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ه گمشد نی  ما د شا ی  ربا ی  ثیه  ا مر  ، یلدا هن  بها هب 

سردبیر: طاهره کمالو
 

ایرانیان باستان چه پیوند نزدیکی با طبیعت داشتند! چقدر حیرت آور است که آنها از تکراری ترین و عادی ترین پدیده های 
طبیعی برای خود آیین جشن و سرور می ساختند و متاسفانه ما چه آسان این میراث را فراموش کرده ایم. اما هنوز جای شکرش 
باقی است بخش هایی از آیین شب یلدا که از 502 سال ق.م به تقویم رسمی ایرانیان راه یافت، هنوز برای ما باقی مانده است. 
گفته می شود ریشه یلدا و سنت دیرینه آن به آیین مهرپرستی آریاییهای هندو ایرانی که پیش از ظهور دین زرتشت در ایران 
زمین رواج داشته است برمی گردد. این آیین غیر از ایران، بخش های وسیعی از اروپا را نیز در بر گرفته بود.آیین مهرپرستی 

نقش جدی در تاریخ پرورش دین مسیحیت داشته است.
ایرانیان باستان عاشق شادی بودند و می دانستند که بدون شادی انگیزه ای برای بشر باقی نمی ماند، به بهانه  های مختلف 
جشن  هایی برگزار می کردند که اغلب ریشه در ستاره شناسی و نجوم داشت. رسم زیبایی داشتند که هر سی روز یک ماه را 
به نام فرشته  ای مزین نموده و وقتی نام فرشته با نام ماه تقارن پیدا می کرد، جشن می گرفتند. به همین منوال شانزدهم ماه مهر، 
مصادف با روز مهر است و این تقارن بهانه جشن مهرگان بود. جشن شب چله نیز همچون بسیاری از آیین های ایرانی، ریشه در 
رویدادی کیهانی دارد. روزگار ایرانیان از کشاورزی و دامپروری می گذشت و آنها دریافته بودند که طول روز )که برایشان 
حکم کار و فعالیت و سازندگی داشت( تا آخرین روز پاییز کوتاه می شود و در اولین شب زمستان، پس از سپری کردن 

طوالنی ترین شب، این خورشید است که بر تاریکی غلبه می کند و روزها بلندتر می شود. 
ایرانیان باستان در شب یلدا، زاده شدن مهر، که خدای روشنایی، عهد و پیمان، نگهبان نظم و راستی، حامی جنگاوران راستین، 

جنگنده با دیو دروغ، نگهدارنده خانوار و داور روز جزا است را جشن می  گرفتند. 
“از آیین های شب چله،  جشنی شبانه و بیداری تا بامداد و تماشای طلوع خورشید تازه متولد شده، بوده است. جشنی که از 
الزمه های آن، حضور کهنساالن و بزرگان خانواده، به نماد کهنسالی خورشید در پایان پاییز بوده است و همچنین خوراکی های 

فراوان برای بیداری درازمدت که همچون انار و هندوانه و سنجد، به رنگ سرخ خورشید باشند”.
صد حیف از این همه عادتهای مرسوم شب یلدا برای ایرانیان عصر حاضر، تنها خوردن آجیل و میوه آن هم بر سر سفره 
متمولین به یادگار باقی مانده است. اگر اجداد ما می دیدند، شب یلدا به جای شب  نشینی های بزرگ، شاهنامه خوانی و گوش 
سپردن به قصه ای بزرگساالن و تفال به دیوان حافظ، برای ما تا سطح پست و استوری گذاشتن در شبکه های مجازی و آراستن 
ظاهرمان به تِم های قرمز و هندوانه ای تنزل یافته، بدون لحظه ای تفکر درباره معنا و نیت این جشن که همانا پاس داشتن غلبه نور 

بر تاریکی، امید و شادی است، چه می  گفتند! 
نیاکان ما روان انسان رو خیلی بهتر از ما می شناختند. 

نگه  خوب  را  دلشان  حال  چطور  می  دانستند 
دارند.  کاش از آنها بیاموزیم.
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گفتگوگفتگو

 در روند فعلی با چه مسائل و مشکالتی سروکار دارید؟
با افزایش نرخ مواد اولیه، سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید به شدت افزایش 
یافته است. از طرف دیگر عدم تامین منابع مالی خریداران، دوره وصول مطالبات را 
افزایش داده. کاهش اعتبارات طرح های تملک داراییها مستقیماً در درخواست کاال 
تأثیر دارد. کم بودن تعداد مناقصات رقابت را افزایش می دهد و در مواردی برخی 
از شرکت ها با قیمت تمام شده  وارد رقابت می  شوند. همه این موارد موجب می  شود 

تا تولیدکننده نتیجه دلخواهی از فعالیتش بدست نیاورد.

 چه برنامه ها و طرح های توسعه ای در دست انجام دارید؟ 
در صنعت ما امکان توسعه به طور گسترده  ای وجود دارد. فقط با خرید ماشین  آالت 
و راه  اندازی خط تولید امکان تولید انواع لوله و اتصاالت آب و فاضالب برای 
مصارف ساخت و ساز مسکونی و حتی انواع کفپوش و ملزومات پالستیکی خودرو 
امکانپذیر است. در چند سال گذشته طرح های مختلفی به شرکت سرمایه  گذاری 
ارائه گردید از جمله طرح تولید منهول، طرح تولید لوله های اسپیرال کاروگیت، 
طرح تولید ورق ژئوممبران و طرح تولید لوله  های فشار قوی گازی، که در تغییر و 
تحوالت مدیریتی به فراموشی سپرده شد.  اخیراً به منظور توسعه سبد محصول، طرح 
تولید لوله  های سه الیه فایبرگالس تهیه و به شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت ارائه 
گردید و خوشبختانه موافقت  های اولیه اخذ شده و امیدواریم بتوانیم با راه  اندازی این 
خط سبد محصول خود را توسعه داده و آغازی باشد بر حضور در بازارهای متنوع 
و افزایش و توسعه سهم خود از بازار. این خط لوله  های سه الیه تقویت شده با الیاف 
شیشه از سایز 20 تا 110 میلیمتری را تولید می  کند که در صنعت تأسیسات برای 
ساختمان و سایر تاسیسات صنعتی مورد استفاده قرار می  گیرند و به علت کاهش 
محسوس در قیمت تمام شده کار، استقبال بسیاری از آن صورت گرفته است. جناب 
آقای مهندس سلیمانی مدیر عامل محترم شرکت سرمایه  گذاری به این طرح عنایت 
ویژه  ای دارند و با نظر مساعد و توجه ویژه ایشان یقینا به زودی خبرهای خوبی در 

این خصوص دریافت خواهید نمود.

 آیا شخصی را در زندگی الگو قرار داده اید؟ اگر قرار بود از این 
فرد یک سوال بپرسید، چه سوالی می پرسیدید؟

موفقیت یعنی تحقق اهداف تعریف شده. یعنی حصول نتیجه دلخواه از کار و فعالیتی 
که انجام می دهیم. همه ما در برخی موارد موفق بوده ایم. استفاده از تجربیات خود و 
دیگران می  تواند تا حدودی ما را به موفقیت نزدیک کند. من در زمینه  های مختلف 
از تجارب افراد مختلفی استفاده کرده  ام. آنچه در این افراد مشهود بود تسلیم نشدن 

در برابر مشکالت بوده است.

 صنعتی که در آن مشـغول به کار هسـتید را در 1۰ سـال آینده 
به چـه شـکل می  بینید؟

در نگاه فعلی وزارت صمت توجه زیادی به صنایع پایین دستی و مخصوصاً تولید 
محصوالت پلی  اتیلن دیده نمی  شود و اهم توجه به وضعیت درآمدی شرکت های 
بزرگ و پتروشیمی هاست. نگاه ویژه و تعیین قیمت های پایه با توجه به شرایط 
شرکت های پتروشیمی، عدم توجه این شرکت ها به ارائه حداقل مقدار عرضه در 

بازار بورس، همه و همه موجب آسیب به صنایع پایین دستی می  شود.

البته صنعت پلی  اتیلن در جهان درحال توسعه است. رشد ساالنه آن حدود 5.5 درصد 
است. اما بیشتر در صنایع بسته  بندی. در صنعت لوله  سازی در کشور با مدرن  سازی 
شبکه های آب و فاضالب این صنعت رشد قابل مالحظه ای را تجربه کرد. اما به 
تدریج در یک حالت ایستایی قرار گرفت. قیمت تمام شده لوله  ها در حال افزایش 
است و شرکت های پتروشیمی نیز با توجه به هزینه  های حمل به تولید موادی که با 
حجم کمتر ارزش صادراتی بیشتری داشته باشند گرایش پیدا خواهند کرد. البته در 
شرایط اقتصادی مناسب و توسعه صنعت ساخت و ساز، صنعت ساخت لوله  های 
پروپیلن هم توسعه خواهد یافت و در هر صورت بایستی با تحقیق و مطالعه در بازار 

آمادگی الزم را برای تغییر و انطباق با الزامات آینده ایجاد نماییم. 

 آینده شرکت جوی گستر را چگونه می بینید؟
بازارهای مختلف حضور  جوی گستر را یک شرکت چند منظوره می  بینم. در 
دارد. در صنایع زیر ساخت، صنعت خودرو، تجهیزات مدرن آبرسانی و تاسیسات 

ساختمان، با خطوط تولید متعدد در تولید و اشتغال حرفی برای گفتن دارد.

 بـرای افـرادی کـه قصد فعالیـت در صنعـت شـما را دارند چه 
توصیـه ای دارید؟

چالش های این صنعت را بشناسند. امروزه به علت ذی نفعان متعدد الزم است نگاه 
همه جانبه ای به مسائل داشته باشیم. مسائل زیست محیطی، محدودیت منابع آب و 
خاک، گرمایش زمین، تغییر نگاه به سمت انرژی های تجدید پذیر، همه و همه ما 
را ناگزیر می  کند تا با چابکی خود را برای هر تغییری آماده کنیم. البته همانند  هر 
کاری خطوط تولید مدرن و سرمایه در گردش مناسب در این صنعت، عناصر حیاتی 

محسوب  می  شوند. 

 معموالً چه ساعتی از خواب بیدار می شوید و چه روتین صبحگاهی 
کمک می کند برای فعالیت های طول روز آماده شوید؟ 

پیش از اذان صبح معموالً بیدارم. صبح حتما نرمش و ورزش صبحگاهی را در هر 
شرایطی انجام می  دهم. مرور برنامه های کاری، یادداشت اقدامات متناسب بر اساس 

برنامه هایی که تعریف کرده  ایم. 
- از شما سپاسگزاریم که فرصت خود را در اختیار نشریه ونفت قرار دادید و ما را از 

تجارب خود بهره مند کردید.

گفتگو با علی مرادی غریبوند
مدیرعامل شرکت  جوی گستر نفت

آنچه می خوانید، گفتگو با آقای مرادی غریبوند، مدیرعامل 
شرکت جوی گسترنفت، یکی از قدیمی ترین شرکت های 

گروه سرمایه گذاری صنعت نفت است. 

 لطفاً ضمن معرفی شرکت جوی گستر نفت، 
مختصری از شرایط فعلی آن توضیح دهید. آیا از 

روند کار رضایت دارید؟ 
در   1379 سال  در  خاص(  )سهامی  جوي گستر  شرکت 
 2 کیلومتر  در  واقع  مربع  متر  مساحت 30000  به  زمیني 
اتیلن  پلي  لوله ها  انواع  تولید  به منظور  اردستان  شهرستان 
فعالیت خود را آغاز نموده است. این شرکت جزء اولین 
فاضالبی  جداره  دو  پلی اتیلن  لوله های  کنندگان  تولید 
در کشور  بوده است، محل کارخانه دقیقاً در کنار جاده 
ترانزیت شمال جنوب کشور قرار دارد و از موقعیت بسیار 
خوبی برخوردار است. تولیدات شرکت عموما لوله های 
تکجداره برای مصارف آب شرب و کشاورزی از سایز 
16 تا 110 میلیمتری و  لوله های کاروگیت از سایز 200 
می  باشد.  کشاورزی  آبیاری  نوار  نیز  و  میلیمتری  تا 600 
اهم تولیدات مربوط به دوجداره است که  برای مصارف 

طرح های عمرانی دولت کاربرد دارد. 
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بازدید استاندار همدان از شرکت 
کنترل گاز اکباتان

دکتر علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان و هیئت همراه در ادامه بازدیدهای خود 
از پروژه ها و واحدهای تولیدی استان همدان، روز چهارشنبه هشتم آذر ماه 1401 از 

شرکت دانش بنیان کنترل گاز اکباتان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان، استاندار همدان، ضمن بازدید از 
بخش های مختلف شرکت دانش بنیان کنترل گاز اکباتان، اظهار داشت: تاکید ما بر این 
است که محصوالت و فرآیند تولید از شیوه های سنتی به سمت دانش بنیان و روش های 

نوین علمی سوق پیدا کند.
وی افزود: با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های موجود در استان، زمینه جهش در حوزه 

دانش بنیان برای واحدهای تولیدی فراهم است.
استاندار همدان اظهار کرد: شرکت دانش بنیان کنترل گاز اکباتان یکی از واحدهای 
تولیدی فعال در استان است که قادر است بیش از 700 هزار دستگاه کنتور گاز در 
سال تولید کند و عالوه بر آن، تولید کنتور آب را به میزان 150 هزار دستگاه در سال 

انجام می دهد.
وی تاکید کرد: پیگیری های الزم در سطح ملی در راستای جلب حمایت مقامات ارشد 

وزارت نفت از شرکت کنترل گاز اکباتان انجام می شود.
مقام عالی دولت در استان همدان گفت: شرکت کنترل گاز اکباتان از مجموعه هایی 
است که فعالیت های خود را برپایه دانش بنیان انجام می دهد. وی ادامه داد: مجموعه 

مدیریتی استان حمایت های الزم از شرکت ها و واحدهای تولیدی را خواهند داشت.
وی افزود: شرکت کنترل گاز اکباتان، در کنار تولید کنتور، چندین قطعه از قطعات 

موتوری را برای شرکت های خودروساز نیز تولید و تهیه می کند.
استاندار همدان تاکید کرد: پرسنل مجموعه شرکت کنترل گاز اکباتان، خالق و با 
استعداد هستند و این شرکت به حمایت های ویژه ای در سطح کشوری نیاز دارد تا 

بتواند بیش از پیش توسعه پیدا کند.
دکتر قاسمی فرزاد گفت: پیگیری ها در سطح ملی برای واحدهای تولیدی استان در 

راستای افزایش توان تولید و نیازمندی ها آن ها انجام می شود.
ایشان در ادامه استفاده از ظرفیت و توانمندی دانشجویان و فارغ التحصیالن بومی 

همدان، در بخش های مختلف شرکت کنترل گاز اکباتان را مورد تاکید قرار دادند.
استاندار همدان افزود: مجموعه مدیریتی استان به تاسی از سیاست های دولت سیزدهم، 

زمینه تسهیل واحدهای تولیدی را فراهم کنند.
در این بازدید، مهندس محمدرضا جعفری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت 
کنترل گاز اکباتان نیز ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از استاندار محترم همدان به 
معرفی شرکت پرداخت و اهم مشکالتی را که شرکت در این مقطع زمانی با آن روبرو 

می باشد را بیان نمود.
الزم بذکر است در این دیدار مهندس حسینی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری 
همدان، دکتر شانیان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان و مهندس 
حقیقی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان و تنی چند از مسؤالن، 

استاندار را همراهی نمودند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
شتابدهنده شرکت کنترل گاز 
اکباتان با دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد همدان
تفاهم نامه همکاری بین شتاب دهنده نوآوران اکباتان )متعلق به شرکت 
کنترل گاز اکباتان( و دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان به منظور تحول 
هدفمند فعالیت های نوآورانه و رفع نیاز های فناورانه با هدف تقویت ارتباط 

دانشگاه با جامعه و صنعت منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان به نقل از خبرگزاری 
آنا، تفاهم نامه همکاری با هدف ایجاد بستر مناسب به منظور شکل گیری و 
حمایت از فعالیت های فناورانه صنعتگران، مدیران، اعضای هیئت علمی 
نظام  پایه  بر  جامعه  و  صنعت  مشکالت  رفع  راستای  در  دانشجویان  و 
موضوعات دانشگاه و صنعت بین شتاب دهنده نوآوران اکباتان وابسته به 

شرکت کنترل گاز اکباتان و دانشگاه آزاد اسالمی همدان منعقد شد.
رئیس  یداللهی اصالن  ابوالفضل  دکتر  امضای  به  که  تفاهم نامه  این  در 
دانشگاه آزاد اسالمی همدان و مهندس محمدرضا جعفری مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره شرکت کنترل گاز اکباتان رسید، اهدافی مانند کمک 
به افزایش شناخت اعضای هیئت علمی و دانشجویان از فضای کار و 
مشکالت واقعی در جامعه و صنعت، تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و 
صنعت و همکاری پایدار علمی و پژوهشی بین دانشگاه و شتاب دهنده، 
استفاده مفید و مؤثر از امکانات آزمایشگاه و تجهیزات دانشگاه در رفع 
نیاز های فناورانه، جهت دهی به پژوهش های دانشگاه و گسترش دانش و 
فناوری کاربردی موردنیاز جامعه و صنعت، آسیب شناسی و انتقال و ترویج 
یافته های جدید دانش و فناوری دانشگاه به جامعه و صنعت و ایجاد ارتباط 
بیشتر با صنعت و جامعه برای توسعه بستر مناسب اخذ و اجرای طرح های 
برون دانشگاهی و به تبع آن ایجاد فرهنگ فناور پروری در جامعه آورده 

شده است.
از دیگر موضوعاتی که در این تفاهم نامه بر اجرای مشترک آن تأکید 
شده می توان جمع آوری عناوین نیاز های فناورانه و چالش های فناوری و 
اولویت بندی آنها، معرفی هسته ها و واحد های فناور و صاحبان طرح های 
فناورانه برای استفاده از حمایت های تسهیل کننده به شتاب دهنده، مشارکت 
در برگزاری همایش، سمینار، مسابقات رویداد های حوزه فناوری مرتبط 

دانشگاه و شتاب دهنده در قالب قرارداد های مستقل را ذکر کرد.
در ادامه، بازدید از مرکز رشد واحد های فن آور دانشگاه آزاد اسالمی و 
اختصاص یک دفتر به شتاب دهنده نوآوران اکباتان در محل مرکز رشد 

دانشگاه آزاد اسالمی همدان از دیگر برنامه های این مراسم بود.

خبرداخلیخبرداخلی
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 تعریف شما از استارت  آپها، دانش بنیان ها و اقتصاد دانش محور 
چیست؟ و زنجیره ایجاد این بخش چگونه شکل می  گیرد؟ کمی در 
مورد قراردادها، سهم افراد و شتابدهنده در مراحل رشد استارت  آپ 

بفرمایید.
استارت  آپ یک کسب و کار نوآورانه است، بر اساس خلق ارزش جدیدی با توجه 

به نیاز واقعی که قابلیت توسعه  پذیری و تکرار شوندگی دارد.
مثالً اپلیکیشن تپسی که هم براساس نیاز واقعی بوده و هم یک سولوشن که قابلیت 
توسعه و تکرار شوندگی دارا می باشد و همینطور ارزش باالیی نسبت به خدمت 
جایگزین خود خلق کرده است و خوب این ارزش چیست که در استارت  آپ و 

شرکت دانش  بنیان مطرح می  شود؟
ارزش مساوی است با فواید تقسیم بر هزینه

Value=Benefit/Cost

در صورت کسر، فواید )عملکرد یا احساسی( و در مخرج کسر، هزینه )هزینه 
زمانی/روانی/ /پولی و یا هزینه انرژی( هستند و می  بینیم وقتی که می  خواهیم خلق 
ارزش نسبت به محصول و یا خدمت جایگزین انجام دهیم الزم است یا صورت 
کسر )فواید( را باال ببریم یا باید مخرج کسر هزینه  ها را کاهش بدهیم یا هر دو. یک 

مثال ساده تپسی هم عملکرد )فانکشن( جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر را که 
قبالً بوسیله آژانس انجام می  شد، به شکل پلتفرمی بین رانندگان و مسافران تغییر داده 
و هم هزینه زمانی، هزینه پولی و همچنین هزینه روانی را کاهش داده و شما می  توانید 
مسیری را که در حال طی کردن هستید برای خانواده  تان ارسال کنید و احساس 

امنیت بیشتری داشته باشید.
شرکتهای دانش بنیان از خلق ارزش جدید از طریق فناوری و نوآوری با نگاه به نیاز 
واقعی صنعت شکل می  گیرند و مهمترین رکن این شرکتهای نخبه، بنیانگذاران این 
شرکت ها هستند. قبالً در صنعت به منابع انسانی اینگونه نگاه نمی  شد و در واقع به 
طرح ها دقت بیشتری می  شد اما دارایی دانش بنیان ها منابع انسانی آن هستند. افرادی با 
انگیزه که در داخل آن تیم فعالیت می کنند و با دانش و تخصص به دنبال تبدیل یک 
رویا به حقیقت هستند. اگر بخواهیم در مورد اقتصاد دانش محور صحبت کنیم بهتر 
است که به کلمه اقتصاد نوآوری که شامل دانش محور و اقتصاد فناوری هم می  شود 
توجه کنیم. به طور مثال در امر بهینه  سازی انرژی، شرکتهای صنعتی بزرگ در حال 
حاضر بسیار حائز اهمیت هستند و همه می دانیم که بهینه  سازی ظرفیت بسیار باالیی 
دارد و شرکت های فناور و دانش  بنیانی نیز هستند که روی بحث بهینه  سازی کار 
می  کنند و خود ما هم شرکتی در مجموعه داریم که با محصول و خدمتی که دارد 
می تواند درصد باالیی از مصرف برق را صرفه جویی کند ولی کمتر شاهد شکل 
گیری  همکاری فناورانه بین شرکتهای صنعتی بزرگ و شرکت های دانش  بنیان 

هستیم که از عدم ادراک ادبیات متقابل به وجود می  آید.

 حضور کسب و کارهای نوپا در توسعه کشور چه نقشی دارد؟

از دو دهه پیش فضای فناوری و نوآوری در کشور ما بیشتر مورد توجه قرار گرفته 
است و به نظر من الزم بود از ابتدا از نفت که صنعت مادر کشور است شروع می  شد. 
در نوآوری ظرفیت بزرگی از شرکتهای دانش  بنیان و استارت  آپی وجود دارد اما 

چرا همکاری کمتر شکل می  گیرد، مسئله مهم این است!
چالشهای مختلفی در این مسیر وجود دارد که این همکاری  ها شکل نمی  گیرد. به 
عنوان مثال جایگاه  یابی فناور در زنجیره ارزش صنعت خیلی اهمیت دارد، همکاری 
یک شرکت دانش  بنیان و فناور با وزارت نفت خیلی سخت است. خیلی خوب 
است که فناوران جایگاه خود را در زنجیره ارزش صنایع بدانند. مثالً در صنعت نفت 
وقتی که به باالدست نگاه می  کنید، می  بینید که در انتهای زنجیره ارزش وزارت 
نفت و شرکت ملی نفت هستند و قبل از آن شرکت ها و هلدینگ های اکتشاف 
و بهره  بردار )E&P( سپس شرکت های GC، شرکتهای پیمانکاری EPC و بعد از 
آنها شرکتهای خدماتی )OSC( است و همچنین بعد از آنها شرکت های کوچک 
و متوسط )SME( وجود دارند. طبق بررسی ها و مطالعات، شرکتهای خدماتی و 
پیمانکاری در مقایسه با شرکت ملی نفت که حجم باالیی از کار عملیاتی را دارد، 
جایگاه بهتری برای جذب فناوری را دارا هستند، شرکت های دانش بنیان و فناور 
الزم است بررسی کنند در کدام قسمت از این زنجیره جایگاه بهتری برای ورود آنها 
به صنعت است. یک مورد دیگر آنکه باور اشتباهی در سمت فناوران وجود دارد که 
اگر به محصول رسیده اند، 90 درصد مسیر را طی کرده اند! در صورتی که در صنایع 
بزرگ 90 درصد مسیر تجاری سازی است. تجاری  سازی هم مدل ذهنی نیاز دارد 
هم ادبیات تعامل مؤثر و هم اینکه عالوه بر داشتن محصول باید این طرح اقتصادی 
هم باشد. قطعاً برای یک مدیرعامل شرکت صنعتی صورت مالی اهمیت دارد و این 
که آن طرح از لحاظ اقتصادی توجیه داشته باشد. چالش دیگر این است که وقتی 
محصول دانش  بنیان ایجاد می  شود، صنعت بتواند آن را قبول کند. صنعت می  گوید 
اگر این محصول در پروژه اجرا شود ممکن است ریسک داشته باشد و اگر مشکلی 
پیش بیاید هزینه  ی ریسک را چه کسی می پردازد؟ نهاد واسطی در این ارتباط وجود 
ندارد که این ریسک را بیمه کند و جایگاه نهادهای سیاست  گذار و تنظیم  گر در این 
چالش بسیار اهمیت پیدا می کند. همه مسئولیتها همیشه به یک سمت بر نمی  گردد. 
هم صنعت، هم فناور و هم نهادهای سیاستگذار و تنظیم  گر می  توانند با گفتمان مؤثر 

در این زمینه نقش  آفرین باشند.
صنعتی،  شرکتهای  سرمایه گذاران،  مثل  نوآوری  و  فناوری  اکوسیستم  اجزای 
نهادهای سیاستگذار و تنظیم  گر و فناوران و شرکت های دانش بنیان و دانشگاه  ها و 
... مثل هر کدام از اجزای بدن هستند. اگر هماهنگ کار نکنند و اگر هرکدام جای 
تفکر توسعه منافع و رشد جمعی فقط به رشد فردی و شرکتی خود فکر کنند، 
دقیقاً مانند سلول سرطانی در بدن عمل می  کنند و کل این پیکره را تحت الشعاع 
قرار می  دهند. پس منشا تمامی این چالشها از کمرنگ بودن فرهنگ نوآوری است.
فرهنگ نوآوری یعنی اینکه بتوانیم با رویکردی از حقانیت و گفتمان، رشد جمعی و 
توسعه منافع نقش  آفرینی کنیم. نمونه  های شرکتهای دانش  بنیان موفقی در کشورمان 
در صنایع بزرگ داریم، شرکت پارسا پلیمر شریف از دانشگاه برخاسته است و با 
صنعت خودروسازی بسیار فعالیت های گسترده ای دارد. پس ما می  توانیم این کار را 
انجام دهیم. در فضای نوآوری و فناوری، فرهنگ ارتباطی پیمانکاری و کارفرمایی 

که به صورت سنتی رایج هست، سازنده نیست. قطعاً یک کشور توسعه یافته از افراد 
توسعه یافته تشکیل شده است. نمی توانیم کشور توسعه یافته ببینیم که افراد توسعه 
یافته نداشته باشد و افراد توسعه یافته برخاسته از دانشگاه  ها و نخبگان کشور هستند. 
نخبگان قطعاً با پررنگ  تر شدن این فرهنگ نوآوری بیشتر می  توانند در اقتصاد 

نوآوری نقش آفرینی کنند و مهاجرت نخبگان روز به روز کمتر خواهد شد.
البته الزم به ذکر است که این مسئولیت بر عهده تمامی اجزای این اکوسیستم هست 
که همه با هم در سازندگی اکوسیستم نقش  آفرینی کنند و مسئولیتها فقط متوجه 
شرکتهای صنعتی و نهادهای تنظیم  گر و تسهیل  گر نیست. همه اینها با گفتمان مؤثر 
و چالشهای همکاری  های فناورانه یکی پس از دیگری برداشته می شود و شاهد 
رشد اقتصاد نوآوری خواهیم بود. الزم است به این نکته اشاره کنم که فناوران 
و بنیانگذاران شرکت های دانش بنیان نیز الزم است ویژگی افراد کارآفرین را در 
خود تقویت کنند و مسئولیت رشد شرکت خود را به عهده بگیرند. کارآفرینان 
ویژگی   دارند به نام مرکز کنترل درونی. کارآفرینان با مرکز کنترل درونی عالوه 
بر اینکه خود را سازنده کسب و کارشان، سازنده خود نیز می دانند. در این شرایط 
همه اجزایی که در اکوسیستم وجود دارند باید مسئولیت رشد اقتصاد نوآوری را 
بعهده بگیرند. اینطور نیست که بگوییم یکی از اجزا مقصر است و بقیه هیچ مسئولیتی 

ندارند، همه مسئولند تا بتوانند این اکوسیستم را رشد و توسعه دهند.

 مرکـز نـوآوری انرژیـک یکـی از مراکـز فعـال در حـوزه 
نـوآوری بـاز اسـت، کمـی در ارتباط بـا نوآوری بـاز توضیح 

دهید.
با  است که  نوآوری خصوصی  مرکز  اولین  انرژیک  نوآوری  مرکز 
انرژی دانا، سرمایه  گذاری صنعت نفت و  سرمایه  گذاری شرکتهای 
گروه گسترش انرژی پاسارگاد با هدف حل نیازها و چالشهای فناورانه 
صنعت نفت به وسیله فناورانه داخلی و با رویکرد نوآوری باز ایجاد 
شده است. ما این فضا را ایجاد و نیازهای فناورانه شرکت های سهام 

دار را از طریق این رویکرد حل کرده ایم و در حال حل مسائل بیشتر با 
در میان گذاشتن در فضای نخبگان و شرکتهای دانش  بنیان و فناور هستیم.

 نوآوری باز فضایی است که در کل نگاه درون و برون سازمانی را تغییر 
می دهد و کل مسائل را با شرکتهای دانش محور مطرح می کند، راهکارها را 

بررسی می کند و همکاری الزم را از آنها دریافت می  کند.

 در حال حاضر چه تعداد استارتاپ و شرکت دانش بنیان در 
مرکز شما عضو هستند؟

در حال حاضر 15 شرکت دانش  بنیان هستند که در حوزه  های مختلف در این 
مرکز عضو هستند. بیش از 40 نیاز فناورانه شرکت دانا انرژی و گروه گسترش 
انرژی پاسارگاد احصا و مطالعه شده است و آن را به ادبیات فناوری تبدیل کرده 
ایم. روش فناور آن را پیدا می  کنیم و تا زمانی که به نتیجه برسیم، نشستها و جلسات 
را برقرار می کنیم. تعدادی از نیازهای فناورانه گروه مطرح شده است و تعدادی از 
آنها به نتیجه رسیده و بسیاری نیز در حال حاضر در بحث جلسات نهایی هستند تا به 
قرارداد برسند. 3 تیم در حال حاضر در فرایند شتابدهی و سرمایه  گذاری هستند. با 

ضرورت همکاری  های 
فناوران و دانش بنیان ها 
با شرکت  های صنعتی در 

تولید ناخالص داخلی کشور

آنچه در صفحات پیش رو آمده است، خالصه ای از گفتگوی آقای 
نوآوری  مرکز  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  و  مدیرعامل  شاهرخی  روزبه 
انرژیک با انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران است که در شماره 

بیست و چهارم این نشریه به چاپ رسیده است. 

خبرداخلیخبرداخلی
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15 شرکت دانش  بنیان فناور در حال همکاری هستیم و به آنها برای جذب سرمایه 
و فروش محصوالتشان کمک کردیم. به عنوان مثال یکی از شرکت هایی که 
برای آن جذب سرمایه کردیم، یک شرکت دانش بنیان فعال حوزه HSE است 
که فناوری پردازش تصویر توسط هوش مصنوعی را دارا است که کمک می کند 
بدون دخالت انسان موقعیتهای خطرناک دکل  های حفاری و یا پاالیشگاه  ها از طریق 
هوش مصنوعی شناخته شود. این شرکت توانسته محصول و خدمت خود را به تعداد 

زیادی از شرکتهای صنعتی و پاالیشگاه های داخلی و خارجی به فروش برساند.

 آیـا شـما رقیب هـم داریـد؟ اصـاًل می  توانیم اسمشـان را رقیب 
بگذاریم؟

این بحث همان فرهنگ نوآوری است که عرض کردم. در فضای نوآوری و 
فناوری، رقابت معنایی ندارد و آنقدر ظرفیت وجود دارد که اقیانوس آبی است. 
در این فضا الزم است هم  افزایی وجود داشته باشد. رقابت برای فضای پیمانکاری-

کارفرمایی است، برای فضای نوآوری رقابت بی معنی است. فضای نوآوری به 
قدری بزرگ است که اگر 100 مرکز دیگر هم ایجاد شود باز هم فضا وجود دارد.

  بـه نظـر شـما در کشـورمان کمیـت و کیفیـت بـه یـک نقطـه 
تعـادل رسـیده اسـت؟

ما نباید توقع داشته باشیم که فرهنگ نوآوری به صورت سریع در طی زمانی کوتاه 
پیاده سازی شود، قطعاً این فرآیند تدریجی است. به تدریج انسانها یاد می  گیرند 
و چالش ها حل می شود. فرهنگ یک روزه عوض نمی شود، بنابراین باید تالش 
کنند که تأثیرگذار باشند و کمک کنند تا مثل دومینو این موضوع انتقال پیدا کند. 
همانطور که گفتم تعداد شتابدهنده  ها اصالً مهم نیست. مهم این است که درصد 
زیادی از آنان بتوانند فعال باشند. هرچقدر بیشتر فعالیت شتاب دهنده ها را داشته باشیم 
فرار نخبگان کمتر اتفاق می افتد و سرمایه  گذاری روی شرکتهای استارت  آپی شکل 

می  گیرد.

 به عنوان یکی از افراد فعال در حوزه شتابدهی صنایع نفت و 
گاز، نقش شتاب  دهنده  ها را در ایجاد شرکت های دانش بنیان چگونه 
می  بینید؟ چه تعداد از این شرکت ها از طریق استارت آپ ها و رشد 

ایده  ها ثبت شده  اند؟
 اینکه ما فقط بگوییم نقش شتاب  دهنده  ها در توسعه اقتصاد نوآوری تأثیرگذار است 
حرف نادرستی است. انرژیک عالوه بر اینکه شتاب  دهنده است، تبادلگر فناوری و 
فضای کار هم برای این شرکت ها است تا ارتباط بین صنعت و دانش بنیان برقرار 
شود. در این فضا شما حضور دارید و می  بینید، شرکتهای مختلفی هستند که صنعتی 
هستند و اینجا حضور دارند و می توانند ارتباط بیشتری با استارت  آپ  ها برقرار کنند. 

ما یک فضایی شکل دادیم که این ارتباط برقرار شود.
 پس اول باید در مورد این موضوع صحبت کنم که اصالً شتابدهی به چه معناست؟ 
اینکه تیمی وجود داشته باشد که فضا، منتورینگ و سرمایه بذری را در اختیارشان 
قرار دهد تا بتوانند محصولشان را توسعه دهند و بتوانند کار قابل توجهی انجام دهند. 
در مرحله بعدی سرمایه  گذاری بیشتری روی این شرکت انجام می  شود و در نهایت 

شرکت رشد می  کند.
زمانی نیاز به مداخله در یک صنعت وجود دارد که از طریق استارت  آپ استودیویی 
و کارآفرینی سازمانی هم حتی ممکن است رفع شود. پس هر کدام از اینها یک 
روش است که می  تواند راهکار باشد، مهم این است که به مشکالتی که در صنعت 
وجود دارد نگاه شود و بهترین مسیر برای تعامل پیدا شود که این مسئله حل شود. 
اجازه دهید به یک رویکرد دیگر اشاره کنم. بهتر است بگوییم شرکتهای دانش  بنیان 
و صنایع بزرگ چه تأثیری در رشد اقتصادی کشور دارد؟ وقتی در این حیطه به 
دنیا نگاه می  کنیم، چند درصد از GDP کشورها صرفاً از شرکتهای دانش  بنیان و 

استارت  آپ  ها و فناور است.
شرکتهای  توسط  که  فناوری هایی  و  نوآوری ها  که  است  این  رکن  مهمترین 
دانش  بنیان و فناور ایجاد می شود، در صنعت به کارگیری شود. اگر صنعت از 
فناوری و نوآوری استفاده کند GDP کشور رشد خواهد کرد. نه صرفاً نگاه به 
اینکه شرکت های دانش بنیان باعث رشد GDP شوند. پس همکاری فناورانه است 
که باعث رشد می  شود حال با هر روشی می تواند این کار را انجام دهد از جمله 
شتابدهی- استارت  آپ استودیو- کارآفرینی سازمانی و یا هر روش دیگری که 
بتواند از این روش برای حل مسئله استفاده کند. پس در کل یک نگاه باالتر از یک 

شتابدهی باید داشته باشیم. در کشورهای پیشرفته فقط حدود 5% از GDP در حال 
استفاده از فناوری دانش  بنیان و فناور و استارت  آپ است، بقیه این درصد از صنایع 

بزرگ آن کشورها است. لذا این موضوع اهمیت بسیار باالیی دارد.

 نظر شما در مورد حضور شرکتهای صاحب نام و بزرگ در صنایع 
باالدستی و پایین دستی نفت در برنامه  های استارت  آپی چیست؟ چه 

فرصت های ایجاد می شود؟
 قوانین دانش  بنیانی که در حال تصویب است و امسال هم بیشتر روی این موضوع 
تمرکز کرده اند، به عنوان مثال در حال حاضر قانونی وجود دارد برای فعالیت های 
دانش  بنیان در شرکتهای بزرگ؛ شرکت های بزرگ می  توانند از قوانین دانشجویان 
استفاده کنند؛ یعنی اگر در یک شرکت دانش  بنیان سرمایه  گذاری نمایند و یا خرید 
محصول داشته باشند و یا شرکت را کامل خریداری کنند، می  توانند از معافیتهای 

مالیاتی، بیمه  ای و منابع تبصره 1۸ صندوق توسعه ملی برخوردار شوند.
این قانون برای شرکتهای بزرگ انگیزه ایجاد می کند که روی شرکتهای کوچک 
دانش  بنیان سرمایه  گذاری کنند. تمامی نهادها در تالشند که چنین فضایی شکل 
بگیرد، ولی نباید انتظار داشت خیلی سریع این اتفاق رخ دهد و قاعدتاً رشد تدریجی 

خواهد داشت.

 امـکان رشـد شـرکتهای دانش  بنیان وجـود دارد؟ آیـا می توان 
امیـدوار بود؟

 بله چرا که نه! شما فرض کنید که هم فضای نوآوری وجود دارد و هم ظرفیت برای 
نوآوری در شرکتها. مشخصاً اگر فرهنگ نوآوری و رویکرد حل مسئله باشد، این 

اتفاق رخ می دهد ولی اگر رویکرد این نباشد این اتفاق نخواهد افتاد.

 سهم دانشجویان و جوانان در این بحث یعنی در مورد نوآوری 
چه میزان است؟

 فضای کارآفرینی از کجا شکل می  گیرد؟ یا فارغ  التحصیل دانشگاه هستند یا افرادی 
که در صنعت کار کردند و نیاز را در صنعت پیدا کردند و ترکیب این تیم  ها باعث 

شکل گیری شرکت های دانش بنیان قوی است.

 مثالً برای ارزیابی شرکت های دانش بنیان چند فاکتور مهم در نظر گرفته می شود 
که مهم ترین فاکتور تیم است که تحصیل کرده باشند و تجربه کافی کسب کرده 
باشند و قابلیت مربیگری داشته باشند، پس از آن اندازه فرصت بازار و بعد محصول 

و خدمت است.
من  برای  بسیار  که  خواندم  فردی  توسعه  حوزه  در  کتابی  دانشجویی  زمان  در 
تأثیرگذار بود در آن نوشته شده بود عصر جدید عصر قابلیت  هاست. قابلیت  ها از 

4 جزء تشکیل می  شوند:
1-دانش 2-مهارت 3-توانایی و 4-انگیزه. بین این عوامل، عامل ریاضی بی رحم 

ضرب وجود دارد؛ یعنی اگر یکی صفر شود کل رابطه صفر می شود.
دانش × مهارت × توانایی × انگیزه

افراد قابل، یک فاکتورشان فارغ  التحصیلی از دانشگاه است. فاکتور بعدی مهارت 
است، مهارتهای ارتباطی، مهارت مذاکره، حل مسئله، مدیریت بحران، تحمل ابهام 
و ... . قسمت بعدی توانایی شبکه سازی و شایستگی است که فرد بتواند ارتباط ایجاد 
کند و بتواند حل مسئله را پیش ببرد. چرا که هنوز مسیر مشخص نیست و در مسیر 
کارآفرینی که حضور دارند، نور چراغش توانایی روشن کردن مسیر را تا پیچ بعدی 

دارد، اما کسی نمی داند که بعد از پیچ چه چیزی در انتظارشان است.
 در نهایت داشتن همه این عوامل و ضرب این 4 مورد در هم یک کارآفرین قابل 
را رقم می زند و افرادی به وجود می  آیند که قابلیت ارزش آفرینی دارند و در ادامه 
تیمی قابل، شکل خواهد گرفت. ممکن است شخصی در بهترین دانشگاه، بهترین 
تحصیالت را داشته باشد اما توانایی تشکیل تیم و متقاعدسازی را نداشته باشد و 
نتواند تعامل سازنده داشته باشد. این شخص هرگز نمی تواند در این زمینه مؤثر باشد.

  بـه کارگیری »شـعار سـال 1۴۰1 تولیـد، دانش بنیان، اشـتغال 
آفریـن« چـه افق هـای روشـنی را در سـال پیشـرو و سـال های 

آینـده رقم خواهـد زد؟
 قوانین و حمایت هایی از حکمرانی شکل می گیرد و نهادهای سیاستگذار وارد 
شده اند و در حال وضع قوانینی هستند که قطعاً سرمایه گذاری و همکاری صنعت 
با دانش  بنیان را بهتر نمایند و این مسئله خیلی مؤثر است. مانند فعالیتهای دانش  بنیان 
و  صنعتی  بزرگ  شرکتهای  که  است  مؤثری  قوانین  تولید،  جهش  قوانین  در 

سرمایه  گذاران را به این سو سوق می  دهد.

خبرداخلیخبرداخلی
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دیپ فیک چیست و چگونه کار می کند؟
اصطالح »دیپ فیک« از فناوری زیربنایی Deep learning»آموزش عمیق« گرفته شده است که نوعی هوش مصنوعی است. الگوریتم های یادگیری عمیق، 

خود یادگیرنده بوده و قادر است مسائل را با استفاده از مجموعه های بزرگی از داده ها حل   کند.
روش های مختلفی برای ایجاد دیپ فیک وجود دارد، اما رایج ترین روش ها به استفاده از شبکه های عصبی عمیق شامل رمزگذارهای خودکار است که از 
تکنیک تعویض چهره استفاده می کنند. شما ابتدا به یک ویدیوی هدف برای استفاده به عنوان پایه دیپ فیک و سپس مجموعه ای از کلیپ های ویدیویی از 

شخصی که می خواهید در هدف قرار دهید نیاز دارید.

ویدیوها می توانند کامالً نامرتبط باشند. به عنوان مثال، هدف ممکن است یک کلیپ 
از یک فیلم هالیوود باشد و ویدیوهای شخصی که می خواهید در فیلم درج کنید 

ممکن است کلیپ های تصادفی دانلود شده از YouTube باشد.
رمزگذار خودکار )Autoencoder(یک برنامه هوش مصنوعی یادگیری عمیق است 
که وظیفه آن مطالعه کلیپ های ویدیویی است تا بفهمد فرد از زوایای مختلف و شرایط 
محیطی چگونه به نظر می رسد و سپس با یافتن ویژگی های مشترک، آن شخص را بر 

روی فرد در ویدیوی مورد نظر نگاشت می کند.
نوع دیگری از یادگیری ماشینی به این ترکیب اضافه می شود که به نام شبکه های متخاصم 
مولد )GANs( شناخته می شود، که هر گونه نقص در دیپ فیک را در چندین دور شناسایی 
و بهبود می بخشد و رمزگشایی آن ها را برای آشکارسازهای دیپ فیک سخت تر می کند.

GAN ها همچنین به عنوان یک روش محبوب برای ایجاد دیپ فیک، با تکیه بر مطالعه 

مقادیر زیادی از داده ها برای “یادگیری” نحوه ایجاد نمونه های جدید که از چیزهای واقعی 
تقلید می کنند، با نتایجی بسیار دقیق استفاده می شود.

چندین برنامه و نرم افزار تولید دیپ فیک را حتی برای مبتدیان آسان می کنند، مانند برنامه 
چینی Zao، DeepFace Lab، FaceApp )که یک برنامه ویرایش عکس با تکنیک های 

.Face Swap هوش مصنوعی داخلی است( و
برخی از این برنامه ها برای مقاصد سرگرمی خالص استفاده می شوند - به همین دلیل است 
که ایجاد دیپ فیک غیرقانونی نیست - در حالی که برخی دیگر به احتمال زیاد به طور مخرب 

استفاده می شوند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در آینده، با توسعه بیشتر فناوری، دیپ فیک ها بسیار 
پیچیده تر خواهند شد و ممکن است تهدیدهای جدی تری را برای مردم ایجاد کنند که مربوط به 

مداخله در انتخابات، تنش های سیاسی، و فعالیت های مجرمانه بیشتر است.

دیپ فیک چگونه استفاده می شود؟
در حالی که توانایی تعویض خودکار چهره ها برای ایجاد ویدیوهای مصنوعی معتبر و واقعی، 
دارای کاربردهای جالب جالبی است )مانند سینما و بازی(، بدیهی است که این یک فناوری 
خطرناک با برخی برنامه های مشکل ساز است. یکی از اولین برنامه های کاربردی دنیای واقعی برای 

دیپ فیک، در واقع ایجاد پورنوگرافی مصنوعی بود.
همچنین در زمان شیوع کووید که بازار مصاحبه های آنالین و دورکاری داغ بود، از روی نشانه های 
عدم تطابق حاالت چهره با طرز بیان مصاحبه شونده، کارفرمایان متوجه شدند فردی که در حال 
مصاحبه با او هستند یک آواتار جعلی است و در بسیاری موارد فرد متقاضی کار نه تنها مهارت 
خاصی نداشته، بلکه برای هر نوع شغلی با رزومه جعلی درخواست ارائه می داده و پس از پذیرفته 
شدن، فرد دارای صالحیتی را به جای خود استخدام می نمود و کارمزد خود را از حقوق فرد دریافت 

تکنولوژی دیپ فیک چیست؟
 وقتی به چشمهایتان هم نمی توانید اعتماد کنید

دیپ فیک ها از هوش مصنوعی یادگیری عمیق برای جایگزینی شباهت یک فرد با فرد دیگر در ویدئو و سایر رسانه های 
دیجیتال استفاده می کنند.

نگرانی هایی وجود دارد که از فناوری دیپ فیک برای ایجاد اخبار جعلی و ویدیوهای جعلی و گمراه کننده استفاده شود.به عنوان 
مثال همه ما ویِدو جعلی باراک اوباما و مارک زوکربرگ را دیده و درابتدا باور جعلی بودن آن برایمان سخت بود.

کامپیوترها هر روز در شبیه سازی واقعیت بهتر می شوند. برای مثال، سینمای مدرن به شدت به جای مکان ها و وسایل کاربردی 
که زمانی متداول بود، به مجموعه ها، مناظر و شخصیت های کامپیوتری متکی است و اغلب اوقات این صحنه ها تا حد زیادی از 

واقعیت قابل تشخیص نیستند.
دیپ فیک ها زمانی ایجاد می شوند که هوش مصنوعی )AI( شباهت یک فرد را با دیگری در ویدیوی ضبط شده جایگزین کند.

طاهره کمالو
 

می کرده است. حتی گفته می شود بسیاری از کاربران کره 
شمالی با استفاده از تکنولوژی دیپ فیک در شرکت های 
فعال در زمینه ارز دیجیتال استخدام شده و پس از جلب 
اعتماد و کسب اطالعات کافی، دست به سرقت ارزهای 

دیجیتال می زدند.
قرار  استفاده  مورد  نیز  سیاست  در   Deepfake ویدیوی 
گرفته است. برای مثال، در سال 201۸، یک حزب سیاسی 
بلژیکی ویدئویی از سخنرانی دونالد ترامپ منتشر کرد و 
از بلژیک خواست تا از توافقنامه آب و هوای پاریس 
خارج شود. با این حال، ترامپ هرگز آن سخنرانی را 
انجام نداد. این اولین استفاده از دیپ فیک برای ایجاد 
ویدیوهای گمراه کننده نبود، و کارشناسان سیاسی آگاه 
با فناوری در حال آماده سازی موجی از اخبار جعلی 
واقعی  دیپ فیک های  دارای  که  هستند  آینده  در 

متقاعدکننده ای هستند.

علمیوفرهنگیعلمیوفرهنگی
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آیا دیپ فیک فقط ویدیو است؟
دیپ فیک فقط به ویدیوها محدود نمی شود. اکنون می توان با استفاده از الگوریتم های یادگیری 
عمیق با چند ساعت )یا در برخی موارد، دقیقه( صدای شخصی که صدایش شبیه سازی می شود، 
دیپ فیک های واقعی صدا ایجاد کرد و زمانی که یک مدل از صدا ساخته شد، می توان صدای 
آن شخص را برای گفتن هر چیزی بازآفرینی کرد. مانند زمانی که صدای جعلی یک مدیر 

عامل در سال گذشته برای ارتکاب کالهبرداری استفاده شد.
صدای Deepfake دارای کاربردهای پزشکی در قالب جایگزینی صدا و همچنین در طراحی 
بازی های رایانه ای است - اکنون برنامه نویسان می توانند به شخصیت های درون بازی اجازه 
دهند به جای تکیه بر مجموعه محدودی از اسکریپت هایی که قبل از شروع بازی ضبط شده اند، 

هر چیزی را در زمان واقعی بیان کنند.

نحوه تشخیص دیپ فیک
با رایج تر شدن دیپ فیک ها، جامعه در مجموع به احتمال زیاد نیاز خواهد داشت تا با مشاهده 
ویدیوهای دیپ فیک به همان شیوه ای که کاربران آنالین اکنون با شناسایی انواع دیگر اخبار 

جعلی هماهنگ شده اند، سازگار شوند.
تعداد انگشت شماری شاخص وجود دارد که دیپ فیک را از بین می برد:

-صدا ممکن است با فرد مطابقت نداشته باشد، به خصوص اگر ویدیو جعلی باشد اما صدای 
اصلی به دقت دستکاری نشده باشد.

مبارزه با دیپ فیک با استفاده از تکنولوژی
در حالی که با پیشرفت تکنیک ها، دیپ فیک ها با گذشت زمان واقعی تر می شوند، اما هنگام 
مبارزه با آن ها کامالً بی دفاع نیستیم. تعدادی از شرکت ها در حال توسعه روش هایی برای 

شناسایی دیپ فیک هستند که تعدادی از آنها استارت آپ هستند.
به عنوان مثال، Sensity یک پلتفرم تشخیص شبیه به آنتی ویروس برای دیپ فیک ها ایجاد 
کرده است که به کاربران از طریق ایمیل هنگام تماشای چیزی که دارای نشانه های گویا مبنی 
بر تولید رسانه توسط هوش مصنوعی است، هشدار می دهد. Sensity از همان فرآیندهای 

یادگیری عمیق استفاده می کند که برای ایجاد ویدیوهای جعلی استفاده می شود.
این  الگوریتم  دارد.  شناسایی دیپ فیک  برای  رویکرد ساده تری   Minerva عملیات 
انگشت  »اثر  قبالً  با ویدیوهای شناخته شده ای که  را  احتمالی  شرکت، دیپ فیک های 
دیجیتالی« شده اند، مقایسه می کند. برای مثال، می تواند نمونه هایی از پورن انتقام جویانه را 
با تشخیص اینکه ویدیوی دیپ فیک نسخه اصالح شده یک ویدیوی موجود است که 

عملیات Minerva قبال فهرست بندی کرده است، شناسایی کند.

و سال گذشته، فیس بوک میزبان چالش تشخیص 
و مشارکتی  باز  نوآوری  بود، یک   Deepfake
برای تشویق ایجاد فناوری های جدید برای شناسایی 
دیپ فیک و سایر انواع رسانه های دستکاری شده. 
در این مسابقه جوایزی تا 500000 دالر گنجانده شد.

چگونه از مضرات تکنولوژی دیپ فیک در 
امان بمانیم؟

نکته مهم این است که در دنیای مجازی بهتر است 
کمی شکاک عمل کنیم. در چنین فضایی که روزانه 
اشتراک  به  راحتی  به  و  شده  تولید  محتوا  میلیون ها 
گذاشته می شود، مطمئنا محتوای غیر واقعی نیز بسیار 
است. فناوری همواره در حال به روز شدن است و در 
این مسیر ما نیز باید اطالعاتمان را روز به روز جدیدتر 

کنیم.
فناوری  قابلیت های  جمله  از  نیز  دیپ فیک  تکنولوژی 
است که بسیاری از کاربردهای مفید برای آن تعریف شده 
است و شاید جنبه های منفی نیز داشته باشد که با هوشیاری 
و اطالع از تکنولوژی های به روز مقابله با آن، می توان از 
آن بهره  مند شد و لذت برد. شاید اگر این فناوری وجود 
نداشت شما نمی توانستید اکنون از انجام بازی های بسیار 
با کیفیت کامپیوتری لذت ببرید. تولید فیلم های سینمایی 
در  و  است  مصنوعی  هوش  مدیون  نوعی  به  نیز  جذاب 
بسیاری از بخش های تولیدی و کمپانی های بزرگ، ابزارهای 
رباتیک براساس این فناوری ساخته شده و توسعه داده شده اند. 
تکنولوژی دیپ فیک نیز یکی از زیر شاخه های این فناوری 
است که شاید در آینده کاربرد بیشتری از آن را در بخش های 

مختلف مشاهده کنید.

منبع:
https://www.businessinsider.com/guides/
tech/what-is-deepfake
https://www.hamyarit.com/blog/deepfake

واقع  متحرک سازی  در  کنونی  فیک های  -دیپ 
گرایانه چهره ها مشکل دارند و نتیجه ویدئویی است 
که در آن سوژه هرگز پلک نمی زند، یا به دفعات زیاد 
یا غیرطبیعی پلک می زند. با این حال، پس از اینکه 
محققان دانشگاه آلبانی مطالعه ای را برای تشخیص 
ناهنجاری چشمک زدن منتشر کردند، دیپ فیک های 
جدیدی منتشر شدند که دیگر این مشکل را نداشتند.

-به دنبال مشکالت پوست یا مو یا چهره هایی باشید 
که به نظر می رسد تارتر از محیطی که در آن قرار 
گرفته اند. فوکوس ممکن است به طور غیر طبیعی محو 

به نظر برسد.
-آیا نورپردازی غیر طبیعی به نظر می رسد؟ اغلب، 
الگوریتم های دیپ فیک نور کلیپ هایی را که به عنوان 
مدل هایی برای ویدیوی جعلی استفاده می شوند، حفظ 
می کنند، که با نورپردازی ویدیوی مورد نظر مطابقت 

ضعیفی دارد.

علمیوفرهنگیعلمیوفرهنگی
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نویس  وبالگ  و  نویسنده   )Mark Manson( منسون   مارک 
مشهورآمریکایی است و این کتاب، دومین اثر منتشر شده از اوست. در 
این کتاب مارک منسون براساِس وبالگ تأثیرگذار خود، چند قانون 
ساده را توضیح می دهد که به هر فردی کمک می کند تا زندگی شادتر 

و کم استرس تری داشته باشد.
برای دهه ها شنیده ایم که تفکر مثبت و مثبت اندیشی کلید ثروتمند 
شدن و خوشبخت شدن است اما مارک مانسون مخالف این ایده است. 
در کتاب هنر ظریف بی خیالی ، او به ما نشان می دهد که برای بهبود 
زندگی مان باید بپذیریم که محدودیت هایی داریم و همیشه ممکن است 
شکست بخوریم. هنر ظریف بی خیالی یک رویکرد کامال جدید برای 
رشد شخصی، به صورت از باال به پایین ارائه می دهد. زندگی خالص 
شدن از شر مشکالت نیست، بلکه یافتن مشکالت بهتر است. زندگی 
به معنی دوری از شکست نیست، بلکه بهتر شدن در شکست خوردن 
است. در مورد دانستن همه چیز نیست، بلکه راحت تر شدن در ندانستن 

همه چیز است.

این کتاب به شما کمک می کند تا بفهمید کدام مسائل برایتان مهم تر 
هستند. از آنجایی که برای رسیدن به هر هدفی باید تمام تالش خود را 
بکار برید بنابراین بهتر است هدفی را برای خود انتخاب کنید که ارزش 
وقت و انرژی شما را داشته باشد. به این مسئله فکر کنید که واقعا از 

زندگی تان چه می خواهید؟
در  را خوشحال می کند  بر روی هدفی کار می کنید که شما  وقتی 

نبرد مداوم با مشکالت ناامید و دلسرد نخواهید شد؛ 
در واقع به هدفتان و تالشی که در راه رسیدن به آن 

صرف می کنید عشق می ورزید.

بی خیالی به چه معنا است؟
یک واقعیت پنهان در زندگی هست؛ این که چیزی 
به نام بی خیالی وجود ندارد. شما باید به چیزی اهمیت 

بدهید.
بیخیالی، سرسری گرفتن زندگی نیست. بی خیالی به 
معنای بی تفاوتی نیست بلکه کنار آمدن با تفاوت ها 
است. بی خیالی یعنی بی توجهی به مورد تأیید جامعه 
بودن و در عوض زندگی و جنگیدن برای رسیدن به 
ارزش ها و باورهای شخصی. مشکل کسانی که برای 
چیزهای پیش پا افتاده ارزش قائل اند این است که چیز 
با ارزش تری ندارند که ارزش توجه داشته باشد.یافتن 
یک چیز مهم و مفهومی در زندگی، احتماالً بهترین 
روش بهره مندی از زمان و انرژی است زیرا اگرآن 
چیز با معنا را پیدا نکنید، دغدغه هایتان به سمت اهداف 

پوچ و بی معنی منحرف می شوند.

خوشبختی واقعی تنها در اهمیت دادن به 
امور ضروری است

باعث  می شود  بودن  رضایت  دنبال  به  به طورمداوم 
که در قدم اول کمبود آن را حس کنید. منسون این 

عبارت را این گونه بیان  می کند:

• پیگیری تجربه مثبت خود یک تجربه منفی است.

• پذیرش تجربه منفی خود یک تجربه مثبت است.

منفی،  تجربیات  از طریق تحمل  بنابراین ،  می توانید 
تجربیات مثبتی ایجاد کنید.

آزادی با تعهد
بیشتر بودن همیشه هم بهتر نیست . در واقع بالعکس 
آن درست است. ما با کمتر خوشحال تریم. وقتی با 
به  می شویم  روبرو  مختلف  گزینه های  و  فرصت ها 
حالتی دچار می شویم که روانشناسان آن را پارادوکس 
انتخاب می گویند. اساسا هرچه ما گزینه های بیشتری 
داشته باشیم، کمتر از انتخاب خود احساس رضایت 
دست  از  که  دیگری  گزینه های  از  زیرا  می کنیم 

می دهیم آگاه می  شویم.

کلید زندگی 
خوب، این نیست که به چیزهای 

بیشتر و بیشتری اهمیت بدهید؛ بلکه 
باید به چیزهای کمتری اهمیت بدهید، و 

تنها چیزهایی را مد نظر قرار دهید که 
حقیقی، فوری و مهم هستند.

قانون وارونه :
هرچقدر بیشتر دنبال داشتن احساس خوب در همه 
اوقات باشیم به این معنی است که رضایت کمتری را 
در خود احساس می کنیم؛ به این دلیل که دنبال کردن 
یک چیز تنها نشان دهنده این است که از اول هم 
آن را نداشته اید. مثالً صرف نظر از اینکه چقدر پول 
درآورده اید هرچقدر بیشتر دنبال پول باشید و عطش 
بی ارزشی  و  فقر  احساس  بیشتر  باشید  داشته  ثروت 

خواهید کرد.
و  ترسناک  ترین  با  یعنی  بی خیالی  منسون  نظر  از 
دشوارترین چالش های زندگی مواجه شدن و همچنان 
ادامه دادن به کار. شما فرصت محدودی برای زندگی 
کردن دارید و در مدت کوتاه بین این جهان و آن 
جهان دغدغه های خیلی محدودی می توانید داشته 
و تصمیم آگاهانه، دغدغه  فکر  بدون  اگر  و  باشید 
بین  از  زود  باشید،  داشته  را  کس  همه  و  چیز  همه 
خواهید رفت. با ارزش  ترین کوشش در زندگی انسان 
موثر  بندی  اولویت  و  تمرکز  برای  آموختن روشی 
افکار است. این که چگونه آنچه برایتان اهمیت دارد 
و آنچه اهمیت ندارد را بر اساس ارزشهای شخصی 

خود انتخاب کنید.

هنر ظریف بی خیالی
 روشی متفاوت برای داشتن زندگِی بهتر

نویسنده: مارک َمنسون

سپیده کریم زاده
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ارزش ها 
ارزش های ما ماهیت مشکالتمان را تعیین می کنند 
زندگی  کیفیت  تعیین کننده  مشکالتمان  ماهیت  و 
به  نسبت  را  خود  دید  می  خواهید  اگر  هستند.  ما 
مشکالتتان عوض کنید باید ارزش  گذاری خود و نیز 
نحوه سنجش موفقیت و شکست خود را عوض کنید 
و ارزش  های خوب را جایگزین ارزش  های بد کنید.
ارزش های خوب مبتنی بر واقعیت، به طور درونی به 

دست می آیند و سازنده جامعه هستند.

برای ایجاد ارزش های موثر ، باید 
الیه هایی خودآگاهی خود را توسعه 

دهیم و بیشتر به ارزش  های ذاتی بپردازیم 
تا ارزش های بیرونی.

ارزش های بیهوده :

1. لذت :
سطحی ترین شکل رضایت از زندگی است و به همین 
ترتیب خیلی آسان به دست می آید و خیلی آسان 
هم از دست می رود. لذت در زندگی به مقدار الزم 
ضروری است اما کافی نیست. لذت دلیل خوشحالی 
نیست بلکه اثر آن است، اگر بقیه موارد درست باشند.

2. موفقیت مادی
بر اساس تحقیقات هنگامی که کسی قادراست نیازهای 
فیزیکی اولیه را تامین کند؛ رابطه بین خوشحالی و 

موفقیت مالی به صفر نزدیک می شود.

3. همیشه درست بودن
اشتباه  همیشه  ما  و  است  ناکارامدی  ماشین  ما  مغز 
همیشه  پایه  بر  را  خود  ارزش  که  افرادی  می کنیم. 
درست بودن قرار می  دهند به خود اجازه نمی  دهند که 

از اشتباهات درس عبرت بگیرند.

ابتدا باید از چیز دیگری چشم پوشی کنید. پذیرفتن 
به  فقط  می شود  پرتاب  طرف  تان  به  که  هرچیزی 
این معنی است که خود را خیلی سطحی گسترش 

می دهید.
5. تفکر در میرایی خودتان: توجه دقیق به مرگ 
احتماالً تنها چیزی است که به ما کمک می کند تا 
پذیرفتن  ببینیم.  بهتری  نگاه  با  را  ارزشهایمان  سایر 
شکست ، تمایل به رد گزینه های دیگر و استفاده از 
مرگ به عنوان قطب نمای نهایی از ویژگی های مهم 

زندگی شادتر هستند.
نوع بشر به شدت از مرگ می هراسد و برای همین 
می کوشد فراتر از مرگ زندگی کند. شاید دوست 
نداشته باشید به این موضوع فکر کنید اما مرگ عاقبت 
اینکه  و  ناراحت کننده  این حقیقت  همه ی ماست. 
چگونه با آن کنار بیاییم تا حد زیادی به نحوه زندگی 
کردن ما بستگی دارد. ما می کوشیم برای خود فردی 
را متصورشویم که بعد از مرگ ما به حیات خود ادامه 
خواهد داد به عبارت دیگر ما زندگی فانی خود را 
صرف پروژه های جاودانگی مان می کنیم. این میل و 
آرزوی قلبی، افراد را تشویق می  کند تا به دنبال شهرت 
کسب وکار  یا  سیاست  مذهب،  حوزه  در  و  باشند 
میراثی از خود به جای بگذارند؛ غافل از اینکه رویای 
جاودانگی و تغییراسلوب دنیا یا بخشی از آن به میل و 
اراده افراد، مشکالت و مسائلی همچون جنگ، خرابی 

و فالکت به بار می آورد. 
این تالش برای هیچ کدام از ما خوب نیست، اینکه 
چیزی  بگذاریم  جای  به  میراثی  خود  از  بخواهیم 
داشت.  نخواهد  برایمان  اضطراب  و  استرس  جز 
خوشبختانه این مشکل یک راه حل ساده دارد؛ باید 
از تالش برای جاودانه شدن دست بکشیم. باید بیخیال 
شهرت و قدرت بشویم و درعوض بر روی زمان حال 
و همین لحظه تمرکز کنیم. به دنبال پیدا کردن معنا و 
مفهوم درلحظه حال باشیم و بکوشیم هرجا که هستیم 
در بین مردم شادی و خوشی پخش کنیم و این بیخیال 
شدن نباید فقط به افکار ما درباره مرگ محدود شود.

این اصل مهم را فراموش نکنید؛ اگر بخواهید همه  ی 
انسانها را راضی و خوشحال نگه دارید الجرم درد و 

رنج نسیبتان می  شود.

 اگر به دنبال یک زندگی شاد و رضایت بخش هستید باید برروی 
کارها و مسائلی تمرکز کنید که ازآنها لذت می  برید. فرقی نمی  کند 
این تالش لذت بخش برای رسیدن به اهدافتان باشد یا داشتن یک 
رابطه سالم؛ هرآنچه غیر از این، یک حواس پرتی بی  فایده و بیهوده 
محسوب می شود. انتخاب کنید که خواسته واقعیتان چیست تا با توجه 
به آن، رویکردی سازنده برای کار، عشق و زندگی خود داشته باشید.
به  نگرانی  و  استرس  فرصت ها  و  موقعیت ها  دادن  دست  از  ترس 
همراه می آورد اما این واقعیتی اجتناب ناپذیر است و ما هرکاری 
در زندگیمان انجام دهیم بازهم موقعیت ها و فرصت هایی را ازدست 
خواهیم داد. شما نمی توانید یک شغل عالی و بی نقص داشته باشید، 

درعین حال زمان زیادی را صرف خانواده کنید و کلی وقت آزاد 
برای تفریحات خود داشته باشید. مهم اینست که شما ارزش های 
شخصی  تان را بشناسید و آنها را از دست ندهید و چشمتان را 
بر روی سایر موارد و مسائل ببندید؛ بنابراین دراین مورد کامال 

بی  رحم باشید

۴. خوش بین بودن
راهکاری  نه  است  اجتناب  نوعی  مداوم  خوش  بینی 
درست برای مشکالت زندگی. انکار احساسات منفی 
به تجربه احساسات منفی عمیق  تر و طوالنی  تر و حتی 
اختالالت احساسی می انجامد. سالم  ترین کاری که در 

این مواقع باید انجام داد پذیرش تلخی زندگی است.

منسون در این کتاب به پنج ارزش غیر عادی 
سودمند اشاره می کند:

قبول  یعنی  مسئولیت پذیری:  اعالی  حد   .1
مسئولیت هر چیزی که در زندگی رخ می  دهد بدون 
بودن.  قربانی  حس  داشتن  و  مقصر  گرفتن  نظر  در 
اما  نباشد ،  تقصیر خودتان  ممکن است شرایط شما 
مسئولیت واکنش شما در برابر آنها همیشه به عهده 

خودتان است.
2. عدم اطمینان: تایید ناآگاهی خودتان و شک 
مداوم به عقایدتان. به دنبال یقین مطلق بودن و اجتناب 
از نقیض های آن به ارزش های ما آسیب می رساند. 
شک و تردید در خود و اقداممان به ما کمک می کند 

تا به طور مداوم پیشرفت کنیم.

3. شکست: تمایل به کشف نقص ها و اشتباهاتتان 
تا بتوانید آنها را بهبود ببخشید. منسون معتقد است 
است.  زندگی  در  مهمی   بسیار  بخش  شکست  که 
بار  هزاران  نیازمند  کاری  هر  در  شدن  متخصص 

شکست است.
۴. نپذیرفتن: توانایی نه گفتن و نه شنیدن و به ترتیب 
و  پذیرید  می  درزندگی خود  آنچه  واضح  تعریف 
نمی پذیرید .برای به دست آوردن واقعی یک چیز، 

علمیوفرهنگیعلمیوفرهنگی

به عنوان مثال می توانید دنبال رو 
مدیرعامل مولتی میلیونر، محمد العریان 

باشیدکه از شغل پردرآمد خود استعفا داد تا 
بتواند زمان بیشتری را با دخترش بگذراند.

https://zehn.ir/blog/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4/
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خبرداخلی

خداحافظی آقای هادی خان محمدی با ونفت
به گزارش روابط عمومی سرمایه گذاری صنعت نفت، معاون مالی و اقتصادی این شرکت در آبان ماه گذشته پس از حدود 5 سال سابقه 

خدمت در این سمت با همکاران خود در شرکت خداحافظی کرد. 
در مراسم تودیع غیر رسمی و دوستانه ای که با حضور تمامی کارکنان شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در سالن کنفرانس شرکت 
برگزار شد، آقای خان محمدی سابقه خدمت در مجموعه ونفت را مغتنم شمرده و برای تک تک همکاران آرزوی موفقیت نمودند. 
در این دیدار آقایان سلیمانی، مدیرعامل شرکت، شبان پور )عضو هیئت مدیره( و نبی زاده )معاون برنامه ریزی و سیستم ها( نیز حضور 
داشته و به نمایندگی از تمامی همکاران از زحمات آقای خان محمدی در ایام همکاری شان تشکر و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند. 

به یک نفر از همکارانی که هر 
سه جدول را به صورت صحیح 
به دفتر روابط  تکمیل کرده و 
قید  به  نمایند،  ارسال  عمومی 
قرعه جایزه ای اهدا خواهد شد.

جدول سودوکو
برنده این شامره:

جواد رشیف زاده




