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ایسنا -به دنبال انتشار اخباری مبنی بر حال نامساعد جس��مانی ملکه انگلیس ،کاخ باکینگهام با صدور بیانیهای اعالم کرد :برنامه مسافرت کریسمس ملکه و همسرش به دلیل
سرماخوردگی شدید به تاخیر افتاده است .الیزابت دوم ،ملکه  ۹۰ساله انگلیس و همسرش شاهزاده فیلیپ  ۹۵ساله ،هرسال برای گذراندن تعطیالت کریسمس به کاخ ساندرینگهام در
شرق انگلستان میرفتند .ملکه الیزابت پس از شش دهه سلطنت دیگر در تورهای بینالمللی حاضر نمیشود ،اما به وظایف رسمی خودش میرسد.

سایه سرماخوردگی
بر کریسمس ملکه انگلیس

در نشست تخصصی «روابط بینالملل و افراطیگری» در دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه بررسی شد:

نگرانی جهان از فردای تروریسم

داعش کجا خواهد رفت؟
فاروق جویده

شاعر ،روزنامهنگار و منتقد مصری

کشورهای اروپایی اکنون به دنبال پناهگاهی در جهان
هستند تا میلیونها مهاجری که به دلیل جنگ داخلی در
جهان عرب مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدهاند ،پناه
دهند .میلیونها نفری که از جنگها و ویرانیها در عراق،
سوریه ،لیبی و یمن گریختهاند و در حال حاضر بحران
بزرگی در کشورهای اروپایی به وجود آوردهاند .هر کشوری
میخواهد خود را از این چالش رها کند.
آلمان پیشنهاد داد که حاضر است نیم میلیون مهاجر را
به کشورهای عربی بفرستد و در مقابل اردوگاههای الزم را
برای آنان را فراهم میکند .اما اکنون دنیا میگوید پناهگاهی
که برای مهاجرین ساخته شده است ،میتواند به پناهگاهی
برای گروههای داعش که به دلیل بمبارانهای هوایی و
جنگهای خونین مجبور به ترک میدانهای جنگ شدهاند،
تبدیل شود .نیروهای مسلح داعش بعد از پایان جنگ در
سوریه ،عراق و مرزهای ترکیه به کجا خواهند رفت؟ آیا آنان
به طرف اروپا یا کشورهای عربی راهی خواهند شد ،به ویژه
که هزاران نفر از آنان اروپاییهایی هستند که وقتی به میهن
و خانه خود برگردند ،افکار و اعتقادات بیمارگونه با خود به
همراه خواهند داشت .این افراد در حالی از جنگهای منطقه
خارج میشوند که به فکر انتقامگیری در سراسر دنیا خواهند
افتاد.نیروهای فراری داعش از جهنم مرگ با اسراری درباره
همه دورههای تاریخ جهان عرب و مسلمانان ،بلکه حتی کل
تاریخ بشریت بیرون خواهند آمد.
همه ارتشهای جهان در جنگ علیه داعش وارد عمل
شدند و از هر نوع سالح مدرنی که در اختیار داشتند در
این جنگها استفاده کردند ،نیروهای داعش و متحدان آنان
در سراسر کره خاکی پخش خواهند شد درحالیکه با خود
ابزارهای اولیه تروریسم ،مبارزه و عقبافتادگی میان خود
با دنیا را خواهند داشت ،آنان تاثیرات طوالنی بر تحوالت
جهانی خواهند گذاشت و بحرانهای جدید با محاسباتی تازه
به وجود خواهند آورد .بحران حقیقی این است که داعش
از یک جنس یا عقده یا مهین نیست .همه از رنگهای
گوناگون تروریسم ،کشتار و ویرانی در صف آن جمع شدهاند
و دولتی از همه دولتهای دنیا را به وجود آورده اس���ت،
داعش با همه دنیا طرف خواهد بود.اگر اروپا امروز نسبت
به مهاجران مسالمتجو داد و بیداد به راه انداخته است،
با تروریستهایی که از شهرهای مرگ و ویرانی میآیند،
چه خواهد کرد؟ باید تصور کنیم کسانیکه با همه دنیا با
سالحها ،جنگندهها و ارتشهایشان جنگیدند ،خود را در
برابر پایتختهای غربی میبینند که آنان را سالح و تجار
ساختهاند ،آینده آنان در جهان چیزی نیست جز فرار به
همه جا .دنیا باید خود را آماده رویارویی با فراریانی کند که
از مرگ به مرگ میروند.
منبع :سایت دیپلماسی ایرانی به نقل از االهرام

اسالمهراسیدرفرانسهازطریقشبکههایاجتماعی
مریم مهدوی اصل
گروه مطالعاتي اسالم و روابط بينالملل دفتر
مطالعات سياسي و بينالمللی وزارت امور خارجه
 20آذرماه نشست تخصصی «روابط بينالملل و
افراطيگري» را با همكاري دانش��گاه مذاهب
اسالمي برگزار کرد.اين جلسه بهعنوان يكي از
پيشنشستهاي كنفرانس دانشگاه مذاهب در
 ٨دي با عنوان «علوم اسالمي ،علوم انساني و
مبارزه با افراطيگري» برگزارشد .فناوران از این
نشست گزارش میدهد.
دكتر مصطفي زهراني ،استاد دانشكده روابط بينالملل
وزارت خارجه در نشست «افراطیگرایی و روابط بینالملل»
میگوید :افراطيگري در مسير خالف جهاني شدن حرکت
میکند .تالش آمريكا بعد از  ١١سپتامبر سال  ،2001تغيير
هدف اين جريانها از آمريكا به جهان اسالم و بازگرداندن
حركتهاي افراطي به خود جهان اس�ل�ام و نزاع شيعه و
سني و امنيتيسازي شيعه و ايران است .از همین روی با
نظريات قديم و سنتي سياسي بهتر ميتوان افراطيگري را
مورد تجزيه و تحليل قرار داد .در اجرا نیز رويكرد فرهنگي،
عقالنيتباوري ،غايتمندي و همچنین رويكرد تاريخي بهتر
نالملل را تحليل كند.
ميتواند پديده افراطیگری در روابط بی 
دکتر محمدرضا دهشیری ،استاد دانشکده روابط بینالملل
وزارت خارجه نیز با بررسی مراکز دانشگاهی و مطالعاتی
غرب در زمینه افراطیگری در روابط بینالملل میگوید :پس
از اینکه پدیده افراطیگری در روابط بینالملل مطرح شد ،به
انواع افراطیگری خشونتآمیز و افراطیگری غیرخشونتآمیز
تقسیم شد .سپس در دانشگاههای اروپایی و آمریکایی از
زاویههای مختلفی به آن پرداخته ش���د که برخی از آنها
عبارتاند از :مطالعات توسعه و دموکراسی در جوامع مختلف،
بحرانهای بینالمللی و مدیریت آنها ،مطالعات اروپاشناسی
و رابطه افراطیگری با پوپولیس���ت ،مطالعات بینادینی و
بحثهای افراطیگری دینی و افراطیگری سکوالر (غیردینی)،
روششناس���ی درخصوص مطالعات پوزیویستی در روابط
بینالملل که به چگونگی رو آوردن جوانان به افراطیگری
میپردازد ،روش تحلیل در روابط بینالملل و ایمنسازی
ذهن و درنهایت مطالعات پلیس در روابط بینالملل.
وی با تشریح موضوع روش تحلیل در روابط بینالملل
و ایمنسازی ذهن میافزاید :پژوهشگران معتقدند ذهنیت
افراطیون به س���متی رفته که باور کردهاند باید از طریق
خشونت و افراطیگری به اهداف خود برسند .در بررسیهایی
که انجام شده این نتیجه حاصل شده تعداد زیادی از افرادی
که به افراطیگرایی گرایش پیدا کردهاند ،مدارک دانشگاهی
فنی و مهندسی دارند .برای نمونه در مطالعهای که درباره

محمدرضا دهشیری

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده ،طبق آمار 48/5
درصد از افراطیون جهادی از فارغالتحصیالن دانشگاهها بودهاند
که  44درصد آنان در رش���ته مطالعات مهندسی تحصیل
کردهاند و بیشتر موضوعات را «سادهسازی» میکنند؛ به
همین دلیل هم بسیاری از جوانان به افراطیگرایی کشانده
میشوند .درحالیکه افرادی که رش���تههای علوم انسانی
خواندهاند ،بیشتر از پیچیدگیهای روابط بینالملل آگاهی
دارند و درنتیجه کمتر به افراطیگرایی گرایش پیدا میکنند.
نکته جالب این است که برخالف اینکه آموزش در منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا  20درصد از بودجه حکومتها
را تشکیل میدهد که این آمار از متوسط جهانی هم باالتر
است ،ولی چون این آموزشها فاقد خالقیت و مهارتهای
تحلیلی است ،باعث میشود جوانان به سوی ایدئولوژیهایی
که رویکرد «سادهسازی» دارد ،گرایش پیدا کنند و بنابراین
کیفیت و فلسفه آموزش در منطقه خاورمیانه چون بیشتر
بر یادگیری و حفظ کردن استوار است و کمتر روحیه تفکر
خالق و انتقادی و پرسشگری در آن لحاظ میشود ،باعث
ش���کلگیری نوعی حرکت و ایدئولوژیهای افراطی مورد
پذیرش برخی از جوانان شده است.
وی میافزاید :این مراکز مطالعاتی در غرب بهویژه روی
این نکته تاکید دارند که چون در منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا از نظر سنتی رشتههای پزشکی و مهندسی و فنی
برتر از رشتههای علوم اجتماعی ،علوم انسانی و هنر هستند،
بنابراین فارغالتحصیالن نخبه هم وارد رشتههای مهندسی و
پزشکی شدهاند ولی به مهارتهای نرمافزاری مجهز نشدهاند تا
بتوانند قابلیتهای خودشان را برای تحلیل پدیدهها افزایش
بدهند .از همین روی مشکالتی که پس از فارغالتحصیلی
برای آنان پیش آمده که بیشتر موجب سرخوردگی ناشی از
بیکاری میشود ،خود موجب حرکتهای افراطی خشونتآمیز
و حرکتهای افراطی غیرخشونتآمیز شده است.
دهشیری میگوید :از همین روی گروه تروریستی داعش
برخی از رشتهها مانند حقوق ،هنرهای زیبا ،باستانشناسی،
فلسفه و علومسیاسی را از دانشگاهها حذف کرده که خود

سيد محمد ساداتينژاد

مصطفي زهراني

این مساله نشان میدهد که این رشتهها ذهن پرسشگری
را در حرکتها و جریانات تقویت میکند و نمیگذارد که
افراد جذب نهادهای افراطیگری ش���وند .پس برای اینکه
دانش���جویانی که به مطالعه علوم ،فناوری و مهندسی و
ریاضیات میپردازند ،به افراطیگرایی متمایل نشوند ،باید در
معرض بحث و تفکر انتقادی و پرسشگری قرار بگیرند و آگاه
شوند که همه چیز سیاه و سفید نیست و باید چگونه فکر را
یاد بگیرند .طبق بررسیهای صورتگرفته باید دانشجویان
رشتههای فنی و مهندسی و پزشکی را به نگارش تحقیقات
در موضوعات علوم انس���انی تش���ویق کرد و فعالیتهای
فوقبرنامه و آگاهیرسانی برایشان در نظر گرفت .متاسفانه
حرکت روی مطالعات افراطیگری در دانش���گاهها و مراکز
مطالعاتی ایران ،عراق ،سوریه و پاکستان و ...برخالف اینکه
بسیار به آن مبتال هستیم ،هنوز انجام نشده و این الزام وجود
دارد که در دانشگاهها و مراکز سیاستگذاری کشور تمهیدات
قابلتوجهی صورت گیرد.

و توجه به مذهب و اخالق واقعي در روابط بينالملل تنها راه
مبارزه با افراطيگري در روابط بينالملل است.
وی سپس با بیان پدیده تروریسم در روابط بینالملل
میافزاید :برخورد تناقضآمي���ز قدرتهاي خارجي در
برخورد با پديده تروريسم و تقسيم آن به تروريسم خوب
و بد و حمايت از گروههاي تروريس���تي در جاييكه در
راستاي منافع آنهاست ،مشكالت زيادي را براي جامعه
جهاني و خود اين كشورها ايجاد كرده است .تا آنجا که
برونو لومر از شخصيتهاي جناح راست فرانسه در ١٦
اكتبر  ٢٠١٦از اعطاي مدال لژيون دونور توسط فرانسوا
اوالند ،رییسجمهور این کشور به بن نايف ،وزير كشور
عربستان انتقاد كرد و گفت که فرانسهاي كه اين كار را
ميكند ،فرانسه واقعي نيست.
وي در پيام ديگري گفت كه مقام عاليرتبه قطري در
سفر به فرانسه ،يك ساعت گرانقيمتي به وی هديه داده
است ولي او در راستای حفظ استقالل خود ،نتوانسته اين
ساعت را نزد خود نگه دارد؛ لذا آن را تحويل دبير كل دولت
فرانسه داده است .سخناني كه بيانگر نقش و نفوذ پشتپرده
عربستان و قطر بر شخصيتهاي فرانسوي و سياست خريد
اين شخصيتها براي مخالفت نكردن از همكاري فرانسه با
اين كشورها دارد.
وی میگوید :طبق گزارشها ،اسالمهراسي و اسالمستيزي
در فرانسه از طريق شبکههاي اجتماعي در حال افزايش
است .نهاد «ناظر ملي بر اسالمستيزي» در فرانسه با انتشار
گزارشي اعالم کرده که ترويج اسالمهراسي و اسالمستيزي در
کشور از طريق شبکههاي اجتماعي از ژوييه ( ٢٠١٦همزمان
با حادثه تروريستي شهر نيس) تاکنون افزايش يافته است.
«عبداهلل ذکري» از اعضاي اين نهاد كه وابسته به شوراي
آيين مسلمانان فرانسه ( )CFCMاست ،خاطرنشان کرده که
اسالمستيزي در شبکههاي اجتماعي و ايجاد نفرت عليه
مسلمانان انسجام اجتماعي در فرانسه را به خطر انداخته
است و گروه تروريستي داعش در انتظار چنين شرايطي در
جامعه فرانسه است.

تكفير و روابط بينالملل
دكتر سيد محمد ساداتينژاد ،ریيس گروه اسالم و روابط
بينالملل دفتر مطالعات وزارت خارجه نيز به موضوع تكفير
بهعنوان يكي از مصاديق افراطيگري و ارتباط آن با روابط
بينالملل پرداخته و میگوید :چهار جريان تكفيري در تاريخ
اسالم شناسايي شدهاند که عبارتاند از :خوارج ،وهابیت،
طالبان و درنهایت داعش .اصطالح تکفیر نیز نسبت دادن كفر
به فرد ديگر است و مواردي مانند تضعيف جهان اسالم ،ايجاد
يا تقويت ائتالفهاي منطقهاي جديد ،تضعيف مرزها ،تقويت
عامل مذهب در روابط بينالملل ،حركت درجهت خالف
جهاني شدن ،ورود قدرتهاي فرامنطقهاي به منطقه غرب
آسيا ،تشديد جنگ سرد بين آمريكا و روسيه ...از آثار تكفير
بر روابط بينالملل است .از نظر علمي ،نظريات واقعگرايي و
نالملل به دليل ناديده گرفتن امور معنايي
ليبرالي در روابط بي 
و تالش جهت توجيه س���لطه قدرتهاي غربي بر روابط
بينالملل ،موجب بروز افراطگرايي در روابط بينالملل شدهاند
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گزارش خبری

کریسمس خونین آلمان

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی با استناد
به اظهارات مقامهای آمریکایی بدون افش���ای نامآنان
نوشته است :انیس عامری ،مظنون اصلی حمله به بازار
کریسمس برلین ،دستکم یکبار از طریق کانال پیامرسان
تلگرام با گروه تروریستی «دولت اسالمی داعش» تماس
برقرار کرده است.
دویچهوله -درحالیکه نام انیس عامری در فهرست
ممنوعیت پرواز آمریکا قرار دارد ،اما در این گزارش روشن
نشده که این تماس و تحقیق اینترنتی چه زمانی انجام
شده است.اشپیگل آلمان نیز نوشته است :اطالعاتی که
به دست آورده ،حاکی از آن است که عامری از مدتها
پیش مورد سوءظن پلیس قرار داشته ،ارتباطاتش کنترل
میشده و احتماال آمادگی خود را برای انجام سوءقصد
انتحاری اعالم کرده است.
دادستانی و اداره فدرال جنایی آلمان نیز این جوان
 ۲۴ساله تونسی را مظنون اصلی حمله در برلین نامیده
و خواستار پیگرد سراسری او شدهاند .دادستانی آلمان
از مردم خواسته اگر اطالعاتی از او در دست دارند ،ارایه
دهند و برای ارایهدهنده اطالعاتی که به بازداشت این فرد
بینجامد ،صدهزار یورو جایزه نقدی تعیین شده است.
در عین حال به مردم هشدار داده شده که این مرد
ممکن است مسلح باشد و دس���ت به سالح ببرد .این
درخواس���ت به زبانهای عربی ،دری ،فارسی و اردو نیز
منتشر شده است .پیگرد او در سراس���ر آلمان و اروپا
جریان دارد.
درحالیکه افزایش کنترل ویدیویی در گوشه و کنار
شهر ،بهخصوص اماکن پر رفت و آمد از تابستان گذشته و
با حمالت مونیخ و آنسباخ مدنظر دولت آلمان بود ،توماس
دمیزیر ،وزیر کشور آلمان نیز پس از حمله تروریستی
اخیر در بازار کریسمس در برلین هم یک بستهقانونی
را تصویب کرده است .او در نظر دارد در جاهایی مانند
ورزشگاهها و فروشگاهها بر شمار دوربینهای مداربسته
بیفزاید .همینطور قرار است قانون حفاظت از دادهها به
نحوی اصالح شود که به مساله حفظ امنیت در آن بیشتر
از گذشته اهمیت داده شود .در کنارهمه این اقدامات
قرار است بر شدت «نظارت هوشمندانه» برای شناسایی
چهره افراد افزوده شود ،لباس ماموران پلیس به دوربین
مجهز گردد و سیس���تمی برای شناسایی شماره پالک
خودروها به کار بیفتد.
با این همه حزب س���بزها با افزای���ش دوربینهای
مداربس���ته در برلین مخالف است و چپهای آلمان به
این قوانین با تردید نگاه میکنند .فرانک تمپل ،کارشناس
امنیتی حزب چپهایآلمان به یکی از فرستندههای
تلویزیونی آلمان گفته اس���ت باور ندارد افزایش کنترل
ویدیویی موثر باشد ،چراکه تروریستها میتوانند حربهای
در مقابل آن بیابند؛ با این همه او تاکید کرده است که
حزبش همه پیشنهادها را با دقت بررسی خواهد کرد.

کسب و کار نو
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نوخدمت
mibarim.com

توافق متمدنانه برای سفرهای روزانه

صندلی هر خودرو یک سرمایه
ارزشمند اس���ت؛ در حالی که
بال اس���تفاده بودن آن بخشی
از فضای خیابان را پر میکند،
اس���تفاده بهینه از آن میتواند
مسافری را به مقصدش برساند.
به اشتراکگذاری صندلی خالی خودروها ،عالوه بر اینکه
میتواند هزینههای نگهداری خودرو را برای راننده تامین
کند ،هزینه کسانی که روزانه در ساعات مشخصی در شهر
رفت و آمد میکنند را نیز به صورت چشمگیری کاهش
خواهد داد .در کنار این مزایای اقتصادی ،استفاده بهینه از
ماشینهای یکدیگر ،کاهش آالیندهها ،هوای صاف و آسمان
آبی را برای ما به ارمغان خواهد آورد« .میبریم» با نگاهی نو
به مفهومی قدیمی ،اپلیکیشنی در حوزه به اشتراکگذاری
خودرو ش���خصی ( )Carpoolingو س���فر اشتراکی
( )RideSharingاست.برای استفاده از این اپلیکیشن کافی
است مسیر هر روزه خود بین خانه تا محل کار/دانشگاه را
ثبت کنید ،روز و ساعت رفت و برگشت خود را وارد سامانه
کنید تا هممسیرهای بالقوه را به شما معرفی کنیم .سپس
انتخاب یکی از آنها و ارسال درخواست هممسیری ،تنها
قدم باقیمانده برای یک توافق متمدنانه است .بعد از تأیید
هر دو طرف ،در صفحه گفتوگو میتوانید زمان رسیدن
و جزئیات دیگر را هماهنگ کرده و از سفری پاک و بهینه
لذت ببرید .اپلیکیشن «میبریم» گزینه خوبی برای گسترش
ارتباطات کاری و دانشگاهی است؛ زیرا هر خودرو میتواند
اتاقکی برای کسب تجربه و اشتراکگذاری نظرات کاری در
پشت ترافیک سرسام آور کالن شهرها باشد.
New Tab

خبر

افتتاح دفتر دوم تریگآپ

دفتر دوم مرکز شتابدهی تریگآپ بهعنوان نخستین
شتابدهنده شمال شرق کشور  24آذر ماه  1395در تاالر
خوارزمی دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد.
فناوران -تریگ آپ ،مرکز شتابدهی فناپ از دیماه
 ۹۳فعالیتش را بهطور آزمایش���ی آغاز کرد و در تیرماه
 ۹۴بهطور رسمی در پارک فناوری پردیس افتتاح شد.
مرکز شتابدهی فناپ ایدههای نو و استارتآپهای
کوچک و تازه را که در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
فعالیت میکنند ،طی مراحلی پذیرش میکند ،آموزش
میدهد و سرمایهگذاری میکند تا با امکانات مورد نیاز خود
ایدهها را توسعه دهند .پس از توسعه ،تیمها ایده خود را
در حضور سرمایهگذاران خطرپذیر ارایه میدهند تا بتوانند
برای ورود به بازار کار سرمایه جذب کنند.

گزارش فناوران از همایش یلدای کارآفرینان استارتآپی

نسل جدید کارآفرینان زیر سقف دوستی

ها را بدزدند به
ها بخواهند ایده
زمینه گفت اگر شتابدهنده
شود به اوبر
چه کسی باید بفروشند؟ مثال ایده اسنپ را می
کارهای نوپا
بو
زاده در پاسخ به سوال تاثیر کس 
فروخت؟ غانم
در س���بک زندگی گفت :دنیا در هر صورت تغییر میکند.
ما باید سعی کنیم این تغییر را به صورت مثبت در جهت
تسهیل زندگی مردم و باالتر بردن سطح زندگی انجام دهیم.
بهتر است ما خودمان دست اندکار این تغییر مثبت باشیم تا
اینکه اجازه دهیم کسی از بیرون این کار را برای ما انجام
دهد.

آپی در آخرین روز پاییز
همایش یلدای کارآفرینان استارت
 ۱۳۹۵در مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران با حضور
و استقبال گسترده کارآفرینان ،استارتآپیها ،اهالی رسانه
مندان و افراد مرتبط به اکوسیستم کارآفرینی
و سایر عالقه
ایران برگزار شد.
همایش یلدای کارآفرینان استارتآپی در سه پنل برگزار
شد ،در پنل اول که «کارآفرینان  ،قهرمانان ملی» نام گرفته
های ایران
آپ
ترین استارت
ترین و بزرگ
بود ،مدیران مطرح
حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر پرداختند .در پنل
دهی به
دوم نیز مدیران و بنیانگذاران مراکز نوآوری و شتاب
بحث و تبادل نظر پرداختند .در پنل سوم هم به تامین مالی
کسب وکارهای نوپا در ایران پرداختند.
تهمت نفوذ ،خیانت به کشور است
کاال در پنل کارآفرینان
گذار دیجی
سعید محمدی ،بنیان
از اشتغالزایی دیجیکاال برای بیش از  ۲۰۰۰نفر در کشور
خبر داد و گفت :کس���ب و کار باید از همه عناصر استفاه
کند تا بقا داشته باشد و رشد کند .برای رشد خدمات باید
از تکنولوژی استفاده کرد تا به بهرهوری رسید .بهرهوری نیز
آفرینی است.
الزمه ارزش
کارهای نوپا و سنتی نیز
محمدی درباره تقابل کس���بو
اکنون در دوران گذار از مرحله س���نتی به مدرن
گفت :هم
بوکارهای جدید در راستای حمایت
هستیم بهطوریکه کس 
از افراد و ایجاد کیفیت بهتر میتوانند ارزش بسیاری نسبت
کارهای سنتی خلق کنند درنتیجه بهتر است هر
بو
به کس 
وری به جای تعارض یا تقابل
دو طرف برای افزایش به���ره
به تعامل برس���ند و با کمک یکدیگ���ر از تکنولوژی برای
خدمترسانی بهتر استفاده کنند حتی روشهای جدیدتر،
کیفیتتری را به وجود بیاورند.
کاملتر و با
محمدی درباره حواشی و ش���ایعات اخیر به وجود آمده
وکارهای نوپا نیز گفت :قضاوت بدون شناخت
حول کسب

بوکار و بدون بررسی کامل آن درست نیست.
کامل یک کس 
در چنین ش���رایطی تهمت نفوذ به کسب وکارهای نوپای
موفق چیزی جز خیانت به کش���ور نیست .کسبوکارهای
استارتآپی کشور یکی از شفافترین مدلهای تجاری را در
ها این فضا را
کشور دارند ،چرا باید با اخبار کذب و تهمت
مخدوش کرد؟
محمدجواد شکوری ،مدیرعامل آپارات در این پنل گفت:
پذیری زیادی داشته باشند تا
ها باید انعطاف
آپ
اس���تارت
بتوانند در مسیر رشد کسبوکارشان به حرکت خود ادامه
ترین هدیه
دهند .هر چیزی که به جامعه امید دهد بزرگ
به جامعه ماست ،فعالیتهای استارتآپی نیز از این دست
هستند .شکوری مقدم با بیان مشکل پیش آمده برای این
شرکت به خاطر شکایت صدا و سیما گفت  :از ما به خاطر
اینکه سرویس فراگیر هستیم ،شکایت شده بود و ما در حال
اثبات این موضوع هستیم که سرویس فراگیری نیستیم به
های
خصوص در مقایس���ه با برخی افراد که االن در شبکه
اجتماعی مثل اینستاگرام به صورت زنده ویدیو میگذارند
و بیننده ده میلیونی دارند ،اصال فراگیر محسوب نمیشویم.
شتابدهندهها «دزد» نیستند!
احمدرضا مس���رور ،مدیرعامل دیموند در پنل دوم و در
دهندها
ها توسط شتاب
پاسخ به سوالی مبنی بر سرقت ایده
ترسند که
گفت :برخی از صاحبان ایده از شتابدهندهها می
شان توسط شتابدهنده به سرقت برود .دلیل ترس
مبادا ایده
ها عدم آگاهی و شناخت
دهنده
آپی از شتاب
های استارت
تیم
از نوع فعالیت شتابدهنده است؛ لذا باید این فضا را از طریق
شفافسازی صفر تا صد مسیر و دادن قدرت انتخاب به آنها
تغییر دهیم .فضای امیدواری و فراهم کردن زمینهها برای
ترین و بهترین کارها
فعالیت جوانان در این عرص���ه از مهم
برای جذب جوانان و نخبگان کشور به ماندن در کشور است.
ناصر غانمزاده ،مدیرعامل شتابدهنده فینوا هم در این

ناصر غانمزاده:
دنیا در هر صورت
تغییر میکند .ما باید
سعی کنیم این تغییر
را به صورت مثبت
در جهت تسهیل
زندگی مردم و باالتر
بردن سطح زندگی
انجام دهیم.

سعید محمدی:
قضاوت بدون
شناخت کامل یک
کسبوکار و بدون
بررسی کامل آن
درست نیست .در
چنین شرایطی
تهمت نفوذ به کسب
وکارهای نوپای موفق
چیزی جز خیانت به
کشور نیست

کارآفرینان نیازمند فضای امن
در پنل سوم سید س���عید رحمانی ،مدیرعامل سرآوا در
پاسخ به این پرس���ش که چرا جریان س���رمایه داخلی و
ها متصل نشده
آپ
گذاران سنتی هنوز به بخش استارت
سرمایه
گفت :اتفاقا ما در س���رآوا جذب سرمایه را از بخش سنتی
آغاز کردیم و بانک تجارت ،بانک سامان و خاورمیانه از جمله
ها بودند .ما این سرمایه را در شرایط تحریم جذب کردیم.
آن
ترین خال و مان���ع را در این حوزه نبود
رحمان���ی بزرگ
امنیت خاطر دانست و ادامه داد :نبود فضای امن کسب و
گذاری
کار و فقدان شفافیت و نبود قانون در زمینه سرمایه
در عرصه استارتآپ از دیگر موانع مهم کسبوکارهای نوپا
هستند.
های اجتماعی
وی ادامه داد :مسایل پیش آمده در شبکه
آپی باعث مخدوش شدن فضای امن برای
برای جامعه استارت
فعاالن اکوسیستم و سرمایهگذاران میشود ،وقت و تمرکز
س���ازی
زند  .باید با شفاف
گیرد و برهم می
آنها را هدف می
آگاهیهای مورد نیاز امنیتی کارآفرینان را افزایش داد نه با
ایجاد هراس و بدبینی.
رحمانی با بیان اینکه استارتآپها در مراحل اولیه رشد
نیاز به جذب س���رمایه ندارند و باید توسط سرمایه خود
های ایران
آپ
کارآفرینان رشد کنند ،گفت :بهترین استارت
مسیرهای اولیه رشد را با سرمایه شخصی طی کردهاند و در
اند.
گذار آمده
مراحل نهایی به سراغ سرمایه
های خارجی از سوی شرکت
وی درباره جذب س���رمایه
پامگرنت در سرآوا نیز گفت :ما تا قبل از برجام تمرکزمان
گذار داخلی بود ولی بعد از برجام به دلیل
روی جذب سرمایه
نیاز به جذب تجربه و دانش فنی سرمایهگذار خارجی جذب
کردیم در شرایطی که اکثریت س���هام همچنان در اختیار
سهامداران ایرانی باقی مانده است.
میثاقنامه کارآفرینان استارتآپی
آپی با
و همایش یل���دای کارآفرینان اس���تارت
دورهمی
امضای میثاق نامه فعاالن این اکوسیستم همراه بود .در این
نامه کارآفرینان خواستار ایجاد فضای امن برای ادامه
میثاق
فعالیت خود ش���دند و خود را متعهد به حفظ امنیت ملی
جمهوری اسالمیایران دانستند.

New Tab

گزارش
رویارویی سرمایهگذاران داخلی با
کسب و کارهای نوپا در آواتک

مالیری :برای  370نفر
اشتغالزایی کردهایم

چهارمین رویداد ارایه به س���رمایهگذاران(نو
آوردروز) با حضور نزدیک به یکصد سرمایهگذار
داخلی در آواتک برگزار شد.
های
فناوران -این رویداد با هدف ایجاد فرصت
گذاری داخلی بر
همکاری تجاری و س���رمایه
روی کس���ب و کارهای نوین روز دوش���نبه
 ۲۹آذرم���اه در آواتک برگزار ش���د .نظربین،
رونگار ،کالنتیفای ،مانیشن ،هایپرکا و اوتکس
پا در این دوره بودند.
های نو
ازجمله ش���رکت
های منتخ���ب در چهارمی���ن دوره
ش���رکت
«آواتک» پس از  ۶ماه تالش ،دس���تاوردهای
خود را در مقابل س���رمایهگذاران و ش���رکای
تجاری آوات���ک به نمای���ش درآوردند .حوزه
فعالیت ش���رکتهای ای���ن دوره ،امالک و
مستغالت ،تبلیغات دیجیتال ،خدمات خودرو،
تج���ارت الکترونیک���ی ،محتوا و رس���انه بود.
محسن مالیری ،بنیانگذار و مدیر عامل آواتک
در س���خنان خود با بیان فعالیت دو س���اله
دهنده آواتک ،کسب و کارهای نوپای خارج
شتاب
شده از چهار چرخه این شتابدهنده را  36تیم
اعالم کرد.
زایی
مالیری گفت :تاکنون موفق به اش���تغال
ایم
 370تن از جوانان بااستعداد کشورمان شده
که امیدواریم این رقم در س���الهای آتی رشد
قابل مالحظهای داشته باشد.
بنیا نگذار آواتک با بیان تالش برای حرکت
در مس���یر اقتصاد مقاومتي افزود :باور ما اين
است كه گره مش���كالت اقتصادي ايران عزيز
از طريق اتكا به نيروه���اي داخلي باز خواهد
شد .براي تحقق اين هدف مهم تالش خواهيم
كرد بهترين ش���رايط ،امكانات و زمينه انتقال
دانش جهاني را برای جوانان ايران زمين فراهم
كنيم.

