میلیــون کاربــر از این ســرویس ها اســتفاده می کنند و 
با توجه بــه اینکه فــروش آیفــون ۱4 چندان موفق نیســت، 
احتماالً شرکت بیشتر بر نحوه رشد خدمات سرگرمی اپل 
تمرکز کند. افرادی که با سازوکار اپل آشنا هستند، می گویند 
اســترن خوب می داند چگونه از خدمات و اشتراک کاربران 
برای شرکت درآمد کسب کند. چنانچه از ماه آگوست 202۱، 
استرن ســرویس های متعددی را، از ورزش گرفته تا بازی به 
پورتفولیوی خود افزود و نقش جدیــدی را برای خود رقم زد. 
او به عنوان مدیر بازاریابی تمام خدمات از جمله اپل استور، 

موزیک و کیف پول را رهبری می کرد. 
در واقــع ورزش بــرای اپــل به یــک قمــار جدید تبدیل  شــده 
اســت. به طوری  که 2.5 میلیارد دالر جهــت پخش فوتبال 
لیگ برتر برای بیننــدگان و 85 میلیون دالر در قبال کســب 

امتیاز نمایش لیگ برتــر فوتبــال در روزهای جمعه متعهد 
شده است. در همین راستا و در جهت جذاب تر کردن پخش 
ورزش بــرای بینندگان، اپل در حال  توســعه بخــش ورزش و 
جذب نیروهــای جدید اســت. همچنین بر اســاس گزارش 
اینسایدر، استرن مسئولیت تبلیغات را به همکار خود »تاد 
ترزی«، معاون پلتفرم های تبلیغاتی واگذار کرده و به او وعده 
داده که حوزه فعالیت گسترده تری در شرکت داشته باشد.

با وجود تمام این خدمات و حتی اینکه کویی در چند ســال 
گذشته رهبری اپل تی وی پالس را در هالیوود داشت، استرن 
در صنعت سرگرمی چندان شناخته شده نیست. همکاران 
سابق استرن در تایم وارنر کیبل گفته اند که او بسیار باهوش 

و دارای هوش سیاسی باال، جاه طلب و آینده نگر است. 

 استرن چگونه از تایم وارنر کیبل به اپل صعود 
کرد؟

اســترن می دانســت چه چیــزی انتظــار کیبل را می کشــد. 
حتی زمانی که کیبل در اوج بود هم او پیش بینی می کرد که 
چه اتفاقی برای تجــارت کیبل می افتــد. دو تــن از همکاران 
ســابق وی گفته اند که اســترن عامل عــذاب بود؛ زیــرا مدام 
نمودارهایــی منتشــر می کــرد کــه در آنهــا زمان هایــی را کــه 
اپراتــور کابلــی منطقــه ای موفق بــه کســب درآمــد از فروش 
کانــال نمی شــدند، نمایــش مــی داد. آنهــا می گوینــد که در 
اواســط دهه 2000، کیبل پول پارو می کــرد، چون عمالً هیچ 
رقیبی در منهتن نداشت، اما استرن بارها با دلیل و مدرک 
و تحلیل آمارها گفتــه بود نمی تــوان روی محتوای تصویری 
سرمایه گذاری کرد. او این روزها را می دید. استرن در تایم وارنر 
کیبل، مدیر محصول، افراد و رویکردها بود. بر خالف سایر 
افراد که فقط روی کار خود متمرکز بودند، او همیشه به آینده 

نگاه می کرد.
اســترن در طول این هفت ســالی که در اپل مشــغول به کار 
است، هوشــمندانه تالش کرده قطعات پازل کســب وکار را 
در کنار هم بچیند. او قصد داشــت با کمک شبکه ای که از 
کاربران تبلیغاتی و ســایر محصوالت رسانه ای ساخته بود، 
پخش تلویزیونــی و تلویزیــون کابلــی را از صدر خــارج و اپل 

تی وی پالس را جایگزین آنها کند. 
همکاران سابق استرن در مورد او می گویند: »او آخر هفته ها 

کار می کرد تا دوشــنبه ها بــا برنامه و هدف جدیدی ســر کار 
بیاید. او بسیار باهوش بود و مسائل را خیلی سریع تر و بهتر 
از دیگران می فهمید. به عالوه او بسیار مسئولیت پذیر بود 
و اهمیت خاصــی برای منابع انســانی قائل بــود. او به دلیل 
مطالعات زیادی که در مورد منابع انســانی داشــت، چنین 

اهمیتی را برای این حوزه قائل بود.«

 رؤیای پیوستن به غول فناوری دنیا 
استرن همیشه از زمان خود جلوتر بود و ایده هایی را مطرح 
می کرد کــه در زمان خــود انقالبی به نظر می رســیدند. برای 
مثال او ایده کسب حق امتیاز برای انتقال محتوا از تلویزیون 
به تلفن همراه و لپ تــاپ را مطرح کرده بــود. در حال حاضر 
این موضــوع رایــج و پذیرفته شــده اســت، اما در زمــان طرح 
ایده مدیران شــرکت های تلویزیونی بــا آن مخالفت کردند. 
به عالوه او سرویسی را به نام »شــروع دوباره« راه اندازی کرد 
که به تماشاچیان اجازه می داد برنامه های تلویزیون را از ابتدا 

مشاهده کنند. 
استرن تا جایی که می توانست در مورد تجارت برنامه نویسی 
آموخت و مخاطب اصلی اپل باقی ماند. سپس در اواسط 
دهــه 20۱0 بــا اپراتــور کابلــی در مــورد ارائــه یــک ســرویس 
اســتریم جدید مذاکره کــرد. زمانی که اپــل فهمید ماهیت 
بالکانیزه شــده حقــوق محتــوا، ایجــاد یــک پیشــنهاد ملی 

یکنواخت را دشوار می کند، مذاکرات شکست خورد.
همــکاران ســابق اســترن در ادامــه می گوینــد: »اســترن 
همیشــه رؤیای رفتن به اپل را در ســر می پروراند. او برای 
ایــن شــرکت احتــرام زیــادی قائــل بــود. حتــی اطرافیــان 
می دانســتند که او چقــدر به روابط خــود با مدیــران اپل 
اهمیت می دهد. استرن همیشه آخرین محصوالت اپل 

را داشت و از آنها در کار بهره می برد.«  
»دینــی جیــن«، مدیــر اجرایــی ســابق تایم وارنــر کیبــل 
می گوید: »اگر یک نفر باشد که با دل وجان برای اپل کار 
کند، آن استرن است. اســترن فردی چندبعدی است و 
خیلی خوب از چیســتی محصول سردرمی آورد. او روند 
تولید محصول را درک می کند و می داند چگونه یک ایده 
را به واقعیت زنده تبدیل کند. مغز او، به روشنی درخت 

کریسمس است.«

پروفایل یک چهره کسب وکاری؛ از مدیر محصول تایم وارنر کیبل تا 
احتمال جانشینی مدیرعامل اپل

آیا پیتر استرن جانشین تیم  کوک می شود؟

 تأثیر تغییر هزینه ها
بر کاهش مشاغل

در جست و جوی کار
از  اینتراکتیــو  پلتــون  پیــش  چنــدی 
چهارمین دور اخراج خود در سال جاری 
خبر داد و گفت 500 شغل دیگر را کاهش 
می دهــد و شــش مــاه بــه خــود فرصــت 
می دهد تا ثابــت کند می توانــد به عنوان 

یک شرکت مستقل دوام بیاورد.
بر اســاس گزارش ها، کاهش مشاغل در 
سپتامبر نســبت به آگوســت 46 درصد 
و نســبت بــه ســپتامبر 202۱، 68 درصد 
افزایــش یافتــه اســت. آنچــه بدیهــی به 
نظر می رســد، ایــن اســت که شــکاف در 
بازار کار ظاهر شــده و روند اســتخدام در 
حال کند شــدن اســت. اگرچه بســیاری 
از شــرکت ها هنــوز در حــال کار کــردن بر 
برنامه هــای اســتخدام خــود بــرای فصل 
تعطیالت هســتند، اما خرده فروشــان تا 
ســپتامبر امســال  ۱۱ درصــد از کارگــران 
خــود را کاهــش داده انــد. طبــق گــزارش 
چلنجــر، اخراج هــا در بخش فنــاوری در 
9 مــاه اول ســال جاری نســبت بــه مدت 
مشابه سال گذشــته 86 درصد افزایش 

یافته است.
طبــق ایــن گــزارش، اســتخدام در مــاه 
ســپتامبر کمتریــن میــزان از ســال 20۱۱ 
تاکنــون بــوده اســت. آمــازون بــا وجــود 
برنامه ریــزی بــرای اســتخدام کارگــران 
کســب و کار  در  اســتخدام  فصلــی، 
خرده فروشــی خود را تا پایان سال 2022 
متوقــف کــرده اســت. والمــارت نیــز در 
حــال حــذف حــدود 200 شــغل شــرکتی 
در بخش های مختلف به عنوان بخشــی 
از بازســازی اســت. والمــارت همچنیــن 
40 هزار کارگر فصلــی و رانندگان کامیون 
تمام وقت و همکاران مراقبت از مشتری 
را قبل از فصل خرید تعطیالت استخدام 
می کنــد. ایــن بســیار کمتــر از ۱50 هــزار 
کارگری است که سال گذشته استخدام 
کرده بود. جنرال الکتریــک نیز به دنبال 
زیــان عملیاتــی 4۱9 میلیــون دالری در 
تجــارت انرژی هــای تجدیدپذیــر خود در 
سه ماهه دوم، 20 درصد از کارکنان ایاالت 
متحده در عملیات توربین بادی خشکی 
خود را کاهــش می دهد کــه تأثیر تــورم را 

برجسته می کند. 
وی فر هــم در ماه آگوســت اعــالم کرد که 
870 شــغل، حــدود 5 درصــد از نیــروی 
کار خــود را پــس از گــزارش ناامیدکننده 
ســه ماهه دوم، هزینه های افزایش یافته 
زنجیــره تأمیــن و تقاضــای کمتــر بــرای 
مبلمان خود در مقایسه با سال گذشته، 

کاهش می دهد.

REPORTگزارش

کسب و کار
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زنــان همــواره در زمینه هــای علــوم، فنــاوری، مهندســی و 
ریاضی حضور داشــته اند. آنها در پایه گذاری نخســتین 
زبــان مــدرن برنامه نویســی رایانــه نقشــی پیشــرو ایفــا 
کردند، از ســاختار DNA پرده بــرداری کردند، الهام بخش 
جنبش هــای زیســت محیطی بودنــد، و ژن هــای جدید را 
کشف کردند و... . فهرستی کوتاه از برخی زنان برجسته 

حوزه های علم و فناوری در ادامه آمده است.
آنا روکه دوپری در ســال ۱853 در پورتوریکو بــه دنیا آمد. 
در ۱3 ســالگی در خانه خود مدرســه ای برپا کــرد و کتابی 
درسی درباره جغرافیا برای دانش آموزان خودش نوشت. 
آن کتاب پس از آن مورد پذیرش وزارت آموزش پورتوریکو 
قرار گرفت. روکه عالقه مند به نجوم و آموزش بود و چندین 
مدرســه ویــژه دختــران و همچنیــن مؤسســه آموزشــی 
مایاگوئــز را بنیان نهــاد که بعدتر بــه پردیــس مایاگوئز در 
دانشگاه پورتوریکو تبدیل شــد. روکه کتاب گیاه شناسی 
آنتیل را نوشــت کــه فراگیرترین پژوهــش دربــاره گیاهان 
دریای کارائیب در آغاز قرن بیســتم بــود؛ او همچنین در 

مبارزه برای حق رأی زن پورتوریکویی نقش داشت.
لیلیــان مولــر گیلبــرت روانشــناس و مهنــدس صنایــع 
آمریکایــی در ابتــدای قرن بیســتم بود. تخصــص وی در 
کارایی و روان شناســی ســازمانی بود و اصول دانش خود 

را نه تنها در جایگاه مشــاور مدیریت شــرکت های بزرگ، 
بلکه به عنوان عضوی از خانواده برای ۱2 فرزندش نیز به کار 
می گرفت. در کتــاب »Cheaper by the Dozen« آمده 
لیلیان گیلبرت صاحب فهرستی طوالنی از اولین هاست؛ 
وی نخستین سخنران زن در دانشگاه کالیفرنیا، نخستین 
استاد زن مهندسی در پوردو و نخستین زن منتخب عضو 

آکادمی ملی مهندسی بود.
روث روگان بنریتــو شــیمیدان آمریکایــی و پیشــگام در 
تولید محصوالت زیستی بود. وی توانست فرایند تولید 
پارچه هــای پنبــه ای بــدون چــروک، بــدون لکــه و مقــاوم 
در برابــر شــعله را کشــف کنــد کــه نجات بخــش صنعت 
پنبه در آمریــکای پس از جنــگ جهانی دوم بــود. بنریتو 
همچنین روشی را برای برداشت چربی از دانه ها به منظور 
اســتفاده در تغذیه وریــدی بیماران ایجــاد کرد کــه پایه و 
اســاس روش مرســوم امروز اســت. بنریتو پس از آنکه از
USDA  بازنشســته شــد، بیش از یک دهه را به تدریس 
 در دانشگاه پرداخت و توانست جایزه یک عمر دستاورد
Lemelson-MIT را بابت مشارکت در صنعت نساجی 

و پایبندی اش به کار آموزش دریافت کند.
ادیــت کالرک یک مهندس بــرق پیشــگام در ابتدای قرن 
بیســتم بــود. او پیــش از اختــراع رایانه هــا و ماشــین های 

 نگاهی به فعالیت های برخی زنان نام آور تاریخ
علم و فناوری مدرن

سدهایی که 
شکسته شد

چرا زنان جوان کمتر در حوزه علم و فناوری فعالیت می کنند؟ 

کلیشه هایی که دست و پای زنان را بسته است
زنان برخالف پیشــرفت های چشمگیر سال های 
اخیــر هنــوز در علــم و فنــاوری، چــه در بخــش 
دانشــگاهی و چه در بخش خصوصــی حضوری 
کمرنگ تــر دارند. ایــن وضعیت دالیــل گوناگونی 
دارد کــه بیشــتر مربــوط به نقشــی اســت کــه در 
جامعه مدرن به زنان اختصاص داده شده است. 
همچنین ســوگیری هایی که از قبل موجود بوده، 
ســقف هایی شیشــه ای را شــکل داده و همزمــان 
حضور مــردان در محل کار را تشــویق می کنند. با 
این حال نبود اطالعات و آگاهی اندک از امکانات 
موجــود، زنــان جــوان را بــرای انتخــاب شــغل در 
موقعیتی دشــوار قــرار می دهــد. به نظر می رســد 
الگوهــای خــوب و الهام بخــش می تواند بــه درک 
واقعیــت یــک زن شــاغل در زمینه علــم و فناوری 
کمک کند. والدین، آموزگاران و مشاوران راهنمایی 
شــغلی نقشــی مهــم در کمــک یــا پیشــگیری از 
انتخاب مسیرهای شغلی برای زنان جوان دارند و 
این انتخاب از ابتدای مدرســه شروع می شود و تا 

تحصیالت عالی ادامه دارد. 
در کشــورهایی کــه واحــد خانــواده، به ویــژه در 
تصمیم گیری هــای شــغلی اثرگــذار اســت، بایــد 
والدین وارد شوند و درباره امکانات موجود آموزش 
ببینند. همچنین رسانه های گروهی نقشی مهم 
در معرفــی و حفــظ دیــدگاه کلیشــه ای از زنــان در 

نقش های حرفه ای خاص اجرا می کنند. 
گزارش شــکاف جنســیتی جهانی در ســال 20۱۱ 
در بنــد ابتدایــی خــود بیان کــرد کــه »بــا توجه به 
پیچیدگی جهــان امروز مــا باید متعهد به شــیوه 
فکــری جدیــد باشــیم؛ تفکــری کــه تعصبــات و 
اینرســی های قدیمــی را کنــار بگــذارد و در مقابل 
آن بــه طرح هــا و راهکارهــای جدیــد پایبنــد 
باشــد. توانمندســازی و آمــوزش دختــران و زنــان 
و بهره بــرداری کامــل از اســتعداد و رهبــری آنهــا 
در اقتصــاد، سیاســت و جامعه جهانــی، عناصر 
اساســی الگو های جدید مورد نیــاز برای موفقیت 
در چشــم انداز چالش برانگیز امروزی اســت. این 
موضوع به روشــنی توســط اتحادیه اروپا پذیرفته 
شــده کــه در حــال حاضــر شــکاف جنســیتی 
چشــمگیری به ویژه در علم، مهندســی و فناوری 
وجود دارد. بر پایه گزارش کمیسیون اروپا زنان 40 

درصــد از دانش آموختگان دانشــگاهی در علوم، 
ریاضیات و محاسبات و 32 درصد از کل کارجویان 

را تشکیل می دهند.« 
اروپا برخــالف تالش های چشــم گیر در کاهش 
شــکاف جنســیتی همچنان در دهــه آینده به 
حــدود یــک میلیــون پژوهشــگر نیــاز خواهــد 
داشت. با در نظر گرفتن این موضوع، ابتکاری 
در قالــب کارزار تبلیغاتــی بــه نــام »علــم؛ ایــن 
یک پدیده دخترانه اســت« آغاز شــد که مورد 
اعتراض فمینیست ها و پژوهشگران برجسته 
قرار گرفت. آنها اســتدالل کردند که این کارزار 
تنها به تقویت کلیشه های زنانی منجر می شود 
که کارهــای دخترانه بــا کفش های پاشــنه بلند 
و ناخن هــای رنگ شــده انجــام می دهنــد. پیام 
کمیسیون روشن بود؛ علم می تواند یک تالش 
زنانه باشــد. گرچه این کارزار دستاوردی کمتر 
از آنچه می خواســت کســب کرد، اما بار دیگر 
یک پرسش بنیادین را مطرح کرد؛ چرا دختران 
بیشتر از این در حوزه مهندسی، علم و فناوری 

مشارکت نمی کنند؟ 
نظرسنجی های جهانی نشان می دهد در حالی 
که زنان بــه طور رســمی از هیچ ســطح تحصیلی 
حــذف نمی شــوند، کلیشــه های اجتماعــی و 
مفاهیــم ســنتی بــرای نقــش زنــان موجــب طرد 
غیررســمی دختــران می شــود و در نتیجــه آنهــا 
را بــه ســمت آموزش هــای متفــاوت هدایــت 
می کنــد تــا انتخاب هــای حرفــه ای و تحصیلــی 
متفــاوت از پســران داشــته باشــند. عــالوه بــر 
این، بر خــالف افزایــش تقاضا بــرای کارکنــان در 
تحقیقــات و فناوری و بــا وجود نرخ بــاالی زنان با 
تحصیالت عالی آنــان همچنان حضــوری کمتر 
در علــم و فنــاوری دارنــد. از ســوی دیگــر آنهــا در 
بخش هایــی ماننــد مشــاغل خانگی، آمــوزش و 
پزشــکی جایگاه های بیشــتری در اختیار دارند. 
نظرسنجی ها نشان می دهد که بیشترین تمرکز 
زنان در زمینه تحقیقات و صنعت در شرکت های 
زیست شناسی، خدمات بهداشــتی و دارویی و 
شرکت های دارویی است، در حالی که در علومی 
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و مهندسی نمایندگان بسیار اندکی دارند.
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