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چراغ اقتصاد دانشبنیان
روشن شده است
 پـرویـز کـرمـی 

از دغدغههای جدی رهبر فرزانه انقالب اسالمی این
است که رشد علمی در کشور کند نشود و انرژی
و انگیزه و شتاب از آن گرفته نشود .در سالهای
اخیر به گواه آنچه بهعینه شاهدش بودهایم و آنچه
ناظران منصف و بیطرف بینالمللی گفتهاند ،تولید
علم رونق گرفته و جوانان اهل علم به کمک استادان
متعهدشان کوشیدهاند با سرعت و شتابی قابل
تحسین فاصله «ما» را با جهان مترقی کم کنند.
جوامع غربی هر عیب و ایرادی که داشته باشند
که دارند -نمیتوان منکر شد که در تولید علم وتکنولوژیپیشرفتهایفوقالعادهایکردهاند،بلکهدر
عرصههایی موسس بودهاند .همین پیشرفت علمی و
تکنولوژیک آنها باعث شده که ما نقصهای جدی
آنها را نبینیم و همواره به دیده تمجید به آنها نگاه
کنیم .این دیده تمجید گاهی با چنان غلظت و شدتی
همراهبودهکهاعتمادبهنفسبینندهرامخدوشکرده.
از دوره قاجار تا به امروز بسیاری از سفرنامهها را که
بخوانید ،میبینید که ما خود را در برابر آنها تخفیف
دادهایم ،آنها را برتر و واالتر از خود برشمردهایم و این
اصطالح جعلی را ،که آنها جهان اولاند و ما جهان
سوم ،به مثابه یک امر بدیهی پذیرفتهایم .تکنولوژی
در چشم ما عظمتی داشته که باعث شده آنها را
باور کنیم و خودباوری خود را از دست بدهیم .در
صد سال گذشته مهمترین حرف مصلحان اجتماعی
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و احیاگران فرهنگی مشرقزمین این بوده که در برابر
غرب نباید خود را ببازیم و رسیدن به قلههای علمی
و پیشرفت را امری محال برشمریم .کافی است به
اشعار و اندیشههای عالمه اقبال الهوری بهعنوان
سرآمد مصلحان و محییان نگاه کنیم تا ببینیم
نگرانی ایشان چقدر بجا و حقیقی و جدی بوده است.
مهمترین چیزی که اقبال به ما میآموزد -آن هم
در یک قرن پیش -این است که مسلمانان مشرق
زمین باید مومن خود و کافر غرب شوند« :مومن
خود ،کافر افرنگ شو» .به اقتضای اقبال نیز باقی
مصلحان همین نکته کلیدی را یادآور شدهاند که
آنچه را خود داریم ،از بیگانه تمنا نکنیم و مقهور علم
و تمدن غربی نشویم ،بهخصوص با یادآوری گذشته
متعالیمان و با تذکر این حقیقت که شرق نیز در علم
سهمی بسزا دارد ،به خود اتکا کنیم و با «خودباوری»
بکوشیم تا فاصله علمی و تکنولوژیک خودمان را با
غرب کم کنیم .اصال به یک اعتبار توسعه به همین
معناست که ما در کار و بار خود پیشرفت کنیم و به
جایی و مقامی برسیم که تاریخی و سیاسی سزاوار
آن هستیم .مهمترین اثری که انقالب اسالمی روی
باورهای ذهنی مردمان مسلمان گذاشت ،این بود
که اوال غرب چنانکه مینماید ،بیعیب و نقص و
شکستناپذیر نیست .ثانیا کشورهای مسلمان اگر
اراده کنند ،میتوانند به قدرت و قوتی دست یابند

که آنها را از این وضع فالکتبار نجات دهد و مقام و
رتبهشان را باال ببرد .تجربه شگفت انقالب اسالمی با
خودباوری مسلمانان همراه شد و در شکوه و عظمت
نظام سلطه رخنه ایجاد کرد .مفاهیمی مثل جهاد و
شهادت در انقالب اسالمی احیا شدند و جلوه نوینی
از عالم اسالم نشان دادند .تا قبل از انقالب اسالمی
جهان اسالم مترادف بود با جهان سوم و سرزمینهای
مفلوکی که بیاجازه مستشاران فرنگی قدم از قدم
برنمیداشتند و تمام معادن و مخازن خود را در
اختیار نظام سلطه قرار میدادند .اینها داستانهای
شعاری نیستند و من برای مبالغه در تاثیرات فراگیر
انقالب اسالمی ،قصه سیاسی تعریف نمیکنم.
حضور قدرتمند استعمارگران در هندوستان و عراق
و عربستان و آفریقا و ...را بازخوانی کنید تا ببینید
پدیده نیکوی انقالب اسالمی چطور موازنه قدرت را
برهم زد و مسلمانان را به خود آورد .ما نیز در ایران
به خود آمدیم و همهجانبه کوشیدیم تا پلههای ترقی
را درنوردیم و جمهوری اسالمی را بهعنوان الگویی
برای مستضعفین جهان و بهعنوان یک تجربه موفق
عرضه کنیم .برای این کار کافی نیست که به لحاظ
اقتصادی و سیاسی قدرتمند شویم ،بلکه باید در
علم و تکنولوژی نیز فاصلهمان را با آمریکا و اروپا کم
کنیم و در تولید علم شریک تجارب علمی جهان
شویم .این کار بهسادگی ممکن نیست .احتیاج به
زیرساختهای جدی دارد و مهمتر از همه بسیاری از
باورهایعمومیمانبایدتغییرکند.بزرگاندراینباره
نکات کلیدی ارزشمندی بیان کر دهاند و گفتهاند که
تا شأن علم و عالم در نظرمان تغییر نکند ،نمیتوانیم
در این عرصه پیشقدم باشیم .پیرو علم بودن به
معنی تولید علم نیست .ما باید به همان عصر زرینی
برگردیم که در تمدن اسالمی به عصر زرین خرد
تعبیر میشود .اینجا نباید سادهاندیشی کرد .با شعار
و تبلیغات نمیشود از جامعه علمیمان متوقع باشیم
که ابنسینا و رازی و جابرابنحیان امروزی بیافرینند.
اینها محصول هزار اتفاق دیگرند که زنجیروار به
رونق علم میانجامند .مهمتر اینکه باید در درون و
در باورهای عمومی متحول شویم.
نسبت خود را با علم و عالم معلوم کنیم .قطعا
بخشنامههای دولتی و تخصیص بودجه و تقنین

ضوابط موثرند ،اما اینها چیزی نیستند که
کارخانه تولید علم و فناوری راه بیفتد .با این همه
در سالهای اخیر جنبوجوشی در دانشگاهها و
محافل علمی پدید آمد که در نسل جوان ایجاد
انگیزه کرد و تحت تاثیر استادان علمدوست و
مسئولین موقعشناس و مطالبه اکید و پیگیری
مستمر رهبری فرزانه انقالب خونتازهای در کالبد
جامعه علمی دواند .تاثیر این خون تازه را میشد
در کارآفرینی ،در رشد و نشاط علمی-دانشگاهی و
در حضور پررنگ ایرانیان در مجامع علمی مشاهده
کرد .حتی ناظران منصف جهانی هم متوجه این
شتاب و سرعت شدند و به دیده تحسین در فضای
علمی کشور نگاه کردند .مهمترین اتفاقی که در این
وادی افتاد ،روشن شدن چراغ اقتصاد دانشبنیان
بوده است که باعث اتفاقات خوبی در این وادی شده
است .در اینباره انصاف حکم میکند که از مسئولین
امر به نیکی یاد کنیم و بگوییم حقیقتا همت کردند
و رشد علمی را شتابی فزاینده بخشیدند .اما جا
دارد که نگران باشیم اتفاقات سیاسی-اجتماعی
باعث شود که رشد علمی کند شود و مجددا شاهد
مهاجرت دانشمندان و دانشجویان باشیم.
بهخصوص خبرهای تلخی درباره فساد،
سوءاستفادههای شغلی و بیاعتنایی به «علم»
باعث میشود که جلوی شتاب علمی گرفته
شود .از این حیث دغدغه رهبری جدی است و
الزم است که مراقبت کنیم نهضت نوپای علمی
و فناوری ضعیف نشود و از حرکت باز نایستد.
الزمهاش این است که اوال روی انگیزههایمان
تاکید موکد کنیم و دائم به خود یادآوری کنیم
که ما در یک بزنگاه مهم تاریخی ایستادهایم .یا به
تعبیر بهتر ما در یک پیچ تاریخی قرار گرفتهایم
و کوچکترین غفلت ما ممکن است به ضرر و
زیانی غیرقابل جبران منتهی شود .در این میان
مسئولین علمی-دانشگاهی وظیفهای خطیر دارند
و باید مراقبت کنند که کید دشمنان کارساز نیفتد
و آن خودباوری و خوداتکایی علمی و فناوری به
دیوار یأس و نومیدی برنخورد .این دغدغهها را
باید به گوش جان بنوشیم و تا توان داریم بکوشیم
تا «علم و فناوری» رونقی زایدالوصف یابد .
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یادداشت

ن گ
یآ� خ�ب�ن به خواندن کتاب نیاز دارند؟

از کتاب رهایی نداریم
 مـحمـد یوسـفنـیا 

مــا کتــاب نمیخوانیــم ،بــا هــم تعــارف هــم
نداریــم .همــه چیــز ،همــه آمــار و ارقــام نشــان
میدهــد کتــاب نمیخوانیــم و حتــی نیــازی
نمیبینیــم ایــن نقــص بــزرگ را بپذیریــم.
شــاید در هیــچ کشــوری بــه انــدازه ایــران
برنامــه تلویزیونــی و شــعار و بیلبــورد شــهری
بــرای ترویــج و تبلیــغ کتابخوانــی طراحــی
نشــده باشــد ،امــا همیــن اصــرار زیــاد نشــانهای
اســت کــه حالیمــان میکنــد یــک جــای
کار میلنگــد و اوضــاع کتابخوانــی بــر وفــق
مــراد نیســت .بعضیهــا میگوینــد کتــاب
نخوانــدن ایرانیهــا مــال ســالهای اخیــر
اســت ،مــال دورهای کــه امپراتــوری تلویزیــون
و اینترنــت ســایه خــود را همــه جــا گســترده
اســت .امــا حقیقــت ایــن اســت کــه بــا مــرور
تاریــخ متوجــه میشــویم در دهههــای دورتــر
نیــز وضــع کتــاب خوانــدن در ایــران چنــدان
روبــهراه نبــوده اســت .کمتــر کشــوری را
میتــوان یافــت کــه خیابانــی ماننــد انقــاب
تهــران داشــته باشــد ،یــا در هــر گوشــهاش
شــهر کتابهــای بــزرگ و مجهــز ســاخته
باشــند .امــا کمــاکان معضــل کتــاب بــه قــوت
خــود باقــی اســت و از مســئوالن کشــور
تــا نویســندگان و ناشــران از وضــع کتــاب
مینالنــد.
مــردم کوچــه و بــازار اگــر کتــاب نخواننــد ،بــد
8
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اســت ،یعنــی قبیــح اســت کــه کســی تــوی
متــرو بنشــیند ،تــوی اتوبــوس بنشــیند ،امــا
جــای خوانــدن کتــاب مــدام گوشــی موبایلــش
دســتش باشــد و مثــل آدمــی کــه در فکــر و
خیــال غــرق اســت ،غوطــهور دریــای دنیــای
مجــازی باشــد .امــا بدتــر و قبیحتــر از آن ایــن
اســت کــه نخبــگان و نویســندگان و اهالــی
علــم و فرهنــگ کتــاب نخواننــد .مدتــی پیــش
جایــی خوانــدم کــه یکــی از فیلمســازهای
مطــرح کشــور رســما گفتــه بــود مــن فیلــم
نمیبینــم و کتــاب نمیخوانــم ،بعــد طــوری
روی ایــن کتــاب نخوانــدن تاکیــد کــرده بــود
کــه آدم خیــال میکــرد دارد از یــک فضیلــت
بــزرگ رونمایــی میکنــد .حقیقــت ایــن اســت
کــه معضــل کتــاب را درســت میتــوان از
همینجــا تشــخیص داد .وقتــی نخبــگان یــک
جامعــه کتــاب نخواننــد ،نهتنهــا از اوضــاع دنیــا
ســر درنمیآورنــد ،بلکــه بــا جامعــه خودشــان
هــم غریبــه میشــوند .دانشــمندی کــه
مشــغول کار روی یــک پــروژه تحقیقاتــی مهــم
اســت ،اگــر تاریــخ ندانــد ،پــروژهاش متوقــف
نمیشــود .امــا اگــر بدانــد ،اهمیــت پــروژه را
بیشــتر درک میکنــد .کتــاب شــاید نــان و آب
نشــود ،امــا بیکتــاب نــان و آب بهســختی
میتوانــد از گلــوی یــک ملــت پاییــن بــرود.
راســتش را بخواهیــد ،یــک اشــتباه عمومــی

وجــود دارد .مثــا مــردم فکــر میکننــد
خوانــدن کتــاب یــک چیــزی اســت کــه اگــر
باشــد خــوب اســت ،امــا اگــر نباشــد اتفــاق
خاصــی نمیافتــد .ایــن تلقــی کتــاب را بــه
یــک امــر ســانتیمانتال تبدیــل کــرده اســت
و بــه طریــق اولــی کتابخــوان نیــز آدمــی
ســانتیمانتال اســت .حتــی رســانهها هــم
بــه ایــن تلقــی عمومــی دامــن زدهانــد .مثــا
تلویزیــون آدم کتابخــوان را ســالها یــک
موجــود دســتوپاچلفتی بــا یــک جــور ادب
تصنعــی افراطــی نشــان داده اســت کــه از یــک
ســبک لبــاس پوشــیدن خــاص و کلیشــهای
پیــروی میکنــد و حرفهــای یومیــهاش
را بــا لکنــت میزنــد .طبیعــی اســت کــه
همــه اینهــا دســت بــه دســت هــم داده کــه
مســئله کتــاب ولــو اینکــه مــدام بازگــو شــود،
نتوانســته باشــد درســت مطــرح و تحلیل شــود.
شــاید بایــد جامعهشناســان بنشــینند و دربــاره
ایــن موضــوع حــرف بزننــد ،امــا قبــل از آنهــا
خودمــان بایــد بدانیــم نخبــهای
کــه کتــاب نخوانــد ،یــک جــای
کارش میلنگــد ،چــه بخواهــد
چــه نخواهــد.
ســخن را کوتــاه میکنــم
و از گفتههــای رهبــر
معظــم انقــاب شــاهد و
مثــال م ـیآورم .ایشــان در یکــی
از روزهــای بازدیــد از نمایشــگاه
کتــاب بــا تشــریح ســبک زندگــی
خــود گفتــه بودنــد« :در منــزل
خــو ِد مــن ،همــه افــراد ،بــدون
اســتثنا ،هرشــب در حــال مطالعه
خوابشــان میبــرد .خــود
مــن هــم همینطــورم .نــه
اینکــه حــاال وســط مطالعــه
خوابــم ببــرد .مطالعــه
میکنــم؛ تــا خوابــم میآیــد،
کتــاب را میگــذارم و میخوابــم.
همــه افــراد خانــه مــا ،وقتــی میخواهنــد

بخوابنــد ،حتمــا یــک کتــاب کنــار دستشــان
اســت .مــن فکــر میکنــم همــه خانوادههــای
ایرانــی بایــد اینگونــه باشــند .توقــع مــن ،ایــن
اســت .بایــد پدرهــا و مادرهــا ،بچههــا را از اول
بــا کتــاب محشــور و مانــوس کننــد .حتــی
بچههــای کوچــک بایــد بــا کتــاب اُنــس پیــدا
کننــد .بایــد خریــ ِد کتــاب ،یکــی از مخــارج
اصلــی خانــواده محســوب شــود .مــردم بایــد
بیــش از خریــدن بعضــی از وســایل تزییناتــی
و تجمالتــی -مثــل ایــن لوســترها ،میزهــای
گوناگــون ،مبلهــای مختلــف و پــرده و -...بــه
کتــاب اهمیــت بدهنــد .اول کتــاب را مثــل نان
و خوراکــی و وســایل معیشــتی الزم بخرنــد؛
بعــد کــه ایــن تامیــن شــد ،بــه زوایــد بپردازنــد.
خالصــه ،بایــد بــا کتــاب اُنــس پیــدا کننــد .در
غیــر ایــن صــورت ،جامعــه ایرانــی بــه هــدف و
آرزویــی کــه دارد -کــه حــق او هــم هســت-
نخواهــد رســید »...
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ت
دک� ستاری در چ� ی ن
اردمه� اجالس ساالنه و جشنواره ب�ت� ی�نهای پ�رک فناوری پ�دیس
گزارش

امروز زیستبوم کارآفرینی
در کشور ایجاد شده است
 مریـم حـیدری 

چهاردهمیـن اجلاس سـاالنه و جشـنواره
برترینهای پارک فنـاوری پردیس معاونت علمی
بـا حضور سـورنا سـتاری ،معاون علمـی و فناوری
رئیـسجمهـور و اعضـای هیئـت امنـای پـارک
پردیـس بـا هـدف تقویـت همافزایـی و همگرایی
شـرکتهای دانشبنیـان ،ارائـه گـزارش عملکرد
یکسـاله پـارک ،آگاهـی از آخریـن اقدامـات و
دسـتاوردهای شـرکتهای عضـو و رونمایـی از
دسـتاوردهای برجسـته فناورانـه برگزار شـد.
10
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سـتاری در این مراسـم گفت« :امروز خوشـحالم
میبینم بسـیاری از مباحثی که از روز اول مطرح
کردیـم ،تبدیـل به گفتمـان علمی و فنـاوری در
کشـور شده اسـت .در گذشته مفاهیمی همچون
آمـوزش یا پژوهش جـزو وظایف دانشـگاهها بود،
امـا امـروز واژه کارآفرینـی و اقتصـاد دانشبنیـان
نیـز در کنـار ایـن مباحث قرار گرفته اسـت».
رئیـس سـتاد توسـعه فرهنـگ علـم ،فنـاوری و
اقتصـاد دانشبنیـان کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه

امـروز علـم و فناوری در کشـورها حرف نخسـت
را میزنـد ،افـزود« :خوشـحالم کـه بحثهایـی
همچـون شـرکتهای دانشبنیـان و اقتصـاد
دانشبنیـان تبدیـل بـه گفتمان در کشـور شـده
اسـت .این تغییر رویکرد تغییری مثبت در کشـور
محسـوب میشـود .در حـال حاضر شـرکتهای
دانشبنیـان در کشـور پیشـرفت خوبـی کردهاند.
در بازدیـدی کـه از یکـی از ایـن شـرکتها در
اراک داشـتیم ،دیدیـم این شـرکت خـط تولید و
دسـتگاهی را بـدون هیـچ کمـک دولتی سـاخته
اسـت کـه تـا دیـروز در کشـور وجـود نداشـت.
این دسـتگاه یکی از مشـکالت مـا در مخزنهای
 CNGرا برطـرف میکنـد .ایـن همـان ایجـاد
زیسـتبوم کارآفرینی و بهرهگیـری از خالقیت در
کشـور است».
سـتاری بـا بیـان اینکـه فضـای مناسـب بایـد
بـرای آغـاز کسـبوکار شـرکتها ایجـاد شـود،
گفـت« :پـارک فنـاوری پردیـس چتـری بـرای
شـرکتهای دانشبنیـان اسـت .امروز شـاهد آن
هسـتیم که زیسـتبوم کارآفرینـی در این پارک
ایجـاد شـده اسـت».
در ایـن اجلاس ،همچنیـن هشـت محصـول
فناورانـه نیـز در حوزههای الکترونیـک ،مکانیک،
نانـو ،دارویـی و ارتباطی با حضـور معاون علمی و
فنـاوری رئیس جمهـور رونمایی شـد.
«دالفمپریدیـن» از شـرکت نانوحیـات دارو بـا
کارایی «بهبود عالیـم حرکتی در بیماران مبتال
به اماس»« ،رادیو مایکرویو دیجیتال» از شرکت
مهندسـی سـازگان ارتبـاط با کارایـی «برقراری
ارتبـاط رادیویـی دوطرفـه روی دو فرکانـس
مسـتقل با ظرفیت « ،»16Eدسـتگاه بارگذاری
دینامیتـی خطـی» از شـرکت آریانـا مـدرن
صنعت مورد اسـتفاده در «بارگـذاری دینامیتی
سـازهها ،قطعـات و مکانیسـمهای صنعتـی،
خودرویـی و هوایـی»« ،درایـو آسانسـوری» از
شـرکت فنی مهندسـی سـنابرق توان با قابلیت
اسـتفاده در «انـواع آسانسـورهای کششـی
(غیرهیدرولیـک)»« ،دسـتگاه اندازهگیـری
زاویـه تمـاس دینامیکـی مایعـات» از شـرکت

نانومتـری پـژوه بـرای «اندازهگیـری زاویـه
تمـاس دینامیکـی مایعـات جهـت دسـتیابی
بـه خـواص و ویژگـی کاربردی آنهـا»« ،یونیت
نظـارت و کنتـرل مرکـزی سیسـتم شـارژر» از
شـرکت الکترونیـک سـپیدافرا بـرای «کنتـرل،
مانیتورینـگ و حفاظت از شـارژرها و باتریهای
نصبشـده و اتاقهـای باتری و پایـش و نظارت
بـر اجـزای سیسـتم»« ،نوروتـک» از شـرکت
نانوحیـات دارو بـرای «کنتـرل عالیـم نوروپاتی
بیمـاران مبتال به دیابـت»« ،محصوالت مصرفی
درمانهـای پیشـرفته نابـاروری» از شـرکت
دانشبنیـان تکویـن شـامل «وسـایل کمکـی و
مصرفـی جهـت انجـام عملهـای  IUI، IVFو
فریـز جنیـن و درمـان بیماریهای نابـاروری»،
هشـت محصـول جدیـدی هسـتند کـه در این
گردهمایـی ،توسـط معاونـت علمـی و فنـاوری
رئیـس جمهـور رونمایی شـدند.
همچنیـن در ایـن مراسـم از شـرکت ناریـن ایده
پاسـارگاد بهعنـوان همگـرای برتـر صنعـت و
دانشـگاه ،شـرکت مدیریـت پروژههـای صنعتـی
ابـدال بهعنـوان جهانگـرای برتـر ،شـرکت
آسـانپرداخت پرشـین بهعنـوان ارزشآفریـن
برتـر ،صنـدوق توسـعه فناوریهـای نویـن
بهعنـوان همافـزای برتر ،شـرکت حسگرسـازان
آسـیا بهعنـوان فنآفریـن برتـر ،شـرکت پـژوه
گسـتر مهـد بهعنـوان کارآفریـن برتـر ،شـرکت
حسگرسازان آسـیا فناور برتر ،ستاد ویژه توسعه
فنـاوری نانـو بهعنـوان همیـار برتـر شـرکتهای
عضـو پـارک پردیـس ،معاونـت حقوقی ریاسـت
جمهـوری بهعنوان سـازمان برتر همـکار پارک و
شـرکتهای عضو ،شـرکت فنـاوری فراطیف پویا
بهعنـوان نـوآور برتـر و شـرکت سـازگان ارتبـاط
بهعنـوان برتریـن شـرکت دانشبنیـان پـارک
فنـاوری پردیـس ،جایزه ویـژه خود را از سـتاری
دریافـت کردند.
در بخـش دیگری از این مراسـم ،معـاون علمی و
فنـاوری رئیس جمهـور از پروژه در حال سـاخت
مجتمع فرهنگی ،ورزشـی پـارک فناوری پردیس
معاونـت علمی نیز بازدیـد کرد.
سرآمد /شماره بیستوهفتم /شهریور نود و پنج
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علــی جنتــی ،وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی،
در مراســم اختتامیــه نخســتین جشــنواره
محتــوای دیجیتــال بــا اشــاره بــه همــکاری
و حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری از تبدیــل مراکــز مجتمــع اســتانی
شــبکههای فرهنــگ بــه شــتابدهنده
تولیــد محتــوای دیجیتــال گفــت« :حمایــت و
همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری حرکتــی
رو بــه جلــو بــرای توســعه و شــکوفایی ظرفیت
بالقــوه ایــن حــوزه تولیــد محتــوای دیجیتــال
اســت و بــا همــکاری دیگــر بخشهــا ماننــد
دانشــگا ه صنعتــی شــریف ظرفیــت بالقــوه
و توانمنــدی جوانــان مســتعد اســتانها
شــکوفا میشــود .محتــوای دیجیتــال یکــی
از بخشهــای مهمــی اســت کــه اهمیــت آن
در ســالهای اخیــر روزبــهروز بیشــتر شــده
و در ســطح ســازمانی ،منطقــهای ،ملــی و
بینالمللــی حجــم زیــادی از پــول و ســرمایه
بــرای ایجــاد ایــن محتــوا و ابزارهــای ذخیــره،
توزیــع و تحویــل آن بــه کار بــرده شــده
اســت .درواقــع محتــوای دیجیتــال بــه تلفیــق
محتــوا و فنــاوری دیجیتــال و بــه مجموعــه
ویــژهای از تولیــدات و خدمــات در بازارهــای
محتــوای عمومــی ،رســانهها و صنایــع خــاق
میپــردازد.
تولیــد محتــوای دیجیتــال امــروزه یکــی
از اولویتهــای جــدی در حــوزه فنــاوری
و کارآفرینــی اســت .حمایــت از فنــاوران
تولیــد محتــوا باعــث افزایــش ثــروت ملــی
خواهــد شــد .از نگاهــی دیگــر ،آینــده
متعلــق بــه کشــورهای تولیدکننــده محتــوا
در زمینههــای مختلــف و بهخصــوص
زمینههــای فرهنگــی اســت .توجــه بــه ایــن
مهــم ،یعنــی «ایجــاد زیرســاخت فرهنگــی
بــرای افزایــش تولیــد ملــی محتــوای
دیجیتــال» ،از اساســیترین راهبردهایــی
اســت کــه بایــد ســرمایهگذاری ویــژهای را
شــامل شــود .درواقــع ،ســرمایهگذاری در
صنایــع خــاق فرهنگــی از یــک طــرف و

فرهنگســازی از طــرف دیگــر ،زیربنــای
توســعه کشــور محســوب میشــود .از مــوارد
ضــروری بــرای رســیدن بــه توفیقــات بیشــتر
در ایــن زمینــه ،تدویــن «نقشــه راه تولیــد
محتــوای فرهنگــی دیجیتــال کشــور» بــرای
افــق چشــمانداز اســت».
وی بــا اشــاره بــه جمعیــت فارغالتحصیــل
در کشــور ابــراز کــرد« :بــا توجــه بــه شــرایط
جمعیتــی کشــور و حضــور نیــروی کار جــوان
کــه قریــب بــه اتفــاق آنهــا دارای مــدرک
لیســانس و فوقلیســانس هســتند و هــر
ســاله بــه تعــداد آنهــا افــزوده میشــود،
ایــن ضــرورت خودنمایــی میکنــد کــه در
ســطح اقتصــادی بایــد برنامههــای ویــژه در
نظــر گرفتــه شــود .پژوهشهــا و آمارهــای
موجــود نشــان میدهنــد کــه ایجــاد شــغل
در زمینــه تولیــد ،توزیــع و محتــوای دیجتــال
نظیــر بــازی ،نرمافزارهــای کاربــردی،
پویانمایــی و برنامههــای تحــت وب بســیار
کمهزینهتــر از زمینههــای دیگــر فنــاوری
اســت .ایجــاد نزدیــک بــه دو هــزار شــغل در
شــبکه ملــی فرهنــگ مرکــز فنــاوری اطالعات
و رســانههای دیجیتــال بــا همــکاری معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در چنــد
ســال اخیــر ،ازجملــه مــواردی اســت کــه
صحــت ایــن ادعــا را ثابــت میکنــد.
ســهم  ICTدر اقتصــاد دنیــا بــه بیــش از
 ٣٥٠٠میلیــارد یــورو میرســد و پیشبینــی
میشــود ایــن عــدد در ســال  ٢٠٢٠بــه
 ٥٠٠٠میلیــارد یــورو برســد .اگــر نســبت بــه
جمعیــت کشــور یــک درصــد از ایــن مبلــغ
در ایــران محقــق شــود ٣٥ ،میلیــارد یــورو
یعنــی حــدود  ١٣٥هــزار میلیــارد تومــان
ســهم ایــران از اقتصــاد ICTدنیــا خواهــد
بــود .در حــال حاضــر حــدود  ٧٠هــزار
میلیــارد تومــان ســهم ســاالنه فعلــی اقتصــاد
حــوزه  ICTکشــور اســت و مــا بایــد تــاش
کنیــم بــا توســعه کســبوکارهای جدیــد
در جــذب  ٦٥هــزار میلیــارد تومــان ایــن
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اقتصــاد کوشــا باشــیم .ایــن مبلــغ میتوانــد
در حــوزه محتــوای دیجیتــال محقــق شــود.
پتانســیل بــاالی فرهنگــی و علمــی کشــور و
وجــود جوانــان خوشفکــر ،هنرمنــد ،خــاق و
هوشــمند میتوانــد بهعنــوان فرصتــی بــزرگ
در تولیــد محتــوای دیجیتــال کشــور مطــرح
باشــد».
جنتــی بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــورهای
مختلــف ،هــدف از اجــرای برنامههــای
اقتصــادی ،افزایــش اشــتغال و ثــروت اســت،
افــزود« :ایــن اشــتغال از طریــق بنگاههــای
بــزرگ ایجــاد و ثروتآفرینــی از طریــق
شــرکتهای کوچــک و متوســط پیگیــری
میشــود .ایجــاد  ٤٠٠خانــه فرهنــگ دیجیتال
در سراســر کشــور توســط وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی و تبدیــل مجتمعهــای
فرهنگــی دیجیتــال بــه مراکــز شــتابدهنده
بــا مشــارکت معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری در نیمــه دوم ســال جــاری،
حرکتــی رو بــه جلــو بــرای محقــق کــردن
برنامههــای راهبــردی تدوینشــده در ایــن
وزارتخانــه اســت».
جنتــی دربــاره ایــن جشــنواره نیــز بیــان کــرد:
«درخصــوص جشــنواره حاضــر اطالعــات
مــن نشــان میدهــد کــه ایــن جشــنواره
بــا انتخــاب  ٣٣تیــم از میــان بیــش از ١٠٠
تیــم ثبتنامشــده بــا یــک برنامــه دقیــق
کار خــود را آغــاز کــرده اســت .محورهــای
انتخابشــده بــرای تولیــد محتــوا بــه عقیــده
مــن هوشــمندانه و متناســب بــا نیازهــای
ضــروری کشــور بــوده اســت« .ســبک زندگــی
ســالم»« ،فرهنــگ و جامعــه» و «کارآفرینــی
و اقتصــاد دانشبنیــان» محورهــای اصلــی
جشــنواره بودهانــد».

باید از استارتآپهای این حوزه حامیت کرد

پرویــز کرمــی ،دبیر ســتاد توســعه
فرهنــگ علــم ،فنــاوری و اقتصــاد
دانشبنیــان معاونــت علمــی بــا
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اشــاره بــه توانمنــدی بالقــوه کشــور در عرصــه
تولیــد محتــوای دیجیتــال مبتنــی بــر الگوهــای
بومــی عنــوان کــرد« :ظرفیــت خودجوشــی کــه
تعــدادی از دانشــجویان خــاق و مســتعد در
حــوزه تولیــد محتــوای دیجیتــال در ایــن
جشــنواره نشــان دادنــد ،ضــرورت ورود نهادهای
اجرایــی و حامــی را بــه عرصــه حمایــت از
تولیدکننــدگان محتــوای دیجیتــال دوچنــدان
میکنــد .بنابرایــن بایــد بســتر الزم بــرای
شــکوفایی و خالقیــت و نــوآوری جوانــان ایــن
عرصــه فراهــم شــود تــا بتوانیم ســهم خــود را از
بازارهای بینالمللی بازیابی کنیم».
پرویــز کرمــی بــا اشــاره بــه حمایــت معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از
شــکلگیری شــرکتهای نوپــای ایــن حــوزه
عنــوان کــرد« :معاونــت علمــی در ایــن زمینــه
بســتر حمایتــی مناســبی را شــامل تســهیالت
ســربازی ،وام ،مشــاوره و معافیتهــای
مالیاتــی و تعامــل بــا دســتگاههای اجرایــی
بــرای جلــب حمایــت از آنــان ارائــه میدهــد».
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس
جمهــوری بــا بیــان اینکــه چرخــه ایــده
تــا محصــول و تولیــد ثــروت در حــوزه تولیــد
محتــوای دیجیتــال مســتلزم شــکلگیری
زیس ـتبوم فنــاوری و کارآفرینــی ایــن حــوزه
اســت ،افــزود« :در ایــن حــوزه کــه بــا اقدامــات
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی پیونــد و
تعامــل جــدی برقــرار اســت ،زمینههــای
الزم بــرای گفتمانســازی علــم ،فنــاوری و
فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان انجــام
میشــود تــا زیرســاختهای مــورد نیــاز
فعــاالن تولیــد محتــوا در یــک بســتر مردمــی
و بومــی و بــا تکیــه بــر ظرفیتهــای بخــش
خصوصــی فراهــم شــود».
پرویــز کرمــی بــا تاکیــد بــر شــکلگیری
زیســتبوم فنــاوری در حــوزه محتــوای
دیجیتــال کشــور ،بــه ردهبنــدی پایگاههــای
اینترنتــی در وبســایت الکســا در کشــورهای
مختلــف دنیــا اشــاره کــرد و ادامــه داد« :در

اغلــب کشــورهای دنیــا 10 ،تــا  20رتبــه اول
الکســا مربــوط بــه وبســایتهای آمریکایــی
اســت ،امــا در ایــران ،در میــان هفــت رتبه اول
برتــر ســایتهای پربیننــده ،بــه وبســایتها
و اســتارتآپهای ایرانــی ماننــد آپــارات،
دیجــیکاال و کافهبــازار میرســیم.
خوشــبختانه فضــای حاکــم بــر دانشــگاهها
و مراکــز علمــی و پژوهشــی کشــور اســتقبال
خوبــی را از ایــن عرصــه بــه دنبــال داشــتهاند
و حرکــت در مســیر ثروتآفرینــی از محتــوای
فرهنــگ فناورانــه آغــاز شــده اســت».
برگــزاری جشــنواره ملــی ایــران ســاخت بــرای
توجــه بــه توانمنــدی هــای داخلــی
دبیــرکل نخســتین جشــنواره ملــی فرهنگــی
هنــری «ایــران ســاخت» بــه برگــزاری
نخســتین جشــنواره ملــی ایرانســاخت بــا
همــکاری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
و صــدا و ســیما بــا هــدف توجهبخشــی بــه
توانمندیهــای نیــروی انســانی و تولیــدات
دانشبنیــان ســاخت داخــل اشــاره کــرد و
گفــت« :ایرانســاخت بــا توجــه بــه چالــش
فرهنگــی حمایــت از تولیــدات فرهنگــی
بــرای فضــای مجــازی و بــا دو هــدف عمــده
حمایــت از تولیــدات کاال و خدمــات داخلــی و
تولیــد محتــوای مناســب ایــن حــوزه در فضــای
عمومــی و مجــازی کشــور راهانــدازی شــده
اســت .ایــن رویــداد بــا هــدف جریانســازی
در حمایــت از تولیــدات ســاخت داخــل و
دانشبنیــان و تولیــد محتــوا بــرای فضــای
مجــازی و نفــی واردات غیرضــرور برگــزار
میشــود« .ایــران ســاخت» همچنیــن در
راســتای پیشــبرد برنامــه اقتصــاد مقاومتــی بــر
لــزوم ایجــاد جریانســازی ،تحــول فرهنگــی،
حركــت بــه ســوی توســعه پایــدار علــم و
فنــاوری و حمایــت از تولیــد ســاخت داخــل و
تبدیــل بــه ارزش کــردن برندهــای ایرانــی در
چهارچــوب اقتصــاد دانش بنیــان ،تاکیــد دارد».
فرآینــد مجوزهــای نشــر محتــوای دیجیتــال
بــرای برگزیــدگان جشــنواره

مرتضــی موســویان ،رئیــس مرکــز فنــاوری
اطالعــات و رســانههای دیجیتــال ،نیــز بــا
اشــاره بــه صــدور مجوزهــای نشــر محتــوای
دیجیتــال بــرای برگزیــدگان ایــن جشــنواره
گفــت« :بــا تســهیل ســازوکارهای پیچیــده
صــدور مجوزهــای الزم بــرای فعالیــت فعــاالن
تولیــد محتــوای دیجیتــال ،زمینــه ورود
فعــاالن ایــن عرصــه بــه حــوزه کســبوکار
فراهــم میشــود».
دبیــر علمــی نخســتین جشــنواره تولیــد
محتــوای دیجیتــال ،بــا اشــاره بــه ضریــب
نفــوذ بــاالی اینترنــت و بســترهای فنــاوری
اطالعــات در کشــورمان گفــت« :بالــغ بــر یــک
میلیــارد خانــوار در سراســر جهــان بــه شــبکه
اینترنــت دسترســی دارنــد کــه در کشــور مــا
نیــز حــدود  40میلیــون نفــر از مــردم ایــران
آنالیــن و  53درصــد از آنــان حداقــل در یــک
شــبکه اجتماعــی عضویــت دارنــد».
موســویان از برگــزاری دومیــن دوره ایــن
جشــنواره در آذر مــاه ســال جــاری خبــر
داد و گفــت« :دومیــن دوره ایــن جشــنواره
آذرمــاه ســال جــاری و همزمــان بــا برگــزاری
نمایشــگاه رســانههای دیجیتــال بــا مشــارکت
جدیتــر فعــاالن ایــن حــوزه در مصــای
تهــران برگــزار میشــود».
در ادامــه ایــن مراســم بــا حضــور علــی جنتی،
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،پرویــز کرمی،
دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری و
اقتصــاد دانشبنیــان ،رضــا روســتا آزاد ،رئیــس
جشــنواره و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
صنعتــی شــریف ،امیرحســین اســدی ،دبیــر
اجرایــی ،و مرتضــی موســویان ،دبیــر علمــی
ایــن جشــنواره برگزیــدگان و شایســتگان
دیپلــم افتخــار مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.
اختتامیــه نخســتین جشــنواره تولیــد محتوای
دیجیتــال ایــران بــا حمایــت ســتاد توســعه
فرهنــگ علــم ،فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان
معاونــت علمــی  15شــهریور مــاه در وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی برگــزار شــد.
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ستاری در ج�ع افتخارآفرینان املپیادی:

گزارش

چهره جامعه را استعدادهای برتر
به سود اقتصاد دانشبنیان
تغییر میدهند
سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری،
در مراسم تقدیر از مدالآوران طالی المپیادهای
جهانی و کشوری با اشاره به نقش استعدادهای برتر
و دانشآموزان در تغییر فرهنگ جامعه به سود اقتصاد
دانشبنیان گفت :استعدادهای برتر و جوان کشور
ازجمله المپیادیها میتوانند با خالقیت ،نوآوری و
ثبات قدم خود تغییرات جدی در فرهنگ جامعه ایجاد
کنند و با اصالح جامعه به سود اقتصاد دانشبنیان
منشأ یک بازساخت اساسی فرهنگی باشند.

رضورتایجادزیستبومکارآفرینیونوآوری

او آینده کشور را گرهخورده با سرنوشت جوانان
مستعد ،فناور و نوآور دانست و افزود :اکنون که
جامعه در مقطع حساس تغییر مسیر از یک اقتصاد
نفتی به دانشبنیان است و نیروی انسانی در این
اقتصاد اهمیت باالیی دارد ،نقش استعدادهای برتر
و نخبگان در سرنوشت کشور پررنگتر و مهمتر
از پیش است .رئیس ستاد توسعه فرهنگ علم،
فناوری و اقتصاد دانشبنیان با بیان اینکه برای
شکوفایی استعدادهای جوانان و تحقق اقتصاد
دانشبنیان باید فضای فرهنگی به منظور ایجاد
زیستبوم کارآفرینی و نوآوری تغییر پیدا کند،
افزود :از الزمههای این تغییر ،دانشگاهی است که
به دنبال جذب و تربیت و پرورش بهترین دانشجو
باشد ،قراردادهای ارتباط با صنعت منعقد کند و
مهمتر از همه جوانانی هستند که بدون واهمه از
شکست ،بارها و بارها تالش میکنند و حرکت در
مسیر اهدافشان را شجاعانه ادامه میدهند.
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دست برتر کشور در نیروی انسانی جوان

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،دست برتر
کشور را در بهرهمندی از نیروی انسانی جوان دانست
و گفت :با دارا بودن فارغالتحصیالن رشتههای فنی و
مهندسی فراتر از کشورهایی همچون آمریکا ،بیش از
 32میلیون جوان زیر  30سال و بیش از پنج میلیون
دانشجو ،جلوتر از کشورهای توسعهیافته قرار داریم.
اقتصاد دانشبنیان صرفا نیازمند خروجی علمی
نیست ،بلکه دانشآموز و دانشجوی شجاع ،معتقد و
متدین میتواند زمینه تغییر و حرکت را با ایجاد بستر
فرهنگی مناسب فراهم کند .ستاری بر ضرورت احیای
فرهنگ نوآوری ،کارآفرینی و نخبهپروری کشور اشاره
کرد و افزود :این فرهنگ سالیان سال در کشور زنده
بوده ،اما با تکیه صرف به درآمد نفتی به دست فراموشی
سپرده شد .بهطوریکه نوآوری و اتکا به توانمندیهای
فردی جای خود را به وابستگی به منابع زیرزمینی و
چاه نفت داد که موجب شد جامعه برای سرمایههای
اصلی خود کمتر اهمیتی قائل باشد .معاون علمی و
فناوری رئیسجمهوری ،تعریف استخدام دولتی و
کارمندی بهعنوان رسالت و هدف استعدادهای جوان
رابزرگترینتوهینبهمفهوموجایگاهنخبگیدانست
و گفت :جوانان برای استخدام دولتی و کارمند دولت
بودن تربیت نشدهاند و برای استعداد برتر و نخبهای
که با نوآوری و خالقیت خود میتواند به حل مشکل
جامعه بپردازد ،نباید چنین رویکردی داشته باشد.
رئیسبنیادملینخبگانبابیاناینکهکسبرتبهبرتر
ی آغاز مسیر حرکت
دانشگاهی یا کسب مدال المپیاد 

استعدادهای برتر است ،افزود :درحالیکه بسیاری از
استعدادهای برتر تصور میکنند مسیر را تا انتها طی
کردهاند ،باید بدانند صرفاً استعداد ذاتی آنان کشف
شده است و هنوز ابتدای راه هستند ،ضمن اینکه
مسیری طوالنی توأم با چالشهای بسیاری پیش رو
دارند که خانوادهها موظفاند آنان را در ادامه این مسیر
و تبلور خالقیتها همراهی کنند.

خروجــی مطلــوب دبیرســتانها در
مقایســه بــا دیگــر کشــورها

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری خروجی
نظام آموزش و پرورش کشور را مطلوب ارزیابی کرد
و گفت :با وجود انتقاداتی که به نظام آموزشی کشور
وجود دارد ،خروجی دبیرستانهای کشور ما بهتر
از بسیاری کشورهاست و گرچه کاستیهایی وجود
دارد ،اما نظام آموزشی کارآمدی خود را در تربیت
افراد مستعد علمی نشان داده است .او زحمات
وزارت آموزش و پرورش و باشگاه دانشپژوهان
جوان در پرورش و تربیت استعدادهای درخشان
را ستودنی برشمرد و گفت :در دورههای پیاپی
المپیادها نتایج موفقیتآمیزی را در سطوح کشوری
و جهانی کسب کردهاند و بنیاد ملی نخبگان وظیفه
خود میداند با حمایت از آنان ،مسیر اثرگذاری و
تبدیل استعداد به نخبه فناور و نوآور را هموار کند.

حامیــت معاونــت علمــی و تجهیــز 615
شرسای دانشآمــوزی به آزمایشــگاه
پژوهـ 
نانوفناوری

علیاصغر فانی ،وزیر آموزش و پرورش ،در این مراسم
با اشاره به گسترش پژوهشسراهای دانشآموزی
با همکاری و حمایت معاونت علمی و فناوری
گفت :معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری 64
پژوهشسرا را به آزمایشگاه نانوفناوری با تجهیزات
ساخت ایران مجهز کرده است و در سال تحصیلی
 ،95-96در  615منطقه کشور  615پژوهشسرا
فعالیت میکنند .فانی به مشارکت سهمیلیون و
سیصد دانشآموز مقطع ابتدایی از بین هفتمیلیون
و پانصدهزار شرکتکننده در جشنواره جابربن
حیان اشاره کرد و افزود :دانشآموزان مقطع ابتدایی

جشنواره جابربن حیان دستاوردها و نوآوریهای خود
را ارائه میکنند و این جشنواره در کنار جشنوارههای
جوان و نوجوان خوارزمی ،گامی برای ارتقای کیفیت
حوزه تعلیم و تربیت است .او برگزاری مسابقات و
المپیادها را ترغیبکننده و در راستای ایجاد و افزایش
انگیزه دانشآموزان برشمرد و گفت :سالهای پیش
اغلبدانشآموزانرغبتیبهفعالیتهایآزمایشگاهی
و به کار بردن دانش در عمل نداشتند که با برگزاری
مسابقات آزمایشگاهی عالقه دانشآموزان به این
موضوع بهطور چشمگیری افزایش پیدا کرد.

سال 94؛ درخشانترین دوره املپیادها

فانی ادامه داد :برگزاری المپیادها و مسابقات علمی
بهعنوان روشی برای ارتقای کیفیت و کمیت مشارکت
دانشآموزان در رده مدرسه ،منطقه ،استان ،کشور
و بینالملل نشاندهنده فراگیر کردن موضوع علم
در کشور است .وزیر آموزش و پرورش سال  94را
درخشانترین سال در دریافت مدالهای المپیاد
جهانی برشمرد و در این خصوص گفت :در این
سال تمام تیمهای شرکتکننده در عرصه جهانی
رتبه تکرقمی و هر تیم حداقل یک مدال برای
کشورمان به ارمغان آوردند .در ادامه این مراسم با
حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری،
وزیر آموزش و پرورش ،رئیس مرکز ملی پرورش
استعدادهای درخشان و رئیس دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجایی از دارندگان مدال طالی المپیادهای
جهانی و کشوری در رشتههای ادبی ،ریاضی ،شیمی،
فیزیک،زیستشناسی،کامپیوتر،نجومواخترفیزیک
و نیز روسا و اعضای کمیتههای علمی تقدیر شد.
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دارو�
جشنوارهای ب� عطر و طعم گیاهان
ی

گزارش

اقدام و عمل دانشبنیان
پیشراناقتصادمقاومتی
 فائـزه کرمـی 
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کشــور ایــران منبــع غنــی و بینظیــر گیاهــان
دارویــی اســت .هــزاران ســال ایــن گیاهــان
مبنــای توســعه علــم پزشــکی در ایــن ســرزمین
بودنــد کــه دانشــمندانی چــون ابنســینا و
زکریــای رازی و جابربنحیــان را بــه دنیــا هدیــه
داد .مدتهــا بــود کــه اهمیــت گیاهــان دارویــی
و نقشــی کــه در اقتصــاد دانشبنیــان و پیشــبرد
اهــداف اقتصــاد میتواننــد ایفــا کننــد ،بــه
فراموشــی ســپرده شــده بــود .امــا چنــد ســالی
اســت کــه بــه همــت معاونــت علمــی فنــاوری
ریاســت جمهــوری بــه این مقولــه توجه ویــژهای
شــده اســت .شــهریورماهی کــه گذشــت ،تهــران
در نمایشــگاه بینالمللــی میزبــان ســومین دوره
جشــنواره گیاهــان دارویــی بــود کــه عــاوه بــر
پژوهشگــران ،نظــر دولتمــردان را نیــز بــه خــود
جلــب کــرد .گــزارش مبســوط ایــن رویــداد را در
پــی میخوانیــد.

نقشــه راه توســعه گیاهان دارویــی و طب
ســنتی رومنایی شــد

بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس
جمهــوری در ســومین جشــنواره و نمایشــگاه
ملــی گیاهــان دارویــی فرآوردههــای طبیعــی و
طــب ســنتی ایــران ،نقشــه راه اجراییســازی
ســند ملــی گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی
رونمایــی شــد.
در ایــن رویــداد ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی
و فنــاوری رئیــس جمهــوری ،محمــود حجتــی،
وزیــر جهادکشــاورزی ،محمــد مخبردزفولــی،
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،و جمعی
از فنــاوران و متخصصــان حــوزه گیاهــان دارویــی
و طــب ســنتی حضــور داشــتند.
ایــن نقشــه راه کــه از ســال  1395تــا  1404را
در نظــر دارد ،بــه کوشــش ســتاد توســعه علــوم و
فنــاوری گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی معاونت
علمــی تهیــهشــده اســت.
بــه گفتــه محمدحســن عصــاره ،دبیــر علمــی
ایــن جشــنواره و نمایشــگاه« ،نقشــه راه توســعه
گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی» از «ســند ملــی

گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی» کــه توســط
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تدویــنشــده،
برگرفتــهشــده اســت.
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری گیاهــان دارویــی و
طــب ســنتی معاونــت علمــی گفــت :در تدویــن
ایــن نقشــه راه نمایندگانــی از وزارت بهداشــت
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،وزارت جهــاد
کشــاورزی ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت،
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،وزارت کار
و امــور اجتماعــی ،جهــاد دانشــگاهی ،مرکــز
همکاریهــای فنــاوری و نــوآوری ،ســازمان
محیــط زیســت و ســازمان اســتاندارد کوشــش
داشــتهاند.
در نقشــه راه اجراییســازی ســند ملــی گیاهــان
دارویــی و طــب ســنتی برخــی از ارگانهــای
نامبردهشــده برنامــه عملیاتــی خــود را تــا ســال
 1404ارائــه کردهانــد و بــه چشـمانداز ،مبانــی و
ارزشهــای بنیادیــن ،اصــول حاکــم ،ذینفعــان و
مفاهیــم کلــی اشــاره شــده اســت.

جشــنواره گیاهــا ن دارویــی بــا شــعار
«اقــدام و عمــل دانشبنیــان ،پیــران
اقتصــاد مقاومتــی»

محمدحســن عصــاره ،دبیــر علمــی ســومین
جشــنواره و نمایشــگاه ملــی گیاهــان دارویــی
فرآوردههــای طبیعــی و طــب ســنتی ،شــعار
ایــن رویــداد را «اقــدام و عمــل دانشبنیــان،
پیشــران اقتصــاد مقاومتــی» اعــام کــرد و
گفــت :مــا اعتقــاد داریــم بــا توجــه بــه مولفههــا
و شــاخصهایی شــامل درونگــرا ،بروننگــر،
مردممحــور ،عدالتمحــور و دانشبنیــان کــه
بــرای اقتصــاد مقاومتــی تعریــفشــده اســت،
اقتصــاد مقاومتــی از مســیر اقتصــاد دانشبنیــان
عبــور میکنــد.
بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال  95بــا عنــوان
«اقتصــاد مقاومتــی ،اقــدام و عمــل» تصــور مــا
ایــن اســت کــه برگــزاری جشــنواره و نمایشــگاه،
ارائــه محصــوالت فناورانــه ،ارائــه محصــوالت
دانشبنیــان و حضــور بخشهــای خصوصــی،
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درواقــع تجلــی و تبلــور و مصــداق اقــدام و عمــل
در ســال  95محســوب میشــود.
وی افــزود :فرهنگســازی ،اتصــال حلقههــا،
وصــل حلقــه فنــاوری ،تجاریســازی ،حضــور
کارآفرینــان و غیــره بــوی ایــن را میدهنــد
کــه مــا بتوانیــم در جهــت اشــتغال مناســب،
کارآفرینــی و اســتفاده از منابــع داخلــی بهصورت
ش افــزوده بــاال اقــدام کنیــم.
فناورانــه و بــا ارز 

رشــد چشــمگیر رشکتکننــدگان در ایــن
جشــنواره و منایشــگاه

عصــاره آمــار شــرکتکنندگان و محصــوالت
بخشهــای مختلــف ایــن جشــنواره و نمایشــگاه
را بــه ایــن صــورت توضیــح داد 487 :شــرکت
تولیــدی صنعتــی بخــش خصوصــی در ســومین
جشــنواره و نمایشــگاه ملــی گیاهــان دارویــی
فرآوردههــای طبیعــی و طــب ســنتی حضــور
خواهنــد داشــت کــه از ایــن تعــداد  146شــرکت
دانشبنیــان اســت .در مقایســه بــا دوره اول و دوم
ایــن جشــنواره بــه ترتیــب  20و  350شــرکت
را شــاهد بودیــم ،کــه بــا وجــود مشــکالتی کــه
در کشــور داریــم ،ایــن رشــد حضــور بســیار
امیدبخــش اســت.
درمجمــوع  2800محصــول ارائــه میشــود
کــه بــه ترتیــب در دوره اول و دوم  800و 1100
محصــول در ایــن رویــداد ارائــه شــد .از ایــن
تعــداد  450محصــول فناورانــه و دانشبنیــان
هســتند کــه در بانــک اطالعاتــی محصــوالت
فناورانــه ثبــت شــدهاند.
 147مرکــز علمــی شــامل دانشــگاه ،پژوهشــگاه،
مرکــز تحقیقاتــی و غیــره در ایــن رویــداد حضور
پیــدا میکننــد .ایــن تعــداد در دور اول و دوم بــه
ترتیــب  90و  120واحــد بــوده اســت.
بــه گفتــه او ،بایــد نگــرش درســت را از جوانــان
و نوجوانــان شــروع کــرد .در ایــن دوره نیــز بــرای
نخســتین بــار جشــنواره دانشآمــوزی گیاهــان
دارویــی و طــب ســنتی به جشــنواره و نمایشــگاه
گیاهــان دارویــی ،فرآوردههــای طبیعــی و طــب
ســنتی افــزوده شــده اســت.
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عصــاره توضیــح داد :بیــش از 700گــروه
فنآفریــن از طریــق پژوهشســراهای آمــوزش
و پــرورش بــه ایــن رویــداد معرفــی شــد کــه بــا
توجــه بــه محدودیتهــای مکانــی تنهــا 100
فنــاوری از قشــر دانشآمــوز در ایــن جشــنواره
حضــور بــه هــم میرســاندند.
ماننــد دورههــای گذشــته فــن بــازاری
ی شــده بــود کــه حــدود  70فنــاوری
طراحــ 
نســبتا پیچیــده ورود پیــداکردنــد و  17گــروه
تســهیلگر و کارگــزار حضــور داشــتند تــا حلقــه
واســط میــان فنــاوران و ســرمایهگذاران باشــند.
بیــش از  250نفــر از ســرمایهگذاران دعــوت
شــدهاند کــه امیدواریــم ایــن فناوریهــا مــورد
توجــه قــرار گیــرد و انعقــاد تفاهــم و قــرارداد
بــرای انتقــال دانــش فنــی در ایــن بخــش انجــام
شــود.

سالمتکده

عصــاره بــا اشــاره بــه اینکــه ماننــد ســال
گذشــته بخــش ســامتکده بــرای ســومین دوره
جشــنواره و نمایشــگاه ملــی گیاهــان دارویــی
فرآوردههــای طبیعــی و طــب ســنتی در نظــر
گرفتــهشــده بــود ،گفــت :از طــرف وزارت
بهداشــت و درمــان یــک ســامتکده بــا حضــور
 30پزشــک متخصــص در تخصصهــای
مختلــف طــب ســنتی ،خدمــات رایگانــی را در
طــول جشــنواره بــه بازدیدکننــدگان ارائــه دادند.
عصــاره بــا تاکیــد بــر تفــاوت ســامتکده و
درمانــگاه گفــت :در ســامتکده افــراد ســالم نیــز
مراجعــه میکننــد .بــه عبــارت دیگــر اصــول
حفــظ ســامتی کــه در طــب ســنتی مــا آورده
شــده اســت ،فرهنگســازی میشــود.

هربراتوم

عصــاره از بخــش دیگــری کــه در ســومین دوره
جشــنواره و نمایشــگاه ملــی گیاهــان دارویــی
فرآوردههــای طبیعــی و طــب ســنتی بــرای
نخســتین بــار پیشبینــیشــده بــود ،بهعنــوان
«هربراتــوم» نــام بــرد و گفــت :هربراتــوم به معنی

نگـهداری و معرفــی گیاهــان زنــده اســت .در این
بخــش گونههــای مختلفــی را کــه بیشــترین
اســتفاده را در طــب ســنتی دارنــد ،قــرار دادهایــم
کــه بــه نزدیــک  400گونــه میرســند.

کارگاههایآموزشیتخصصی

بــه گفتــه دبیــر علمــی ســومین جشــنواره و
نمایشــگاه ملــی گیاهــان دارویــی فرآوردههــای
طبیعــی و طــب ســنتی ،کارگاههای آموزشـیای
کــه در ایــن جشــنواره برگــزار میشــود ،بــه
دنبــال مطالبــی کــه معمــوال در جامعــه آمــوزش
داده میشــود ،نیســت .بلکــه بــه دنبــال حــل
گرههایــی اســت کــه بحــث تجاریســازی،
انتقــال فنــاوری و جریــان اقتصــاد دانشبنیــان
شــکل بگیــرد.
در ایــن کارگاههــا برندســازی ،صادرات ،آشــنایی
بــا بازارهــای هــدف ،آشــنایی بــا نظــام گمرکــی،
آشــنایی بــا روشهــای طــب ســنتی ،روشهــای
ثبــت دارو و روشهــای دیگــری بــرای افــرادی
کــه بــه دنبــال آن هســتند ،بهدقــت آمــوزش
دادهشــود و در ایــن کارگاههــا نزدیــک بــه 150
تــا  200نفــر آمــوزش دیدنــد.

رومنایی از میراث مکتوب

عصــاره توضیــح داد :بیــش از  14هــزار نســخه
میــراث مکتــوب توســط دانشــمندان مــا تهیــه
شــده اســت .همانطــور کــه در ســالهای
گذشــته مشــاهده شــد ،برخــی کتابهــا کــه
بــه زبــان فارســی ترجمــه نشــده بــود و بهعنــوان
منبــع اساســی هســتند ،در بخــش احیــای
میــراث مکتــوب طــب ســنتی ترجمــه و آثــار
جدیــد رونمایــی میشــوند .نزدیــک بــه  400اثــر
فاخــر در ایــن بخــش ارائــه خواهــد شــد.

رومنایــی از «نقشــه راه توســعه گیاهــان
دارویــی و طــب ســنتی»

دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان
دارویــی و طــب ســنتی معاونــت علمــی با اشــاره
بــه اینکــه در ســومین جشــنواره و نمایشــگاه

ملــی گیاهــان دارویــی فرآوردههــای طبیعــی و
طــب ســنتی رونماییهــای مختلفــی صــورت
گرفــت ،گفــت :مهمتریــن ایــن رونماییهــا
«نقشــه راه توســعه گیاهــان دارویــی و طــب
ســنتی» اســت.
او دربــاره «نقشــه راه توســعه گیاهــان دارویــی
و طــب ســنتی» گفــت :تفــاوت نقشــه و ســند
ایــن اســت کــه اســناد مســائل ،سیاســتها
و مبانــی کلــی را داراســت .ایــن اســناد کلــی
اگرچــه بهعنــوان یــک ســند باالدســتی تکیـهگاه
محکمــی بــرای مــا محســوب میشــود ،امــا
بــرای دقیــق و ریــز کــردن تکالیــف بایــد عددهــا
توســط وزارتخانههــای مســئول تبدیــل شــود.
عصــاره توضیــح داد :در مــاده  6ایــن ســند آورده
شــده اســت کــه دســتگاههایی کــه در ارتبــاط
بــا صنعــت گیاهــان دارویــی ،طــب ســنتی و
فرآوردههــای طبیعــی مســئول هســتند ،شــامل
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
وزارت جهــاد کشــاورزی ،وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
وزارت کار و امــور اجتماعــی ،ســازمان محیــط
زیســت ،ســازمان اســتاندارد و بخشهایــی کــه
مکلــف هســتند در ارتبــاط بــا اجراییســازی و
عملیاتــی کــردن ایــن ســند نقــش ایفــا کننــد،
معرفــی شــدهاند.
ایــن وزارتخانههــا طــی یــک و نیــم ســال
گذشــته تکالیــف خــود را بــهصــورت عــدد بیــان
کردنــد و مــا در هــر زمــان میتوانیــم رصــد
کنیــم در کجــای کار قــرار گرفتهایــم .ایــن بــه
صــورت یــک نقشــه بســیار روشــن میتوانــد مــا
را بــه اهــداف خــود نزدیــک کنــد.

رشــد و توســعه گیاهــان دارویــی در
ســا لهای اخیــر

دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان
دارویــی و طــب ســنتی معاونــت علمــی بیــان
کــرد :از ســال  92که ســند شــورای ملــی انقالب
فرهنگــی تصویــب شــد ،جهتگیریهــای
خوبــی در کشــور صــورت گرفــت کــه موجــب
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انجــام حــرکات جدیــدی اســت.
تعــداد داروهــا و فرآوردههــای طبیعــی در
فهرســت رســمی وزارت بهداشــت از  138قلــم
در دهــه دوم انقــاب اســامی بــه  938قلــم در
اواخــر ســال  91و بــا رشــد صددرصــدی بــه
 1713قلــم در مــرداد ســال  95رســیده اســت.
عصــاره دربــاره تعــداد دارو و فرآوردههــای طــب
ســنتی ،بهعنــوان مقولــه جدیــد در کشــور،
گفــت :ایــن تعــداد در فهرســت رســمی وزارت
بهداشــت از  121قلــم در پایــان ســال  91بــه
 746قلــم در مــرداد ســال  95ارتقــا پیــدا کــرد.
بــه گفتــه او ،ســهم مصــرف داروهــای گیاهــی و
مکملهــای طبیعــی از یــک و نیــم درصــد در
ســبد مصــرف بــه چهــار درصــد ارتقــا پیــدا کرده
اســت.
دبیــر علمــی ســومین جشــنواره و نمایشــگاه
ملــی گیاهــان دارویــی فرآوردههــای طبیعــی و
طــب ســنتی بــا اشــاره بــه ســطح زیــر کشــت
گیاهــان دارویــی ،بیــان کــرد :در چهــار ســال
اخیــر زعفــران ،خانــواده نعناعیــان و چاییــان کــه
بیشــترین مــواد موثــر را دارا هســتند ،همچنیــن
زرشــک و گل محمــدی از  128هــزار هکتــار بــا
بیــش از  40درصــد رشــد بــه  181هــزار هکتــار
افزایــش پیــدا کــرده اســت.
او بــا بیــان ســرانه مصــرف کــه از  30گــرم بــه
 248گــرم رشــد یافتــه اســت ،گفــت :کاهــش
برداشــت از گیاهــان ممنــوع و مشــروط در
عرصههــای طبیعــی ایــران ،بــا فشــار ســنگینی
کــه توســط دســتگاههای مســئول رخ داده
اســت ،بــه  100هــزار هکتــار کاهــش برداشــت
رســیده اســت.
طب ــق اف ــق برنام ــه بای ــد  800ه ــزار هکت ــار
کاهـــش برداشـــت از گیاهـــان ممنـــوع و
مش ــروط اتف ــاق بیفت ــد و ب ــه ج ــای آن ای ــن
گیاهـــان از طبیعـــت اقتبـــاس ،اهلـــی و وارد
شـــرایط زراعـــی شـــده و کشـــت شـــود .در
اینج ــا بای ــد رش ــد و توس ــعه کش ــت آنه ــا
را داشـــته باشـــیم.
در چنــد ســال گذشــته بیــش از  35هــزار هکتار
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گیاهــان اهلیشــده بـ ه صــورت کشــت در اراضی
زراعــی توســعه ســطح داشــتهاند .یعنــی از
طرفــی برداشــت از طبیعــت شــکننده و گیاهــان
نــادر کــه گنجینــه و ذخایــر بانــک ژن هســتند،
کاهــشیافتــه و بــه جــای آن ایــن گیاهــان اهلی
شــده و در شــرایط زراعــی توســعه کشــت پیــدا
میکننــد .ایــن سیاســتی اســت کــه بهطــور
جــدی بایــد دنبــال شــود.

تم اصلی جشنواره «زعفران» است

دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان
دارویــی و طــب ســنتی معاونــت علمــی بــا نــام
بــردن تــم اصلی ســومین جشــنواره و نمایشــگاه
ملــی گیاهــان دارویــی فرآوردههــای طبیعــی و
طــب ســنتی بهعنــوان «زعفــران» گفــت :دوره
گذشــته ایــن تــم باریجــه بــوده اســت و در نظــر
داریــم در هــر دوره یــک گیــاه را بــرای تــم
جشــنواره در نظــر بگیریــم .زعفــران ســلطان
گیاهــان دارویــی کشــور مــا محســوب میشــود.
از  77300هــزار هکتــار در ســال  91بــه  96هزار
هکتــار در ســال  95رســیدهایم کــه توســعه
بســیار خوبــی اســت .زعفــران بومــی کشــور
ماســت و  94درصــد تولیــد آن در کشــور مــا
صــورت میگیــرد .ایــن گیــاه از ارزشافــزوده
بســیار باالیــی برخــوردار اســت کــه البتــه از
ارزشافــزوده آن کــ م بهــره میبریــم.
ایــن گیــاه پاییــزه اســت و از مصــرف آب بســیار
پایینــی برخوردار اســت .ســازگاری بســیار باالیی
دارد و بایــد توســعه کمــی و کیفــی آن را در
سیاســتهای توســعه قــرار دهیــم.

فرهنگســازی و معرفــی رشکتهــای
دانشبنیــان

پرویــز کرمــی ،دبیر ســتاد توســعه فرهنــگ علم،
فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت علمــی،
نیــز دربــاره ســومین جشــنواره و نمایشــگاه
ملــی گیاهــان دارویــی فرآوردههــای طبیعــی
و طــب ســنتی ایــران گفــت :ایــن جشــنواره در
راســتای فرهنگســازی و معرفــی شــرکتهای

دانشبنیــان ایــن حــوزه و بــه همــت ســتاد
توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان دارویــی و طب
ســنتی معاونــت علمــی بــ ه صــورت دوســاالنه
برگــزار میشــود.
ایــن رویــداد حمایتهــای کشــور مــا از
پتانســیلها و توانمندیهــای شــرکتهای ایــن
حــوزه را بــروز و ظهــور میدهــد.
ســومین جشــنواره و نمایشــگاه ملــی گیاهــان
دارویــی فرآوردههــای طبیعــی و طــب
ســنتی ایــران بخشهــای مختلفــی عــاوه
بــر نمایشــگاه و جشــنواره داشــت؛ ازجملــه
فــن بــازار تخصصــی ،ســامتکده ،کارگاههــای
آموزشــی ماننــد دوره گذشــته ،هــم ویــژه
مــردم و هــم ویــژه شــرکتهای دانشبنیــان.
در راســتای فرهنگســازی نیــز بخــش
دانشآمــوزی بــه ایــن رویــداد افــزوده شــده
اســت.
اکثــر ســتادهای معاونــت علمــی بــه ســمت
حــوزه دانشآمــوزی ســوق پیــدا کردهانــد
تــا ترویــج و فرهنگســازی از پایــه نهادهــای
آموزشــی دنبــال شــود .در ایــن دوره محصــوالت
جدیــد و شــرکتهای جدیــدی کــه بهتازگــی
بــه ایــن حــوزه افــزودهشــدهاند ،تعــداد قابــل
توجهــی را تشــکیل میدهنــد.

منایشــگاه گیاهــان دارویــی فرهنــگ
اســتفاده از داروهــای گیاهــی را در کشــور
توســعه میدهــد

وزیــر امــور خارجــه نیــز از ایــن نمایشــگاه دیــدار
کــرد .وی گفــت :نمایشــگاه گیاهــان دارویــی در
ایجــاد فرهنــگ اســتفاده از داروهــای گیاهــی در
کشــور نقــش موثــری دارد و حرکــت خــوب و
مبارکــی اســت.
محمدجــواد ظریــف ،در بازدیــد از ســومین
نمایشــگاه گیاهــان دارویــی افــزود :فرهنــگ
اســتفاده از گیاهــان دارویــی در کشــور بــه جــای
داروهــای صنعتــی و برخــی داروهــای بــا عوارض
بــاال بســیار حرکــت خــوب و پســندیدهای اســت
و بایــد ایــن حرکــت را توســعه داد.

وی ادامــه داد بنــده چنــدان تخصصــی در زمینــه
گیاهــان دارویــی نــدارم و ســعی میکنــم در ایــن
زمینــه زیــاد اظهــار نظــر نکنــم .ولــی بهعنــوان
مصرفکننــده ایــن محصــوالت ،ایجــاد فرهنــگ
اســتفاده از گیاهــان دارویــی را ضــروری میدانــم.
ظریــف بــا اشــاره بــه بهرهمنــدی از محصــوالت
گیاهــان دارویــی در زندگــی روزمــره ،بیــان کــرد:
مــن یکــی از مصرفکننــدگان گیاهــان دارویــی
هســتم و از عرقیــات مختلفــی اســتفاده میکنم.
بنابرایــن از هــر کاری کــه در جهــت توســعه ایــن
فرهنــگ باشــد ،حمایــت میکنــم.
صــرف نظــر از امکانــات فنــی و صادراتــی
محصــوالت گیاهــی کــه در کشــور وجــود دارد،
گســترش و ترویــج فرهنــگ اســتفاده از ایــن
داروهــا در کشــور نیــز ضــروری اســت کــه ایــن
نمایشــگاه میتوانــد در ایجــاد آن نقــش موثــری
داشــته باشــد.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی ،وزیــر کشــور ،نیــز
از ســومین نمایشــگاه ملــی گیاهــان دارویــی،
فرآوردههــای طبیعــی و طــب ســنتی ایــران
بازدیــد کــرد.
در ایــن بازدیــد کــه از غرفههــای منتخــب و
محصــوالت تولیــدی شــرکتها و موسســات
حــوزه گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی
در نمایشــگاه صــورت گرفــت ،توضیحاتــی
درخصــوص ایــن محصــوالت و نقــش آنهــا در
توســعه اقتصــاد دانشبنیــان و صنعــت گیاهــان
دارویــی کشــور توســط متخصصــان ایــن حــوزه
ارائــه شــد.
در پایــان ســومین جشــنواره و نمایشــگاه ملــی
گیاهــان دارویــی فرآوردههــای طبیعــی و طــب
ســنتی کــه  15تــا  18شــهریور مــاه برگزار شــد،
برگزیدگانــی بهعنــوان برترینهــا مــورد تشــویق
قــرار گرفتنــد .ایــن برترینهــا شــامل فنــاور
برگزیــده ،ســرمایهگذار برگزیــده ،فنآفریــن
برگزیــده ،داروی برگزیــده ،داروســاز برگزیــده،
پزشــک ،مــدرس ،اســتاد ،پیشکســوت ،کشــاورز
پیــشرو ،مختــرع ،نــوآور و صادرکننــده نــوآور
بودنــد.
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گفتوگو
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برنامههای استانی امسال
در سطح ملی برگزار میشوند
 ماجـده مقـدم 
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استان فارس به سبب وجود
دانشگاههایی که کم از
دانشگاههای پایتخت ندارند،
همواره در حوزههای دانش
و فناوری از استانهای
پیشرو بوده است .همین
مسئله نیز توقع ما را از
بنیاد نخبگان این استان
باال میبرد و مسئوالن این
بنیاد نیز بر این موضوع
واقف هستند .بنیاد نخبگان
استان فارس با برنامههایی
که در سال قبل و در سال
جدید داشته ،نشان داده
است که میخواهد بنیادی
در حد و اندازه نام استان
فارس باشد .دکتر حبیب
شریف ،رئیس بنیاد نخبگان
این استان ،در گفتوگوی
پیش رو به تشریح این
برنامهها پرداخته است.

 در سال گذشته چه برنامههایی در استان فارس
برگزار کردید؟
در سال گذشته ما در پنج حوزه اصلی «نوآوری و
کارآفرینی»« ،اجتماعات نخبگانی»« ،فرهنگی و
توانمندسازی»« ،برنامهریزی و نظارت» و «روابط عمومی
و ارتباطات» برنامههایی را در نظر گرفتیم.
در حوزه نوآوری و کارآفرینی ،با استفاده از پتانسیل
موجود بومی اقدام به طراحی و پیادهسازی رویدادهای
کارآفرینی کردیم .این رویدادها با این هدف برگزار شدند
تا به شرکتهای نوپا آموزش دهیم چگونه مسئلهمحور و
کاربردی مشکالتشان را حل کنند و با چالشهای حوزه
تخصصی خود روبهرو شوند .در این رویدادها در طول چهار
روز ارزشهای پیشنهادی برای ایجاد کسبوکار خلق و
پیادهسازی میشوند.
در همین راستا سه رویداد در حوزههای گردشگری،
تجهیزات پزشکی و حملونقل و لجستیک برگزار شد و
برگزیدگان هر دوره با ورود به دورههای پیششتاب تحت
آموزشهای رایگان قرار گرفتند .رویکرد اصلی ترویج
فرهنگ کارآفرینی بود که این مهم از طریق برگزاری
رویدادهای کارآفرینی ،کارگاههای آموزشی و حضور در
مراکز آموزش عالی استان پیگیری شد.
مضاف بر این ،در همین حوزه کارگاه خالقیت برای نوآوری
در کسبوکار به روش گوگل  ،CSIکارگاه خالقیت برای
نوآوری در کسبوکار شهرستان فسا ،برگزاری تور نوآوری
در دانشگاه صنعتی شیراز ،بازدید استعدادهای برتر استان
از کارخانجات مخابراتی  ITMCو مرکز رشد خوشه
فناوری ،نشست هماندیشی ترویج فرهنگ کارآفرینی با
هیئت رئیسه دانشگاه شیراز و سمینار آموزشی با موضوع
«آشنایی با راهاندازی شرکتهای نوپا و کسب و کار
دانشبنیان» برگزار شد.
در حوزه اجتماعات نخبگانی نیز هدف اصلی این بود که
زمینه فراهم شود تا استعدادهای برتر در قالب گروههای
نخبگانی در جامعه تاثیر داشته باشند .به همین دلیل با
طراحی برنامه «مدارس فصلی خالقیت و ایدهپردازی» و
حمایت از برنامههای مختلف گروههای دانشجویی فعال
در حوزههای گوناگون در قالب کانونها و انجمنهای
علمی-دانشجویی این هدف را دنبال کردیم .همچنین
برای آموزش مهارتهای مورد نیاز دانشآموزان مقطع
متوسطه ازجمله خالقیت ،تفکر و کارگروهی ،مدل
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«مدارس فصلی خالقیت و ایدهپردازی» را
بر پایه آموزش فعالیت -محور و پروژه -محور
طراحی کردیم .این طرح در طول یک سال
تحصیلی در چهار مرحله و در قالب برنامههای
شآموزان مقطع متوسطه
دو تا سه روزه برای دان 
تحصیلی برنامهریزی شده و مفاهیم مورد نظر
از طریق برگزاری کارگاههای مفرح ،بازیها و
مسابقات خالق ،بازدیدهای علمی و همچنین
نشست دانشآموزان با نخبگان و استعدادهای
برتر به مخاطب منتقل میشود .این برنامه در
سال  94در شهرستانهای کازرون و جهرم برای
 240دانشآموز مقطع متوسطه اجرایی شده و
در سال  95قرار است در دیگر شهرستانهای
متقاضی عملیاتی شود.
از دیگر فعالیتهای این حوزه میتوان مواردی
ازجمله برگزاری کارگاه ایدهپردازی ویژه
دانشآموزان مقطع متوسطه در شهرستان الر،
برگزاری کارگاه تدریس خالق ویژه سرگروههای
آموزشی آموزش و پرورش شهرستان کازرون،
برگزاری کارگاه «خالقیت و ایدهپردازی» در
موسسه علمی -فرهنگی علی ابن حمزه(ع)،
همکاری در برگزاری پنجمین دوره از مسابقات
خالقیت ابنسینا و همکاری در اجرای برنامه زنگ
تفریح در دانشگاه را نام برد.
 درباره برنامه زنگ تفریح بیشتر توضیح
دهید.
این برنامه به صورت کارگاهی است برای آشنایی
دانشآموزان در شرف فارغالتحصیلی با رشتههای
دانشگاهی .این طرح در دانشگاههای شیراز برگزار
میشود تا دانشآموزان بدانند تحصیل در هر
رشتهای درنهایت منجر به چه اتفاقاتی میشود
و وضعیت کسبوکار در این رشته چگونه است
و براساس این اطالعات با آگاهی انتخاب رشته
کنند.
 در سایر حوزهها چه فعالیتی داشتید؟
یکی از مهمترین برنامههای بنیاد در حوزه فرهنگی
و توانمندسازی ،برگزاری اردوی جهادی سالمت
و درمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و
بسیج جامعه پزشکی استان فارس بود تا نخبگان
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و استعدادهای برتر جوان با مشکالت و نیازهای
جامعه آشنا شوند و از توانمندیهای آنها برای
رفع این مشکالت استفاده شود .درنهایت این کار
از طرفی موجب خدمترسانی به اقشار محروم
میشود و از سویی دیگر استعدادهای برتر جوان
با نخبگان و اساتید آشنا میشوند .تیمسازی
و ایجاد ارتباطات علمی و شغلی بین این افراد
نیز از دیگر نتایج این برنامه است .برای مثال در
سال گذشته  25نفر از نخبگان ،استعدادهای برتر
و استعدادهای درخشان حوزه علوم پزشکی از
طرف بنیاد در دو بیمارستان صحرایی شهرستان
اقلید در مرداد ماه و شهرستان فیروزآباد در بهمن
ماه شرکت و خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار
محروم ارائه کردند.
همچنین اختصاص حساب کاربری رایگان
برای استفاده از مقاالت علمی مرکز منطقهای
اطالعرسانی علوم و فناوری برای همه استانها،
تخصیص حسابهای اشتراک رایگان  ADSLبه
میزان  10مگابایت به بنیاد فارس و به نخبگان و
استعدادهای برتر استان ،دیدار جمعی از صاحبان
استعدادهای برتر با قهرمانان جنگ تحمیلی
«آسایشگاه جانبازان» ،برگزاری دومین شب
بنیاد کودک و نخبگان به همراه ضیافت افطار
در ماه مبارک رمضان ،ایجاد تسهیالت مشاوره
حقوقی جهت افراد تحت حمایت ،نشست
هماندیشی جمعی از نخبگان و استعدادهای
برتر با نیروی انتظامی استان ،فراهم کردن
امکان استفاده رایگان نخبگان و استعدادهای
برتر استان از برنامه نمایش فیلم سینما فرهنگ
شیراز ،فراهم کردن تسهیالت استفاده از استخر
و سونا برای نخبگان و استعدادهای برتر فارس
و اردوی تفریحی-سیاحتی باغهای گل محمدی
شهرستان میمند فارس از دیگر اقداماتی است
که در این حوزه انجام دادهایم.
از طرفی یکی دیگر از ماموریتهای بنیادهای
نخبگان استانی ،تکریم و الگوسازی از نخبگان
استان است .به همین دلیل بنیاد فارس با
برگزاری جلساتی با حضور استعدادهای برتر
جوان و مسئوالن استان ،ضمن تکریم و تجلیل از

نخبگان ،فرصتی برای ارتباط نزدیک و رودرروی
استعدادهای برتر جوان و الگوپذیری از آنها فراهم
کرد .چاپ کتاب زندگینامه اساتید برگزیده جایزه
عالمه طباطبایی(ره) بهعنوان باالترین جایزه بنیاد
ملی نخبگان در دستور کار است .در سال گذشته
تعداد دو جلسه تکریم و الگوسازی از نخبگان استان
برگزار شد و مقدمات چاپ کتاب زندگینامه سه نفر
از برندگان جایزه عالمه طباطبایی(ره) انجام شد که
در آینده نزدیک چاپ میشوند.
 نخبگان استانی شما چه کسانی هستند؟
پیش از این  14نفر از اساتید دانشگاه شیراز
و دانشگاه علوم پزشکی برنده جایزه عالمه
طباطبایی(ره) بودند و با اضافه شدن دو نفر دیگر،
دکتر خدادوست و دکتر شرقی ،به جمع برندگان
این جایزه در سال  ،94تعداد این اساتید به 16
نفر رسید.
 لطفا برنامههای دیگرتان را توضیح دهید.
در حوزه برنامهریزی و نظارت ،اهم برنامههای بنیاد،
نظارت دقیق بر اجرای آییننامههای جوایز تحصیلی
در دانشگاههای استان و همچنین طرح شهاب بود.
اولین مرحله طرح شهاب در سال تحصيلي -94
 1393با انتخاب دانشآموزان پايه چهارم ابتدايي
ناحیه  4شیراز با پوشش  4800دانشآموز در
 117مدرسه برگزار شد و در مرحله دوم طرح
نیز در سال تحصیلی  1394-95با پوشش بیش
از  16754دانشآموز در  209مدرسه در دو ناحیه
 3و  4شهرستان شیراز در حال اجراست.
کارشناسان ،معاون و رئیس بنیاد نخبگان استان
فارس ،در راستای وظیفه نظارتی خود در سال 94
عالوه بر حضور فعال در ستاد اجرایی طرح شهاب
استان ،از بیش از  220کالس در مدارس مجری
طرح شهاب بازدید کردند.
در حوزه روابط عمومی و ارتباطات نیز از مهمترین
اقدامات صورتگرفته ،انعقاد تفاهمنامه همکاری
با فرماندهی نیروی انتظامی ،سازمان آموزش و
پرورش ،دانشگاه علمی و کاربردی و اتاق بازرگانی
استان فارس ،اصالح زیرساختهای مربوط به
تارنمای بنیاد نخبگان استان فارس ،شرکت در
جشنواره ملی رویش شیراز ،حضور در دانشگاه

علوم پزشکی و نشست هماندیشی با دانشجویان
همزمان با روز معرفی دانشگاه ،حضور در جشنواره
دانشجویی حرکت ،برگزاری نشست خبری رویداد
کارآفرینی پرش ،نشست خبری و تجلیل و تقدیر
از خبرنگاران حوزه نخبگان ،معرفی بیش از
 100نفر از نخبگان و استعدادهای برتر به صدا
و سیما و همچنین طراحی و چاپ بروشورها،
بنرها و پوسترهای اطالعرسانی مرتبط با حوزه
فعالیتهای بنیاد است.
عالوه بر آنچه گفته شد ،یکی دیگر از اقدامات
اصلی بنیاد نخبگان فارس در سال گذشته،
تمرکززدایی فعالیتهای خود از مرکز استان و
حضور در شهرستانهای دیگر بود .با این هدف
سفر به شهرستانهای کازرون ،جهرم ،الر ،فسا،
فیروزآباد ،اقلید و آباده صورت پذیرفت و در
جلساتی با مسئوالن شهرستانها اهداف مدنظر
پیگیری شد.
 چه برنامهای برای سال جاری دارید؟
برنامههایی را که از سال گذشته داشتیم ،ادامه
میدهیم و آن را در شهرستانهای دیگر نیز اجرا
میکنیم .برخی از کارها را به درخواست بنیاد ملی
نخبگان گسترش و تداوم میدهیم .یکی از کارها
همین بحث مدرسه فصلی خالقیت و ایدهپردازی
است که حالت کلیتری از برنامه دوست علمی
است .دومین نشست ساالنه کارآفرینی را هم
برگزار کردهایم تا از افراد فعال در حوزه کارآفرینی
قدردانی شود .اجرای برنامههای دیگر مثل زنگ
تفریح نیز همچنان به قوت خود باقی است.
 خواستهها و نیازهای شما در بنیاد استان
فارس چیست؟
ما مشکالت بودجه را به کمک اعتبارات محلی
و خیرین تامین میکنیم و سعی میکنیم اکثر
مشکالت را در سطح استان حل کنیم .اما در حال
حاضر مشکل اصلی ،محل فعلی ساختمان بنیاد
است که برای تخلیه آن به ما اخطار داده شده
است .کاش یک مقدار هم اختیارات بیشتری به
استانهایی داده شود که پتانسیل کافی دارند و
امتحان خود را پس دادهاند تا دستشان در انجام
کارها بازتر باشد.
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گفتوگو

گ
ار� ب� و فروش حمصوالت ن
وط�
ن�یه به چالشها و موانع ب�ز ی
مد� دانشبنیان
در گفتوگو ب� سه ی

چه کنیم که «ایران ساخت» خوب بفروشد؟
 لیـال مهـداد 
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اهمیت اعتامدسازی برای مشرتی

طی سالهای اخیر شنیدن
از اقتصاد و شرایط مربوط به
آن برای اکثر ما امری متداول
شده است .گویی ب ه دنبال این
هستیم تا کورسویی از امید
بیابیم که به قول عامه بازاریان،
بازار تکانی بخورد .بازاری که
چند سالی میشود تحریمها
نبضش را کند کردهاند و به جز
تولیدکنندگان ،عامه مردم چشم
به تحوالت سیاسی بستهاند .اما
در این میان شاید نقطه مغفول،
تولید داخل و حمایت از آن
باشد؛ تصمیمی که در بلندمدت
بیشک نسلهای بعدی را در
زمره جوامع توسعهیافتهها قرار
خواهد داد .برای رسیدن به
پاسخ اینکه چطور به این آرمان
دست بیابیم ،پای صحبتهای
سه تولیدکننده دانشبنیان
نشستهایم که در ادامه میخوانید.

پارستـــکرخ ،شـــرکتی دانشبنیـــان
اســـت کـــه مدیرعاملـــی آن را مهـــدی
میراحمـــدی بهعهـــده دارد؛ شـــرکتی
نوپـــا کـــه تنهـــا ســـهســـال از تولـــدش
میگـــذرد و در زمینـــه تولیـــد محصـــوالت
زیســـتفناورانه ،گیاهـــان دارویـــی و
داروهـــای گیاهـــی فعالیـــت میکنـــد.
ایـــن شـــرکت در مشـــهد واقـــع شـــده و
محصـــوالت شناختهشـــده بـــازار مربـــوط
ب ــه خ ــود و محص ــوالت جدی ــد و بیرقی ــب
در ایـــن بـــازار را تولیـــد و عرضـــه میکنـــد؛
محصوالتـــی کـــه بـــه گفتـــه مدیرعامـــل
شـــرکت همتـــراز بـــا نمونههـــای خارجـــی
آن اســـت و در زمینـــه محصـــوالت جدیـــد
نیـــز باکیفیـــت ظاهـــر شـــده اســـت.
محصـــوالت ضدعفونیکننـــده پرمصـــرف و
شناختهشـــده کـــه نیـــاز بـــه تبلیغـــات نیـــز
ندارنـــد و بـــا برندهـــای مختلـــف در بـــازار
وجـــود دارنـــد ،یکـــی از تولیـــدات ایـــن
شـــرکت اســـت .اســـپری تحتفشـــار بـــرای
اســـتریل درمانگاههـــا و بیمارســـتانها
و اســـپری ضدقـــارچ و ضدباکتـــری دو
محصـــول جدیـــد و بـــدون نمونـــه مشـــابه
خارجـــی پارستـــکرخ هســـتند .البتـــه
ایـــن شـــرکت محصـــول جدیـــد دیگـــری
را بـــهزودی وارد بـــازار میکنـــد تـــا
جوابگـــوی مشـــکلی باشـــد کـــه چنـــد
ســـالی میشـــود در حواشـــی مشـــهد در
فصـــول بازگشـــایی مـــدارس گاهـــی حالـــت
بحـــران بـــه خـــود میگیـــرد؛ اســـپری
ضدشـــپش کـــه طـــی ســـالهای اخیـــر
میـــزان داروهـــای وارداتـــی جوابگـــوی
آن نب ــوده و ب ــه گفت ــه میراحم ــدی گاه ــی
ایـــن کمبـــود ســـبب شـــده از خمیـــر
دنـــدان اســـتفاده شـــود .بـــه رســـم بـــازار
تجـــارت ،پارستـــکرخ نیـــز بـــه اهمیـــت
تبلیغـــات پیبـــرده و بـــه شـــیوههای
گوناگـــون ســـعی دارد محصـــوالت خـــود را
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بـــه مصرفکننـــده معرفـــی کنـــد .ایـــن
شـــرکت بـــه دلیـــل داشـــتن محصـــوالت
مختلـــف بـــرای طیفهـــای گوناگـــون
جامعـــه از راهکارهـــا و شـــیوههای مختلـــف
بـــرای تبلیغـــات ســـود میبـــرد .مدیرعامـــل
شـــرکت در ایـــن رابطـــه میگویـــد« :مـــا
ســـعی کردهایـــم تبلیغاتمـــان بـــهروز باشـــد
و بـــا زمانـــه پیـــش برویـــم .بـــرای همیـــن
یکــی از راههــای تبلیغاتمــان فضــای مجــازی
و بهرهگیـــری از شـــبکههای اجتماعـــی
اس ــت .البت ــه ب ــه ای ــن مس ــئله ه ــم واقفی ــم
کـــه هنـــوز تبلیغـــات چهرهبهچهـــره
روشـــی جوابگوســـت .بـــرای همیـــن از
شـــرایط ،محافـــل ،نمایشـــگاههای مرتبـــت
و ...بـــرای معرفـــی محصوالتمـــان اســـتفاده
میکنیـــم تـــا مخاطبانمـــان اطالعـــات
کافـــی بـــرای تبلیغـــات چهرهبهچهـــره
داشـــته باشـــند ».پارستـــکرخ محصـــوالت
شناختهشـــده خـــود را بـــا قـــرارداد بســـتن
بـــا شـــرکتهای پخـــش مویرگـــی و
پخـــش عمـــده بـــه دســـت مصرفکننـــده
میرســـاند .البتـــه ایـــن شـــرکت از ســـایت
نیـــز در راســـتای جـــذب مشـــتری و
تبلیغـــات محصوالتـــش اســـتفاده میکنـــد.
میراحمـــدی تبلیغـــات یکســـری از
محصـــوالت شـــرکت را پروســـهای دقیـــق
و نیازمنـــد بـــه زمانبنـــدی میخوانـــد.
«برخـــی محصـــوالت پزشـــکی نیـــاز بـــه
ایـــن دارنـــد کـــه ویزیتورهـــا ،پزشـــکان
و داروخانههـــای مختلـــف را شناســـایی
کننـــد و براســـاس تخصـــص پزشـــکان
محصـــوالت را بـــه آنهـــا معرفـــی کننـــد.
نق ــص در ه ــر ی ــک از ای ــن چرخ ــه س ــبب
میشـــود کار ناتمـــام و ابتـــر باقـــی بمانـــد.
ایـــن شـــرکت بـــه دلیـــل نوپـــا بـــودن
هنـــوز نتوانســـته بهطـــور جامـــع و کامـــل
مخاطبـــان بـــازار خـــود را شناســـایی کنـــد
و از طریـــق شـــبکههای مجـــازی تبلیغـــات
خـــود را پوشـــش بدهـــد .البتـــه ایـــن
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مـــورد جـــزو برنامههـــای اولویـــتدار ایـــن
شـــرکت اســـت .میراحمـــدی هـــم هماننـــد
دیگـــر تولیدکننـــدگان داخلـــی حمایـــت
دولـــت را تاثیرگـــذار میدانـــد و میگویـــد:
«قطعـــا دولـــت میتوانـــد حمایتهـــا و
کمکهـــای زیـــادی داشـــته باشـــد .حـــدود
یـــک ســـال و نیـــم پیـــش مـــا تســـهیالتی
را تقاضـــا داشـــتیم ،قولهایـــی داده شـــد
و همیـــن چنـــد وقـــت پیـــش یکســـوم
آن بـــهدســـت مـــا رســـید ،درحالیکـــه
روزشـــمار پرداخـــت مـــا از روزی کـــه قـــول
داده بودنـــد ،حســـاب شـــده اســـت .اینهـــا
درواق ــع درده ــای مش ــترکی اس ــت ک ــه ب ــا
هرکســـی کـــه کار تولیـــد انجـــام میدهـــد
صحبـــت کنیـــد ،از آن خواهـــد گفـــت .دو
ســـال پیـــش در جشـــنواره شـــیخبهایی
طرحـــی را ارائـــه دادیـــم کـــه مقـــام اول را
کســـب کـــرد؛ محصـــول فوقالعـــادهای کـــه
در صنایـــع نفـــت و گاز ،صنایـــع آرایشـــی-
بهداشـــتی ،صنایـــع غذایـــی و تولیـــد نـــان
کارب ــرد داش ــت .حت ــی در صنای ــع داروی ــی
نیـــز میتـــوان از آن اســـتفاده کـــرد؛
ظ
محصولـــی دوســـتدار طبیعـــت و حافـــ 
محیـــط زیســـت .نهتنهـــا جوایزمـــان
را ندادنـــد ،بلکـــه قـــرار شـــد تســـهیالت
چهـــار درصـــدی بـــه مـــا اختصـــاص بیابـــد،
کـــه تاکنـــون از آن خبـــری نیســـت».
رســـانهها در همـــه جـــای دنیـــا کانالـــی
بـــرای ارتبـــاط بـــا مصرفکننـــده هســـتند،
امـــا میراحمـــدی چنیـــن اعتقـــادی بـــه
رســـانههای داخلـــی نـــدارد و میگویـــد:
«قبـــل از اینکـــه بـــه بحـــث رســـانه
بپردازیـــم ،بایـــد بـــه بحـــث مخاطـــب
رســـانه بپردازیـــم .رســـانههای مـــا چقـــدر
مخاطـــب دارد؟ زمانـــی کـــه مخاطـــب کـــم
اســـت ،نمیتـــوان انتظـــار داشـــت کـــه
ایـــن رســـانهها کارایـــی باالیـــی داشـــته
باشـــند .گروهـــی آنقـــدر دچـــار روزمرگـــی
و دوندگیهـــای زندگـــی هســـتند کـــه

ِ
فرصـــت زمـــان گذاشـــتن بـــرای
متاســـفانه
رســـانهها را ندارنـــد .گروهـــی هـــم کـــه
چنیـــن زمانـــی را صـــرف میکننـــد ،خیلـــی
مخاطـــب رســـانههای موجـــود نیســـتند .در
جامع ــه م ــا عوامل ــی چ ــون کیفی ــت کاغ ــذ،
داش ــتن ی ــا نداش ــتن نس ــخه الکترونی ــک و...
زنجیـــروار در موفقیـــت یـــا عـــدمموفقیـــت
رســـانه دخیـــل هســـتند .واقعیـــت ایـــن
اســـت کـــه امـــروزه بـــا چـــاپ یـــک مجلـــه
نفیـــس نمیتـــوان بهتنهایـــی تاثیرگـــذار
بـــود ،چـــون آدمهـــای امـــروز جنسشـــان
ف ــرق ک ــرده اس ــت ب ــا 10س ــال پی ــش ،ی ــا
حتـــی پنـــجســـال گذشـــته .نـــوع برخـــورد
آنهـــا و اینکـــه مایلانـــد اطالعاتشـــان
را از کجـــا بـــه دســـت بیاورنـــد ،متفـــاوت
ش ــده اس ــت .خ ــود م ــن پن ــج ،ش ــش س ــال
پیـــش تعـــدادی روزنامـــه میخریـــدم .امـــا
االن عضـــو چنـــد کانـــال هســـتم و مســـائل
و اخبـــار را از آنهـــا پیگیـــری میکنـــم.
تبلیغ ــات را ه ــم از همی ــن طری ــق دریاف ــت
میکنـــم ».میراحمـــدی مصرفکننـــده را
آخری ــن ه ــدف ه ــر تولیدکنن ــدهای و تاثی ــر
حمای ــت ای ــن قش ــر را انکارناپذی ــر میدان ــد
و میگوید«:بحـــث اصلـــی فرهنـــگ اســـت.
در حـــال حاضـــر بزرگتریـــن مســـئلهای
کـــه بـــا آن روبـــهرو هســـتیم ،البتـــه بعـــد
از بحـــران آب کـــه البتـــه بحـــران آب نیـــز
ریشـــه در فرهنـــگ دارد ،همـــان فرهنـــگ
اســـت .برخـــی رویکردهـــا کـــه در جامعـــه
مـــا اتفـــاق میافتـــد ،مشـــخص نیســـت
فرصـــت اســـت یـــا تهدیـــد .وابســـته
شـــدهاند بـــه دنیـــای مجـــازی و از آن
سوءاســـتفاده میکننـــد .در حـــال حاضـــر
در ایـــن شـــرایط میتـــوان متوجـــه شـــد
نـــگاه جامعـــه بـــه کـــدام ســـمت اســـت و
ب ــه چ ــه اهمی ــت میدهن ــد و ب ــا ش ــناخت
اینهـــا میتـــوان خـــود را در ایـــن مســـیر
ق ــرار داد و دی ــده ش ــد .م ــردم بای ــد اعتم ــاد
کنن ــد .ع ــدم اعتم ــاد آنه ــا دالی ــل زی ــادی

دارد .زمان ــی ک ــه م ــن کارمن ــد از کارم ک ــم
میگـــذارم ،احســـاس میکنـــم همـــه
آدمهـــا نیـــز کـــمکاری و کمفروشـــی دارنـــد
و ب ــرای همی ــن فض ــای بیاعتم ــادی ایج ــاد
میش ــود و ب ــه هم ــه ج ــا س ــرایت میکن ــد
و درنتیج ــه ب ــه محص ــوالت دیگ ــر کش ــورها
اعتم ــاد میکنی ــم .باوره ــای اش ــتباهی ه ــم
داریـــم .تـــا فرهنگســـازی شـــود و باورهـــا
تغییـــر کنـــد ،زمـــانزیـــادی میطلبـــد.
البتـــه بایـــد مـــردم اعتمـــاد کننـــد و
تولیدکنن ــدگان ه ــم ج ــواب اعتم ــاد آنه ــا
را بدهنـــد».

حامیت بیشرتی میخواهیم

فنـــاوری آنتنهـــای کارن شـــرکت
دانشبنی ــان دیگ ــری اس ــت ک ــه در زمین ــه
کابلهـــا ،آنتنهـــای گیرنـــده ،شاســـی
اســـتارت ،ریمـــوت و ...فعالیـــت میکنـــد
و چهـــار ســـالی میشـــود کـــه در کـــرج
روی پـــا ایســـتاده اســـت .محســـن کابلـــی،
مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت ،میگویـــد« :مـــا
در زمینـــه مخابـــرات فعالیـــت میکنیـــم و
دو حـــوزه را پوشـــش میدهیـــم؛ حـــوزه
اول نظامـــی اســـت و مشـــتریان مشـــخصی
دارد .بعـــد از اینکـــه بـــا شـــرکت قـــرارداد
میبندنـــد ،شـــرکت موظـــف بـــه ارائـــه
خدمـــات بـــه آنهـــا میشـــود .در ایـــن
زمینـــه رقابـــت خاصـــی وجـــود نـــدارد،
چـــون تنهـــا شـــرکتهای مخابراتـــی
خـــاص در ایـــن عرصـــه فعالیـــت میکننـــد.
امـــا حـــوزه بعـــدی کـــه غیرنظامـــی اســـت،
مشـــتریاش شـــرکتهای بـــزرگ و
اپراتورهـــای مخابراتـــی کشـــور هســـتند،
ایرانســل ،رایتــل ،همــراه اول و »...بــه اعتقــاد
مدیرعامـــل شـــرکت ،تبلیغـــات در ایـــن
عرصـــه کارگشـــا نیســـت و مســـئله اصلـــی
چیـــز دیگـــری اســـت .او بـــرای شـــفافیت
مســـئله ادامـــه میدهـــد« :مشـــکل
اصلـــی کـــه مـــا دچـــار آن هســـتیم ،عـــدم
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رغبـــت خریـــد شـــرکتهای مخاطـــب از
محصـــوالت داخلـــی اســـت .ســـوءظنی کـــه
از قب ــل ب ــوده و گاه ــی ب ــه مش ــکالتی ک ــه
از گذش ــته از ط ــرف تولیدکنن ــدگان وج ــود
داشـــته ،برمیگـــردد،
البتـــه مشـــکالتی
کـــه تولیدکننـــدگان
بهطـــور صددرصـــد
مســـبب آن نبودنـــد».
مدیرعامـــل فنـــاوری
کارن
آنتنهـــای
قبـــل از ثبـــت
شـــرکت 10ســـال
ســـابقه فعالیـــت در
شـــرکتهای بـــزرگ
را دارد و بـــر اســـاس
تجربــهاش دلی ــل ای ــن
ســـوءظن را اینگونـــه
بازگـــو میکنـــد« :در
گذشـــته مشـــتری
اصـــراری بـــر خریـــد
محصـــول باکیفیـــت
نداشـــت و در مقابـــل هـــم گاهـــی
تولیدکننـــده بـــه دلیـــل همیـــن بیتوجهـــی
یـــا کمدقتـــی مشـــتری در جاهایـــی شـــانه
خالـــی میکـــرد ».بیتجربـــه یـــا نـــاآگاه
بـــودن حـــوزه بازرگانـــی شـــرکتها در ایـــن
روزگار جـــای تاســـف دارد .آنهـــا بیشـــتر
مواقـــع بـــرای راحتـــی کار خـــود یـــا بـــه
هـــر دلیـــل دیگـــر ترجیـــح میدهنـــد از
اجن ــاس خارج ــی ک ــه ام ــروزه نی ــز بیش ــتر
بـــه محصـــوالت کـــرهای و چینـــی محـــدود
میشـــوند ،خریـــد کننـــد .همیـــن مســـئله
باعـــث شـــده در پروژههـــای بـــزرگ
پـــای ایـــن شـــرکتها بـــاز شـــود و بـــا
ترفنده ــای اساس ــی پ ــروژه را ب ــه ن ــام خ ــود
ثب ــت کنن ــد و دس ــت تولیدکنن ــده داخل ــی
را خالـــی بگذارنـــد .کابلـــی میگویـــد:
«ســـازمان تنظیـــم قـــرارداد کـــه بایـــد در
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ایـــن زمینـــه حرفـــهای عمـــل کنـــد ،تنهـــا
بـــه نامهنگاریهـــای غیرمفیـــد بســـنده
ک ــرده ک ــه بیش ــتر باع ــث س ــردرگمی ش ــده
اســـت .مـــا نیـــاز بـــه تبلیـــغ نداریـــم .مـــا
محصولـــی ســـاختهایم
کـــه در داخـــل تنهـــا
آن
تولیدکننـــده
هســـتیم و در دنیـــا
هـــم ســـه شـــرکت از
آن تولیـــد میکننـــد.
ولـــی حاضـــر نیســـتند
حمایـــت کننـــد350 .
هزینـــه
میلیـــون
کردهایـــم و از نظـــر
مالـــی هـــم تحـــت
فشـــاریم .روابـــط
خوبـــی داریـــم ،کال
طردمـــان نمیکننـــد،
امـــا متاســـفانه وقتـــی
پـــروژه بـــاالی ســـه،
میلیـــارد
چهـــار
همـــه
مـــیرود،
قلقلکشـــان میآیـــد .در هـــر پـــروژه
مـــا اعـــام میکنیـــم کـــه در فازهـــای
اول  20تـــا 30درصـــد از محصـــوالت
خارجـــی خریـــد انجـــام شـــود و بقیـــه را
شـــرکتهای داخلـــی بـــا مشـــارکت هـــم
تامیـــن کننـــد .امـــا هیـــچ فایـــدهای نـــدارد.
در حـــوزه فعالیـــت مـــا بازاریابـــی خیلـــی
معنـــیدار نیســـت .تبلیغـــات بیفایـــده
اســـت .مـــا بیشـــتر حمایـــت میخواهیـــم».
مشـــکل بیشـــتر ایـــن شـــرکتها
بازاریابـــی داخلـــی اســـت ،چـــون تمایلـــی
بـــرای خریـــد محصـــوالت نیســـت .کابلـــی
میگویـــد« :مـــا وبســـایتی داریـــم کـــه
در مقابـــل شـــرکتهای قـــدر هـــم خـــوب
ظاهـــر شـــده اســـت .دولـــت میتوانـــد بـــر
اپراتورهـــا نظـــارت کنـــد و وزارت صنایـــع
هـــم همچنیـــن .البتـــه اگـــر بخواهنـــد.

دولـــت میتوانـــد فراخـــوان بدهـــد و
اپراتوره ــا را در جلســهای دور ه ــم جم ــع و
آنهــا را ملــزم کنــد از محصــوالت باکیفیــت
داخلـــی اســـتفاده کننـــد ،نـــه الزامـــی کـــه
هرچـــه تولیـــد شـــد ،بخریـــد ».در مـــورد
تاثیـــر رســـانهها در زمینـــه فرهنگســـازی
مصـــرف تولیـــد داخلـــی کابلـــی میگویـــد:
«رســـانهها بیتاثیـــر نیســـتند و میتواننـــد
کارگشـــا باشـــند .محصـــوالت داخلـــی بایـــد
در رســـانههای ملـــی تبلیـــغ شـــوند .مـــردم
عامـــه ،شـــرکتهای بـــزرگ و ...همگـــی
مخاطبـــان رســـانه هســـتند .بنابرایـــن
بیتاثیـــر نخواهـــد بـــود .رســـانهها
همیشـــه در زمینـــه فرهنگســـازی نقـــش
پررنگـــی برعهـــده داشـــتهاند ،امـــا ایـــن
مســـیر یکطرفـــه نیســـت .اینکـــه
رســـانه حضـــور داشـــته باشـــد و تبلیغـــات
انجـــام شـــود امـــا دولـــت حمایـــت نکنـــد،
بیفایـــده اســـت .متاســـفانه االن فقـــط
دچـــار یـــک بروکراســـی بیفایـــده
هســـتیم ،همیـــن و بـــس ».ورود افـــراد
نـــاآگاه و غیرمتخصـــص یکـــی از مشـــکالت
و دردهـــای تولیدکننـــدگان داخلـــی اســـت.
کابلـــی از آشـــفتگی بـــازار نـــاالن اســـت و
میگویـــد« :شـــرکت محصولـــی دارد کـــه
میتوانـــد صددرصـــد آن را تولیـــد کنـــد،
بـــا کیفیـــت آمریکایـــی محصـــول مشـــابه
و بـــه قیمتـــی پایینتـــر از نمونـــه چینـــی
آن .امـــا دریـــغ از حمایـــت .یکســـری دالل
وج ــود دارن ــد ک ــه از چی ــن وارد میکنن ــد،
گرانتـــر هـــم میفروشـــند .کســـی در
حـــوزه مخابـــرات بازرگانـــی میکنـــد کـــه
اصـــا سررشـــتهای از آن نـــدارد .لیســـانس
صنایـــع یـــا کشـــاورزی دارد و تنهـــا چـــون
چه ــار ت ــا رابط ــه دارد ،وارد ب ــازار میش ــود.
ب ــازاری آش ــفته اس ــت ک ــه ب ــا ه ــر چی ــزی
قیمتهـــا بـــاال مـــیرود .تنهـــا منتظرنـــد
تولیدکننـــده خارجـــی چیـــزی بـــه آنهـــا
دیکتـــه کنـــد و اینهـــا صحـــه بگذارنـــد.

توجیهشـــان هـــم ایـــن اســـت کـــه مـــن
شـــرکت خدماتدهنـــده هســـتم .شـــرکت
صف ــر ت ــا ص ــدش را انج ــام میده ــد و م ــن
هـــم پولـــم را از مشـــتری میگیـــرم .یـــک
وابســـتگی عمیـــق ».برخـــی از تولیـــدات
دایـــره مصرفکنندگانشـــان محـــدود اســـت
و فنـــاوری آنتنهـــای کارن نیـــز از همیـــن
دســـت شرکتهاســـت .کابلـــی در ایـــن
زمینـــه میگویـــد« :کار مـــا تخصصـــی
اســـت و تکنولوژیمحـــور .اینکـــه مـــا
توانســـتهایم ســـرپا بمانیـــم ،بـــرای ایـــن
اســـت کـــه بخشـــی از فعالیتهایمـــان
پروژهمحـــور بـــوده؛ پروژههایـــی کـــه
بـــا بخشهـــای نظامـــی انجـــام دادیـــم.
در زمینـــه محصـــوالت غیرنظامـــی نیـــز
مـــا تکنولوژیمحـــوری را مدنظـــر قـــرار
میدهیـــم و ســـعی داریـــم محصوالتـــی
را تولیـــد کنیـــم کـــه نیـــاز آینـــده اپراتـــور
اســـت .عمـــر بازارهـــای مخابراتـــی محـــدود
اس ــت و نهای ــت ب ــه پن ــجس ــال میرس ــد».

بـــه رسمایهگـــذاری میانمـــدت
نهادهـــای حامیتگـــر نیازمندیـــم

آرش شـــاتین شـــرکت دانشبنیـــان
دیگـــری اســـت بـــا مدیرعاملـــی عبـــاس
رحمانـــی .ایـــن شـــرکت طـــراح و
تولیدکننـــده تجهیـــزات نجـــات و
سیســـتمهای تعلیـــق در ایـــران اســـت کـــه
در اس ــتان مازن ــدران  10س ــالی اس ــت ک ــه
ســـعی دارد در زمینـــه محصـــوالت خـــود
تولی ــد داخ ــل را تقوی ــت کن ــد .محص ــوالت
ای ــن ش ــرکت ه ــم مص ــرف نظام ــی دارن ــد
و هـــم عمومـــی .رحمانـــی میگویـــد:
«متاســـفانه رویکـــرد کشـــورمان خریـــد
قطعـــه اســـت نـــه ســـاخت محصـــول.
بهخصـــوص در صنایـــع نظامـــی و بیشـــتر
در بخـــش صنایـــع هوایـــی ».مدیرعامـــل
آرش شـــاتین از تالشهایشـــان بـــرای
فـــروش محصوالتشـــان میگویـــد« :مـــا
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بـــرای فـــروش محصوالتمـــان بـــه بخـــش
نظام ــی ه ــم مش ــکالتی داری ــم .ب ــرای ه ــر
محص ــول ب ــه تع ــداد زی ــادی س ــوال پاس ــخ
میدهیـــم؛ ســـواالتی دربـــاره اســـتاندارد،
کیفی ــت و ...ت ــا آنه ــا را راض ــی ب ــه خری ــد
کنیـــم .ایـــن پروتـــکل را بـــرای تمـــام
نهادهـــای مشـــابه دیگـــر هوایـــی ،دریایـــی
و زمینـــی تکـــرار میکنیـــم .امـــا بـــرای
فـــروش عمومـــی رویکـــرد کامـــا متفـــاوت
اســـت .رحمانـــی در زمینـــه حمایـــت
از تولیدکننـــده داخلـــی ضعفهایـــی
را میبینـــد و میگویـــد« :متاســـفانه
صنـــدوق نـــوآوری و نهادهـــای حمایتگـــر
ایـــن دیـــد را ندارنـــد کـــه ســـرمایهگذاری
کننـــد؛ ســـرمایهگذاریهای حداقـــل
پنجســـاله .بیشـــتر ســـرمایهگذاریهایی
کـــه انجـــام میشـــود ،یـــک تـــا دو ســـال
اســـت .شـــرکتهایی موفـــق هســـتند
کـــه چندســـالی خودشـــان کار کـــرده و
بـــه حـــدی از بلـــوغ رســـیده و موفقیـــت
نســـبی کســـب کردهانـــد و بعـــد مـــورد
حمایـــت ایـــن نهادهـــا قـــرار گرفتهانـــد».
بیشـــتر تولیدکننـــدگان داخلـــی بـــر ایـــن
عقیـــده هســـتند کـــه اگـــر بخواهیـــم
مثـــل کشـــورهای پیشـــرفته از تولیـــدات
داخلیمـــان حمایـــت کنیـــم ،رویکـــرد
پیـــشرو رویکـــرد مناســـبی نیســـت.
رحمانـــی میگویـــد« :حمایتهـــای
دولـــت یازدهـــم چشـــمگیر بـــوده ،امـــا
کافـــی نیســـت بـــرای رســـیدن بـــه رشـــد
ســـریع اقتصـــادی .در حـــوزه اقتصـــاد
بایـــد شـــرایطی مهیـــا شـــود کـــه بـــرای
طرحهـــای گرهگشـــا از کشـــور و قابـــل
ســـرمایهگذاری فرصتـــی پنجســـاله
تعلـــق بگیـــرد تـــا بـــه نقطـــه بلـــوغ
برســـد ».تولیدکننـــدگان بـــر ایـــن
عقیـــده هســـتند کـــه عدمحمایـــت از
آنهـــا یعنـــی تحمیـــل فشـــار بیشـــتر بـــه
مصرفکننـــده .مدیرعامـــل آرش شـــاتین
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در ایـــن زمینـــه میگویـــد« :زمانـــی کـــه
تولیدکننـــده مجبـــور اســـت در طـــول
یـــک ســـال تســـهیالت هرچنـــد کمبهـــره
را بازپرداخـــت کنـــد ،بهناچـــار در تعـــداد
کـــم تولیـــد میکنـــد و بـــا قیمـــت
بـــاال میفروشـــد و ایـــن یعنـــی فشـــار
مضاعـــف بـــه مشـــتری .از طرفـــی نیـــز
بـــازار جهانـــی اســـت و اجنـــاس چینـــی
هـــم بهراحتـــی در دســـترس .در ایـــن
ش ــرایط مش ــتری س ــود خ ــود را در خری ــد
جنـــس چینـــی میبینـــد و درنتیجـــه هـــم
تولیدکننـــده داخلـــی متضـــرر میشـــود،
هـــم خـــود مصرفکننـــده بـــه دلیـــل
کیفیـــت پاییـــن جنـــس وارداتـــی ».رمـــز
موفقیـــت چینیهـــا در قبضـــه بـــازار
جهانـــی ،تولیـــد در تیـــراژ باالســـت .البتـــه
محصـــوالت باکیفیتـــی کـــه بـــه بازارهـــای
اروپایـــی صـــادر میشـــود ،نـــه محصـــوالت
دســـته ســـوم بازارهـــای آســـیایی .ایـــن
رمـــز موفقیـــت ریشـــه در حمایتهایـــی
دارد کـــه در سیاســـت اقتصـــادی ایـــن
کشـــور گنجانـــده شـــده اســـت .رحمانـــی
ادامـــه میدهـــد« :اصـــول رایـــج در اکثـــر
کش ــورها ب ــه ای ــن طری ــق اس ــت ک ــه اگ ــر
محصولـــی در داخـــل تولیـــد میشـــود ،بـــه
نـــام انحصـــاری آن کشـــور ثبـــت میشـــود.
البتـــه ایـــن مختـــص کشـــورهای بلـــوک
ش ــرق ک ــه کام ــا دولت ــی هس ــتند ،نیس ــت.
بهعنـــوان مثـــال 20ســـال پیـــش شـــرکتی
مشـــابه شـــرکت مـــا در آمریـــکا احـــداث
شـــد و دولتشـــان چنـــان از آن شـــرکت
حمایـــت کـــرد کـــه در حـــال حاضـــر بـــا
قیمتهـــای گـــزاف محصـــوالت خـــود را
میفروشـــد .مـــن در جلســـه اخیـــری کـــه
داشـــتم ،پیشـــنهاد دادم شـــرکت همـــان
محص ــول را ب ــا هم ــان کیفی ــت در اختی ــار
شـــما قـــرار میدهـــد ،البتـــه بـــا همـــان
قیمـــت .متاســـفانه دیـــدگاه نهادینهشـــده
ای ــن اس ــت ک ــه تولی ــد داخ ــل بای ــد حتم ــا

ارزانتــر باشــد .ایــن تولیــد درســت نیســت،
مخصوصـــا در نهادهـــای نظامـــی .بـــرای
پاســخگویی ب ــه ای ــن دی ــدگاه تولیدکنن ــده
داخ ــل ه ــم کیفی ــت را پایی ــن مــیآورد ت ــا
بـــا قیمـــت پیشـــنهادی ،فـــروش برایـــش
بهصرفـــه باشـــد ».دولتهـــا همیشـــه و
در طـــول تاریـــخ نقـــش تاثیرگـــذاری در
اقتصـــاد جوامـــع بـــازی کردهانـــد و بعـــد از
ایـــن همـــه ایـــن نقـــش را ایفـــا خواهنـــد
کـــرد .نقشـــی کـــه اگـــر بـــا دقـــت عمـــل
بیشـــتری ایفـــا شـــود ،میتوانـــد جوامـــع
را بـــه ســـمت توســـعه و رفـــاه ســـوق
دهـــد .رحمانـــی در راســـتای حمایتهـــای
دولتـــی از محصـــوالت داخلـــی میگویـــد:
«متاســـفانه راه دررو وجـــود دارد و هـــر
فـــردی بـــا کمـــی تجربـــه در بـــازار
میتوانـــد بـــه آنهـــا پـــی ببـــرد .مـــا در
بـــازار شـــاهدیم کـــه کاالهـــای ممنوعـــه
وارد و حت ــی ب ــه نهاده ــای دولت ــی فروخت ــه
میشـــود! منظـــور از دولـــت یـــک فـــرد
نیســـت ،بلکـــه مجموعـــه تشـــکیلدهنده
آن اســـت .واقعـــا ســـوال اصلـــی مـــن
تولیدکننـــده ایـــن اســـت کـــه چـــرا کاالی
ممنوعـــه بایـــد در کشـــور وجـــود داشـــته
باشـــد ،درحالیکـــه نمونـــه مشـــابه آن را
مـــن و خیلـــی از تولیدکننـــدگان داخلـــی
بـــا مشـــقت فـــراوان تولیـــد میکنیـــم.
بـــه اعتقـــاد مـــن ،دولـــت بایـــد پیگـــرد
و ســـختگیریهایش را نســـبت بـــه
کاالهـــای ممنوعـــه بیشـــتر کنـــد و بـــا
مشـــاهده آنهـــا قوانیـــن ســـختگیرانه را
نس ــبت ب ــه آنه ــا اعم ــال کن ــد .ای ــن روی ــه
میتوانـــد گامـــی رو بـــه جلـــو در حمایـــت
از تولیدکننـــده داخلـــی باشـــد ».رحمانـــی
معتقـــد اســـت حمایـــت واقعـــی دولتـــی
وج ــود ن ــدارد ،چ ــون تولیدکنن ــده فرص ــت
رقابـــت نـــدارد .رحمانـــی مـــی گویـــد:
«بهتری ــن حمایت ــی ک ــه انج ــام ش ــده ،ای ــن
بـــوده کـــه تســـهیالت کمبهـــره در یـــک

بـــازه زمانـــی دوســـاله بـــه تولیدکننـــده
تعل ــق گرفت ــه اس ــت؛ ب ــازهای ک ــه ریس ــک
کـــردن را از تولیدکننـــده ســـلب میکنـــد،
درحالیکـــه ریســـک کـــردن عامـــل
مهمـــی در توســـعه کشـــور اســـت .شـــرکت
مـــا از ســـال  91کـــه اســـتارت زدهایـــم،
زی ــر س ــیصدمیلیون ب ــوده اس ــت .ت ــا ام ــروز
نتوانســـتیم وارد پروژههـــای میلیـــاردی
شـــویم ،درحالیکـــه کشـــور ایـــن پتانســـیل
را دارد .منتظریـــم ببینیـــم دولـــت چطـــور
میخواهـــد حمایـــت کنـــد .از طرفـــی مـــا
توانایـــی تولیـــد محصـــول را داریـــم و از
ط ــرف دیگ ــر نهاده ــا ب ــه ای ــن محص ــوالت
نیـــاز دارنـــد و مســـئله اصلـــی ایـــن اســـت
کـــه در ایـــن میـــان مهـــره مفقـــود پـــول
اســـت ».در تمـــام دنیـــا رســـانهها نقـــش
کلیـــدی در اطالعرســـانی در تمامـــی
حوزههـــا دارنـــد و شـــاید در معرفـــی
محصـــوالت داخلـــی کوتاهیهایـــی نیـــز از
ســـمت رســـانهها شـــده باشـــد .رحمانـــی
در ایـــن زمینـــه میگویـــد« :گاهـــی اوقـــات
مـــا از رســـانهها بهعنـــوان حربـــه اســـتفاده
میکنیـــم .اگـــر رویـــه بـــه ایـــن طریـــق
باشـــد ،بـــه رســـانهها اطـــاع میدهیـــم.
البتـــه رســـانهها نیـــز بایـــد اطالعرســـانی
درســـت داشـــته باشـــند .رســـانهها بایـــد
بـــا شـــرکتها و تولیدکننـــدگان در
ارتبـــاط و تعامـــل باشـــند .نبایـــد معرفـــی
محصـــوالت و شـــرکتهای داخلـــی
تیت ــروار باش ــد .چ ــه ای ــرادی دارد همانن ــد
اکثـــر کشـــورها چکیـــدهای از محصـــوالت،
فعالیتهـــا ،اهـــداف و ...تولیـــدات داخـــل
در رســـانهها منعکـــس شـــود .در ایـــن
شـــرایط تولیدکننـــده بـــا محصـــول و
کیفیـــت آن آشـــنا میشـــود و میتوانـــد
از میـــان اجنـــاس مختلـــف کاالی مـــورد
نظـــر خـــود را انتخـــاب کنـــد .البتـــه همـــه
اینهـــا در شـــرایطی اســـت کـــه ایـــن
اجـــازه بـــه رســـانهها داده شـــود».
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هنرمند نخبه صاحب سبک است
 مسـتانه تابـش 
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نخبگــی در عرصــه هــر مامرســت
میخواهــد و ریاضــت

محمدجلیل رسولی ،از چهرههای
ماندگار عرصه هنر است که نامش
با نقاشی خط پیوند خورده است.
این هنرمند  69ساله ،در همدان
متولد شده و خوشنویسی را از
شش سالگی و در مکتبخانه
مرحوم حسین آقا در همدان آغاز
کرده است .او در سال  1335به
تهران آمده ،از سال  1346در
پایتخت و در آتلیه مستقل به مشق
خط و به دست آوردن تجربههای
گوناگون در این زمینه پرداخته
است .دیدار رسولی با سراجالکتاب
در سال  47و همچنین شاگردی
در محضر استادی بنام همچون
سیدحسن میرخانی به مدت
چهار سال ،اتفاقی مهم در زندگی
حرفهای او به شمار میرود و از آن
پس رسولی بارها و بارها در داخل
و خارج از کشور نمایشگاههای
گروهی و انفرادی برگزار کرده و
هماکنون میتوان هنرمندی او را
در كتابت كتاب نفيس «گلشن راز»،
کتابت داستان «فرود از شاهنامه
فردوسی» و کتابت «نهج البالغه»،
کتاب «جان جانان» ،کتاب «چهار
فصل» و کتابی شامل مجموعه 30
سال تالش در زمینه خط و نقاشی
و همچنین طراحی نامنوشته فیلم
«محمد رسول اهلل» ساخته مجید
مجیدی و خوشنویسی بیتی از
فردوسی در بخش پشتی اسکناس
 50هزار ریالی دید .در ادامه خالصه
توگوی ما را با این چهره ماندگار
گف 
و برنده جایزه آوینی میخوانید.

«نخبــه هنــری بایــد در طــول عمر حرفـهایاش
کاری انجــام داده باشــد کــه متفــاوت بــوده یــا
بتوانــد در تاریــخ هنــر مانــدگار شــود ».رســول
جلیلــی بــا ارائــه ایــن تعریــف از نخبگــی گفــت:
نخبــه هنــری بایــد حرکــت خاصــی را در هنــر
بــه کار ببنــدد تــا بتوانــد بــه ایــن درجــه برســد
کــه البتــه ایــن خیلــی ســخت اســت و اصــا
نمیتوانیــم بگوییــم کار راحتــی اســت .هــر
کســی نمیتوانــد بــه ایــن جایــگاه برســد و
بــرای رســیدن بــه ایــن مرتبــه بایــد خیلــی
ریاضــت بکشــد و ممارســت داشــته باشــد تــا
بتوانــد بــه ایــن مرتبه برســد   .
قطعــا اینطــور نیســت کــه مــا بتوانیم کســی را
کــه حائــز رتبــه برتــر در یــک آزمــون میشــود،
نخبــه بدانیــم ،بلکــه الزمــه نخبگــی در عرصــه
هنــر ،گــذر زمــان و انجــام کار و تمریــن مــداوم
اســت .حــاال بعضیهــا هــم هســتند کــه در
زمینــه کارهــای هنــری پــس از ســالها بــه
درجــه اســتادی میرســند .امــا اســتادی در
هنــر بــا نخبــه هنــری بــودن فــرق میکنــد و
نمیتــوان اینهــا را یکــی دانســت .نخبگــی در
هنــر قطعــا یــک کار خــاص اســت .یــک کاری
کــه بــه نوعــی بایــد «کارســتان» باشــد .اینکــه
دانشــجویی یــا جوانــی خیلــی کار هنــری انجام
بدهــد ،میتوانیــم بگوییــم اســتعدادش در هنــر
خــوب اســت ،ولــی نمیتوانیــم کلمــه نخبــه را
بــه او اطــاق کنیــم.
یـک مرحله یـا یک بخش از هنـر و آموزش آن،
مربـوط به دانسـتن تکنیک و فنون هنری اسـت
کـه در همـه دانشـگاهها تدریـس میشـود و مـا
در حال حاضر رشـتههای مختلف هنـری داریم،
ازجملـه هنـر مینیاتـور ،تذهیب ،خوشنویسـی
و ...کـه اینهـا را در اروپـا نداریـم ،چـون قطعـا
ایـن رشـتهها در اروپـا و آمریـکا وجـود نـدارد و
بیشـتر رشـتههایی کـه در زمینه هنـر در خارج
از ایـران تدریس میشـود ،هنر مدرن و نقاشـی
و ...اسـت .بنابرایـن میشـود گفـت کـه تقریبا از
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ایـن نظـر نمیتوانیم خودمـان را با دانشـگاههای
خارجی مقایسـه کنیـم ،چون اساسـا کارهای ما
بـا کارهایـی کـه در اروپا هسـت ،متفاوت اسـت.
بهخصـوص در زمینـه هنرهایـی کـه میتوانیـم
عنـوان هنـر ملـی روی آنهـا بگذاریـم .ولـی
ایـن را هـم بگویـم که خیلی سـخت اسـت یک
هنرمنـد بـه درجـهای برسـد کـه کارش آنقـدر
منحصربهفـرد باشـد کـه حتـی بـدون امضـا هم
بتـوان آن را شـناخت .یعنی آنقدر منحصربهفرد
باشـد کـه مثلا وقتـی به تابلـوی فلان هنرمند
خوشنویـس نـگاه میکنیـم ،بـدون اینکـه
امضـای اثـر را ببینیـم ،بدانیـم کـه ایـن کار چه
کسـی اسـت ،یعنی او را از روی سـبک کاریاش
بشناسـیم .یکی از نشـانههای نخبگـی در زمینه
هنـری میتوانـد این باشـد که فرد دارای سـبک
و شـیوه منحصربهفـرد و مختـص خود میشـود
و از روی همین شـیوه بـدون اینکه کارش حتی
امضایـی داشـته باشـد ،بتوان آن را شـناخت.

هرن برای پیرشفت نیاز به حامیت دارد

رســولی کــه بــه گفتــه خــود هرگــز بهخاطــر
پــول کار نکــرده و هیچکــدام از آثــارش را بــه
فــروش نرســانده اســت ،حمایــت از آثــار هنــری
را الزمــه پیشــرفت در ایــن عرصــه دانســت و
گفــت :هنــر یکــی از مســائلی اســت کــه بــرای
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پیشــرفت بــه حمایــت شــدن نیــاز دارد ،امــا
بــه نظــرم بــا ایــن حمایــت کردنهــا هیــچ
هنرمنــدی لزومــا نخبــه نمیشــود .درواقــع
اینطــور نیســت کــه انتظــار داشــته باشــیم از
هنرمنــدان حمایــت کنیــم و همهشــان تبدیــل
بــه نخبــه هنــری شــوند .نخبگــی بایــد در ذات
فــرد باشــد ،بایــد عاشــق باشــد ،اینقــدر بایــد
کار کنــد کــه بــه آن مرحلــه و جایــگاه برســد.
ولیکــن بهطــور کلــی هنــر بــه حمایت نیــاز دارد
و همیشــه در تاریــخ هــم اینجــوری بــوده کــه
هنرمندهــا بــه یــک نوعــی مــورد حمایــت قــرار
میگرفتنــد تــا بتواننــد بــه درجــات باالیــی
دســت پیــدا کننــد .حــاال چــه ایــن حمایتهــا
در دانشــگاه ارائــه شــود ،یــا در انجمنهــای
هنــری و...
مــا بایــد بتوانیــم امکاناتــی را در اختیــار جوانان
قــرار دهیــم تــا بتواننــد کار کننــد .هنــر یــک
وادی اســت کــه خیلــی ریاضــت کشــیدن
میخواهــد .مثــل علــم پزشــکی نیســت کــه
مــا بگوییــم بــا یــک دوره  30ســاله درس
خوانــدن شــخص تبدیــل بــه یــک پزشــک یــا
یــک جــراح میشــود .بلکــه بــه نظــرم وقتــی
هنرمنــد  50،60ســال کار میکنــد ،تــازه فکــر
میکنــد اول راه اســت و ایــن تفــاوت مهــم و
برجســته هنــر بــا ســایر علــوم اســت.

هرنمندان واقعی باید شناسایی شوند

رســولی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــن
حمایتهــا بایــد از جانــب چــه نهــادی ارائــه
شــود ،توضیــح داد :در ابتــدا شناســایی هنرمندان
واقعــی بایــد صــورت گیــرد .یعنــی مــا بایــد
هنرمندهایمــان را بشناســیم ،چــون هــر کســی
میتوانــد بگویــد مــن هنرمنــد هســتم ،مــن
ایــن کار را میکنــم ،آن کار را میکنــم و...
ی هــم بایــد از
و بــرای ایــن فراینــد شناســای 
طریــق کارشناســی صــورت بگیــرد و از طریــق
کســانی کــه میتواننــد هنــر را کارشناســی
کننــد ،عیــار کار یــک هنرمنــد را بســنجند و
ایــن هنرمندانــی کــه انتخــاب میشــوند ،مثــل
همــان دانشــجویان نخبــه هســتند و میتواننــد
مــورد حمایــت قــرار بگیرنــد .خــود بنــده زمانــی
جــزو کارگروه شناســایی هنرمنــدان جــوان بودم
و در آن کارگــروه فیلمهــای دانشــجویان و آثــار
هنریشــان را میدیدیــم ،حــاال هــر کاری کــه
بــود .در ایــن کارگــروه چندیــن کارشــناس بودیم
کــه کنــار هــم دانشــجوهایی را کــه کارهــای
برجســتهای داشــتند و بــه نظــر میرســید کــه
اســتعداد ویــژهای در ایــن زمینه دارند ،شناســایی
میکردیــم .امــا اینکــه قــرار باشــد ایــن فــرد
تبدیــل بــه نخبــه هنــری شــود ،بایــد درجاتــش
و عیــار کارش خیلــی بــاال باشــد و موقعــی کــه
یــک هنرمنــد بتوانــد بــه ایــن درجــه برســد،
قطعــا هــم مــورد حمایــت مــردم قــرار میگیــرد
و هــم مــورد حمایــت دولــت و ...چــون بــا کارش
ایــن گــرا را بــه مــا میدهــد کــه مــن در ایــن
مرحلــه هســتم و بــه ایــن ترتیــب خــود مــردم
بــه او اقبــال نشــان میدهنــد.

جوانهــای امــروزی میخواهنــد زود بــه
مقصد برســند

در حــال حاضر بــا آمــدن ایــن تکنولوژیهــای
جدیــد تــا حــدی وضعیــت هنــر در جامعــه
تغییــر کــرده اســت .زمــان مــا اینطــور بــود که
کار میکردیــم ،تحقیــق میکردیــم و زحمــت

میکشــیدیم .ولــی االن نقاشــی و کارهــای
هنــری کامپیوتــری و دیجیتــال شــده اســت.
دیگــر کســی نمینشــیند بــا دســت کار کنــد،
کســی نمینشــیند فکــر کنــد .بــه اصطــاح
خودمــان کار صحیحــی انجــام نمیدهــد.
جوانهــا خیلــی دلشــان میخواهــد زود بــه
مقصــد برســند ،امــا عرصــه هنــر اینطــور
نیســت کــه فــرد بــا شــامورتیبازی بــه جایــی
برســد .بــرای هنــر بایــد زحمــت کشــید .امــا
االن روزگاری شــده کــه جوانهــا نمیخواهنــد
بنشــینند و تمریــن و ممارســت کننــد .مــن بــه
یــاد دارم ســال  82کــه بنــده جــزو چهرههــای
مانــدگار انتخــاب شــدم ،آقــای انتظامــی هــم
جــزو چهرههــای مانــدگار بودنــد .موقعــی
کــه میخواســتند عکــس دســته جمعــی
از مــا بگیرنــد ،آقــای انتظامــی دســت مــن
را گرفــت و گفــت برویــم بــاال .گفــت آقــای
رســولی جــان بیــا برویــم بــاال دســتهجمعی
عکــس بگیریــم .کســی نمیتوانــد مــا را چهــره
مانــدگار کنــد ،بلکــه کار ماســت کــه مــا را
چهــره مانــدگار کــرده .هنرمنــدان قدیمــی
حــاال در هــر رشــتهای ،زحمــت کشــیدند ،بــا
اســتقامت و بردبــاری و بــا تحمــل بــه درجــات
بــاال رســیدند ،ولــی امــروزه اینجــوری نیســت.
امــروزه جوانهــا خیلــی ســریع میخواهنــد
رشــد کننــد .میخواهنــد هنــری را انتخــاب
کننــد کــه هایوهــوی داشــته باشــد .هنرمنــد
واقعــی دنبــال هایوهــوی نیســت ،دنبــال
مطــرح شــدن نیســت ،ولــی بــه مــرور بــا
ممارســت و تــاش و پیگیــری بــه دور ه یــا
درجــهای میرســد کــه مطــرح میشــود و
شــناخته میشــود .مثــل خورشــیدی کــه
از پشــت ابرهــا میآیــد بیــرون و خــودش را
نشــان میدهــد .امــا در دوران معاصــر مــا،
مــردم دنبــال اینجــور کارهــا نیســتند ،دنبــال
ایــن نیســتند کــه زحمــت بکشــند ،دنبــال این
نیســتند تحقیــق کننــد ،بنشــینند و ریاضــت
بکشــند و فکــر میکنــم بــا ایــن رونــد اوضــاع
روزبــهروز هــم بدتــر میشــود.
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2
1

هماندیشی
نشست
واسطههای صادراتی برگزار
شد

مسابقات کنست برگزار
میشود
مسابقه کنست برای دانشجویان
و دانشآموزان عالقهمند به حوزه
فضا بهمن ماه سال جاری برگزار
میشود .این مسابقات شامل
طراحی ،ساخت و آزمون یک
ماهواره کوچک فضایی است که
طی آن تیمها میتوانند عملکرد
چنین سیستمی را تجربه کنند.
مسابقات کنست با حمایت
معاونت علمی و با هدف ایجاد
زمینهای برای رشد کیفی دانش
و تجربه دانشجویان و عالقهمندان
به فناوری هوافضا و علوم مرتبط با
آن و شرکت در رقابتی کامال علمی،
هیجانانگیزومطرحشدنایدههای
جدید طراحی و برگزار میشود.
تاکنون چهار دوره از این مسابقات
در کشور برگزار شده و پنجمین
دورهآنبههمتپژوهشگاههوافضا،
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
با حمایت مرکز ملی فضایی ایران،
در بهمن ماه سال جاری برگزار
میشود .عالقهمندان برای کسب
اطالعات بیشتر میتوانند به آدرس
اینترنتیhttp://insa.isti.irمراجعه
و اطالعات بیشتر را دریافت کنند.

با توجه به رویکرد حمایت از
توسعه صادرات کاالها و خدمات
دانشبنیان،معاونتعلمیوفناوری
ریاستجمهوریاقدامبهحمایتاز
ایجادشرکتهایمدیریتصادرات
تخصصی و توسعه پایگاههای
صادراتی کرده است.
در نشست هماندیشی واسطههای
صادراتی ،علیمرتضی بیرنگ،
معاون امور بینالملل و تبادل
فناوری ،با اشاره به این موضوع
که تمرکز شرکتهای دانشبنیان
معطوفبهامرتحقیقوتوسعهبوده
و دارای تخصص و مهارت مورد نیاز
برای ورود به بازارهای بینالمللی و
صادرات نیستند ،نقش واسطههای
صادراتی را در توسعه صادرات این
شرکتهامهمبرشمرد.
او افزود« :شرکتهای مدیریت
صادراتوپایگاههایصادراتیعالوه
بر اینکه پل صادراتی شرکتهای
دانشبنیان به بازارهای کشورهای
هدف هستند ،باید با ارائه خدمات
توانمندساز ازجمله ثبت پتنت،
عالمت تجاری و برند ،ثبت شرکت
و ایجاد دفتر ،ایجاد نمایشگاههای
دائمی از محصوالت فناورانه کشور
در بازار هدف ،شناسایی نقاط
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ضعف شرکتها و محصوالت و
ارائه راهحل برای مرتفع ساختن آن،
به ایجاد ارزش افزوده محصوالت
تولیدی کمک کنند و حضور
پایدار محصوالت حوزه دانشبنیان
کشورمان را در بازارهای بینالمللی
تضمینکنند».
در ادامه نشست ،واسطههای
صادراتی ضمن معرفی خود،
گزارشیازفعالیتهایصورتگرفته
تاکنون و برنامههای پیشرو و
چالشهای موجود ارائه کردند.
ضرورت بازنگری در روشهای
ارزیابی شرکتهای دانشبنیان،
گستردهتر کردن حوزه تعریف و
دستهبندی این شرکتها ،ضرورت
دریافتحمایتهابرایشرکتهای
دانشبنیان صادرکننده و نیز
ضرورتانتخاببیشترشرکتهای
دانشبنیان شرکتکننده در
پاویونهای ایران ،از مهمترین
دغدغههای شرکتهای واسطه
صادرکننده محصوالت و خدمات
دانشبنیانبود.

3

سومینجشنوارهدانشآموزی
زیستفناوریآذرماهامسال
برگزارمیشود

دبیر ستاد توسعه زیستفناوری
معاونت علمی از برگزاری
سومین جشنواره دانشآموزی
زیستفناوری با هدف ایجاد
انگیزه بین دانشآموزان و معلمان

برای شناخت زیستفناوری
در آذر ماه امسال خبر داد.
مصطفی قانعی گفت« :آذر ماه
امسال سومین دوره جشنواره
دانشآموزی زیستفناوری با
هدف معرفی مدلهای موفق
ترویجی دانشآموزی آزمونشده و
فرهنگسازی،ترویجوزمینهسازی
توسعه آن در سطح کشور برگزار
میشود».
به گفته او ،این جشنواره هر دو سال
ک بار برگزار میشود و تاکنون دو
ی 
دوره از آن در سالهای گذشته
برگزار شدهاست و امسال سومین
دوره آن برگزار خواهد شد.
قانعی با اشاره به محورهای این
جشنواره گفت« :زیستفناوری و
تامینامنیتغذایی،زیستفناوری
و سالمت ،زیستفناوری و انرژی،
زیستفناوری و محیط زیست
سالم،زیستفناوریصنعتی،کاربرد
نانودرزیستفناوری،زیستفناوری
و کشاورزی ،زیستفناوری و
اقتصاد زیستمبنا ،علوم زیست
الهام ،زیستفناوری دریایی و
زیستفناوریوکاربردهایامنیتی-
پلیسی محورهای تعیینشده برای
اینجشنوارههستند».

4

گسرتش روابط علمی و
فناورانهایرانوپاکستان
پروفسور اشرف ،رئیس بنیاد علم
پاکستان،بانصرتاهللضرغام،رئیس
صندوق حمایت از پژوهشگران

و فناوران معاونت علمی ،در
محل صندوق دیدار کرد .در این
نشست توافقات اولیهای به منظور
آغاز همکاریهای مشترک شکل
گرفت .دکتر ضرغام ضمن معرفی
فعالیتهای صندوق و حمایتهای
آن از پژوهشگران گفت« :بین
ایران و پاکستان همکاریهای
زیادی وجود داشته است که یکی از
این همکاریها الگوبرداری آموزش
عالی پاکستان از دانشگاه پیام نور
بوده است .صندوق ،حمایت از
پروژههای تحقیقاتی ،ثبت اختراع،
اعطای پسادکتری ،حمایت از
رسالههای دانشجویان دکتری،
اعطای گرنت و کرسی پژوهشی
و حمایت از برگزاری رخدادهای
علمی را انجام میدهد».
در ادامه پروفسور اشرف درخصوص
بنیادعلمپاکستانگفت«:اینبنیاد
از سال  1973به وجود آمده و
زیرمجموعه وزارت علوم پاکستان
است که هر فعالیتی مرتبط با علم
راحمایتمیکند».
او با اشاره به اینکه بنیاد علم
پاکستان از پروژههای تحقیق و
توسعه نیز حمایت میکند ،افزود:
«حمایت از حضور محققین در
همایشها و کنفرانسها ،حمایت
از برگزاری کارگاههای آموزشی و
اعطای گرنت به محققین از دیگر
فعالیتهای این بنیاد است9 .
آزمایشگاه سیار داریم که به مدت
دویست روز در نقاط محروم و
دورافتاده در اختیار پژوهشگران و
محققینقرارمیگیرند.همچنینبا
25کشوردنیافعالیتهایمشترک
خود را شروع کردهایم و امیدوارم
با بنیاد علم ایران نیز بتوانیم

فعالیتهای خود را آغاز کنیم».
در پایان هر دو طرف ضمن
خرسندی از آشنایی با بنیادها
توافق کردند که پس از بررسیهای
تکمیلی در سه زمینه پروژه
تحقیقاتی مشترک ،تبادل اساتید
و برگزاری رویدادهای علمی و
کارگاه آموزشی مشترک در قالب
تفاهمنامه اقدامات الزم را به عمل
آورند.

5

یازدهمین جشنواره برترین
محصوالت نانوفناوری ایران
برگزارمیشود

ستاد توسعه فناوری نانوی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری،
یازدهمین جشنواره برترین
محصوالت نانوفناوری ایران را
همزمان با نهمین جشنواره فناوری
نانو ،برگزار میکند که طی آن از
محصوالت برتر در سال ۱۳۹۴
تقدیر به عمل میآید.
جشنواره برترینهای فناوری نانو
با برنامهریزی ستاد ویژه توسعه
فناوری نانو به صورت ساالنه برگزار
میشود و به بررسی دستاوردهای
شرکتهای فعال در حوزه تولید
محصوالت و تجهیزات مرتبط
با فناوری نانو میپردازد .به
محصوالتی که بتوانند امتیازات
الزم را کسب کنند و جزو برترین
محصوالت قرار گیرند ،طی
مراسمی همزمان با جشنواره نانو
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جوایزی تعلق خواهد گرفت.
محصوالت شرکتها در چهار
شاخص کالن ،فناوری ،بازار،
سازمانی و تولید ،مورد ارزیابی قرار
میگیرد و محصوالت برحسب
نمراتکسبشدهدراینشاخصها
رتبهبندی میشوند .ارزیابی تا پایان
شهریور سال ۱۳۹۵به پایان رسیده
و از برگزیدگان همزمان با افتتاحیه
نهمینجشنوارهفناورینانودرمهر
ماه با اهدای جوایز تقدیر به عمل
خواهدآمد.
محصوالتی میتوانند در این
جشنواره شرکت کنند که
تاییدیه نانومقیاس آنها تا ۲۹
اسفند  ۱۳۹۳صادر شده و جزو
برترینهای سه دوره پیش نباشند.
تاکنون  10دوره از این جشنواره
برگزار شده و محصوالت برتر
فناوری نانو در سالهای  ۱۳۸۴تا
 ۱۳۹۳مشخصشدهاند.

شدهاند .با توجه به اینکه طی دهها
سال ،صدها هزار شرکتکننده
و بازدیدکننده بینالمللی در
نمایشگاهصنایعدریاییهامبورگ
حضوریافتهاند،اینرویدادبهعنوان
یک عامل ارتباطی نقش محوری
در موفقیت این صنعت ایفا کرده
است .نمایشگاه صنایع دریایی
و کشتیسازی هامبورگ صرفا
یک نمایشگاه تجاری نیست و
برنامههای جامعی از کارگاههای
آموزشی،سمپوزیمهاوکنفرانسها
را نیز شامل میشود .الزم به
ذکر است ،نمایشگاه SMM
آلمان با حضور بیش از  50هزار
بازدیدکننده و دوهزار و 100
شرکتکننده از  67کشور ،یکی از
بزرگترین رویدادهای بینالمللی
دریایی است که از شانزدهم تا
شهریور ماه 95برگزار شد.

بیستم

7

همکاریهایفناورانهایرانو
6
پاویون تخصصی صنایع فرانسهتوسعهمییابد
دریایی ایران در منایشگاه
SSMآملان

جمهوری اسالمی ایران و شرکت
سوئز شد .ایشان در پایان ،اظهار
امیدواری کرد که پروژه کنونی
بتواندسرآغازهمکاریهایموفقو
بلندمدت این دو مجموعه باشد .در
ایننشستستاریدربارهمشکالت
حوزه منابع آبی کشور گفت« :در
شمال دریای کاسپین و در جنوب
خلیج فارس را داریم که تنوع
زیستی محیطی فوقالعادهای را در
کشور ایجاد میکنند .همچنین با
وجود جنگلهای فشرده ،نقاطی
بیابانی نیز در ایران وجود دارد.
تمام این موارد پتانسیل باالیی را
در بحث مدیریت و هدایت منابع
آبی ایجاد میکند .تحقیقات
روی آبهای عمیق که با شرکت
سوئز آغاز شده ،بخش کوچکی از
فرایندی است که میتوان انجام
داد .ایران کشوری با پتانسیلهای
باال برای سرمایهگذاری است و
معاونت علمی برای همکاری با
شرکت سوئز در تمامی حوزهها
آمادگی دارد .بانک اطالعاتی
فوقالعادهای در معاونت علمی
درخصوص شرکتهای فعال در
حوزههای مختلف وجود دارد که
میتوانیم در اختیار شرکت سوئز
قراردهیم».

ژان لویی شوسد ،مدیرعامل
شرکت فرانسوی سوئز ،و هیئت
همراه او با سورنا ستاری ،معاون
علمی و فناوری رئیسجمهوری مجمع انجمنهای علمی
اسالمی ایران ،دیدار کردند .در نقشهبرداری مغز تشکیل
این دیدار ،ژان لویی شوسد ضمن میشود
قدردانی از فرصت بهوجودآمده به
ارائه مختصری در خصوص شرکت
سوئز پرداخت و با اشاره به سابقه
کار طوالنی این شرکت در ایران،
خواستار آغاز مجدد همکاری دبیر ستاد توسعه علوم و

8

پاویون جمهوری اسالمی ایران در
نمایشگاه  SMMآلمان با حمایت
معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوریبرپاومدیرانونمایندگان
شرکتهای مختلف خصوصی
و دولتی نیز توسط سازمانهای
متبوع خود به این نمایشگاه اعزام
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فناوریهای شناختی معاونت
علمی ،با حضور جمعی از روسا و
دبیران انجمنهای مرتبط با علوم و
فناوریهای شناختی ،در جلسهای
درباره تشکیل انجمن نقشهبرداری
مغز مذاکره و از آزمایشگاه ملی
نقشهبرداریمغزبازدیدکردند.
در ابتدای این جلسه کمال
خرازی ،دبیر ستاد توسعه علوم
و فناوریهای شناختی معاونت
علمی ،در مورد تاسیس آزمایشگاه
ملی نقشهبرداری مغز ،نیاز جامعه
علمی به چنین آزمایشگاهی
و تخصصهای مختلف برای
فعالیت در این آزمایشگاه مانند
حوزههای رادیولوژی ،مغز و
اعصاب،روانشناسی،زبانشناسیو
جامعهشناسیتوضیحاتیارائهداد.
در ادامه دبیر ستاد به همراه
روسای انجمنها از بخشهای
مختلف آزمایشگاه شامل MRI،
 ،TMSآزمایشگاه طیفنگاری
کارکردی مادون قرمز و آزمایشگاه
الکتروانسفالوگرافیبازدیدکردند.

9

مراسمبزرگداشتاستاددکرت
معینبرگزارشد

مراسم بزرگداشت دکتر محمد
معین ،استاد زبانو ادب فارسی،
به همت بنیاد نخبگان استان
گیالن همزمان با چهلوپنجمین
سالروز درگذشت او با حضور

استاندار گیالن در محل مزار
آن مرحوم در شهرستان آستانه
اشرفیه برگزار شد.
مسعود اصفهانی ،رئیس بنیاد
نخبگان استان گیالن ،گفت:
«استاد معین عالوه بر سرآمد
بودن در حوزه زبان و ادب فارسی،
به لحاظ اخالقی و اجتماعی
نیز شخصیتی شاخص و ممتاز
بود .او شخصیتی سلیمالنفس،
فرهنگدوست ،معروف به
حبوطن و حافظ ارزشهای
واالی ایرانی که ریشه در فرهنگ
ناب اسالم دارد نیز بود .بنیاد ملی
نخبگان در راستای اجراییسازی
مفاد «سند راهبردی کشور در
امور نخبگان» ،این اقدام را یکی
از برنامههای مهم خود به شمار
آورده و به اجرای آن در سطح
کشور و برای نخبگان شاخص
علمی و فرهنگی کشور اهتمام
کرده است .قطعا آثار شناسایی
و شناساندن نخبگان شایستهای
چون مرحوم دکتر معین که با
دغدغه اعتالی وطن و فرهنگ
ایرانی زیستند ،در اقصی نقاط
این کشور نخبهپرور اشاعه یافته
و زایش نخبگان آیندهساز ایران
اسالمی را به بار خواهد آورد».
مهدخت معین ،دختر دکتر معین،
نیز با تقدیر از اقدام بنیاد نخبگان
در نکوداشت این استاد برجسته،
گفت« :دکتر معین عِرق خاصی
در پیشبرد فرهنگ این مرز و
بوم داشت و اولین شخصی بود
که موفق به دفاع از اولین رساله
دکتری غیرپزشکی در ایران به
راهنمایی دکتر پورداوود و داوری
عالمه دهخدا شد».

10

آغاز ثبتنام رشکت در
«دهمین هامیش ملی
نخبگانفردا»
آریا الستی ،معاون فرهنگی بنیاد
ملی نخبگان ،با اعالم خبر آغاز
ثبتنام «دهمین همایش ملی
نخبگان فردا» گفت« :مخاطبان
این همایش همچون سالهای
پیش ،مشموالن جوایز تحصیلی
بنیادملینخبگانهستند.باارسال
پیامک به مستعدانبرتر از آنان
برای ثبتنام در همایش دعوت
شده است و تنها افرادی میتوانند
با ورود به سامانه ثبتنام خود را
نهایی کنند که پیش از این پیامک
دعوت بنیاد ملی نخبگان را دریافت
کرده باشند .عالوه بر بخش اصلی
همایش ،افراد در صورت تمایل به
حضور در بازدیدهای طراحیشده
که در سومین روز همایش انجام
میشوند نیز باید جداگانه ثبتنام
کنند .متقاضیان سخنرانی در
محضر رهبر معظم انقالب و
سجمهورمحترمنیزمیتوانند
رئی 
با بارگذاری متن سخنرانی و
همچنین درخواست خود در
سامانه،ثبتنامکنند».
الستی در پایان با اشاره به زمان
و نحوه ثبتنام متقاضیان گفت:
«افراد میتوانند تا پنج مهرماه با
مراجعه به سایت hamayesh.
 bmn.irثبتنام خود را نهایی
کنند.».
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گفتوگو

گفتوگو ب� ب� ی ن
در�ره ظرفیتهای بز�ن فاریس
اءالد� خرمشایه ،ب

میراث بانی خوب از زبان فارسی در شعر معاصر
 نعـیمه جاویـدی 
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هرجا سخن از زبان و ادب فارسی،
شعر و شاعری است ،بهویژه آنجا
که صحبت از جایگاه خواجه
شیراز و اشعار آن به میان میآید،
بهاءالدین خرمشاهی ،نویسنده،
مترجم ،روزنامهنگار ،طنزپرداز،
فرهنگنویس ،شاعر و استاد
دانشگاه ایرانی و بنامتر از همه
در حافظشناسی و توانمند در
تفسیر اشعار لسانالغیب ،گفتنیها
و شنیدنیهای بسیاری دارد.
خرمشاهی به واسطه پژوهش و
نگارش در زمینه ادبیات ،متون
کهن و معاصر ادبی ،ظرفیتهای
زبان و ادب فارسی را بهخوبی
میشناسد .بیش از همه اما
درباره شعر ،ترجمه و تاثیر آن
بر زبان فارسی میگوید و اینکه:
«زبان فارسی در گذشته جزو
زبانهایی بوده که ظرفیت خوبی
داشته و اکنون هم ظرفیتهایی
درخور زمانه خود را دارد ».آنچه
میخوانید ،حاصل گفتوگوی
ما با این چهره بنام ،خوشقلم
و موثر در حوزه ادبیات معاصر
درباره ظرفیتهای زبان فارسی
در نثر ،شعر و ترجمه است.

 مهمتریـن ظرفیت معاصـر و کهن زبان
و ادب فارسـی در چه حوزهای اسـت؟
مهمتریـن ظرفیـت ،اضافـه کنـم توانایـی زبان
فارسـی در شـعر اسـت .مـا  11قـرن سـابقه
شـعر مکتـوب داریـم .از قـرن چهـارم تـا قرن
 15هجـری قمـری .امـا سـابقه نثـر فارسـی
شـاید یـک قـرن کمتـر از ایـن باشـد .بـرای
مثـال نمونـه نثـر پیـش از قـرن سـوم شـاید
نداشـته باشـیم ،بهطور دقیقتر از قـرن چهارم
نمونـه موجـود نثر مکتـوب داریم .اما در شـعر
سـابقهای درازآهنـگ داریـم و زبان فارسـی ما
در ایـن زمینـه پـرورده شـده اسـت.
 یعنـی معتقدیـد در حـوزه شـعر،
شـاعران معاصـر مـا ظرفیتهـای زبـان
فارسـی را دریافتهانـد؟
بلـه ،همینطـور اسـت .اگـر قـرار بـود نیمـا و
پیـروان اولیـهاش بـه تعبیـری شـاگردان او و
آنهایـی کـه بـا او مصاحبـت داشـته و راهش
را قبـول کردهانـد ،کـم از زبـان و ادب فارسـی
خبر داشـته باشـند ،کار شـعر نو زار بود .یاران
نیما سـخنور بودهاند و دسـتی در ادب فارسـی
داشـتهاند .اخـوان در شـعر نـو و کهن ،دسـتی
توانـا دارد .بـرای مثـال در زمینـه نمونـه شـعر
کهـن شـاعران نیمایـی میتـوان بـه شـعر «تو
را ای کهن بوم و بر دوسـت دارم» اشـاره کرد.
شـاعری کـه در غـزل ،قصیده ،رباعـی ،قطعه و
تـکبیـت تواناییهای بسـیاری داشـته اسـت.
نـادر نادرپـور هـم از دیگـر افتخـارات شـعر نو
اسـت که توانایـی و ظرافت زبانـی باالیی دارد.
درواقـع بـا ایـن مثالهـا میخواهـم بگویـم
زبـان فارسـی در شـعر معاصـر میراثبانـان
خوبی داشـته اسـت.
 اگـر بخواهیـم مصداقـی بـرای تجلی
ظرفیتهـای کهـن زبـان فارسـی اعم از
شـعر و نثر در متـون ادبـی و منظومهای
معاصـر ذکـر کنیم ،کدام اسـت؟
شــاملو زبــان ویــژهای در شــعر ســپید دارد که
بعدهــا بــه شــعر ســپید شــاملویی شــناخته
شــده اســت .بــه تعبیــری شــاملو زبــان
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شــعری خــود را از نثرهــا و متــون قــرن پنجــم
ماننــد تاریــخ بیهقــی گرفتــه اســت .درواقــع
شــاعران چیرهدســت و توانمنــد مــا بــا کاوش
ظرفیتهــای زبــان فارســی ،هوشــمندی بــه
خــرج دادهانــد .بــرای مثــال شــاملو شــاعری
نبــوده کــه دیــوان پشــت دیــوان بخوانــد .بلکه
متاثــر از نثــر قــرن پنجم شــعر ســروده اســت.
در کتــاب «کوچــه» هــم گویــی شــاملو بــه
نقــل گذشــته پرداختــه .درحالیکــه وظیفــه
شــاملو ایــن نبــوده اســت کــه بــه گذشــته
دور برگــردد .جایــی
گفتــهام «کوچــه»
شــاملو فقــط فرهنــگ
تعدادی اثر همیشه عامیانــه نیســت کــه
از زبانهای دیگر به فرهنــگ عامیانــه و
فارسی ترجمه شده عامــه اســت .فولکلــوری
است ،اما در زمینه قــوی بــا پشــتوانه نثــر
ترجمه معکوس ،قــرن پنجــم .در عــوض
ترجمه از فارسی به مــا شــاعری ماننــد
زبان دیگر چنانکه فرخــزاد را داشــتهایم
باید ،نبودهایم .در کــه بــا  32ســال ســن
این حوزه مترجم در خوانــدن دیوانهــا
و اث ِر ترجمهشده ،قهــار بــوده اســت.
کم داریم فرخــزاد جایــی گفتــه
ِ
پشــت
مــن دیــوان
دیــوان خوانــدهام .زبــان
شــعری او هــم شــیوا و شــفاف اســت .یکــی
از ایدهآلهــای مــا ایــن اســت کــه همســر
گرامــی بامــداد بــا همــکاری نخبــگان ادبــی
در قالــب ســازمانی مردمنهــاد ،بتواننــد ایــن
توانمندیهــای قلــم و شــعر شــاملو را بیشــتر
بنمایاننــد.
 شـعر مـا ظرفیـت بیشـتری بـرای
واژهآفرینـی دارد یـا نثـر؟
ایـن موضـوع برمیگـردد بـه نیـاز شـعر نـو ما.
همـان اوایـل زمـان زندگـی نیمـا یـا یکـی دو
دهـه بعـد از آن نیـاز بـه واژگانـی بـرای بیـان
بهتـر شـعر نـو داشـتیم .بـا تکیـه بـر متـون
و ترکیبهـای کهـن ،بـا ترکیـب و ضـرب
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واژههـای کهـن ،واژگانـی نـو پدید آمـد .حتی
در اشـعار نـادر نادرپـور هـم میتـوان ایـن
واژهسـازی ،ضـرب واژههـا و واژهافزاییهـا را
دید .واژهسـازی در شـعر بیشـتر اسـت .شـاید
بـه ایـن دلیل کـه در داسـتان نیاز بـه واژگانی
بـرای تلطیـف ،معنـای ظریـف و قریـب واژهها
بـه انـدازه شـعر حس نمیشـود .در شـعر برای
بیـان چنیـن احوالـی بایـد بـه اصطلاح سـکه
بزنیـم و واژه مناسـب بسـازیم.
 زبـان فارسـی کهن در قالب شـعر و نثر
پـا فراتـر از مرزهـای ایران میگذاشـت
و نفـود ادبیـات فارسـی را بـه زبانهای
دیگـر میتـوان دیـد .آیـا امـروز هـم
چنیـن اثرگـذاریای داریم؟
نــه آنطــور کــه بایــد .مــا االن چــه واژهای
بگوییــم کــه معــادل آن در زبــان فرانســه و
انگلیســی نباشــد .بــرای چنیــن اثرگــذاریای
نیــازی بــه تحــول فکــری داریــم ،بــرای
اینکــه بتوانیــم در نظــم و نثــر جهــان نفــوذ
کنیــم و حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم.
امــا در ایــن زمینــه نمونههــای خوبــی هــم
داشــتهایم .بــرای مثــال موســی اســوار در
حــوزه ترجمــه شــعر نــو از فارســی بــه عربــی
امــروز تــاش کــرده اســت .تــا جایــی کــه
ادیبــان جهــان عــرب از توانایــی و ظرفیــت
زبــان فارســی مــا در شــعر ،شــگفتزده
شــدهاند .امــا در زبــان انگلیســی و ...حــرف
نــو چندانــی نداریــم.
 شـاید یکـی از راههای رسـیدن به این
جایـگاه ،پویایـی مـا در حـوزه ترجمـه
باشـد .در ایـن زمینـه چگونـه بودهایم؟
تعـدادی اثـر همیشـه از زبانهـای دیگـر بـه
فارسـی ترجمـه شـده اسـت ،امـا در زمینـه
ترجمـه معکـوس ،ترجمـه از فارسـی بـه زبان
دیگـر چنانکـه بایـد ،نبودهایـم .در ایـن حوزه
مترجـم و اثـ ِر ترجمهشـده ،کم داریـم .افرادی
ماننـد مـن ،کامـران فانـی ،سـیامک آقایـی،
سـعید حمیدیـان و ...آثـاری را از زبانهـای
دیگـر بـه زبـان فارسـی ترجمـه کردهایـم ،امـا

برعکـس نـه .چرایـی ایـن فقـدان هـم یـک
مسـئله زبانشناسـی اسـت .برگـردان آثـار،
اشـعار و متـون از زبـان مـادری به زبـان دیگر
نیـاز بـه اسـتعدادی شـگرف ،سختکوشـی و
تسـلط بـه آن زبـان دیگـر دارد.
 به نظر میرسـد مـا در ایـن زمینه نیاز
بـه چهرههایـی ماننـد گوتـه داریـم که
زبـان و فرهنـگ مـا را بـه دیگـر زبانها
و فرهنگهـا معرفـی کنـد .راهکار شـما
بـرای توفیـق در چنیـن ترجمههایـی
چیست ؟
مثـال جالبـی بـود .زوجـی ماننـد لویـی زون و
همسـرش چنـد اثـر را از فارسـی بـه زبانهای
دیگـر بـه شـیوایی ترجمـه کردهاند .از سـویی
بـرای خودکفایـی نیـاز بـه نهادهایـی ماننـد
«خانـه ترجمـه» داریـم .چهـار دهه قبـل تنها
حـدود  50مترجـم داشـتیم کـه شناختهشـده
بودنـد ،امـا اکنـون  15هـزار مترجـم داریـم
کـه ایـن تعـداد رو بـه افزونـی اسـت .بـدون
شـک تمـام ایـن مترجمـان آنچنانکـه بایـد،
توانـا نیسـتند .تاثیـر خوانـدن آثـار کهـن در

ترجمههـای نـو ،بـرای توانایـی ضـرب واژگان
جدیـد و خالقیـت در این زمینه اثرگذار اسـت.
بـه نظرم یک عـده جوان داوطلـب و عالقهمند
باید به کشـورهای دیگر اعزام شـوند .مدتی در
آن کشـورها بمانند و تسـلط بـه زبان اصلی آن
کشـور پیدا کنند .بـرای مثال مهـران بزرایی و
مـن مدتهـا در زمینه زبـان انگلیسـی تمرین
کردهایـم .مـن متون انگلیسـی بسـیاری را هم
خواندهـام و فرهنـگ لغـات هم تهیـه کردهام.
اما تسـلط پیرامونـی به زبان ،قـدرت محاوره و
آشـنایی بـا اصطالحـات زبـان دیگر هم بسـیار
مهـم اسـت .مـا بیـش از هـزار سـال پیـش در
دوره اوج قدرت سلسـله عباسـیان ،دارالترجمه
بزرگ اسلامی داشـتیم.
 بـه افزایـش تعـداد مترجمـان اشـاره
کردیـد .ایـن را خدمتـی بـه حفـظ و
توسـعه ظرفیتهـای زبـان فارسـی
میدانیـد یـا محدودیـت؟
همیـــن ترجمـــه از زبانهـــای خارجـــی بـــه
فارســـی ،زبـــان مـــا را تواناتـــر هـــم کـــرده
اس ــت .زب ــان فارس ــی در ده ــه اخی ــر قاب ــل
سرآمد /شماره بیستوهفتم /شهریور نود و پنج 47

مقایســـه بـــا زبـــان فارســـی چنـــد دهـــه
قبـــل نیســـت .اکنـــون از جوانهـــا آثـــاری
در زمینـــه نـــگارش نظـــم ،نثـــر و ترجمـــه
میبینـــم و میخوانـــم کـــه جـــدا لـــذت
میبـــرم .ایـــن اتفـــاق مثـــا در چهـــار،
پنـــج دهـــه قبـــل پدیـــده بـــود؛ خـــوب
ترجمـــه کـــردن و خـــوب نوشـــتن پدیـــده
بـــود .اکنـــون خـــوب فارســـی نوشـــتن و
خوان ــدن ف ــراوان ش ــده اس ــت .ضع ــف قاب ــل
مالحظـــهای در زبـــان فارســـی نمیبینـــم.
شـــاید ایـــن متاثـــر
از نـــو شـــدن جهـــان
سیاســـی ،اجتماعـــی،
زبان فارسی در فرهنگـــی و ...ماســـت
دهه اخیر قابل کـــه فارســـی چنیـــن
مقایسه با زبان توانـــا شـــده اســـت.
فارسی چند دهه  زبـان فارسـی
قبل نیست .اکنون بیشـتر متاثـر از
از جوانها آثاری کـدام زبـان اسـت؟
در زمینه نگارش زبـــان عربـــی .بعـــد از
نظم ،نثر و ترجمه عربـــی زبـــان دیگـــری
میبینم و میخوانم نیســـت کـــه تـــا ایـــن
که جدا لذت ح ــد ب ــر زب ــان فارس ــی
میبرم .این اتفاق اثـــر گذاشـــته باشـــد.
مثال در چهار ،پنج در ســـده دوم و ســـوم
دهه قبل پدیده هجــری واژگان عظیمــی،
بود؛ خوب ترجمه تاکیـــد میکنـــم واژگان
کردن و خوب عظیمـــی ،از عربـــی بـــه
نوشتن پدیده بود .فارس ــی راه پی ــدا ک ــرده
اکنون خوب فارسی اســـت .امـــا در ســـده
نوشتن و خواندن اخی ــر وام گرفت ــن م ــا از
فراوان شده است واژگان عربــی در فارســی
تقریبـــا تعطیـــل شـــده
اســـت .امـــا آن تاثیـــر
گذشـــته را نمیتـــوان نادیـــده گرفـــت و انـــکار
ک ــرد .از می ــان واژگان ،واژگان ــی مانن ــد عش ــق،
ســـام ،عافیـــت و هـــر لغـــت اینچنیـــن
کـــه فکـــرش را کنیـــم ،عربـــی اســـت .چنـــد
دهـــه پیـــش طرحـــی را بـــا راهبـــری اســـتاد
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غالمحســـین شـــکوهی پیـــش میبردیـــم کـــه
دامن ــه نف ــوذ واژگان عرب ــی ب ــه زب ــان فارس ــی
را بررســـی میکـــرد .آن موقـــع مشـــخص
شـــد کـــه از مفـــردات و ترکیبهـــای واژگانـــی
بی ــش از  50درص ــد کلمهه ــا عرب ــی هس ــتند.
حت ــی همی ــن واژه «کلم ــه» ه ــم عرب ــی اس ــت.
گاه ای ــن اثرگ ــذاری آنق ــدر عمی ــق ب ــوده ک ــه
مـــا فکـــر نمیکنیـــم مثـــا فـــان واژه عربـــی
باشـــد ،امـــا هســـت.
 اوج کاربـرد واژگان عربـی در متـون
زبـان فارسـی در آثـار کـدام شـاعران و
نویسـندگان اسـت؟
اوج کاربــرد واژگان ،مفــردات و ترکیبــات
عربــی در زبــان فارســی را میتــوان در آثــار
شــاعرانی ماننــد ســعدی ،حافــظ و موالنــا دید.
اگــر واژگان عربــی در ابیــات ایــن شــاعران را
بررســی کنیــم ،شــاید در چنــد شــعر ببینیــم
کــه از  200واژه 100 ،واژه عربــی اســت .عربــی
زبــان مذهبــی مــا هــم هســت .بایــد بــه ایــن
ترکیــب و تعامــل زبانــی احتــرام گذاشــت،
امــا زبــان فارســی را هــم بایــد پــاس داشــت.
بــه تعبیــر محمدعلــی فروغــی زمانــی کــه
میخواهیــم بدانیــم کــدام واژه فارســی اســت،
بایــد ببینیــم برابــر و معادلــی بــرای آن در
زبــان فارســی وجــود دارد یــا نــه.
 این روزها سبکهای جدیدی در فضای
مجازی برای نگارش زبان فارسی استفاده
میشود ،عدهای این تغییرها را طبیعی
و نشان از لزوم تغییر رسمالخط فارسی
میدانند ،موافق هستید؟
خیـر .اینهـا تغییـر قابـل پذیرشـی در حـوزه
زبـان فارسـی نیسـت .بلکـه صرفا غلـط افزایی
اسـت .بایـد بـه اصالـت زبـان و واژگان احتـرام
گذاشـت .کلمـات را دگرگـون نکنیـم .بـرای
مثـال نبایـد از خودمـان نوع نوشـتن یـا تلفظ
واژههـا را تغییـر دهیـم .بهویـژه روی سـخنم
بـا کاربـران شـبکههای اجتماعـی و فضـای
مجـازی اسـت کـه بـه ایـن شـیوه نگارشهـا
گرایـش پیـدا کردهانـد.

یک سال فقط در پی کنکور دویدیم
 رویـا کامـیار 

دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر یکــی از
دانشــگاههایی اســت کــه دانشــجویان آن
عــاوه بــر تحصیــل علــم ،عالقــه زیــادی
بــه چــاپ مجــات دانشــجویی دارنــد،
بهطوریکــه بیشــتر دانشــکدهها ،نشــریه
تخصصــی خــود را دارنــد کــه وظیفــه
گــردآوری و تهیــه مطالــب ،صفحهبنــدی،
چــاپ و توزیــع آن برعهــده انجمــن علمــی
دانشــکده اســت .ایــن انجمنهــا توســط
دانشــجویان منتخــب هــر دانشــکده اداره
میشــو ند .
یکــی از ایــن نشــریات ،مجلــه «جوال»ســت
کــه انجمــن علمــی دانشــکده نســاجی آن
را منتشــر میکنــد .در روزهــای تابســتان
و ماههــای تعطیلــی دانشــگاه ،شــماره
جدیــدی از ایــن نشــریه منتشــر نشــده
اســت ،امــا احتمــاال بــا آغــاز ســال تحصیلــی
 96 -95شــاهد شــماره جدیــد آن خواهیــم
بــود کــه ویژهنامــهای بــرای ورودیهــای
دانشــکده اســت .ایــن رســم هــر ســال مجلــه
«جوال»ســت و در ســال گذشــته نیــز اولیــن
شــماره مجلــه بــه ورودیهــا اختصــاص
داشــت .حالوهــوای ایــن ویژهنامههــا بــا
شــمارههای معمــول مجلــه متفــاوت اســت .در
ویژهنامــه ســال گذشــته ،مجلــه بــا یــک شــعر
آغــاز میشــود کــه حاصــل ذوق نویســندگان
مجلــه اســت .ایــن شــعر دربــاره کنکــور و
شــروع آن بــا ایــن بیــت اســت« :یــک ســال
فقــط در پــی کنکــور دویدیــم /تــا اینکــه

ســرانجام بــه مقصــود رســیدیم»
در ایــن شــماره در مطلبــی بــا عنــوان «تــور
نساجیشناســی» ،بــه معرفــی دانشــکده
نســاجی و بخشهــای مختلــف آن بــه
زبانــی طنــز پرداختهانــد .همچنیــن در
ادامــه در مطالبــی جداگانــه بــه دســتاوردهای
نویــن نســاجی و دســتاوردهای دانشــجویان
پلیتکنیــک تهــران اشــاره شــده اســت.
امــا در باقــی شــمارههای مجلــه« ،جــوال»
بــه تازههــای صنعــت نســاجی میپــردازد.
بخشــی از مطالــب بــه فعالیتهــای
تحقیقاتــی داخلــی و آن ســوی مرزهــا در ایــن
صنعــت اشــاره دارد و بخشــی نیــز گزارشــی
اســت از برنامههــا و نمایشــگاههای ایرانــی
و خارجــی .مقــاالت تخصصــی و بخــش
انگلیســی ،قســمت دیگــری از ایــن فصلنامــه
علمــی دانشــجویی اســت .
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با وجود آنکه هیچوقت
منابع مالی آنچنانی در
اختیار نداشته و با سختی
و پلهپله کارش را پیش
برده ،حرفهایش به هیچ
عنوان بوی یأس و خستگی
نمیدهد .محبوبه ایلدرآبادی
که با کمک همسرش شرکت
سختافزاری و نرمافزاری
راه سبز چهلستون را راه
انداخته و مدیرعامل این
شرکت است ،اعتقاد دارد
که برای ایجاد ارزش افزوده
باید سختی کشید و نباید
چشم کارآفرینان به دست
دولت باشد .او چیزهایی را
که در این شرکت به دست
آورده ،باالتر از مسائل مادی
میداند و با وجود همه
مشکالت ،آینده شرکت خود
را بسیار روشن میبیند.

 شــرکت راه ســبز چهلســتون در چــه حــوزهای
فعالیــت میکنــد؟
ما در دو حوزه فعالیت میکنیم؛ یکی تولید تجهیزات ابزار دقیق
و دیگری اتوماسیون صنعتی.
اساسا هر جایی در صنعت که نیاز به اندازهگیری ،نشان دادن
و کنترل یک پارامتر وجود داشته باشد ،از تجهیزات ابزار دقیق
استفاده میشود .مثل وقتی میخواهند در یک محیط صنعتی
دما را در محدوده خاصی نگه دارند ،یا اندازه ماده را در یک
مخزن مشخص کنند و ...در اصل تجهیزات ابزار دقیق ،حوزه
بسیار گستردهای است و در همه صنایع بزرگ و کوچک
کاربرد دارد .ما در این بخش ،تجهیزات اندازهگیری سطح را
تولید میکنیم که باالی مخازن نصب میشود و بدون تماس
با ماده داخل مخزن ،سطح ماده را اندازه میگیرد .این در همه
صنایعی که با مخزن سروکار دارند ،استفاده میشود ،اعم از نفت،
گاز  ،پتروشیمی ،تولید رنگ و روغن صنعتی و نباتی ،تولید
لبنیات ،مواد خوراکی ،مواد شوینده و ...همه اینها مخازنی دارند
که یا در فرایند تولید یا در زمان نگهداری محصول از آنها
استفاده میشود .محصول دیگر ما در حوزه ابزار دقیق ،سنسور
اندازهگیری دماست .کورههای عملیاتی حرارتی ،آجرپزی و
صنایعی از این دست ،نیاز دارند که دما را در محدوده خاصی
نگه دارند تا محصول ،کیفیت مناسب داشته باشد .همچنین
فلیم دیتکتور و فلیم اسکنر را تولید میکنیم که در صنایعی
به کار میرود که با شعله سروکار دارند و برایشان مهم است
شعله با چه کیفیتی میسوزد .مثال در بویلرهای نیروگاهی ،باید
کنترل کنند و ببیند آیا برای ایجاد شعله ،گاز و هوا به صورت
بهینه ترکیب میشوند یا خیر .بهخصوص در مورد سطحسنجها
ما تنها تولیدکننده داخلی این محصول هستیم و از دو روش
استفادهمیکنیم.
 این روشها چه هستند و چه تفاوتی با هم دارند؟
در بعضی از موارد از تکنولوژی فراصوت استفاده میکنیم .این
در مواردی است که فشار و دمای مخزن با محیط یکی باشد و
ماده داخل مخزن شرایط خاصی نداشته باشد ،اما در صورتی که
دما و فشار باال باشد ،یا ماده داخل مخزن مایعی باشد که بخارات
ایجاد میکند یا خورنده است ،برای اندازهگیری سطح ،تکنولوژی
رادار به کار برده میشود.
 لطفـا دربـاره حـوزه دیگـر کارتـان توضیـح دهید.
اتوماسـیون صنعتـی بـه چه معناسـت؟
هر جایی که در صنعت ،به جای استفاده از نیروی انسانی ،شرایط
با استفاده از ابزار کنترل شود ،اتوماسیون صنعتی داریم .مثل خط
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تولید کارخانهها .تمرکز ما در اتوماسیون صنعتی بر
صنایع کوچک است با رویکرد کاهش مصرف انرژی.
مثال در آجرپزیها به شیوه کامال سنتی عمل
میشود .یک شخص دما و همه فاکتورهای الزم را
براساس تجربه تنظیم میکند و آجر عمل میآید.
ولی با استفاده از اتوماسیون صنعتی شما نیازی به
نیروی انسانی ندارید و میدانید برای پخت فالن نوع
آجر با کیفیت و رنگ مشخص ،شرایط کوره باید
به چه شکل باشد .همچنین در گلخانهها میتوان
با استفاده از اتوماسیون صنعتی ،نور ،دما ،رطوبت و
بهطور کلی تمام فاکتورهای مورد نیاز برای کشت را
در حالت ایدهآل نگه داشت.
 چطــور شــد کــه بــه فکــر تاســیس
شــرکت افتادیــد؟
شرکت از سال  84ثبت شد ،اما ایده اولیه این
کار به دوران دانشجویی من و همسرم برمیگردد.
من لیسانس مهندسی پزشکی و کارشناسی ارشد
 EMBAدارم و همسرم هم دکترای معماری
کامپیوتر دارد .در آن زمان ایده سطحسنج را مطرح
کردیم و توانستیم در آزمایشگاه دانشگاه ،یک نمونه
آزمایشگاهی از آن را با همکاری و راهنمایی اساتید
بسازیم .آن پروژه بسیار کوچک بود ،ولی اساتید ما
را تشویق کردند و گفتند امکان استفاده از آن در
صنعت هم وجود دارد .ما از همان زمان شروع به
تحقیق درباره صنعت کردیم تا ببینیم این محصول
را چطور باید بسازیم و پیادهسازی کنیم .سال ،87
به شهرک علمی – تحقیقاتی اصفهان پروپوزال
ارائه کردیم و بعد از دو سال توانستیم ورژن اولیه
آن را در شهرک بسازیم که البته ایرادهای بسیاری
داشت و قابلیت نصب در صنایع را نداشت .کمکم
آن نمونه اولیه را بهبود دادیم و با رفتوآمدی که
در صنایع داشتیم ،فهمیدیم میتوان در حوزه ابزار
دقیق و اتوماسیون صنعتی کارهای زیادی انجام
داد.
 رقیــب خارجــی نداشــتید؟ چطــور
توانســتید بــازار را قانــع کنیــد از
محصــوالت شــما اســتفاده کننــد؟
چرا .همان زمان نمونههای آمریکایی و آلمانی
محصول ما در بازار بود .صنعت به ما پروژه نمیداد.
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ما فعالیتهای تحقیق و توسعهمان را ادامه دادیم
تا بتوانیم نمونه اولیه را بسازیم .صنایع ما را قبول
نداشتند .نهایتا قبول میکردند روی یک مخزن
به صورت آزمایشی کار کنیم .اولین محصولمان
را سال  93فروختیم .در این مدت ،درآمد شرکت
از محل انجام پروژههای دیگری بود که اکثرا
پروژههای پژوهشی بودند یا پروژههای کوچکی بود
که با صنایع کوچک و دانشگاه تعریف میکردیم و
انجام میدادیم .گاهی هم قطعات ساده و کوچک
میساختیم .درنهایت هم تمام درآمدمان را برای
پیشبرد کار اصلی شرکت صرف میکردیم.
 سرمایه اولیه را از کجا آوردید؟
درواقع آن ابتدا هیچ پولی نداشتیم .دو دانشجو
بودیم که در شهرک مستقر شدیم و شهرک به ما
 13میلیون تومان وام برای سه سال داد که بتوانیم
محصولمان را تکمیل کنیم .پس از آن هم همانطور
که گفتم ،درآمدهای شخصی از محل پروژههای
دیگر را صرف این کار میکردیم .گاهی همین
پروژهها هم هزینه کار را تامین نمیکرد و مجبور
میشدیم وام بگیریم .روزهای خیلی سختی بود و
ما سعی میکردیم از کانالهای مختلف ،هزینههای
شرکت را تامین کنیم.
 از همان ابتدا شـرکت خودتان را داشـتید،
یا قبـل از اینجا هـم جایـی کار میکردید؟
نه ،من هیچوقت کارمند جایی نبودم ،اما شرایط
کارمندی را همیشه در این شرکت داشتم .من
همیشه زودتر از همه به شرکت میآیم و دیرتر از
همه هم میروم.
 در طول این سالها وام میگرفتید،
درآمدهای شخصیتان را هزینه میکردید
تا بتوانید کار شرکت را به پیش ببرید .نگران
نبودید با شکست شرکت ،همه وقت و
هزینهای که صرف این کار کردید ،از بین برود
و فقط برایتان بدهکاری بماند؟
چرا ،این نگرانی همیشه بوده و اتفاقا هر چه
میگذرد ،بیشتر میشود ،چون ریسک بزرگتر
میشود .آن ابتدا اگر ورشکست میشدیم ،نهایتا 30
میلیون تومان بدهکار میشدیم ،اما االن وامهایی که
میگیریم ،در حدود  500میلیون یا  800میلیون

تومان است .ریسک بزرگتر است و نگرانیها هم
بیشتر .بهخصوص در شرایط فعلی کشور که صنایع
بودجه ندارند و نمیتوانند از ما خرید کنند .اما چیزی
که باعث میشود بر این شرایط سخت فائق بیاییم
و پا پس نکشیم ،یکی عالقهای است که به حوزه
تولیدات هایتک داریم .در حال حاضر در ایران ما
تنها تولیدکننده این محصوالت هستیم و رقبای
ما در بازار شرکتهای آلمانی و آمریکایی هستند
و کیفیت محصوالت ما معادل محصوالت خارجی
است .دلیل دیگری که توانستیم در برابر مشکالت
مقاومت کنیم ،هدفها و اولویتهای شخصیمان
بود .همیشه دوست داشتیم کاری کنیم که در
کشورمان ارزش افزوده ایجاد کند .برای اینکه با
فرهنگ مصرفگرایی مبارزه کنیم و چشممان به
دست دولت نباشد .باید در نظر داشت که تولید و
تحقیقهای اینچنینی زودبازده نیست .ما آن زمان
که کارمان را شروع کردیم ،این را قبول داشتیم
و منتظر موفقیت زودبازده نبودیم .ما به این کار
عالقه داشتیم ،میدانستیم باید صبر کنیم و ناامید
نشویم .به همین دلیل با وجود همه نامالیمات ،به
کارمان ایمان داشتیم و معتقد بودیم کار ارزشمندی
است .حتی اگر االن وضعیت مالیمان خوب نباشد،
همین که توانستهایم تاثیر کوچکی در صنعت کشور
بگذاریم ،برایمان مایه دلگرمی است.
 مشـکالت کارآفرینهـا را در کشـور چـه
میدانیـد؟
گاهی این موجهایی که برای حمایت از کارآفرینان
بهخصوص شرکتهای دانشبنیان در کشور ایجاد
میشود ،به ضرر ماست .آنقدر قوانین سختگیرانه
و دستوپاگیر است که بهتر است اصال دولت کاری
نداشته باشد و اجازه دهد کارآفرین خودش از پس
مشکالتش بربیاید .مثال بحث معافیتهای مالیاتی
آنقدر بند و تبصره دارد که آخر هم ما بعد از
دوندگیهای بسیار نتوانستیم از آن به صورت کامل
استفاده کنیم .اتفاقات اینچنینی تمرکز کارآفرین
را از بین میبرد و وقتی را که باید صرف انجام
فعالیتهای اصلی کسب و کار کند ،با پروسههای
تکمیل مدارک و جلسه رفتن ،پیگیری کردن و...
هدر میرود .اگر هم قرار است قوانینی در کشور برای

حمایت از کارآفرینان اجرا شود ،باید شفافیت اجرایی
داشته باشد .در حال حاضر قانون یک چیز میگوید
و چیز دیگری اجرا میشود .گاهی هم تبلیغاتی
که درباره حمایت از شرکتهای دانشبنیان انجام
میشود ،تصور غلطی را در ذهن افراد ایجاد میکند
که سبب میشود به مشکل بخوریم .طرف مقابل
ما در بازار فکر میکند که چون شرکت دانشبنیان
هستیم ،از وامهای میلیاردی و معافیتهای مالیاتی
استفاده میکنیم و درنتیجه در تعامالتمان دچار
مشکل میشویم .توقع دارند فاکتورها را طور دیگری
برایشان صادر کنیم ،یا از آنها پیشپرداخت نگیریم.
فعالیتهایفرهنگیکهدرراستایحمایتازساخت
داخل و حمایت از کارآفرینان انجام میشود ،خیلی
خوب است ،اما در بحث صنعت همچنان استفاده
از تولیدات داخلی ،یک بحث تزئینی محسوب
میشود .شاید حرکتهای فرهنگی و تبلیغاتی در
این حوزه برای محصوالت عمومی مفید باشد اما
برای کاالهای صنعتی باید تدابیر دیگری اندیشیده
شود .مانند تحریک بازار به خرید محصوالت
داخلی با اعطای مشوقها ،محدود کردن واردات،
دادن تسهیالت به خریداران محصوالت داخلی،
برنامهریزی برای بیمه محصوالت دانشبنیان و ...در
حال حاضر قوانین بسیار خوبی در حوزه حمایت
از شرکتهای دانشبنیان داریم ،اما در عمل شاید
یک دهم آنها اجرایی و کاربردی نشده باشد.
البته در بحث کارآفرینی نباید همه از دولت انتظار
داشته باشند .خود کارآفرین هم باید بداند در چه
راهی قدم گذاشته و صبر و تحمل داشته باشد.
متاسفانه کارآفرینهای ما اهل صبر و پشتکار نیستند
و اگر سر سه ماه به هدفشان نرسند ،دلزده میشوند
و پا پس میکشند .االن خیلی مرسوم است که
کارآفرینان وضعیت خودشان را با کارمندان مقایسه
میکنند و ناامید میشوند .اگر قرار بود همه با این
دیدگاه و فرهنگ زندگی کنند ،کشور خیلی عقبتر
از حاال بود .نکته اینجاست که باید برای به دست
آوردن هر ارزشی ،سختی کشید و گاهی نتیجهای
که از کار به دست میآید ،از درآمد و مسائل مادی
مهمتر و ارزشمندتر است .اگر میخواهیم در کشور
پیشرفت کنیم ،این مدل ذهنی باید تغییر کند.
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گزارش

جشنواره اپهای ب ز
س� ب�ای ب�ینهسازی نا�ژی ب�گزار شد

نوآوران انرژی و محیط زیست
 مهرآسـا عبـاسنـژاد 
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اختتامیه دومین دوره مسابقات ملی نوآوران انرژی
و محیط زیست  10اردیبهشت ماه با حضور
گروههای دانشآموزی و دانشجویی در دانشکده
مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
مسابقات نوآوران انرژی و محیط زیست ازجمله
مسابقات ملی است و مسابقه «اپ سبز بهینهسازی
انرژی» بهعنوان دومین دوره و با هدف تحریک
جامعه علمی ،مهندسی و دانشجویی کشور برای
فراهم آوردن بستر مناسب برای جذب ایدهها در
زمینه توسعه برنامکها در حوزه بهینهسازی انرژی
و محیط زیست ،حمایت از ایدههای خالقانه و
گروههای برتر در زمینه توسعه برنامکها در حوزه
بهینهسازی انرژی و محیط زیست ،تشویق افزایش
حس خودباوری و اعتمادبهنفس شرکتکنندگان
در جهت گرایش آنها به سمت کارآفرینی و
پیگیری ایدههای خالقانه خود ،تقویت کار گروهی
بین رشتهای و افزایش آشنایی شرکتکنندگان
با صنعت و بازار اپنویسی به منظور تقویت و
توسعه بازار برنامکهای هدفمند ایرانی در زمینه
بهینهسازی انرژی و محیط زیست ،ایجاد جریان
توسعه فرهنگ فناوری نرم به منظور صرفهجویی
انرژی و حفاظت از محیط زیست و فرهنگسازی
و ترویج صرفهجویی انرژی و محیط زیست با در
دسترس قرار دادن ابزارهای فناوری نرم برگزار شد.
در این دوره از مسابقات  55گروه شرکت داشته
و پس از داوریهای تخصصی  10گروه شامل
گروههای فروشگاه سبز ،سیستم هوشمند مدیریت
آب و انرژی گلخانه ،کتابدار ،درخت الکترونیکی،
تشویق و مدیریت شهروندان در امر بازیافت در
منازل ،باغ شیشهای ،مدیریت انرژی هوشمند خانه،
نرمافزار بهینهساز مصرف انرژی در منازل و مراکز
تجاری ،زرماند و کنتور به مرحله نهایی راه یافتند
و درنهایت سه تیم فروشگاه سبز ،سیستم هوشمند
مدیریت آب و انرژی گلخانه و باغ شیشهای
بهعنوان سه گروه برتر این مسابقات از نگاه داوران
انتخاب شدند .سایر تیمهای شرکتکننده نیز
بهعنوان منتخبان حامیان مسابقه جوایز نفیسی را
دریافت کردند و از حمایتهای سازمانهای مرتبط
بهرهمند خواهند شد.

حامیت از ایدههای نوآور در زمینه انرژی
برنامهاصلیماست

دکتر یداهلل سبوحی ،دبیر ستاد بهینهسازی انرژی و
محیطزیست،دراختتامیهدومیندورهمسابقاتملی
نوآوران انرژی و محیط زیست تحت عنوان مسابقه
اپهای سبز انرژی که در دانشکده مهندسی انرژی
دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد ،درخصوص علت
برگزاری این رویداد گفت :ستاد بهینهسازی انرژی از
سال  1392برای ارزیابی راهکارهای مهم بهینهسازی
انرژی در کشور و همچنین رفع موانع و تسهیل
دسترسی به فناوریهای الزم برای بهینهسازی
محیط زیست تشکیل شد .این ستاد فعالیت خودش
را با همکاری وزارت نفت ،وزارت نیرو ،وزارت صنعت
و معدن و تجارت و سازمان محیط زیست و شرکت
ملی گاز ایران و سایر شرکتهای وابسته به شرکت
ملی نفت ایران پیش میبرد .ارزیابیهایی که ما در این
مدت انجام دادیم ،نشان داد که پتانسیل بهینهسازی
انرژی در کشور قابل توجه است ،بهطوریکه در
کوتاهمدت  450معادل بشکه نفت و در میانمدت با
بهکارگیری تکنولوژیهای جدید 750،بشکه معادل
نفت پتانسیل دارد که اگر این میزان را با قیمتهای
امروزی حساب کنیم ،بیش از  20میلیارد دالر در
سال پتانسیل افزایش درآمد در کشور در این حوزه
وجود دارد و از سوی دیگر افزایش صادراتی که با
جمع کردن این فرصتها ایجاد میشود ،قابل توجه
است.
اگر چنین درآمد مازادی در کشور ایجاد شود،
امکان اشتغال زیادی را میتواند فراهم کند .اما یکی
از مشکالت اساسی ما در بخش بهینهسازی انرژی
است .البته موانع اساسیتری هم وجود دارد ،ازجمله
اینکه خود دولت درگیر بهینهسازی است و همین
عملکرد دولت یکی از اشکاالت اساسی است که در
زمینه انرژی وجود دارد .درواقع فعالیت دولت در بازار
و انحصاری بودن بازار انرژی کشور یکی از موانعی
است که ما با آن درگیر هستیم و امیدواریم روزبهروز
کمترشود.
خوشبختانه در یک سال گذشته قوانین جدیدی
تدوین شده و به تصویب رسیدهاند که این امکان را
فراهم کرده که ما بهتدریج بتوانیم بازار بهینهسازی
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گزارش

انرژی را فعالتر کنیم تا به مرور دولت هم بتواند
دخالت خود را در این زمینه به حداقل برساند.
امیدواریم هر چه زودتر این اتفاق بیفتد .فناوری یکی
از الزامات توسعه برای بهینهسازی انرژی و محیط
زیست در سالهای اخیر بوده است که متاسفانه این
فناوریها در این سالها توسعه الزم را نیافته و عمده
کاری که انجام دادهایم ،واردات بوده است .بنابراین
ایجاد یک زیستبوم یا اکوسیستم که بتواند نوآوری و
خالقیت را گسترش دهد و زمینهای را فراهم کند که
این نوآوریها شکوفا شوند و به سمت توسعه فناوری
و کاربرد صنعتی فناوری هدایت شوند ،یک امر الزم
و حیاتی است که ما باید در ستاد به آن بپردازیم و
به همین دلیل هم از بدو شروع فعالیتهایمان در
این ستاد ،تشکیالتی به نام مرکز نوآوری و توسعه
فناوری در زمینه بهینهسازی محیط زیست ایجاد
کردیم که یکی از مهمترین ارکان تشکیالتی ستاد
است .ماموریت این تشکیالت این است که ایدههای
جدید در زمینه بهینهسازی و ایدههای نو در زمینه
ایجادفناورییاافزایشبازدیدسیستمهایمختلفرا
شناسایی کند و این ایدهها را مورد حمایت قرار دهد.
ما از طریق ایجاد امکانات آزمایشگاهی و امکانات
سختافزاری و نرمافزاری به دنبال این هستیم
که گروههای فعال در این زمینه بتوانند رشد و
توسعه پیدا کنند و به صورت هستههای فناوری
سازماندهی شوند تا ما بتوانیم از این هستهها
حمایت کرده و آنها را به شرکتهای دانشبنیان
در زمینه انرژی تبدیل کنیم .شرکتهای دانشبنیان
نیز از طریق صندوقهای شکوفایی میتوانند مورد
حمایت قرار بگیرند و فعالیتشان را گسترش دهند.
بنابراین یکی از وظایف اصلی مرکز نوآوری و فناوری
شناسایی ایدهها ،جذب و کمک به رشد این ایدههای
خالق و نوآور است.

از اپلیکیشنهای کاربردی مدیریت
پسامند استقبال میکنیم
مهندس آقایی ،نماینده سازمان مدیریت پسماند ،از
حامیان مسابقات اپ سبز بهینهسازی انرژی در این
نشست،گفت:ایدههایارائهشدهدراینمسابقهبسیار
خوب و به نظر من قابل بهرهبرداری بود .بهعنوان مثال
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یکی از تیمها اپی در زمینه پسماند طراحی و برای
لغت پسماند ،لغت خوبی را تحت عنوان «زرمان»
جایگزین کرده بودند که از این ایده خالقانه تشکر
میکنیم .اپلیکیشن دیگری هم در زمینه پسماند
طراحی شده بود که اتفاقا اپلیکیشن قدرتمندی بود و
تحت وب کار میکرد و امکان ایجاد فرایند در داخل
اپلیکیشن در نظر گرفته شده بود و این به نظرم کار
را بسیار کاربردی میکرد.
توصیه من به همه کسانی که در زمینه طراحی این
اپلیکیشنهای سبز فعالیت میکنند ،این است که با
دید کاربردی شدن به آن نگاه کنند ،یعنی دیدی که
قابل اجرا و مصرف باشد .درواقع قرار نیست که صرفا
بهعنوان یک پروژه دانشجویی به این اپها نگاه شود،
بلکه باید آنها را نوعی سرمایهگذاری برای آینده در
نظر گرفت که بعدا سازمانها ،شرکتها یا شهروندان
بتوانند از این برنامهها بهرهبرداری کنند.
مهندس آقایی با اشاره به اینکه در سال 92
اپلیکیشنی به نام سامانه زمین سبز در این سازمان
طراحی شده است ،اضافه کرد :این اپ در حال حاضر
از طریق کافه بازار و پلی استور و ...قابل مشاهده و
دسترسی است و من از همه گروههایی که در این
زمینه فعالیت میکنند ،میخواهم که این برنامه
را با دید تخصصی و موشکافانهشان بررسی کنند.
احساس میکنم اپلیکیشنهایی که امروز اینجا ارائه
شد ،جز یکی دو نمونه ،شامل همه مواردی است که
در آن سامانه وجود داشته است .البته ما هم از سال
 92آن برنامه را ارتقا ندادهایم و با همان تکنولوژی
قدیمی همچنان کار میکند .اما به نظر من مشاهده
این برنامه از نزدیک به این گروهها ایدههای خوبی را
خواهد داد .عالوه بر اینکه قطعا در کار ما نقاط ضعف
و کمبودی وجود دارد که ما آمادگی کامل داریم که
با گروههایی که در زمینه ارتقای این برنامه تمایل
دارند،همکاریکنیم.
در حال حاضر هدف اصلی ما در سازمان مدیریت
پسماند ،فرهنگسازی و جذب مشارکت مردمی
است و ما از ایدههای مختلف در این زمینه استقبال
میکنیم .در این جلسه اشاره شد که متاسفانه
این روزها به هر نقطه کشور که سفر میکنیم ،به
دلیل عدم وجود این فرهنگ ،شاهد این هستیم که

شهروندان زبالهها و پسماندهایشان را در طبیعت
رها میکنند .درحالیکه رسالت و هدف سازمان
مدیریت پسماند ،ایجاد محیطی پاکیزه و سالم برای
شهروندان است ،اما ما بهتنهایی قادر به انجام این کار
نیستیم و نیاز داریم که شهروندان با ما مشارکت
داشته باشند و ما را در این راه همراهی کنند .این
کار نیاز به فرهنگسازی دارد و امروز ثابت شده که
برای فرهنگسازی ابزارهای قدیمی مثل تیزرهای
تبلیغاتی ،بیلبورد یا تبلیغاتی که در نشریات چاپ
میشود ،دیگر خیلی اثربخش نیست .ولی از فضای
مجازی میشود در این راستا بهدرستی و بهخوبی
استفاده کرد .او با تاکید بر اینکه اپلیکیشنهایی که
در زمینه مدیریت پسماند طراحی میشود ،باید با
استفاده از ابزارهای اندروید و آیاواس باشد ،گفت:
بسطپذیری فناوری اطالعات باالخص در حوزه
موبایل در مدیریت خدمات شهری بسیار باالست.
بسیاری از فرایندهای سازمانی در حال حاضر
مکانیزه شدهاند .بهعنوان مثال میتوانم به جمعآوری
پسماندهای تر یا خانگی اشاره کنم که در حال
حاضر به صورت تحت وب کار میکند و با توجه به
وجود ابزارهای نوینی که به وجود آمده و در اختیار
همگان قرار دارد ،ما نیاز داریم این ابزارها به سمت
تلفنهای همراه هدایت شوند .خود ما هم در حال
حاضر داریم روی پلت فورم اندروید و آیاواس کار
میکنیم و برنامههایی در این فضا برای اعالم شکایت
یا اعالم نارضایتی شهروندان داریم که از طریق همین
اپلیکیشنها ممکن شده است .این اعتراضات به
صورت نقطهای قابل تجمیع است و میشود از روی
آن گزارش آماری گرفت و بر مبنای آن تصمیمات
مدیریتیراشکلداد.امامتاسفانهاغلبسیستمهایی
که االن در اکثر سازمانها به کار میرود ،هنوز وارد
فضای اندروید و آیاواس نشدهاند و من میخواهم
گروههای حاضر در این جلسه را به سمت این فضا
دعوت کنم تا برنامههای طراحیشده کاربردیتر و
قابل اجراتر باشد.

برنامههای طراحیشده باید جنبه
اطالعرسانی داشته باشند
مهندس شاهرخ ،نماینده شرکت بهینهسازی

مصرف سوخت نیز بهعنوان یکی دیگر از حامیان
این مسابقات با اعالم مسرت از برگزاری چنین
مسابقهای برای اولین بار در کشور و با محوریت
انرژی و محیط زیست گفت :اپلیکیشنهایی که
برای این مسابقه طراحی شده بودند ،کشش زیادی
به حوزه پسماند داشت که البته این موضوع نیز به
انرژی مربوط است و ما از این مسئله هم استقبال
میکنیم .سه تا چهار نمونه از اپلیکیشنها نیز به
صورت مستقیم به مسئله انرژی مربوط بودند و
اگر بهدقت بررسی میکردیم ،میدیدیم که این
نرمافزاها قابل استفاده از ماده  12نیز هستند .آنچه
من جایش را در میان این اپلیکیشنها خالی دیدم،
این است که هیچکدام از برنامههای طراحیشده
جنبه اطالعرسانی نداشتند ،درحالیکه بیشترین
مشکل ما در کشور این است که سطح مطالعه
مردم بسیار پایین است .این در حالی است که
بر اساس مطالعات ما ضریب نفوذ تلفن همراه در
کشور به جمعیت باالی  60سال نیز رسیده است
و این یعنی تقریبا در دست همه افراد یک گوشی
تلفن همراه ،بهویژه از نوع هوشمند ،وجود دارد و
اگر ما بتوانیم این اپلیکیشنها را به سمتی ببریم که
سطح دانش افراد و سطح دانستههایشان را درباره
انرژی بیشتر کنیم ،آن وقت میتوانیم در این زمینه
اثرگذار باشیم .حتی برای قشر تحصیلکرده هم
محاسبه یکسری اعداد و ارقام خیلی سخت است.
مثال اینکه وقتی یک المپ را خاموش میکنیم،
یا یک لیوان چای که تهیه میکنیم ،چقدر انرژی
مصرف کردیم؟ میتوان این اطالعات و اعداد و
ارقام را در قالب بازی و اپلیکیشن و ...گنجاند و به
مردم اطالعرسانی کرد .یک امکان ساده که مثال
گوگل مپ دارد ،این است که مسیر را از مبدا تا
مقصد نشان میدهد و مسیریابی میتواند منجر به
کاهش مصرف انرژی و سوخت شود .پس همین
اطالعرسانیهای جزئی هم میتواند کمک شایانی
در زمینه صرفهجویی در مصرف سوخت باشد.
مهندس شاهرخ در پایان اعالم آمادگی کرد که این
سازمان از هر اپلیکیشنی که قابل استفاده در قالب
ماده  12باشد و به کاهش مصرف سوخت در کشور
منجر شود ،حمایت میکند.
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گفتوگو

عل�ضا جعفری ،از بنیانگذاران استارتآپ نواک
پگ� ب� ی

دانلود غیرمجاز بزرگترین رقیب
استارتآپهای موسیقی
 مریـم باقـری 
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با اینکه تنها دو سال از روی کارآمدن
این سرویس پخش موسیقی آنالین
میگذرد ،فهرست افتخاراتش بلند
باالست .از عنوان تنها موسسه
دانشبنیان در حوزه نشر موسیقی
برخط گرفته تا تیم منتخب ایران برای
شرکت رویدادهای بینالمللی چون
نمایشگاه  GITEXدبی .همه این القاب
و عناوین را هم که کنار بگذاریم،
به این میرسیم که چهار جوان که
 28 ،27ساله با دغدغه احیای فضای
موسیقی داخلی و احترام به قانون
کپی رایتی که سالهاست در کشور
ما فراموش شده ،تصمیم به راهاندازی
اپلیکیشن موبایلی گرفتهاند .به
بهانه همین ایده و ورود به دنیای
کارآفرینی با علیرضا جعفری که
سمت مدیرعاملی در استارتآپ
نواک را دارد ،گفتوگو کردم .او قبل
و بعد از هر سوالی تاکید میکرد
که به نمایندگی از چهار بنیانگذار
نواک صحبت میکند و نواک بدون
این تیم راه به جایی نمیبرده است.
لیسانسش را از دانشگاه صنعتی
شریف گرفته و اکنون دانشجوی
کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
شهید بهشتی است ،هرچند معتقد
است ادامه تحصیلش در مقطع ارشد
چندان فایدهای هم نداشته است.
بنیانگذار دیگر نواک -به معنای زیر
و بم صدا -احسان رزازی همدوره
علیرضا در دانشگاه شریف است که
اکنون مدیر پروژه است و دو جوان
از دانشگاه تبریز به نامهای آرش
خانگلدی و سعید وایقانی که آشنایی
علیرضا با آنها به دوران دانشجویی
و سفرش به تبریز بازمیگردد.

 شــاید بــرای شــروع بــد نباشــد از
شــما بپرســم روزگار جوانــی بــا داشــتن
یــک اســتارتآپ چطــور میگــذرد؟
خیلــی بســتگی بــه اســتارتآپی دارد کــه
النــچ میکنیــم .البتــه نــواک در ایــن پروســه
ســختیهای زیــادی داشــت .مــا فقــط یــک
ســال منتظــر مجــوز ارشــاد بودیــم .بــه نظــر
مــن نــوع اســتارتآپ در زمــان نتیجــه دادن
و بــه درآمــد رســیدنش خیلــی موثــر اســت.
مثــا اپلیکیش ـنهای بــازی خودشــان محتــوا
را طراحــی میکننــد و بــه کاربــر میدهنــد
و از آن بــه بعــد فقــط بــا یــک طــرف کــه
کاربــر اســت ،مواجــه هســتند .امــا برنام ـهای
مثــل نــواک نــه فقــط بــا کاربــر ،کــه از
ســمتهای دیگــر بــا هنرمنــد و ناشــر و
نهادهــای سیاســتگذاری هــم ســروکار
دارد .همــه اینهــا رونــد کاری را پیچیدهتــر
میکنــد .بایــد بگویــم نــواک هنــوز جــای کار
زیــاد دارد .مــا تیــم خیلــی خوبــی داریــم و
همیــن ســپری کــردن زمــان بــا آنهــا بســیار
بــاارزش اســت .درســت اســت کــه از نقدینگی
محــدود صحبــت میکنیــم ،امــا اعتبــار
داریــم و افتخــارات زیــادی کســب کردهایــم.
در کل بایــد بگویــم کــه گذرانــدن زندگــی و
خــرج آن بــا یــک اســتارتآپ تــازهکار واقعــا
ســخت اســت و بایــد ســرمایه دیگــری وجــود
داشــته باشــد ،امــا در عیــن حــال نبایــد در
کنــار آن بــه کار دیگــری هــم مشــغول بــود،
چــون اســتارتآپ بچــهای اســت کــه همــه
توجــه شــما را نیــاز دارد.
 از تولــد اســتارتآپ نــواک برایــم
بگوییــد و اینکــه ایــده نــواک از کجــا
کلیــد خــورد؟
تولــد نــواک بــه ســال  ۹۲برمیگــردد.
زمانــی کــه احســان بــه مــن و دو نفــر از
همکالســیهای شــریفیمان پیشــنهاد
راهانــدازی اســتارتآپی در حــوزه موســیقی
داد ،او خــودش همیشــه دغدغــه کپیرایــت
را داشــت و از طــرف دیگــر بــا فضــای
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اســتارتآپها و اپلیکیشــنهای موســیقی
خــارج از ایــران آشــنایی داشــت .آن زمــان
وضعیــت اینترنــت در ایــران چنــدان تعریفــی
نداشــت ،هنــوز اینترنتهــای  3Gو  4Gراه
نیفتــاده بودنــد و مــن بــا او مخالفــت کــردم.
بــا وجــود همــه ایــن مخالفتهــا بــا هــم
نظرســنجیای را آمــاده کردیــم و حــدود ۴۰۰
نفــر روی آن نظــر دادنــد .مــا شــناختی کلــی
دربــاره بــازار و مخاطــب بــه دســت آوردیــم
و فهمیدیــم یکــی از مشــکالت ایــن حــوزه
ضعــف تکنولــوژی اســت و دیگــری عــادت
مــردم بــه بیتوجهــی بــه کپیرایــت .بــه
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه میتوانیــم بــه ایــن
حــوزه ورود کنیــم منتهــا از آن دو نفــر دیگــر،
یکــی اپــای کــرد و از ایــران رفــت و دومــی
هــم بــه اســتارتآپ دیگــری ورود کــرد.
اینجــا بــود کــه بــا احســان تصمیــم
گرفتیــم تیــم کاملــی شــکل دهیــم و ســعید
و آرش بــه مــا اضافــه شــدند .چهــار نفــر مــا
در فروردیــن  ۹۳کار را شــروع کــرد و تیــم
کاملــی بودیــم کــه میتوانســتیم محصــول
اولیــه را تولیــد کنیــم .کارمــان را در مرکــز
کارآفرینــی دانشــگاه شــریف آغــاز کردیــم.
آن زمــان هنــوز شــتابدهنده شــریف
وجــود نداشــت و نــواک اولیــن تیمــی بــود
کــه همزمــان بــا راهانــدازی مرکــز وارد آن
شــد .شــتابدهنده شــریف هــم از تیرمــاه ۹۳
شــروع بــه کار کــرد و مــا اولیــن تیــم فعــال
در آن بودیــم 9 .مــاه در آنجــا مســتقر بودیــم
و محصــول اولیــه را تولیــد کردیــم .بعــد از
آن وقتــی شــتابدهنده دیمونــد از فروردیــن
 ۹۴شــروع بــه کار کــرد ،بــاز هــم بهعنــوان
اولیــن تیــم وارد دیمونــد شــدیم و هنــوز هــم
کــه میبینیــد ،همینجــا مســتقر هســتیم.
 ســابقه کار در اســتارتآپهای
دیگــری هــم داشــتید؟
قبــل از هــر چیــز بایــد تاکیــد کنــم کــه مــن
اینجــا بــه نمایندگــی از هــر چهــار نفرمــان
کــه نــواک را راهانــدازی کردیــم ،صحبــت
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میکنــم .در مــورد ســابقه فعالیتمــان پیــش
از نــواک بایــد بگویــم کــه احســان مدیــر
پــروژه تلویبیــون بــود کــه مرتبــط بــا حــوزه
ســرویسهای برخــط کار میکــرد و بعدهــا
بــرای کار در نــواک هــم بســیار کاربــردی
بــود .خــود مــن هــم پیشتــر در تبریــز
اســتارتآپی بــه نــام «آف آفــر» راهانــدازی
کــرده بــودم کــه در زمینــه خریــد گروهــی
فعــال بــود ،امــا بهخاطــر ناهمخوانــی بــا
فضــای فرهنگــی شکســت خــورد .بعــد از
آن مــن وارد کار در حــوزه مارکتینــگ در
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران شــدم و کار
در فضــای دولتــی را مدتــی تجربــه کــردم و
شــهود زیــادی نســبت بــه کار دولتــی پیــدا
کــردم .آرش هــم همیشــه در حــوزه موبایلــی
فعــال بــوده ،از بیســفون شــروع کــرده و بعدها
هــم ســرویسهای دیگــری بــا دوســتانش
راهانــدازی کــرده بودنــد و خالصــه در زمینــه
توســعه موبایلــی تجربــه کاری زیــادی داشــته
اســت.
 از میــان ایــن همــه حــوزه بــرای ورود
یــک اســتارتآپ چــرا موســیقی را
انتخــاب کردیــد؟ از آنجایــی کــه کپــی
رایــت دغدغــه عمــوم مــردم در ایــران
نیســت ،آیــا ریســک ورود بــه عرصــه
موســیقی زیــاد نخواهــد بــود؟
قطعــا ریســک ورود بــه عرصــه موســیقی در
ایــران کــم نیســت .البتــه دغدغــه کپــی رایــت
بعدهــا در کار مــا جدیتــر شــد و محــور
همــه فعالیتهــای مــا نبــود و وقتــی بــا
ناشــران زیــادی حــرف زدیــم ،کپــی رایــت
برایمــان بولدتــر از قبــل شــد .مــا دنبــال
سیســتمی بودیــم کــه بتوانیــم از طریــق
آن بهراحتــی بــه آن موســیقی کــه دوســت
داریــم ،دسترســی داشــته باشــیم و قــرار
نباشــد همــه فایلهــای موســیقی را در
حجــم محــدود گوشـیمان ذخیــره کنیــم .در
کنــار آن سیســتم نــواک یــک پیشــنهاددهنده
موســیقی هــم هســت و کاربــران میتواننــد

بــه پیشــنهاد آن بــه موســیقیهای مرتبــط
بــا سلیقهشــان گــوش دهنــد .ضمــن اینکــه
نــواک بهعنــوان یــک شــبکه اجتماعــی بــرای
اشــتراکگذاری موســیقی بــا دوســتان هــم
فعالیــت میکنــد و همــه ایــن ویژگیهــا
ریســک کار مــا را کــم میکنــد ،چراکــه
عرصههــای فعالیــت نــواک متنــوع هســتند.
در کنــار همــه اینهــا مخاطــب ایــن روزهــا
بــرای جابهجایــی فایــل موســیقی دیگــر از
ســیدی و حتــی فلــش هــم خســته شــده
و همــه مــا میبینیــم کــه انــواع فایلهــا
عمدتــا در تلگــرام جابهجــا میشــوند و
وابســته بــه گوشــی موبایــل هســتند .همــه
اینهــا را اضافــه کنیــد بــه عالقــه شــخصی
مــا بــه عرصــه موســیقی .هرچنــد هیچکــدام
از مــا بهطــور حرفــهای ســاز نمیزنیــم ،امــا
موســیقی دغدغــه همیشــگیمان بــوده و
فکــر کنــم ایــن دالیــل ورود مــا بــه دنیــای
اســتارتآپ موســیقی را بــه انــدازه کافــی
توجیــه میکنــد.
 دربــاره ســازوکار نــواک کمــی
توضیــح دهیــد .وقتــی میگوییــد کــه
امــکان ســاخت پروفایلهــای شــخصی
و بهاشــتراکگذاری موســیقی وجــود
دارد ،بــه نظــر میرســد سیســتمی
شــبیه اپلیکیشــن اســپاتیفای بــرای
موســیقیهای خارجــی باشــد.
ببینیــد ،ایــن درســت اســت .وقتــی مــا نــواک
را طراحــی میکردیــم ،نــگاه رو بــه جلــوی
مــا بــه برنامههایــی مثــل اســپاتیفای بــود.
منتهــا بــه دالیلــی میدانســتیم اســپاتیفای

بــرای کاربــران ایرانــی ممکــن اســت آرشــیو
کاملــی نباشــد .از طــرف دیگــر مثــا وقتــی
وارد اســپاتیفای میشــویم ،انــواع ســبکهای
موســیقی بــه کاربــر پیشــنهاد میشــود و از
طــرف دیگــر آرشــیو ایــن برنامــه بــرای
موســیقی داخلــی مــا اصــا کامــل نیســت.
پــس مــا نــواک را طراحــی کردیــم کــه پیــش
از هــر چیــز آرشــیو موســیقی داخلی را داشــته
باشــیم .در نــواک کاربــر میتوانــد بــا ســاخت
پروفایــل شــخصی و جســتوجوی موســیقی
پلیلیســتهای متعــددی بــرای خــودش
بســازد و موســیقی مــورد عالقــه دوستانشــان
را هــم دنبــال کنــد .عــاوه بــر آن مــا یــک
ســرویس خبــری موســیقی را هــم بــه برنامــه
اضافــه کردیــم .چراکــه فهمیدیــم مخاطبــان
ایرانــی دوســت دارنــد دربــاره هنرمنــد هــم
بداننــد و حواشــی موســیقی برایشــان جــذاب
اســت .بــا راهانــدازی ســرویس خبــری مــا
چرخــه موســیقی ،هنرمنــد و مخاطــب را
کامــل کردیــم.
 مــدل درآمدزایــی اســتارتآپ نــواک
چگونــه اســت؟
مــا دو مــدل درآمدزایــی داریــم کــه یکــی
بحــث فــروش اشــتراک و دیگــری هــم
تبلیغــات اســت .مــا میدانســتیم کــه
متاســفانه مخاطــب در ایــران بــا وجــود دانلــود
رایــگان حاضــر نیســت هزینــه چندانــی بــرای
خریــد موســیقی کنــد .پــس مــا در وهلــه اول
ســرویس رایــگان گــوش کــردن بــه موســیقی
ن آنالیــن راهانــدازی کردیــم،
را بــرای کاربــرا 
کــه میتواننــد تــا زمانــی کــه آنالیــن
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هســتند ،بــدون محدودیــت از نــواک اســتفاده
کننــد و همیشــه آنالیــن بــودن االن چیــز
ســختی نیســت .امــا در کنــار آن فــروش
اشــتراک را مطــرح کردیــم ،بــا ایــن هــدف
کــه اگــر کســی میخواهــد بــا کیفیــت
باالتــری بــه موســیقی گــوش کنــد ،تبلیــغ
نشــنود ،وقتــی آفالیــن اســت بــه موســیقی
دسترســی داشــته باشــد و اگــر دغدغــه
حمایــت از هنرمنــد را دارد ،اشــتراک ماهانــه
نــواک را تهیــه کنــد کــه مبلغــش  ۶هــزار
و  ۹۰۰تومــان اســت .مبلغــی کــه از قــوت
غالــب مــردم کمتــر اســت و یــک ســاندویچ
هایــدا گرانتــر از آن اســت .از ایــن  ۶هــزار و
 ۹۰۰تومــان  ۷۰درصــد ســهم هنرمنــد اســت
و  ۳۰درصــد ســهم نــواک .سیســتمی هــم
کــه ایــن مبلــغ را تقســیم میکنــد ،برنامـهای
جالــب و کامــا منصفانــه اســت .مــدل دوم یــا
تبلیغــات نــواک اینگونــه اســت کــه کاربــران
بعــد از شــنیدن هــر چنــد آهنــگ یــک تبلیــغ
صوتــی میشــنوند ،کــه البتــه ایــن سیســتم
جــای کار زیــاد دارد .چراکــه شــرکتها هنــوز
تبلیــغ صوتــی از پیــش آمــادهای ندارنــد و بــه
تیمــی از تولیدکننــدگان نیــاز دارنــد.
 سیســتم قــراردادی شــما بــا ناشــران
چگونــه اســت؟ آیــا الگوریتمــی کلــی
بــرای ایــن کار وجــود دارد؟
بلــه ،ایــن سیســتم الگوریتــم کلــی دارد.
قــراردادی روتیــن کــه بــا ناشــران یــا
صاحبــان اثــر بهطــور مســتقیم بســته
میشــود .در حــال حاضــر بیــش از ۷۰
درصــد صاحبــان آثــار داخلــی بــا مــا قــرارداد
دارنــد .امــا ایــن مســیر ،راه ســختی بــود.
وقتــی شــما میخواهیــد یــک برنامــه خــوب
را بــه شــکل قانونــی معرفــی کنیــد ،قطعــا
دردســرهای زیــادی ســرراهتان وجــود دارد.
مشــکالتی کــه یــک وبســایت غیرمجــاز
دانلــود موســیقی هرگــز نمیبینــد .یــک
نکتــه دیگــر را هــم همینجــا اضافــه کنــم.
از ســال قبــل گشایشــی در دفتــر موســیقی
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اتفــاق افتــاد ،آن هــم اینکــه هنرمنــدان
میتواننــد بــدون حضــور ناشــر ،خودشــان
مســتقیما تکآهنــگ منتشــر کننــد .در ایــن
فضــا نــواک توانســت بــه شــکل مســتقیم بــا
هنرمنــدان وارد تعامــل شــود و از طریــق
پخــش تکآهنگهــا بهتــر معرفــی شــود.
 سـرمایهگذاری روی اپلیکیشـن نـواک
کـه محـدود بـه موسـیقیهای داخلـی
و رسـمی کشـور اسـت و در مقابـل آن
طیـف وسـیعی از موسـیقیهای ایرانـی
و خارجـی بیـرون از ایـران وجـود دارد،
اساسـا چقـدر بازدهـی خواهد داشـت؟
چـون درنهایـت آرشـیو موسـیقی نواک
محـدود خواهـد بود.
همینطــور هــم هســت و مــا هــم ایــن
مســئله را انــکار نمیکنیــم .ولــی چنــد
اتفــاق در ایــن میانــه افتــاده اســت .یکــی
اینکــه ترنــد موســیقی نشــان میدهــد
در دو ســه ســال اخیــر مخاطبــان موســیقی
در داخــل ایــران بــه شــکل مشــهودی
بــه موســیقی داخلــی و مجــاز ایــران روی
آوردهانــد .ایــن مســئله را حتــی رقبــای
غیرقانونــی و بــزرگ مــا تاییــد میکننــد.
آمــار آنهــا نشــان میدهــد کــه حــدود ۷۰
تــا  ۸۰موســیقی برتــر در ایــن اپلیکیشــنها
موســیقیهای ایرانــی داخلــی هســتند .از
طــرف دیگــر نــواک ادعــای ایــن را نــدارد کــه
آرشــیو کامــل موســیقی بــرای کاربــر اســت و
او را از همــه آرشــیوها بینیــاز میکنــد .امــا
نــواک خــودش دنیایــی اســت کــه مخاطــب
را بــا هرآنچــه از موســیقی در داخــل ایــران
اتفــاق میافتــد ،باخبــر میســازد .مثــا
خــود مــن پیشتــر فقــط موســیقی خارجــی
گــوش میکــردم ،امــا االن میبینــم کــه
چقــدر در عرصــه موســیقی داخلــی خالقیــت
داریــم و اتفاقهــای عجیــب و جذابــی در
حــال رخ دادن اســت .یکــی از اهــداف مــا در
نــواک هــم همیــن اســت کــه گــوش مخاطــب
را بــه  10تــا خواننــده عــادت ندهیــم و از

آنهــا بخواهیــم بــه صداهــا و ســبکهای
متنــوع گــوش کننــد .عالقهمنــدان بــه
ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه هــم کــم
نبودنــد و نیســتند و همــه آنهــا میداننــد
کــه نــواک بــه مــرور در جامعــه ایرانــی جــواب
میدهــد و قــرار نیســت یــک شــبه فضــای
موســیقی را متحــول کنــد.
 در حــال حاضــر تعــداد کاربــران
نــواک چــه تعــداد هســتند؟
در حــال حاضــر تعــداد کاربــران ثبــت نامــی
نــواک  ۳۵۰هــزار نفــر هســتند و خــب ممکــن
اســت کــه تعــداد بیشــتری از ایــن عــدد نواک
را دانلــود کــرده باشــند کــه آمــاری از آن
نداریــم .دربــاره کاربــران اشــتراکی هــم بایــد
بگویــم کــه عــدد معمولــی اســت کــه همــه
ســرویسهای مشــابه روی آن میچرخنــد
و بیــش از  ۱۰درصــد نیســت .ایــن را هــم
بگویــم کــه در میــان ســرویسهای مجــاز
دانلــود موســیقی ،نــواک در حــال حاضــر
پرکاربرتریــن اســت.
 به نظر میرسد رقبای داخلی شما هم
کم نیستند .سایتهایی چون دیجیکاال و
بامیلو هم به سمت فروش موسیقی حرکت
میکنند .شما چه استراتژیای برای رقابت
با آنها دارید؟
فروشــی کــه دیجــیکاال یــا بامیلــو یــا
اســتارتآپهای مشــابه بــه آن روی
آوردهانــد ،همــان فــروش هاردکپــی و سـیدی
اســت .همــان موقــع کــه دیجــی کاال شــروع
بــه فــروش میکنــد ،بههرحــال زمانــی
طــول میکشــد تــا پیکــش محصــول را بــه
دســت مشــتری برســاند ،امــا کاربــر نــواک
در لحظــه میتوانــد موســیقی تــازه بیــرون
آمــده را بهطــور رایــگان گــوش کنــد .جــدای
از ایــن قضیــه ماهیــت آنهــا بــا مــا متفــاوت
اســت .هرچنــد شــرکتهای رقیبــی مثــل
هدفــون یــا همآهنــگ رقبــای مســتقیم مــا
هســتند ،امــا حضورشــان بــرای مــا خــوب
و مفیــد اســت .چراکــه قبــل از همــه ایــن

وبســایتها و برنامههــا ،رقیــب بزرگــی
بــه نــام دانلــود غیرقانونــی بــرای مــا وجــود
دارد؛ رقیبــی کــه آنقــدر غولپیکــر اســت
کــه اگــر مــا  10تــا برنامــه هــم بســازیم ،بــاز
هــم رقابتمــان بــا آن جــدی اســت و بــه نظــر
مــن هــر سیســتمی کــه وارد دنیــای فــروش
قانونــی موســیقی شــود ،بــرای ایــن هنــر
خــوب خواهــد بــود.
 برنامه شـما برای حضور در شتابدهنده
چگونه است؟
مـا فضـای دیمونـد را دوسـت داریـم و دلمـان
نميخواهـد فعلا از آن جـدا شـویم .هرچنـد
مسـائلی هـم در زمینـه بیمه کارمنـدان وجود
دارد و بیمشـکل نیسـتیم .امـا در کل فضـای
کار در دیمونـد و همـراه بـودن بـا تیمهـای
اسـتارتآپی دیگـر سـینرژی و تعامـل خیلـی
خوبـی بـه وجـود مـیآورد .ایـن همکاریهای
متقابـل به نفع ماسـت و در سـایه حمایتهای
دیمونـد ممکن اسـت.
 بگوییــد نــواک چــه اســتانداردها و
ویژگیهایــی داشــته کــه توانســته
خــود را بهعنــوان یــک شــرکت
دانشبنیــان ثبــت کنــد؟
مـا شـهریور سـال گذشـته دانشبنیان شـدیم
کـه ایـن بهخاطـر الگوریتمهـای پیچیـدهای
بـود کـه در پـس نـواک وجـود دارد .هرچنـد
خروجـی نـواک بهظاهـر سـاده اسـت ،امـا
آنچـه در پـس آن انجـام میشـود ،هایتـک
اسـت و در فضـای ایـران بسـیار سـطح بـاال
تلقـی میشـود .پروسـه دانشبنیـان شـدنمان
چنـدان پیچیـده و طوالنـی نشـد ،امـا بعـد
از جلسـه ،کارگـزاران همـه معتقـد بودنـد
کـه از میـان شـرکتهایی کـه در آن زمـان
اقـدام بـه مجـوز دانشبنیـان گرفتنـد ،نـواک
شـاخصترین گزینـه بـود و ایـن گـزاره مـا را
خیلـی امیـدوار کـرد .البتـه ایـن را هـم بگویم
کـه وقتـی ما یکـی از شـاخصترینها باشـیم،
ایـن تـرس هـم بـه وجـود میآیـد کـه بقیـه
دارنـد چـه میکننـد.
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صاحبنظـران رشـته مدیریـت آن را فراینـدی
میداننـد کـه با بهکارگیـری موثر منابـع ،اعم از
منابـع مادی و انسـانی بـا برنامهریزی مناسـب،
سـازماندهی بهینـه ،بهرهگیـری هدفمنـد
نیروهـا و امکاناتـی کـه در اختیـار فرد گذاشـته
میشـود ،در کنـار دو اصـل اساسـی هدایـت و
کنتـرل ،بـه یـک سـازمان یـا نهـاد یا موسسـه
کمـک میکنـد تـا بـه اهدافـی کـه برایشـان
تعریـف شـده ،برسـند .بـر ایـن اسـاس میتوان
مدیریـت را یـک فراینـد دانسـت کـه الزمهاش
هدایـت منابـع و نیروهـای انسـانی اسـت و
مدیریـت موثـر زمانـی اتفـاق میافتـد کـه یک
مدیـر هـم به شـکل هدفمند و کارآمـدی منابع
را در بخشهـای مختلـف تقسـیم کنـد و مورد
اسـتفاده قـرار دهـد و هـم تصمیمـات مناسـب
بگیـرد تـا بتواند بـه نتایج مورد نظر دسـت پیدا
کنـد .طبیعـی اسـت کـه در چنیـن شـرایطی
فعالیـت باید هدفدار و برنامهریزیشـده باشـد.
در چنیـن شـرایطی اصلا عجیـب نیسـت اگـر
مدیر را ضامن موفقیت و شکسـت یک سـازمان
بدانیـم .پیتـر دراکـر ،مدیر را عضـو حیاتبخش
هـر سـازمانی معرفـی میکنـد و هارولـد کنتـز
آن را اصلیتریـن زمینـه فعالیتهـای انسـانی
میدانـد و اعتقـاد دارد کـه وظیفـه اصلـی یـک
مدیـر چـه در صنعـت فعالیـت کنـد و چـه در
بخـش اداری یـا تجـاری ،این اسـت کـه محیط
کار را بـه گونـهای تنظیـم کنـد کـه نیروهـای
انسـانی بتواننـد در قالـب یک گـروه و در جهت
تحقـق اهـداف از پیـش تعیینشـده ،بـا هـم
همفکـری و همراهـی و همـکاری کننـد.

خالقیت و نوآوری

یکـی از اصـول مدیریـت در دنیـای امـروزی
خالقیـت و نـوآوری اسـت ،چـون بقـای یـک
سـازمان در گـروی ایجـاد ایدههای نـو و تبدیل
آنهـا بـه محصـوالت و خدمـات جدیـد اسـت،
درحالیکـه اگـر چنیـن خالقیتـی در کار یـک
شـرکت یـا موسسـه دیـده نشـود ،اهـداف آن
سـازمان بـا شـرایط روز منطبـق نمیشـود و

خیلـی زود زمیـن میخـورد .بـا وجـود اهمیتی
کـه خالقیت در مدیریـت دارد ،اما عوامل زیادی
هـم وجـود دارد کـه این خالقیتهـا و درنتیجه
نـوآوری ناشـی از آن را بـه صفـر میرسـاند،
ازجملـه اینکـه بعضـی مدیـران اعتمادبهنفـس
الزم را بـرای طـرح ایدههـای نـو ندارنـد و
اجـازه چنیـن نوآوریهایـی را به کارمندانشـان
نمیدهنـد .بعضـی از مدیـران هـم هسـتند که
خودشـان از شکسـت و انتقـاد میترسـند ،یـا
ایـن تـرس را در نیـروی انسانیشـان ایجـاد
میکننـد تـا چشـمه خالقیتشـان کـور شـود.
البـد ایـن ضربالمثـل قدیمی را شـنیدهاید که
«خواهی نشـوی رسـوا ،همرنگ جماعت شـو».
یکـی از باورهای غلط و سـمی که ممکن اسـت
در ذهـن و فکـر مدیـران وجود داشـته باشـد و
تفکـر خلاق را از آنهـا بگیـرد ،باور داشـتن به
اهمیـت ایـن همرنگـی و همگونـی بـا دیگـران
اسـت ،چـون باعـث میشـود از نـوآوری هیـچ
اسـتقبالی نکنند و دو دسـتی به شـرایطی که تا
امروز با آن مانوس شـدهاند ،بچسـبند .نداشـتن
تمرکـز نیـز یکـی دیگـر از سـدهای خالقیـت
در مدیریـت اسـت ،چـون اصلا بـه شـما اجازه
نمیدهـد روی فعالیـت شـرکت و سـازمانتان
تمرکـز کنیـد تـا نیازهـای جدیـد را ببینیـد و
بشناسـید و دنبـال خلـق ایدههـای نـو باشـید.
در اینجـا طبیعتـا ایـن سـوال پیـش میآیـد
کـه اصلا مدیـران خلاق چه شـکلی هسـتند
و چگونـه بـه ایـن جایگاه رسـیدهاند .در پاسـخ
بـه ایـن سـوال بایـد گفـت مدیـران خلاق
آنهایـی هسـتند کـه همیشـه زاویـهای جدید
و امتحاننشـده بـرای درنظـر گرفتن و بررسـی
امـور مختلـف پیـدا میکننـد .ایـن مدیـران
ایدههـا و دسـتاوردهای قبلیشـان را هیچوقـت
نادیـده نمیگیرنـد ،بلکـه آنهـا را بـه هـم ربط
میدهنـد تـا یـک ایـده جدیـد خلـق کننـد.
همچنیـن مدیـران خلاق همیشـگی آمادگـی
دارنـد تـا فرضیههـای قبلیشـان را حتـی اگـر
کاملا بـه آنهـا مطمئـن باشـند ،مـورد شـک
و تردیـد قـرار دهنـد ،چـون ایـن افـراد یـاد
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گرفتهانـد کـه خودشـان را محـدود بـه شـکل
خاصـی از فکـر کـردن نکننـد .یکـی دیگـر از
ویژگیهـای مدیـران خلاق انعطافپذیـری
باالیشـان اسـت کـه باعـث میشـود در لحظـه
بتوانند از احسـاس و بینشـی که دارند ،استفاده
کننـد و از آن یـک ایـده بکـر بسـازند.

تصمیمگیری

گرفتـن تصمیمهـای کوچـک و بـزرگ یکـی
از وظایـف اصلـی مدیـران اسـت .ایـن افـراد از
زمانـی که در محل کارشـان حاضر میشـوند تا
زمانـی کـه برای خـروج کارت میزننـد ،با دهها
مسـئله مختلـف ،از مسـائل مربـوط بـه نیـروی
انسـانی گرفتـه تـا ایجـاد یـک بخـش جدید یا
سـفارش دسـتگاههای تـازه ،حـل مشـکالتی
کـه بـا شـرکت رقیـب دارد ،نحوه تبلیـغ کاالها
و خدمـات جدیـد و ...مواجـه هسـتند کـه هـر
کدامشـان مسـتلزم گرفتن یـک تصمیم اصولی
و کاربـردی اسـت .همـه مدیـران میداننـد که
تصمیمگیـران اصلـی سازمانشـان هسـتند ،امـا
مشـکلی کـه در ایـن میـان وجـود دارد ،ایـن
ی از آنهـا نمیداننـد کـه اصال
اسـت کـه خیلـ 
چطـور بایـد بـه ایـن تصمیـم برسـند! فراینـد
تصمیمگیـری یعنـی یـک فـرد بایـد بتوانـد از
بیـن دههـا و شـاید صدهـا راهحلـی کـه بـرای
یـک مسـئله وجـود دارد ،بهتریـن راه را با توجه
بـه شـرایط انتخـاب کند .مسـلما ایـن انتخاب،
همیشـه نمیتوانـد ایـدهآل باشـد ،امـا بایـد
حداقـل آسـیب را برای سـازمان داشـته باشـد.
هـر مدیـری در شـرایط کاری خـود بـا دو
نـوع تصمیمگیـری روبهروسـت؛ اولیـن نـوع
تصمیمهـای مدیریتـی آنهایـی هسـتند کـه
از قبـل برنامهریـزی شـدهاند .در ایـن شـرایط
تصمیمگیـری امـری عـادی و مطابـق قانـون
یـا روشـی اسـت کـه از گذشـته وجـود داشـته
اسـت .امـا وقتی مسـائل جدیـد و تجربهنشـده
پیـش میآیـد ،یـا اوضـاع پیچیدهتـر میشـود،
احتمـال اینکـه بتـوان تصمیمهـا را بـه شـکل
برنامهریزیشـده درآورد ،کمتـر میشـود.
 66سرآمد /شماره بیستوهفتم /شهریور نود و پنج

در ایـن شـرایط نوبـت بـه تصمیمهـای
برنامهریزینشـده میرسـد کـه در رونـد کاری
یک سـازمان منحصربهفرد هسـتند و خیلی کم
پیـش میآیـد ،یـا آنقدر مهـم هسـتند که هر
بـار بایـد در مواجهـه بـا آنهـا تصمیـم خاصی
گرفـت .چـه تصمیمهـای برنامهریزیشـده و
چـه تصمیمهـای برنامهریزینشـده در سـه
حالـت پیـش پـای مدیـران قـرار میگیرنـد .در
حالـت اول شـرایط و موقعیـت کاملا مطمئـن
اسـت ،یعنی مدیـر دقیقـا میداند کـه وضعیت
در آینـده بـه چـه صورتـی اسـت و بـه انـدازه
کافـی اطالعات دقیـق دارد که بتواند بر اسـاس
آنهـا تصمیم بگیـرد .اما گاهی اوقـات موقعیت
تصمیمگیـری مخاطرهآمیـز اسـت ،چـون اصال
مشـخص نیسـت کـه بـا گرفتـن ایـن تصمیـم
و اجرایـی شـدن آن ،سـازمان بایـد منتظـر
چـه نتایجـی باشـد .گاهـی اوقـات نیز شـرایط
نامطمئـن اسـت و مدیر باید نسـبت بـه چیزی
تصمیـم بگیرد کـه اطالعات کافـی در مورد آن
نـدارد ،امـا بـرای آینـده سـازمان الزم اسـت.
یادتـان باشـد مدیران موثـر خودشـان را خیلی
درگیـر موقعیتهایـی نمیکننـد کـه از طـرف
باالدسـتیها یـا پاییندسـتیها پیـش پایشـان
قـرار میگیـرد ،بلکـه سـعی میکننـد ایـن
مسـائل را یـا خیلـی سـریع حـل کننـد ،یـا آن
را بـه کـس دیگـری ارجـاع دهنـد تـا وقـت و
انـرژی الزم را بـرای تصمیمهـای مهمتـر نگـه
دارنـد .البتـه اینکـه کـدام مسـائل بـرای یـک
مدیـر مهمتر اسـت ،بـه عوامل مختلـف ازجمله
گرایـش مدیـران و ارزشهـای کارکـردی مادی
آنهـا بسـتگی دارد .مثلا مدیـری کـه گرایش
تئوریـک دارد ،بـه نتیجـهای کـه سـازمان قـرار
اسـت در بلندمـدت بـه آن برسـد ،فکـر میکند
و مدیـری بـا گرایـش سیاسـی یـا دنبـال نفع و
پیشـرفت شـخصی اسـت ،یـا در پـی رقابـت با
سایر شـرکتها.

برنامهریزی

ایـن روزهـا دربـاره اهمیـت برنامهریـزی در

رسـیدگی بـه امـور و انـواع برنامهریزیهـای
سـازمانی و غیرسـازمانی زیـاد میشـنویم ،ولی
واقعـا هـدف از برنامهریـزی چیسـت و چطـور
اتفـاق میافتـد .برنامهریـزی بـه ایـن علـت
اهمیـت دارد کـه باعـث تنظیـم فعالیتهـای
یـک سـازمان میشـود و احتمـال رسـیدن بـه
هـدف را بـاال میبـرد .همچنیـن بـا برنامهریزی
میتـوان جنبـه اقتصـادی امـرور را تقویت کرد
یـا عملیـات پیـش رو خیلـی گـران تمام شـود.
از سـوی دیگـر برنامهریـزی باعـث میشـود
مدیـران و نیـروی انسانیشـان همـه انـرژی و
تـوان و منابع خود را روی هـدف اصلی متمرکز
کننـد و در مسـیرهای فرعـی نیفتنـد و بیراهه
نرونـد .یکـی دیگـر از فوایـد اصلـی برنامهریزی
در مدیریـت ایـن اسـت که به شـما ایـن امکان
را میدهـد تـا ابزاری نسـبتا دقیق بـرای کنترل
عملیـات و نتایـج تصمیمـی کـه گرفتهایـد،
داشـته باشید.
بـا وجـود اهمیتـی کـه برنامهریـزی در یـک
سـازمان دارد و آن موسسـه را مسـتقیما بـه
سـوی سـود اقتصـادی پیـش میبـرد ،امـا این
کار یکسـری محدودیـت هـم دارد .اولیـن
محدودیـت برنامهریـزی این اسـت کـه تعهدی
بـرای تحقـق اهـداف ایجـاد نمیکنـد .درواقـع
ممکن اسـت شـما برنامهریزی کنیـد و هزینه و
وقـت الزم را هم برای یـک کار خاص اختصاص
دهیـد ،امـا در پایـان بـه نتیجـه دلخواهتـان
نرسـید .علاوه بـر ایـن عمـوم برنامهریزیهـا
بیشـتر بـر پایـه احتمـاالت اسـت نـه مـوارد
قطعـی ،و در کوتاهمـدت ممکـن اسـت حرکات
را در تمـام سـطوح یک شـرکت کند بکنـد .آیا
معنـای ایـن محدودیتهـا ایـن اسـت کـه باید
عطـای برنامهریزیهـای سـازمانی را بـه لقایش
بخشـید؟ مسـلما نـه ،بلکـه بـرای کاهـش ایـن
محدودیتهـا همیشـه باید جـوری برنامهریزی
کـرد کـه تعـداد برنامههـای وابسـته بـه هم در
یـک سـازمان کـم باشـد و از برنامهریزیهـای
مـوازی جـدا پرهیـز شـود درضمـن هـر چـه
برنامههـا هماهنگتـر باشـند و بـه صـورت

یکنواخـت پیـش بروند و مرحله بـه مرحله اجرا
شـوند ،احتمـال رسـیدن بـه موفقیـت و تحقق
برنامـه نیـز بیشـتر خواهـد بـود.

اهـداف آن

سازماندهی

بیشـتر افـراد همیـن کـه کلمـه سـازمان و
سـازماندهی بـه گوششـان میخـورد ،کالف
درهمپیچیـدهای را تصـور میکننـد کـه
نخهایـش بایـد از هـم بـاز شـود .شـاید بـه
همیـن دلیـل هـم هسـت کـه صاحبنظـران
در زمینـه سـازماندهی از رشـتههای مختلـف
ازجملـه اقتصـاد ،مدیریـت ،علـوم سیاسـی و...
آمدهانـد .امـا سـازماندهی از نظـر علمـی بـه
فراینـدی گفتـه میشـود کـه بـه موجـب آن
کار بیـن گروههـای مختلـف تقسـیم و امـور
جـوری هماهنـگ میشـود تـا فرصت رسـیدن
ش تعیینشـده وجـود داشـته
بـه اهـداف از پیـ 
باشـد .درواقـع سـازماندهی در سـه قـدم
اتفـاق میافتـد؛ یعنـی شناسـایی کارهایـی که
بایـد انجـام شـود ،دسـتهبندی فعالیتهـا بـه
پسـتهای سـازمانی و سـپس برقـراری رابطـه
میـان ایـن پسـتها جهـت تحقـق اهـداف.
سـازماندهی از آن جهـت بهعنـوان یکـی از
اصـول مدیریـت مطـرح میشـود کـه نظـم و
ترتیـب خاصـی در انجـام امـور و چهارچـوب
خاصـی را بـرای تعییـن مسـئولیتهای هر فرد
و گـروه تعییـن کـرده و نحـوه ارتباطگیـری را
میـان افراد و گروههای مختلف در یک سـازمان
مشـخص میکنـد .عالو ه بـر این ،سـازماندهی
بـه مدیـران این امـکان را میدهد که خودشـان
را بـا تغییـرات روز هماهنـگ کننـد و بتواننـد
کنترلـی جامـع و موثـر بـر فعالیتهایی داشـته
باشـند که در سازمانشـان در حال انجام اسـت.
وظیفـه ،محصول ،مشـتری ،شـرایط جغرافیایی
و بـازار ،ازجملـه مبانـیای هسـتند کـه
سـازماندهی بـر اسـاس آنها صـورت میگیرد
کـه هرکـدام میتواننـد نقـاط قـوت و ضعـف
خـاص خـود را داشـته باشـند .بهعنـوان مثـال
وقتـی سـازماندهی بـر مبنـای وظیفـه اسـت،
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ایـن احتمـال وجـود دارد که مسـئولیتها لوث
شـود یـا انعطافپذیـری الزم را بـرای ایجـاد
تغییـرات ایجاد نکند .یا سـازماندهی بر مبنای
مشـتری این احسـاس را به مشـتریها میدهد
کـه مدیـران ایـن سـازمان نیـاز و مشـکالت و
خواسـتههای آنهـا را درک میکننـد ،امـا در
مقابـل ممکن اسـت هماهنگـی فعالیتها برای
پاسـخ بـه همـه تقاضاهـای مشـتریان آنقدرها
سـاده نباشـد .یـا سـازماندهی بـر مبنـای بازار
بـه مدیـران ایـن امـکان را میدهـد کـه بـر
کانالهـای بازاریابـی متمرکـز شـوند ،امـا باعث
میشـود همـه تالشها بـه افزایش سـود منجر
نشـود یـا در این راسـتا نباشـد.

هدایت

چهارمین اصل اساسـی مدیریت ،هدایت اسـت.
یعنـی یک مدیر بـرای اینکه بتوانـد نقش خود
را بـه صـورت موثر در سـازمان بازی کنـد ،باید
بتواند نیروهای انسـانی آن سـازمان را بهدرستی
سرپرسـتی و در جهـت رسـیدن بـه اهـداف از
پیـش تعیینشـده هدایـت کند .طبیعی اسـت
کـه مدیـر میتوانـد در انجام ایـن وظیفه موفق
باشـد کـه بتوانـد بـه نیروهایـش انگیـزه بدهد.
هارولـد کونتـز در کتـاب «اصـول مدیریـت»
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مینویسـد :مدیریـت فرایند بهکارگیـری موثر و
کارآمـد منابـع مـادی و انسـانی در برنامهریزی،
سـازماندهی ،بسـیج منابـع و امکانـات ،هدایت
و کنتـرل اسـت که برای دسـتیابی بـه اهداف
سـازمانی و بر اسـاس نظام ارزشـی مـورد قبول
صـورت میگیـرد .امـا بهکارگیـری موثـر منابع
انسـانی در یـک تیـم کاری یـا شـرکت هنـری
نیسـت که هر مدیری داشـته باشـد .متاسـفانه
خیلـی از مدیـران نهتنهـا کمکـی بـه حفـظ
منابـع انسـانی نمیکننـد ،بلکه باعث میشـوند
تیـم همـه انگیـزهاش را از دسـت بدهد.
مدیران ایمیلی از آن دسـته مدیرانی هسـتند
کـه توانایـی رهبـری نیروهایشـان را ندارنـد و
انگیزههـای آنهـا را از بیـن میبرنـد .علتـش
ایـن اسـت کـه ارتبـاط واقعـی بـا کارمندهـا
ندارنـد و همـه روابطشـان محـدود بـه امضایی
اسـت کـه پـای برگههـا و نامههـای اداری
میاندازنـد ،یـا دسـتوراتی کـه از طریـق
دفترشـان صـادر میکننـد .درحالیکـه هـر
چـه ارتبـاط شـما بهعنـوان مدیر یا سرپرسـت
بـا کارمندهایتـان کمتـر و محدودتـر باشـد،
کیفیـت کارشـان افـت میکنـد و نمیتوانیـد
از آنهـا انتظار داشـته باشـید که خودشـان را
عضـو یـک تیـم بداننـد و بـرای تامیـن اهداف

آن تلاش کننـد .مدیرانـی کـه خودشـان
الگـوی موفقـی نیسـتند ،یـأس ،خسـتگی،
ناامیـدی ،شـک و تردیـد را مثـل ویـروس در
سـازمان پخـش میکننـد و جلـوی خالقیـت
و نـوآوری کارمندهـا را میگیرنـد .همچنیـن
مدیرانـی کـه نمیتواننـد یـا نمیخواهنـد بـه
صالحیـت کارمنـدان خـود اعتمـاد کننـد ،بـه
مـرور انگیـزه آنهـا را بـرای موفقیـت و ایجـاد
تغییـرات مثبـت در سیسـتم از بیـن میبرنـد.
وقتـی شـما بهعنـوان مدیـر بـه کارمندهایتان
اعتمـاد نمیکنیـد ،ایـن احسـاس را بـه آنهـا
میدهیـد کـه افـکار و ایدههایشـان برای شـما
قابـل قبـول نیسـت .بنابرایـن تـرس از نادیـده
گرفتـه شـدن یـا طـرد شـدن باعـث میشـود
ایدههـای نوآورانـه و خلاق را نـزد خودشـان
نگـه دارند و شـما را هرگز از وجودشـان مطلع
نکننـد .مدیرانـی که بـه کارمندهایشـان اجازه
رشـد نمیدهنـد ،یا پـاداش الزم را بـرای آنها
در نظـر نمیگیرنـد نیـز در تلـه میافتنـد و
نمیتواننـد نیروهایـی بـا انگیزه داشـته باشـند
و آنهـا را هدایـت کننـد.
علاوهبـر انگیـزه دادن بـه کارمنـدان ،مدیـری
قابلیـت رهبـری کارمندانـش را دارد کـه بتواند
آنهـا را تحـت تاثیر قـرار دهد تا برای رسـیدن
به اهداف مشـترک سازمانیشـان تلاش کنند.
درواقـع بخشـی از هنـر مدیریـت این اسـت که
شـما چطور میتوانیـد در نیروهای زیردسـتتان
نفـوذ کنیـد و بـرای ایـن کار هـم بایـد باهوش
باشـید و هـم بـه رشـد اجتماعـی الزم رسـیده
باشـید ،بیانی رسـا و وسـعت نظر داشـته باشید
و انگیزشـتان نیـز درونی باشـد.

کنرتل

تصـور کنیـد کـه برنامهریزیهـای الزم را برای
اجرایـی کـردن یـک طـرح یـا ایـده خالقانـه
انجـام داده و آن را عملیاتـی کردهایـد .امـا
از کجـا میخواهیـد بفهمیـد آیـا همـه منابـع
و نیروهایـی کـه در اختیـار داریـد ،بـا حداکثر
کارایـی خـود کار میکننـد و بیشـترین

اثربخشـی و بهرهوریشـان را در سیستم دارند
یا نـه .اینجاسـت که مفهـوم کنتـرل بهعنوان
یـک اصـل اساسـی مدیریتـی مطرح میشـود
و بـه شـما ایـن امـکان را میدهـد تـا پویایـی
سیسـتمتان را بسـنجید و جلـوی هـرز رفتـن
نیروهـا و منابـع را بگیریـد و عملیات را بهموقع
اصلاح کنید .درواقع اصل کنتـرل در مدیریت
یعنـی فراینـد کـه تطابـق عمـل انجامشـده با
برنامهریزیهـای انجامشـده را میسـنجد و
«باید»های سیسـتم را با «هسـت»ها مقایسـه
میکنـد .ایـن فرایند معمـوال در چهـار مرحله
اتفـاق میافتـد؛ در قـدم اول بـرای کنتـرل
اعمـال یک سـازمان باید معیار یا اسـتانداردی
بـرای کنتـرل کـردن تعریـف شـود .قـدم دوم
سـنجش عملیـات انجامشـده بـر اسـاس
معیارهـای انتخابشـده در مرحلـه قبل اسـت.
در مرحلـه سـوم مدیـر بایـد انحرافاتـی را کـه
نسـبت بـه برنامهریزیهـای انجامشـده وجـود
دارد ،شناسـایی و علـل بـه وجـود آمـدن ایـن
انحرافـات را پیـدا کند و در مرحله آخر دسـت
بـه اصلاح سیسـتم بزنـد .دکتر علـی رضاییان
در کتـاب «اصـول مدیریـت» بـه  11ویژگـی
کنتـرل موثـر در هـر سـازمانی اشـاره میکند
و میگویـد کنتـرل زمانـی میتوانـد در یـک
سـازمان اثربخـش باشـد که گزارشهـای مورد
نیـاز مدیـر بهموقـع آمـاده شـده و هـدف و
برنامـه مشـخصی بـرای کنتـرل وجود داشـته
باشـد .همچنین کنتـرل باید عقالنـی و فرایند
آن بـرای همه قابل درک باشـد و هزینه زیادی
را بـه سیسـتم متحمـل نکنـد .درحالیکـه اگر
فرایند کنترل در نقاط اسـتراتژیک انجام نشود
یـا سیسـتم اندازهگیـری تعریفشـده عینـی و
انعطافپذیـر نباشـد و ویژگـی کشـفکنندگی
نداشـته باشـد ،موثـر نخواهـد بـود .بااینحـال
کنتـرل عملیـات در یـک سـازمان بـه همیـن
راحتیهـا نخواهـد بـود ،چـون خیلـی اوقـات
کارمندهـا در برابـر آن مقاومـت میکننـد و
بعضـی اوقـات هـم معیارهـای کنتـرل کـردن
واقعـی و منصفانـه نیسـت.
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میراث فرهیختگی

گن�یه به سه مسجد مدرسه ت� ی خ
ر�

وقف ،پشتیبان
آموزش در ایران
 سـپیده سـرمدی 
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با ورود اسالم به ایران ،دانشاندوزی که با دین
پیوندی مستحکم برقرار کرده بود ،در این
سرزمین به شکوفایی رسید .بر اساس سنت
وعظ و خطابه پیامبر(ص) ،نخستین مکانی
که در سدههای نخستین اسالمی به منظور
آموزش مورد استفاده قرار میگرفت ،مسجد
بود .با اینکه در دورههای بعد ،مدارس مستقل
به وجود آمدند ،به دلیل آموزش دینی مدارس،
دوباره پیوند مسجد و مدرسه به گونههای
مختلف شکل گرفت و مسجد مدرسه در
معماری اسالمی مطرح شد .همین امر سبب شد
که از میان صاحبان مال و مکنت آنها که در
پی برقراری باقیاتالصالحاتی برای خود بودند،
به ساختن مسجد مدرسهها روی آوردند که
در آن عالوه بر آموزش علوم دینی به طالب،
نماز جماعت و مراسم عزاداری سیدالشهدا و
جشنهای اعیاد مذهبی و شبهای دعا و نیایش
نیز برقرار شود .این مسجد مدرسهها در زمانی
که هنوز مدارس جدید به ایران وارد نشده بود و
تحصیل علوم به شکل قدیمی آن رواج داشت،
بار اصلی علمآموزی و تربیت حکما و دانشمندان
را در ایران برعهده داشتند .واقفان عالوه بر آنکه
قطعه زمینی را وقف ساختن مسجد مدرسه
میکردند ،موقوفاتی را هم برای آنها اعم از
امالک مسکونی و تجاری و باغات و ...در نظر
میگرفتند تا مخارج موقوفهشان را تامین کنند.
آمار موجود درباره مسجد مدرسههای وقفی
در تهران از  130مورد در دوره قاجار حکایت
دارد که امروزه بسیاری از آنان از بین رفتهاند .از
بین مدارس بهجامانده به سه مورد از آنها که
همچنان در کار علمآموزی به طالب فعال و پویا
هستند ،نگاهی میاندازیم.

مسجد مدرسه معامرباشی

در هیاهوی محله تاریخی امامزاده یحیی،
که خانههای تاریخیاش بهسرعت به سمت
تبدیل شدن به پاساژ و انبار و آپارتمان پیش
میروند ،پشت درهای مدرسه معمارباشی
دنیای دیگری در جریان است .دنیایی پر از

آرامش و زیبایی که بازمانده از روزگار کهن
شهر ماست .مدرسه معمارباشی در شرق
محله عوالدجان و در دو طبقه ساخته شده و
شبستان آن دو برابر خود مدرسه ارتفاع دارد
و مکانی است بزرگ که در روز برای آموزش
و در شب برای نیایش کاربرد دارد و دارای 24
حجره ،انبار ،دو مدرس و یک کتابخانه است.
مسجد و مدرسه معمارباشی از شمال شرق به
میدان باغ پسته بک ،از جنوب به خیابان پانزده
خرداد و از غرب به خیابان مصطفی خمینی راه
دارد .در کتیبه وقفنامه موجود در سردر بنا تاریخ
 ،1303دیده میشود که به خط محمدابراهیم،
مشهور به میرزا عمو ،است و سازنده کتیبه استاد
عبدالرسول حجار بوده است .با وجود تغییرات و
مرمتهای جزئی صورتگرفته در بنا ،ساختمان
مدرسه صورت قدیمی خود را حفظ کردهاست.
چون بانی این مدرسه حاج ابوالحسن اصفهانی
است که در دوره قاجار دارای منصب معمارباشی
و ملقب به صنیعالملک بوده است ،این مکان
به نام منصب او ،یعنی معمارباشی ،معروف شده
است.
حاج ابوالحسن اصفهانی معمارباشی ،ملقب به
صنیعالملک ،در حدود  1245قمری متولد
و در سال  1305قمری درگذشت .سمت
معمارباشیگری سلطنتی در سال  1300قمری
به حاج ابوالحسن محول شد و بعد در سال
 1303قمری ،ترقی کرد و اداره بناخانه ،که جزو
ادارات امینالسلطان بود ،به او واگذار شد ،و به
واسطه داشتن این سمت متمول گردید و آثار
خیریهای از خود برجای گذاشت .ازجمله آثار او
همین بنای مسجد و مدرسه محکم و عالی است.
حاج ابوالحسن ،سه باب دكان واقع در جنب
مدرسه ،يك باب قهوهخانه ،شش دانگ از يك
باب كاروانسرا و چهار دكان متصل به آن و
سه دانگ از يك باب كاروانسرا در دروازه قديم
شميران ،سه باب دكان در محله چال ميدان،
شش دانگ تيمچه حكاكان و يك باب دكان در
بازار گيوهفروشان را براى مصارف آن وقف كرد.
در وقفنامه مدرسه معمارباشی آمده است:
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«تنها كتب اهل شــرع مانند وحدت وجود و
معاد تدريس شود و امثال ذلك منالخرافات در
مدرســه تدريس و تدرس نشود و عقايد صوفيه
هم تدريس نشود».
همچنین در این وقفنامه آمده است« :طلبه
شغل زياد در خارج از مدرسه نداشته باشد ،مگر
به مقدار يك ساعت يا دو ساعت ».اين مسئله در
وقفنامهها میتواند نشــانگر اين امر باشــد كه
واقفان در نظر داشتند كه طالب تمامى تالش
و وقت خود را صرف علمآموزى كنند و هيچ
دغدغه و مشغله ذهنى جز درسشان نداشته
باشند.

مدرسه سپهساالر

مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری با نام
قدیمی سپهساالر در میدان تاریخی بهارستان
است .این مجموعه را شاید بتوان زیباترین بنای
عصر قاجار از منظر اجتماعی و مذهبی دانست.
پیش از ساخته شدن این مجموعه به جای
آن باغ سپهساالر قرار داشت .میگویند وقتی
سپهساالر متوجه میشود مورد خشم و غضب
شاه قرار گرفته و از آنجا که ورثهای نداشت و
در صورت مرگ تمام اموالش به شاه میرسید،
تصمیم میگیرد در بخشی از امالکش مسجد
و مدرسهای بسازد که تمام ثروتش را وقف
آن کند .برای همین پیش از اینکه به والیت
خراسان منصوب شود و آنچنانکه میگویند
همانجا به قتل برسد ،کار ساخت آن را آغاز
میکند.
طراحی مسجد را مهدی خان ممتحنالدوله
انجام داده و معمار آن حاج حسن قمی بوده
است و ویژگیهایی استثنایی دارد .یکی از این
ویژگیها گنبد مسجد است که بیننده را به
یاد مساجد ترکیه و معماری عثمانی میاندازد.
دلیلش شاید این است که میرزا حسین خان
سالها بهعنوان سفیر ایران در عثمانی زندگی
میکرد و شاید تماشای مدام مساجد زیبای
ترکها او را به این فکر انداخته بود که چگونه
میتواند معماری ایرانی و عثمانی را تلفیق کند.
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همین اندیشه مسجد و مدرسه سپهساالر را به
یک استثنا در معماری اسالمی تبدیل کرده
است؛ با تلفیق مکتب عثمانی و مکتب ایرانی.
فرم کاشیکاری و آجرکاری ما در کنار نوع گنبد
و تعداد گلدستهها که در این مجموعه بیشتر
از هر مسجد دیگری در ایران است ،یکی از
ویژگیهای ممتاز آن محسوب میشود .از انواع
مهم کاشیکاری در این مسجد ،معقلی ،هفت
رنگ یا خشتی و معرق را میتوان نام برد که
این آخری به دو صورت اسلیمی و گرهچینی
است و معرق برجسته سردر ورودی در نوع خود
منحصربهفرد است .سنگ و تزیینات سنگی
در این مجموعه جابهجا به کار رفته و از این
نظر با دیگر ابنیه دوران قاجار تفاوت دارد و
به معماری دوران زندیه شبیه است .در این
بنا آجرکاری به شکل تزیینی دیده نمیشود،
اما آجر مصالح اصلی بنا را تشکیل میدهد و
زمینهای است که کاشیکاری روی آن نمایی
جذاب دارد .طاقهای آجری پرتنوع در داالنها
و ورودیها نیز به چشم میخورد .تزیینات گچی
در شبستان زمستانی به صورت گچبریهای
اسلیمی و کتیبههای خطاطیشدهاند که همه
به دست استاد لرزاده ساخته شدهاند .تزیینات
چوبی نیز چون دیگر تزیینات با استادی شکل
گرفتهاند .درهای حجرهها و در اصلی شبستان
زمستانی گرهچینی معرق دارند .ورودی اصلی
که به خیابان سرچشمه باز میشود ،دارای
بهترین نمونه تزیینات فلزی در این مجموعه
است .پشت پنجره حجرهها نیز نمونههایی
زیبا از فرفورژه (نردههای دستساز آهنی)
دیده میشود.خوشنویسی کتیبهها مثل کتیبه
وقفنامه به خط میرزا مهدی خان کلهر نوشته
شده است .نکته دیگری که به این مجموعه
اهمیتی دوچندان میبخشد ،کتابخان ه مسجد
است .اصوال وقف كتاب براى مدارس يكى ديگر
از مباحث وقف در بخش آموزش است كه در
جهت گسترش علوم بسيار كارآمد بوده است.
غالبا كسانى كه از گذشتههاى دور ،مدارس و
حلقههاى درسى وقف میكردند ،بر اهميت

كتاب در امر تعليم و تربيت آگاه و دريافته بودند
كه نبايد فقط به ايجاد ساختمان و فراهم ساختن
وسايل تدريس اكتفا كرد .از اينرو در اين اماكن
آموزشــي به وقف كتاب اهتمام ورزيدند تا با
دسترســى و مراجعه ب ه كتب ،تحصيل علم
ميسر و آسان شود و مدرسان و طلبهها بتوانند
بهراحتى از ماخذ علمى بهره جويند و به آنها
استناد كنند .بنابراین وجود كتابخان ه در هر
مدرسهاى پيشبينى ميشد و مكانى در مدارس
به كتابخانهها تعلق ميگرفت.
در سال  ۱۲۹۷ه.ق ،سپهساالر با
خرید مجموعه خطی کتابخان ه
 ۴۰۰۰نسخهای اعتضادالسلطنه
کتابخانه مجموعه وقفی
خودش را در مسجد مدرسه
سپهساالر پایهگذاری کرد.
هماینک ،گنجینهای با بیش
از  ۴۲۰۰کتاب خطی به خط
مؤلفان و نزدیک به  10هزار
کتاب چاپ سنگی در این
کتابخان ه موجود است .از سوی
دیگر اهمیت اینجا بهعنوان
یک مدرسه مذهبی وقتی به
اوج میرسد که دانشکده علوم
معقول و منقول برای اولین بار در اینجا تاسیس
میشود؛ یعنی همان دانشکده الهیات که امروز
در خیابان مفتح شمالی است.

مدرسه مروی

مسجد و مدرسه خان مروی را حاج محمدحسین
خان ملقب به فخرالدوله که والی مرو در زمان
سلطنت فتحعلی شاه بود ،بنا کرد .به همین دلیل
این مدرسه را مروی نامیدهاند .این مدرسه به
نام فخریه نیز مشهور است .این مجموعه شامل
مسجد با صحن بزرگ ،حجرهها و طاقنماهای
اطراف صحن است .در سـمت شمـال صـحن،
ایـوان بـزرگ و مدرسـه قـرار دارد .بنـا
دارای تزیینـات کاشیکـاری و کتیبههایی
حاوی اشعار عالمانه است .نام فتحعلی شاه و

فخرالدوله در این کتیبه آمده است .تاریخ بنا
در کتیبه ،سال  ١٢٣١هجری قمری را نشان
میدهد .فخرالدوله ،حاکم مرو ،در سال ١٢٤٠
هجری قمری این مدرسه را در تهران ساخت
و برای اداره آن موقوفات بسیاری را وقف کرد.
فخرالدوله کتابخانهای برای مدرسه فراهم
آورده که همچنان پابرجاست و بیش از دوهزار
جلد کتاب خطی دارد .در میـان کتابهـای
کتابخـانه مدرسـه مـروی نسـخههای نفیـس

و نادر بسـیار ازجملـه نسخهای از خمسه نظامی
اثر استاد کمالالدین بهزاد وجود دارد که از
نفایس جهان به شمار میرود.
در وقفنامه مدرسه مروی آمده است :محصلین
علوم شرعیه که مدرسه وقف است برایشان،
باید ساعی باشند در تحصیل علم ،و هرگاه
کسی است که نباید درس بخواند ،در تدریس
و تالیف کوتاهی ننماید .همچنین در این
وقفنامه از طلبهها خواسته شده که هر روزه
حداقل یک حزب از کالماهلل مجید را تالوت
کنند .از نکات جالب این وقفنامه که میتواند
درسی برای همگان باشد ،این است که به
طلبهها توصیه کرده است در دادن کتاب به
یکدیگر مضایقه نکنند ،و حتیاالمکان کتب را
معطل نگذارند...
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گزارش

گ
اکرها� ب�ای ب�بود زند�
راه ی

 10کاری که باید
قبل از  35سالگی
انجام دهید
 الـهه فخـریان 

 74سرآمد /شماره بیستوهفتم /شهریور نود و پنج

 .1دقیقــا بدانیــد کــه مشــغول چــه
کاری هســتید
جــواب ســوال «مشــغول چــه کاری هســتی؟»
ممکــن اســت هــر چنــد وقــت یــک بــار تغییر
کنــد ،امــا همیشــه بایــد جوابــی بــرای ایــن
ســوال داشــته باشــید .بنابرایــن حتمــا بــه
ایــن موضــوع فکــر کنیــد کــه وقتــی دیگــران
از شــما دربــاره شــغل و کســبوکارتان
میپرســند ،میخواهیــد چــه جوابــی بــه
آنهــا بدهیــد.

 .2نقطه قوت خود را شناسایی کنید

البد شما هم این
ضربالمثل را شنیدهاید
که «هر وقت ماهی را از
آب بگیرید ،تازه است»
اما بعضی توصیهها
برای بهبود زندگی
شغلی و حرفهای هر
شخص وجود دارد که
هر چقدر زودتر به
آنها برسد و انجامشان
بدهد ،سریعتر میتواند
پلههای موفقیت را باال
برود .در ادامه با  10نمونه
از این توصیهها آشنا
میشوید که حرفهایها
قبل از  35سالگی آنها
را انجام دادهاند.

کاری را کــه در انجــام آن واقعــا فوقالعــاده
هســتید ،پیــدا کنیــد .یکــی از کارآفرینهــای
ســریالی موفــق دنیــا بــه نــام ســارا روث
ایزنبــرگ میگویــد اغلــب افــراد موفقــی
کــه او بــا آنهــا برخــورد داشــته ،دقیقــا
میدانســتند کــه در چــه حــوزهای بهتریــن
فــرد هســتند .جــان مائــدا ،گرافیســت مشــهور
کــه سرپرســت البراتــوار رســانهای دانشــگاه
امآیتــی و مدرســه طراحــی رودآیلنــد نیــز
هســت ،بــه ایــن ســوال بــا «کنجــکاوی»
پاســخ میدهــد .ماریــا پوپــووا ،روانشــناس
هــم وبالگنویــس موفقــی در زمینــه آن
چیزهایــی اســت کــه مغــز مــا را میســازد
و شــکل میدهــد و میگویــد نقطــه قوتــش
«اســتقامت و صبــری» اســت کــه دارد .نقطــه
قــوت ایزنبــرگ هــم شــور و اشــتیاقی اســت
کــه بــرای انجــام هــر کاری دارد   .

 .3ضعفهای خود را بشناسید

طبیعــی اســت کــه وقتــی نقــاط قــوت
خودتــان را شــناختید ،بایــد بدانیــد کــه از
عهــده انجــام چــه کارهایــی برنمیآییــد
و چــه نقــاط ضعفــی داریــد .بــا ایــن کار
قــرار نیســت روحیــه خــود را تضعیــف کنیــد
یــا احســاس بــدی نســبت بــه خودتــان پیــدا
کنیــد ،بلکــه قــرار اســت بــه ایــن دیــدگاه
برســید کــه بــرای چــه کســانی بایــد کار
سرآمد /شماره بیستوهفتم /شهریور نود و پنج 75

کنیــد ،یــا بایــد چــه کســانی را بــرای همکاری
اســتخدام کنیــد کــه بتواننــد مهارتهــای
شــما را تقویــت کننــد و نقــاط ضعفتــان را
بپوشــانند و اصــا چــه کارهــا و وظایفــی را بــر
عهدهشــان قــرار دهیــد تــا خودتــان بتوانیــد
بــه انجــام کارهایــی برســید کــه در آنهــا
منحصربهفــرد هســتید.

 .4تفویــض اختیــار بــه دیگــران را
بهعنــوان یــک مهــارت یــاد بگیریــد

شــما هــم مثــل هــر کــس دیگــری نمیتوانیــد
همــه کارهــا را بهتنهایــی انجــام دهیــد
و بهخصــوص وقتــی از نردبــان موفقیــت
شــغلی بــاال میرویــد ،قطعــا بایــد تفــاوت
میــان کارهایــی را کــه بایــد برایشــان وقــت
بگذاریــد و کارهایــی را کــه نبایــد ،بدانیــد.
در غیــر ایــن صــورت هرگــز نمیتوانیــد بــه
بــاالی نردبــان برســید .مهمتــر اینکــه تــا
قبــل از  35ســالگی بایــد یــاد بگیریــد چطــور
بایــد بــه شــکلی موثــر بخشــی از وظایــف
و مســئولیتها را بــه عهــده کارکنــان،
کارآمــوزان ،شــرکا ،همســر و همــکاران خــود
بگذاریــد.

 .5خــط قرمزهایــی را کــه بـرای اهــداف
شــغلیتان داریــد ،مشــخص کنیــد

قطعــا شــما در مســیر زندگیتــان بــا
پیشــنهادهای شــغلی مختلفــی مواجــه
میشــوید ،امــا نمیخواهیــد انرژیتــان
را بــا پذیرفتــن کارهایــی بــه هــدر دهیــد
کــه نمیتواننــد شــما را بــه اهــداف و
خواســتههایتان برســانند .بنابرایــن در مــورد
آنچــه از شــغل و حرفهتــان میخواهیــد
و انتظــار داریــد ،کامــا بــا خودتــان صــادق
باشــید و فهرســتی از خــط قرمزهایــی
تهیــه کنیــد کــه در زندگــی حرفهایتــان
نمیتوانیــد از آنهــا بگذریــد .ایــن کار بــه
شــما کمــک میکنــد تــا دفعــه بعــد کــه بــا
یــک پیشــنهاد کاری هیجانانگیــز مواجــه
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شــدید ،درســت تصمیــم بگیریــد.

 .6کاری را انجــام دهیــد کــه بعــدا
بتوانیــد بــه آن افتخــار کنیــد

چــه بخواهیــد و چــه نخواهیــد ،دیگــران
شــما را بــا کارهایــی کــه انجــام میدهیــد،
میشناســند .از طــرف دیگــر بایــد بــرای
کارهایــی کــه انجــام میدهیــد ،یــا واقعــا
دوســت داریــد بــه آنهــا برســید ،هزینــه
کنیــد .پــس کاری را انجــام دهیــد کــه
مطمئــن هســتید وقتــی وارد رزومهتــان
میشــود ،میتوانیــد واقعــا بــه آن افتخــار
کنید .

 .7از اشــتباهاتی کــه در گذشــته
مرتکــب شــدهاید ،درس بگیریــد

همــه مــا در زندگــی حرفهایمــان اشــتباهاتی
مرتکــب شــدهایم و در رزومهمــان کارهایــی
وجــود دارد کــه اصــا بــه آن افتخــار
نمیکنیــم .بــرای موفقیتهــای بعــدی الزم
اســت از اشــتباهاتی کــه در گذشــته مرتکــب
شــدهاید ،درس بگیریــد و بــرای بهــرهوری
بیشــتر در مرحلــه بعــدی کارتــان از ایــن
درسهــا اســتفاده کنیــد.

 .8محــدوده توامنندیهــای خــود را
افزایــش دهیــد

شـــما میدانیـــد کـــه میتوانیـــد یـــک
نشس ــت  30نف ــره کاری را مدیری ــت کنی ــد.
ام ــا ی ــک س ــفر کاری چن ــد روزه  100نف ــره
را چطـــور؟ اینجـــا دقیقـــا همانجایـــی
اســـت کـــه بایـــد محـــدوده توانمندیهـــا
و مهارتهـــای خـــود را افزایـــش دهیـــد
و یادتـــان باشـــد کـــه بایـــد هـــر چنـــد
وقـــت یـــک بـــار ایـــن کار را انجـــام دهیـــد
و در آخـــر ،شـــما هرگـــز واقعـــا نمیدانیـــد
چقـــدر خـــوب میتوانیـــد کاری را انجـــام
دهی ــد ،ت ــا زمان ــی ک ــه ق ــدم جل ــو بگذاری ــد
و بـــرای انجـــام آن پیشقـــدم شـــوید.

 .9کاری را کــه واقعــا از انجــام آن  .10از شنیدن انتقادات دیگران نرتسید
وحشــت داریــد ،انجــام دهیــد

ایـن کار بـه شـما کمـک میکنـد بتوانیـد
حـد و مـرز مهارتهایتـان را گسـتردهتر
کنیـد .درواقـع قـرار اسـت شـما را از منطقـه
امنتـان بیـرون بکشـیم و بـا کارهایـی مواجـه
کنیـم کـه کابوس یـک عمـر زندگیتـان بوده
اسـت .آیـا از سـخنرانی کردن در یک سـمینار
میترسـید ،یـا نمیتوانیـد بـرای یـک ترفیـع
بزرگ به رئیسـتان درخواسـت بدهیـد؟ همین
امـروز بـرای انجامشـان امتحـان کنیـد ،چـون
موفقتریـن کارآفرینهـای دنیـا معتقدنـد
ریسـکهای بـزرگ میتوانـد پاداشهـای
بزرگـی هـم برایتـان بـه ارمغـان بیـاورد.

توصیـــه بـــه کارآفرینهـــای جـــوان ایـــن
اســـت« :انتقادهـــای دیگـــران را جـــدی
بگیریـــد ،امـــا شـــخصی نکنیـــد ».و معنـــی
ای ــن ح ــرف ای ــن اس ــت ک ــه مواج ــه ش ــدن
ب ــا توقع ــات و انتظ ــارات دیگ ــران تنه ــا راه ــی
اســـت کـــه بـــه کمـــک آن میتوانیـــد یـــاد
بگیریـــد و تبدیـــل بـــه یـــک آدم حرفـــهای
شـــوید .امـــا اگـــر انتقـــادات دیگـــران را بـــه
خودتـــان بگیریـــد و احســـاس کنیـــد کـــه
آنهـــا بـــا نقدهایشـــان نســـبت بـــه کار
ش ــما ،ش ــخصیتتان را زی ــر س ــوال بردن ــد ،در
سراشـــیبی ســـقوط میافتیـــد و بهســـرعت
اعتمادبهنفســـتان را از دســـت میدهیـــد .
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 10تفاوت بازاریابی دیجیتال و بازایابی سنتی
دکتر مصطفی مرشدی که تحصیالتش را در زمینه تجارت
جهانی و بازاریابی در آمریکا به پایان رسانده و در حال حاضر
بهعنوان کارآفرین فعالیت میکند ،در زمینه تفاوت بازاریابی
دیجیتال و بازایابی سنتی میگوید« :این طرز تفکر که اساسا
باید بین این دو نوع بازاریابی یکی را انتخاب کرد ،اشتباه
است ».اما معنیاش این نیست که این دو شیوه بازاریابی
عملکرد و اهداف یکسان دارند ،بلکه تفاوتهای عمدهای
میان این دو شیوه وجود دارد و آشنایی با این تفاوتها باعث
میشود شما بهترین راه را برای بازاریابی محصول خود با
توجه به ماهیت آن و شیوه کاری شرکتتان انتخاب کنید.

س در صفحات مجازی،
 .1آپدیت استو 
کامنتهای توییتری ،پستهای
اینستاگرامی ،پستهای وبالگی،
کامنتنویسی در شبکههای اجتماعی
و...

 .1راهاندازی کمپینهای تبلیغاتی.

 .2هـم شـرکت و هـم مشـتریان بـا
هـم حرف میزننـد و ارتبـاط دوطرفه
دارند.

 .2اطالعـات توسـط شـرکت پخش
میشـود (فعـال)  /مشـتریها فقط
شـنونده هسـتند (غیرفعال).

 .3جزئیات کمپین تبلیغاتی مشـخص
نیسـت و بـا نظـرات مشـتریان تغییـر
میکنـد و جهـت میگیـرد.

 .3کمپینهـــای تبلیغاتـــی بـــرای
بلندمـــدت برنامهریـــزی میشـــوند.

ش به نظرات مشتریان به صورت
 .4واکن 
عمومی منتشر میشود و برای همه افراد
قابل مشاهده است .کامنتها بهسرعت
پاسخ داده میشود و هرکسی میتواند در
بحث شرکت کند.

 .4ارتبـاط میـان مشـتریها و
کمپانـی از طریـق ایمیـل ،نامـه
و تلفـن ،کاملا محرمانـه باقـی
میما نـد .
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 .5امـکان پشـتیبانی از مشـتریان
بـه صـورت دائمـی و  24سـاعته
فراهم اسـت.

 .5هیچ پشـتیبانی خارج از سـاعت
کاری ( )8/5وجـود ندارد.

 .6کمپینهـای تبلیغاتـی بـرای
گروه خاصـی هدفگذاری نشـده
و همـه میتواننـد مخاطـب آن
با شند .

 .6کمپینهـای تبلیغاتـی بـرای
گروههـای خاصـی از مشـتریان و
بازارهـای مشـخصی برنامهریـزی
میشـود.

 .7تغییـر دائمـی تکنیکهـای
مـورد نیـاز ،نـوآوری در مفهـوم
بازاریابـی و وضعیـت حقوقـی
نامشخص   .

 .7کمپینهـای موفـق مـدام تکرار
میشـود و وضعیـت حقوقـی کار
کامال مشـخص اسـت.

 .8رقبـا ،اپراتورهـای پلـت فورم،
واحـد نظارت ،مشـتریان و ...همه
روی کارهـای انجامشـده نظـارت
دارنـد و میتواننـد نظـر بدهند.

 .8فعالیتهـای تبلیغاتـی تنهـا
توسـط تیـم نظـارت مـورد ارزیابی
و بازبینـی قـرار میگیـرد.

 .9پاسـخ از پیـش تعیینشـدهای
بـرای مشـتریها وجـود نـدارد.
پاسـخها شـخصی امـا کوتـاه
اسـت.

 .9جملات از پیـش تعیینشـده و
زبـان مشـخص تبلیغاتی.

 .10واحـد رسـانههای مجـازی
و تبلیغـات کـه همـه کارمنـدان
میتواننـد عضـو آن باشـند.

 .10بخش فروش ،آژانسهای تبلیغاتی
خارجی ،واحد روابط عمومی.
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 10پیشنهاد برای مقابله با
استرسهایی که در محل کار با آن
روبهرو میشوید
آتش
استرس را
خاموش کن

 .1دالیـل بـروز اسـترس را شناسـایی کنیـد .اینکـه
دالیـل بـروز اسـترس در محـل کار را شناسـایی کنیـد،
بـه شـما ایـن امـکان را میدهـد تـا تصویـر بزرگتـری از
ماجـرا داشـته باشـید و بهتر بتوانیـد با این عوامـل مقابله
کنید .
 .2به خودتان زنگ تفریح بدهید .از پشـت صندلی بلند شـوید و
اگـر برایتان امـکان دارد ،از دفتر کارتان خارج شـوید .ذهنتان را از
همـه افـکار مربوط به کار خالی کنید و نفسهای عمیق بکشـید.
بعـد از چنـد دقیقه بـه اتاقتان برگردید و ببینید که چقـدر آرامتر
شـدهاید و راحتتـر میتوانید وظایفتـان را انجام دهید.

 .3فهرسـتی از همـه کارهایی کـه باید انجام دهید ،تهیه کنید .کارهایتـان را اولویتبندی کنید و همه
را روی کاغـذ بیاوریـد .ایـن کار بـه شـما کمک میکند تا وظایفتـان را به بخشهـای کوچکتر تبدیل
کنیـد و ببینیـد کـه چقدر عملیتر و سـادهتر از آن چیزی هسـتند کـه واقعا فکر میکنید.
 .4هـر بـار روی یـک کار خـاص تمرکـز کنیـد .چنـد هندوانـه با یک دسـت بلند کـردن ،هیچ کمکی
بـه رفـع اسـترسهای شـما نمیکنـد .بنابراین هر بار سـراغ یکـی از کارهایـی بروید که بایـد انجامش
دهیـد .اینطوری هم استرسـتان کمتر میشـود و هم به پایان رسـاندن وظایف روزانـه برایتان راحتتر
خواهد بود.
 .5یـاد بگیریـد کـه «نـه» بگوییـد .وقتـی از زیـادی کارهـای عقبمانده ،دچـار تپش قلب شـدید و در
مـرز سـکته هسـتید ،الزم نیسـت یک وظیفه دیگـر را به عهده بگیریـد ،آن هم فقط بـه این خاطر که
نمیتوانیـد بـه کسـی «نه» بگویید .مودب و در عین حال راسـخ بـودن را بیاموزید و بـرای طرف مقابل
توضیـح دهیـد که چـرا نمیتوانیـد کار بیشـتری در آن زمان بهخصوص انجـام دهید.
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 .6نفسهـای عمیـق بکشـید .اکسـیژن را از راه بینـی و بـا یک نفس
عمیـق وارد ریههـا کـرده و بازدمتـان را از طریق دهان خـارج کنید.
ایـن کار را بـرای چنـد دقیقـه تکـرار کنید تا ضربـان قلبتـان پایین
بیایـد و مواجهـه بـا اسـترس برایتان راحتتر شـود.
 .7بـا یـک نفر حـرف بزنیـد .فرقی نمیکنـد که این یک نفـر ،داخل
محـل کارتـان باشـد یـا خـارج از آن .کافی اسـت شـما بـه او اعتماد
و دسترسـی داشـته باشـید .حـرف زدن در مـورد عواملـی کـه باعث
شـده در محـل کارتان اسـترس پیـدا کنیـد ،مقابله با ایـن عوامل را
سـادهتر میکنـد.
 .8بیشـتر بخوابیـد .کمخوابـی باعـث میشـود زودتـر از
کـوره در برویـد و مـدام اسـترس داشـته باشـید .سـعی
کنیـد شـبها زودتـر بخوابیـد ،تـا سـطح انـرژی بدنتـان
افزایـش پیـدا کنـد و تواناییتـان بـرای تمرکـز کـردن در
محـل کار بیشـتر شـود.
 .9یـک برنامـه تفریحـی بـرای خودتـان بچینیـد .اگـر بیرون
از محـل کار ،بـا دوسـتانتان قـرار ورزش یا تفریح یا نوشـیدن
چـای در کافه نزدیک محل کارتان را داشـته باشـید ،راحتتر
میتوانیـد بـا اسـترسهای روزانـه مقابلـه کنیـد ،چـون اتفاق
مثبتـی در آینـده در انتظارتـان اسـت که حتی فکـر کردن به
آن هـم باعـث آرامش میشـود.
 .10یـاد بگیریـد کـه عاشـق کارتـان باشـید ،یـا آن را
تغییـر دهیـد .اگـر هر روز بایـد محل کارتـان را تحمل
کنیـد ،تنهـا بـه این دلیل اسـت که شـما از این شـغل
متنفـر هسـتید .پـس شـاید وقتـش شـده آسـتین باال
بزنیـد و دنبـال کار مـورد عالقهتـان بگردید.
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گزارش
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فاضالب انسانی منبعی عالی از انرژی است که
سالهاست در آبراهها به هدر میرود ،اما مولی وینتر و
همکارانش در موسسه ری کد به دنبال پاسخ به این
سوال هستند که آنچه از چاه توالت پایین میرود،
چطور میتواند دوباره مورد استفاده قرار بگیرد و منجر
به تولید انرژی ،کند شدن روند گرمایش جهان و
تغییرات مثبت آبوهوایی شود.
هر بار که به یک سفر کاری میروم ،همه سعیم
را میکنم که بفهمم منبع آب آشامیدنی آن شهر
کجاست و ادرار و مدفوع من کجا میرود! این کار
باعث شده اعضای خانوادهام به من لقب «شاهزاه
مدفوع» بدهند و چون رفتارم خیلی غیرعادی است،
تقریبا همه تعطیالت خانوادگیمان به گند کشیده
میشود .اما واقعیت این است که فکر کردن به اینکه
فاضالب انسانی به کجا میرود ،اولین قدم برای
استفاده از انرژیهایی است که در ادرار و مدفوع ما
وجود دارد .و اگر ما از آنها بهدرستی استفاده کنیم،
زندگی سالمتر و حتی قشنگتری خواهیم داشت.
منظره زیبایی که تماشا میکنید ،متعلق به منطقه
سانتافه نیومکزیکو است .فقط حواستان باشد که چه
احساسی به این منظره زیبا دارید ،چون همه آن با آب
فاضالب آبیاری شده است .برایتان فرق میکند؟ فکر
کنم فرق میکند ،ولی مشکلی نیست ،چون دقیقاً
احساس ما نسبت به این موضوع است که راه و رسم
نوآوری ما را مشخص میکند.
در شهرکی که دیدید ،فاضالب انسانی و آبی که برای
شستوشو استفاده میشود ،به تصفیهخانهای که
دقیقا در مرکز شهر قرار گرفته متصل است و بیشتر
به پارک شباهت دارد تا جایی برای تصفیه فاضالب.
مدفوع و فاضالب در پایینترین الیه قرار میگیرد
و بدون اینکه دست هیچ انسانی به آن بخورد ،به
غذایی مناسب برای گیاهان مردابی تبدیل میشود.
آب تمیزی که از باالی منبع تصفیه خارج میشود نیز
توسط لولههایی که زیر زمین تعبیه شده ،به حیاط
خانهها منتقل میشود تا گیاهان را آبیاری کند .به
همین خاطر هم هست که مردم این شهرک با وجود
اینکه در یک صحرای خشک زندگی میکنند ،واحه
شخصی خود را دارند.
به این سیستم ،رویکرد مدیریت آب یکپارچه گفته

میشود .این روش کامال مغایر با رویکردی است که
در حال حاضر داریم .به عبارت دیگر یک قدم جلوتر
رفتیم و سیستم را برای استفاده مجدد از فاضالب
طراحی کردیم ،چون همه چیز این قابلیت را دارد که
دوباره مورد استفاده قرار بگیرد .االن برنامهریزیهایی
داریمکهاتفاقاًخیلیازآنهامنجربهایجادمحیطهای
زیبایی مثل همین شهرک میشود .اما در کنار همه
جزئیات فنی ،باید ببینیم که احساس ما نسبت به
این سیستم چگونه است .آیا شما میتوانید در حیاط
شخصیتان پذیرای این سیستم باشید یا نه؟
واقعا کنجکاوم که بدانم پاسخ شما به این سوال
چیست و چرا ما در این سالها شاهد نوآوریهای
بیشتر در زمینه زهکشی سیستم فاضالب نیستیم؟
چرا نباید در این زمینه یک سیستم جدید داشته
باشیم؟ پاسخ به این سوال آنقدر برای من مهم
است که در حال حاضر در یک سازمان غیرانتفاعی
به نام ریکد کار میکنم و هدفمان بهکارگیری
روشهای توسعهیافته و سازههای پایدار است .ما
دنبال نوآوریهای بیشتر هستیم ،اما بیشتر وقتها
نوآوریهایی که به ما در داشتن زندگی زیباتر کمک
میکنند ،غیرقانونی هستند .آییننامههای فعلی با
این فرض تدوین شدهاند که بهترین روشها برای
همیشه باقی میمانند و در طول زمان بهروزرسانی
میشوند .اما نوآوری همیشه به معنای بهروزرسانی
نیست .اینکه احساس ما نسبت به یک روش خاص
چگونه است ،میتواند در رویکردی که نسبت به آن
داریم ،موثر باشد .طرز صحبت ما درباره یک سیستم
خاص و نحوه تشویق مردم به مطالعه در مورد آن
و همچنین جوکهایی که در موردش میسازیم،
مقرراتی که تدوین میکنیم و ...همه و همه درنهایت
میزان نوآور بودن ما را نشان میدهد .بنابراین این
موضوع اولین دلیلی است که باعث میشود ما در
زمینه سیستمهای زهکشی آب خیلی هم نوآور
نباشیم .ما به نوعی در مورد بهداشتی بودن یا نبودن
این سیستم نگران هستیم و از اینکه در مورد آن
صحبت کنیم ،ناراحتیم و درست به همین خاطر هم
هست که اطرافیانم اسم شاهزاده مدفوع را روی من
گذاشتهاند .دلیل دوم این است که ما فکر میکنیم
این مشكل در آمريكا حل شده ،درحالیکه در واقعیت
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اینطور نیست .اینجا ،در ایاالت متحده آمریکا ،مردم
همچنان به دلیل نوشیدن آب آلوده به مدفوع ،بیمار
میشوند .آمارها نشان میدهد که این مسئله هر سال
هفت میلیون نفر را بیمار میکند و باعث مرگ 900
هزار نفر میشود و ما همچنان از استفاده از یک روش
کلگرا در این زمینه سر باز میزنیم .پس همانطور
که میبینید ،خبری از حل شدن مشکل نیست.
در پورتلند ،ایالت اورگان ،جایی که من در آن زندگی
میکنم ،در فصل بارانهای موسمینمیتوانیم برای
شنا به رودخانه برویم ،چون بعضا فاضالب خام را روانه
رودخانهمان کردیم .آب باران و فاضالب ما در این
شهر به یک پاالیشگاه میرود و آب باران به رودخانه
سرریز میشود .و این مشکل فقط مربوط به پورتلند
نیست 40 .درصد از گزارشهای شهرداری مربوط به
سرازیر کردن فاضالب نیمه تصفیهشده یا فاضالب
خالص تصفیهنشده به آبراههای مختلف در سراسر
کشور است.
مانع دیگری که برای نوآوری در زمینه فاضالب وجود
دارد ،به وضعیت کنونی ما بازمیگردد که نیمیاز
فاضالبمان صرف کوددهی مزارع و زمینهای
کشاورزی شده و نیم دیگر یا سوزانده شده یا روانه
ی برای
گورستان زایدات میشود و این مانع مهم 
کسی مثل است ،چون در ادرار و مدفوع ما مواد
مغذی وجود دارد که میتواند مثل یک اسموتی
مغذی ،درختان را تغذیه کند.
بدشانسی دیگری که ما در اینجا با آن مواجه
هستیم ،این است که فورا همه داروهایمان را توی
آبراه میریزیم .اما موضوع اصلی این است که میانگین
پسابی که یک پاالیشگاه قادر به تصفیه آن است،
شاید فقط نیمیاز داروهایی باشد که داخل فاضالب
وجود دارد و درنتیجه این مواد مستقیما وارد نیمه
دیگر میشود .برای اینکه این مسئله را بهتر درک
کنید ،بهتر است کوکتلی از مواد دارویی مختلف را
در نظر بگیرید که شامل انواع و اقسام هورمونها،
استروییدها و ...است و به یک ماهی ،سگ یا کودک
داده میشود.
اما این مشکلی نیست که ما بخواهیم خودمان را
درگیر آن کنیم .اگر سیستم را از اینرو به آنرو کرده
و منبعی تازه خلق میکنیم ،خیلی از این مشکالت از
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بین میرود .ما میخواهیم همه افراد با این ایده جدید
احساس راحتی کنند و گرایش اصلی ما این است که
سیستم را بر مبنای این ایده کلی که ادرار یا مدفوع
انسان قابل استفاده مجدد است ،طراحی کنیم .پس
باید آن را طوری طراحی کنیم که شیوه ساختش هم
زیبا باشد؛ آموزشی برای رسیدن به دستشوییهای
پیشرفته!
فکر کنم حاال آمادگیاش را داشته باشید .فرهنگ
ما در حال حاضر آماده پذیرش این مستراحهای تازه
است و سه دلیل اصلی وجود دارد که همین امروز
باید در این زمینه اقدام کنیم .دلیل اول :ما از این
طریق میتوانیم به منابع غذاییمان کود برسانیم.
نیمیاز چیزی که ما هر روز دفع میکنیم ،میتواند
به نصف یا همه منابع غذاییمان کودرسانی کند.
البته این مسئله به تغذیهمان هم بستگی دارد .چرا
مدفوع قهوهای رنگ است؟ چون حاوی مواد مرده
و باکتریهاست .بنابراین حاوی کربن است و اگر ما
کربن را به خاک برسانیم ،میتواند سایر مواد مغذی
و مواد معدنی موجود در خاک را به هم متصل کند.
و به این ترتیب ،ما غذایی سالمتر خواهیم داشت
و غذای سالمتر یعنی آدمهای سالمتر .تصور کنید
که بتوانیم کود حیوانی و انسانی را به خاک منتقل
کنیم .شاید در این صورت دیگر الزم نباشد از
کودهای شیمیایی که بر پایه سوختهای فسیلی
ساخته شدهاند ،استفاده کنیم و درنتیجه میتوانیم
انرژی زیادی را ذخیره کنیم.
در حال حاضر خیلیها نگران آالیندههای صنعتی
هستند که میتواند این چرخه استفاده مجدد را
مسموم کند ،اما این مشکل قابل حل است .بااینحال
الزم است با ناراحتی خودمان از صحبت کردن درباره
مدفوع و ادرار مواجه شویم تا بتوانیم در کمال آرامش
درباره نحوه استفاده مجدد از این مواد صحبت کنیم
و ببینیم از چه موادی قرار نیست دیگر استفاده کنیم
تا درنهایت به اینجا برسیم که با تغییر رویکردمان
نسبت به سیستم زهکشی فاضالب ،روند تغییرات
آبوهوایی را در جهان کندتر کنیم .آن کربنی را
که توی مدفوع بود ،یادتان هست؟ اگر بتوانیم آن را
به بستر خاک بکشانیم ،شروع به جذب دیاکسید
کربنی خواهد کرد که روزانه وارد هوا میشود و به این

ترتیب میتوانیم به کند شدن روند گرمایش جهانی
کمککنیم.
دوستان ما در نیومکزیکو این کار را کردند .میپرسید
چرا؟ چون در بیابان زندگی میکنند؟ بله ،اما علت
اصلیاش این است که از اینکه میبینند توالت هم
میتواند یک منبع در جریان انرژی باشد ،احساس
آسودگیمیکنند.
خانههایی در پورتلند اورگان نیز وجود دارد که
بهخاطر داشتن یک توالت کمپوستسازی که
بهطور دائم ادرار و مدفوعی را که روزانه در این خانه
تولید میشود ،به ماده مغذی مورد نیاز خاک ،تبدیل
توشوی
میکند ،مشهور است .آب حاصل از شس 
روزانه نیز از طریق حمام به زیرزمین میرود و پس
از عبور از یک سری حوضچههای تصفیه به باغی در
پایین تپه منتقل میشود و آن را آبیاری میکند.
وقتی ساکنان این خانهها دنبال مجوز برای تغییر
سیستم توالتشان رفتند ،متوجه شدند که مجوز
الزم برای این کار در اورگان وجود ندارد .اما در
پنج ایالت مجاور وجود داشت و این اولین کمپین
تغییر مقررات بود که توسط شرکتی که من در آن
کار میکنم ،راه افتاد .این خانهها نمونههای عالی
هستند که نشان میدهد سیستم مدیریت یکپارچه
آب میتواند ارزانترین سیستم قابل استفاده باشد.
و این آخرین دلیلی است که باعث میشود از انجام
این کار متفاوت هیجانزده باشیم ،چون با این
کار کلی پول صرفهجویی میکنیم .مردم شجاع و
روشنفکری که در اورگان زندگی میکنند ،باالخره
توانستند مجوزهای الزم را بگیرند و االن بهراحتی
میگویند« :بله ،میتوانیم دوباره از این مدفوع
استفاده کنیم!» بیایید ما هم این کار را بکنیم .من
مدام مثالهایی را از نقاط مختلف به شما نشان
میدهم که ببینید همه چیز میتواند دوباره مورد
استفاده قرار بگیرد .چرا؟ علتش این است که وقتی
به زیرساختهای در حال فرسودگی شهرهایمان
نگاه میکنیم ،میبینیم که هزینه زیادی برای بهروز
کردن این سیستم الزم است که فقط  3/4آن صرف
تعویض لولههایی میشود که داخل شهر کشیده
شده است .بنابراین کامال قابل درک است که چرا
باید هر چیزی را که در دسترس داریم ،دوباره مورد

استفاده قرار دهیم.
مردم سانفرانسیسکو خیلی زود به اهمیت این کار پی
بردند و در حال حاضر در این شهر برای هر خانوادهای
که از آب شستوشو و آب باران برای آبیاری باغچه
استفادهکند،تخفیفهایزیادیوجودخواهدداشت،
چون این کار باعث میشود صرفهجویی زیادی در
مصرف آب اتفاق بیفتد .اما چرا همه این پروژهها
خیلی نوآورانه هستند؟ علتش پول است ،اما دلیل
مهمتر این است که مردم این شهر حس بدی نسبت
بهاینتوالتهایپیشرفتهنداشتند.
تصور کنید که ما بتوانیم از سیستمهای نوآور زهکشی
فاضالب مثل انرژی خورشیدی استقبال کنیم .در این
صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ انرژی خورشیدی
پیش از این تا این اندازه متداول و در دسترس
نبود ،اما امروز بخشی از شبکه برق کشور را تامین
میکند و باعث برگشتپذیری انرژی میشود .ما در
حال حاضر منبع دیگری برای انرژی داریم که مثل
انرژی خورشیدی تحت تاثیر هیجانات زمینی ما قرار
نمیگیرد و تغییر نمیکند .چه چیزی در آن زمان
باعث پیشبرد آن نوآوری شده بود؟ خود ما .این ما
بودیم که در مورد انرژی خورشیدی و این مسئله که
منابع فعلی انرژی محدود هستند و ...حرف میزدیم.
همچنینمابهترینودرخشانتریناستعدادهایمانرا
تشویق کردیم تا روی باتریها و پنلهای خورشیدی
و ...کار کنند .پس بهتر است امروز هم درباره اینکه
آب آشامیدنی ما از کجا میآید و ادرار و مدفوعمان
دقیقا کجا میرود ،صحبت کنیم .اگر بتوانیم بر حس
بدی که نسبت به این موضوع داریم غلبه کنیم،
سیستمیرا خلق خواهیم کرد که میتواند معدن
طالی نسلهای آینده باشد .دلم میخواهد از این
به بعد هر بار که سیفون توالت را میکشید ،به این
موضوع فکر کنید که ادرار و مدفوعتان کجا میرود
و آیا این مواد به صورت ارزشمندی به کار گرفته
میشود یا اینکه صرفا وارد شبکه فاضالب میشود
و در آبراهها به هدر میرود .اگر پاسخ این سوال را
نمیدانید ،در پی یافتن جوابش باشید و اگر از پاسخی
که به آن میرسید خوشتان نیامد ،سعی کنید راهی
برای برقراری ارتباط با کسانی پیدا کنید که سردمدار
نوآوری در این زمینه هستند .
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مد�عامل قرن ت
بیس�
جک ولش؛ ب�ت� ی ن� ی
گزارش

بمب نوترونی جنرال الکتریک
 حسـنا محمـدی 
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از وقتی ولش تصمیم به رفنت میگیرد

«من خواهان يك انقالب
هستم!» اين جملهاي بود
كه جك ولش ،هنگامي كه
در آوريل  1981بهعنوان
مديرعامل شركت جنرال
الكتريك انتخاب شد ،به يكي
از مديران ارشد آن شركت
گفت و در همه سالهایی که
در این شرکت بود ،دقیقا در
همین مسیر حرکت کرد تا
جنرال الکتریک را به یکی
از بلندآوازهترین شرکتهای
دنیا تبدیل کند .اما او چطور
به چنین جایگاهی رسید
و چطور حاال که بیش از
 80سال سن دارد ،باز هم
بهعنوان یکی از مدیران
موفق به بیش از  500شرکت
و موسسه مشاوره میدهد؟
راز موفقیت ولش در چیست؟

جـک ولـش بـا نـام اصلـی جـان فرانـس ولـش جـی.آر
در سـال  1935در ماساچوسـت متولـد شـد و در 22
سـالگی بهعنـوان مهنـدس شـیمی از دانشـگاه ایالتـی
فارغالتحصیل شـد ،اما تا سـال  1960بـه درس خواندن
ادامـه داد تـا از دانشـگاه ایلینیـوز دکتـرا بگیـرد .در
همین سـال بـود که ولـش به شـرکت جنـرال الکتریک
پیوسـت .البتـه داسـتان ایـن شـرکت از سـالهای
قبلتر شـروع شـده بـود ،یعنی سـال  ۱۸۹۲کـه جنرال
الکتریـک از ادغام شـرکت المپهای الکتریکی ادیسـون
بـا مشـارکت توماس هاسـتون به وجـود آمـد .بااینحال
پـس از یـک سـال کار کـردن در ایـن شـرکت بـزرگ
و صاحبنـام ،ولـش احسـاس کـرد کـه بایـد جنـرال
الکتریـک را بـرای همیشـه تـرک کنـد ،چـون نهتنهـا با
شـیوههای مدیریتـی ایـن شـرکت مشـکل داشـت ،بلکه
از نحوه ارتقای شـغلی کارکنان نیز دلخوشـی نداشـت
و به محض اینکه پیشـنهاد کار در یک شـرکت شـیمی
معدنـی بـه دسـتش رسـید ،تصمیـم گرفـت بـا جنـرال
الکتریـک و مدیرانـش خداحافظـی کنـد .در آن زمـان
حقـوق مهنـدس جوان چیزی بیـش از  10هزار دالر بود
کـه کاملا ایـدهآل و حتی فراتـر از آن به نظر میرسـید،
ولـی برای ولـش نه فقـط مادیات که فضـای کار اهمیت
داشـت .روبـن گاتـوف در آن زمان مدیر باالدسـت ولش
بـود و بهخاطـر ایرادهایـی کـه او هـر روز از بروکراسـی
اداری و سیسـتم کاری در شـرکت میگرفـت ،دل
خوشـی از ایـن جـوان تـازه فارغالتحصیـل نداشـت و
بـه همیـن خاطـر ولـش تصـور میکـرد کـه گاتـوف بـا
شـنیدن خبر اسـتعفایش خوشـحال میشـود .اما اوضاع
اصلا آنطـور کـه پیشبینـی کـرده بـود ،پیـش نرفـت.
گاتـوف مدیـری جـوان و خوشفکـر بـود و میدانسـت
اگـر نیروهـای متخصص را از دسـت بدهد ،درسـت مثل
ایـن اسـت کـه بخشـی از سـرمایه شـرکت را از دسـت
داده اسـت .بـه همیـن خاطـر ولـش و همسـرش را بـه
پیکنیـک دعـوت کـرد و چهار سـاعت وقت صـرف کرد
تـا او را بـه مانـدن ترغیـب کنـد .ولـش تنهـا در صورتی
رضایـت داد بـه کارش در جنـرال الکتریـک ادامـه دهـد
کـه شـرایط کار تغییـر کنـد و بروکراسـی دسـتوپاگیر
اداری عـوض شـود و بـرای گرفتـن تصمیمهـای کاری
نیـازی بـه رفتوآمدهـای وقتگیـر اضافـی نباشـد.
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مردی که فروش جرنال الکرتیک را 23برابر کرد

گاتـوف ولـش را بـه کار در جنـرال الکتریـک
برگردانـد تـا دنیا از داشـتن یک مدیر افسـانهای
محـروم نشـود .شـیوه منحصربهفـرد ولـش در
اسـتفاده از روشهـای نویـن و مبتکرانـه بـرای
بازاریابـی بود که باعث شـد شـهرت این شـرکت
روز بـه روز بیشـتر شـود .ولـش کـه در ابتـدا
بهعنـوان یک مهندس در واحد گاتوف اسـتخدام
شـده بـود ،بـه مـرور بهعنـوان معـاون یکـی از
بخشهـای شـرکت منصـوب شـده و سـپس
در سـال  1979پایـش بهعنـوان یکـی از اعضـا
بـه هیئـت مدیـره بـاز شـد و در سـال  1981به
جایـگاه افسـانهای جوانتریـن مدیـرکل کمپانی
عظیـم جنـرال الکتریـک رسـید و جانشـین
رجینالـد جونـز شـد .سـبکی کـه او بـرای اداره
شـرکت و ارائـه خدمـات و محصـوالت داشـت،
امـروز بهعنـوان یـک متـد موفـق در دورههـای
ارشـد و دکتـرای مدیریـت کسـبوکار و تجارت
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تدریـس میشـود و ولش بخشـی از شـهرتش را
مدیـون همین تکنیکهاسـت که طی  20سـال
حجم فـروش محصوالت جنـرال الکتریک را 23
برابـر کـرد تـا از  12میلیارد دالر در سـال 1981
بـه  280میلیـارد دالر در سـال  2001برسـد.
هـدف ولـش ایـن بود کـه جنـرال الکتریـک را به
رقابتبرانگیزتریـن شـرکت روی زمین تبدیل کند
کـه ایـن کار را بـه بهتریـن نحـو بـا وارد سـاختن
روحیـه یـک شـرکت کوچـک در بـدن شـرکتی
بـزرگ انجـام داد تـا از یک شـرکت صنعتی کهنه
سـازمانی بر پـا کند کـه روحیـهای بـزرگ دارد .او
بـا همین شـیوه توانسـت موفقیـت عظیمـی را از
آن کمپانـی جنـرال الکتریـک کنـد ،بهطوریکـه
در سـال  ۲۰۱۱در فهرسـت فورچـون  ،۵۰۰رتبـه
ششـم از بزرگتریـن شـرکتهای ایـاالت متحده
آمریـکا را به خـود اختصـاص داد و هماکنون یکی
از هفت شـرکت بزرگ صنعتی جهان اسـت و رتبه
پنجـم از بهترین نامهای تجاری جهـان و رتبه ۱۵
از شـگفتانگیزترین شـرکتها را دارد .

رازهای مدیریتی ولش که
دنیا را عوض کرد
 .1تغييــر کنيــد ،قبــل از آنکــه خيلــي ديــر
شــود.
 .2پذيــراي تغييــرات باشــيد ،اجتنــاب از
تغييــرات آســان اســت .اطمينــان حاصــل
کنيــد کــه کارمندانتــان بــا آغــوش بــاز از
تغييــرات اســتقبال ميکننــد.
 .3با واقعيت روبهرو شويد.
 .4مديريــت کمتــر مســاوي اســت بــا مديريت
بهتر .
 .5هرچــه تعــداد مــا کمتــر ميشــود،
بهتــر ميتوانيــم بــا هــم ارتبــاط برقــرار
کنيــم ،چــون واســطهها و فيلترهــا کمتــر
ميشــوند .مــا متوجــه شــديم کــه بــا
تعــداد اليههــاي کمتــر ،داراي ظرفيــت
مديريتــي بيشــتري خواهيــم بــود .مــا بهتــر
مديريــت نميکرديــم ،بلکــه کمتــر مديريــت
ميکرديــم و ايــن بهتــر بــود.
 .6هرگــز بــه دنبــال يــک ايــده اصلــي
نباشــيد ،درعــوض چنديــن هــدف روشــن و
کلــي را بهعنــوان اســتراتژيهاي تجــاري
تعييــن کنيــد.
 .7کارمندانــي تربيــت کنيــد کــه در
ارزشهــاي کمپانــي ســهيم باشــند.
 .8تجــارت خــود را بــا يــک نــگاه تــازه مــورد
بررســي قــرار دهيــد و تصميــم بگيريــد چــه
چيزهايــي بايــد اصــاح شــوند ،چــه چيزهايي
بايــد توســعه داده شــوند و چــه چيزهايــي
بايــد کنــار گذاشــته شــوند.
 .9تقليــل نيــرو و کوچکســازي را شــروع
کنيــد ،پيــش از آنکــه خيلــي ديــر شــود.
 .10ماننــد يــک کمپانــي کوچــک رفتــار
کنيــد .کمپانيهــاي کوچکتــر ســرعت
حرکــت باالتــري دارنــد.
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خالقها چه ن
کسا� هستند

گزارش

خرده روایتهای خالقیت
 رقـیه ملکـینـیا 

کافی است یک بار از روی یک متن بخوانید تا همه
آن را از حفظ شوید؟ بهترین نمرهها را در دانشگاه
میگیرید و همیشه الگوی همسنوسالهایتان
بودید؟ در بهترین دانشگاه کشور درس میخوانید و
باالترین رتبهها را در آزمون ورودی کسب کردید؟
اما آیا لزوما آدم خالقی هم هستید؟ خالقیت
چه فرقی با هوش دارد و آیا ویژگیهایی که در
حال حاضر دارید ،میتواند آینده شما را در زمینه
کسبوکارهای نوآور تامین کند؟ تورنس ازجمله
مهمترین روانشناسانی است که به بررسی خالقیت
پرداخته و پرسشنامه خالقیت او یکی از مهمترین
آزمونها در زمینه سنجش است .او خالقیت را
بهعنوان «نوعی مسئلهگشایی» تعریف میکند و
خالق مختصر عبارت است از
مینویسد« :تفک ِر
ِ
فرایند حس کردن مسائل یا کاستیهای موجود
در اطالعات ،فرضیهسازی درباره حل مسائل و رفع
کاستیها ،ارزیابی و آزمودن فرضیهها ،بازنگری و
بازآزمایی آنها و سرانجام انتقال نتایج به دیگران».
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تقریبا در هیچکدام از تعاریفی که برای خالقیت ارائه
میشود ،هوش در وهله اول قرار نمیگیرد و باهوش
بودن لزوما به معنای خالق بودن نیست .اما در اینجا
این سوال مهم پیش میآید که اگر باهوشها لزوما
خالق نیستند ،پس افراد خالق چه ویژگیهایی دارند
و چطور میتوان آنها را شناخت.

 .1خالقها...

 استثناها را میبینند.
 شگفتزده میشوند.
 خیالپرداز هستند و گاهی وظایفشان را پشت
گوشمیاندازند.
 ایدههای بسیاری دارند که ممکن است خیلی از
آنها هیچوقت به مرحله عمل نرسد.
 با ایدهها و مفاهیم مختلف بازی میکنند.
 احتماالت جدید را در نظر میگیرند.
 گروه خودشان را تشکیل میدهند.
 ایدههای عجیب و غریب و گاهی سردرگمکنندهای

را مطرح میکنند.
 میپرسند چه میشود اگر...
 نیاز به کسب مهارت در یک حوزه خاص را زیر
سوالمیبرند.
 ایدههای زیادی دارند ،ولی خیلی وقتها اجرایی
نمیشوند.
 بودن در جمع افراد خالق را ترجیح میدهند ،ولی
اغلب تنها کار میکنند.
 شوخیهای دیوانهواری میکنند.
 پروژههای زیادی برای خودشان تعریف میکنند که
معموالً همهشان به پایان نمیرسند.
مستقلوغیرمعمولیهستند.
 همیشه در حال یادگیری هستند.
 از خلق کردن لذت میبرند.
 میتوانند فیالبداهه چیزی را خلق کنند.
 نوآور و ایدهپرداز هستند.
 مهارت زیادی در ارائه ایدههای بکر و ناگهانی دارند.
 به غریزهشان اعتماد میکنند.
 به احتماالت موجود بسنده نمیکنند.
 به نمره اهمیت نمیدهند و از آن انگیزه نمیگیرند.
 فردگرا و متفاوت از همسنوساالنشان هستند.

 .2باهوشها...

 پرسشهای پیشبینینشدهای مطرح میکنند.
 کنجکاو هستند.
 انتخاب میکنند که ذهنشان را مشغول چه
کاری نگه دارند.
 ایدههای پیچیده و انتزاعی دارند.
 میدانند ،بدون اینکه تالش زیادی کرده باشند.
 در مسائل مختلف عمیق میشوند.
 باالتر از سطح همکالسیها و همسنوسالهایشان
هستند.
 احساسات و نظرات خود را به شیوههای مختلف
بیان میکنند.
 درسها را از قبل بلد هستند.
 برای اینکه کامال موضوعی را یاد بگیرند ،باید
یک تا سه بار تکرارش کنند.
 ایدههای پیچیدهای دارند.
 ترجیح میدهند دوستانی باهوش و همسطح

خود داشته باشند.
 شوخیهای پیچیده و انتزاعی خلق میکنند.
 از تکالیف و پروژههای درسی فراتر میروند.
 میل و اشتیاق زیادی برای یادگیری دارند.
 همیشه در حال یادگیری هستند.
 از اینکه خودشان چیزی را یاد بگیرند ،لذت میبرند.
 اطالعاتی را که دارند ،مورد بررسی و بازبینی قرار
میدهند.
 یک کارشناس بالقوه هستند.
 خوب حدس میزنند و استنباط میکنند.
 دست به پیشبینی میزنند و مشاهداتشان را به
هم ربط میدهند.
 خودسرزنشگر هستند.
 به نمره اهمیت نمیدهند و از آن انگیزه نمیگیرند.
 روشنفکر هستند.

 .3سختکوشها...

 جوابها را حفظ میکنند.
 مشتاق یادگیری هستند.
 دقیق هستند.
 به ایدههای پیشرفته فکر میکنند.
 برای رسیدن به موفقیت به سختی تالش میکنند.
 با جزئیات به سوالها جواب میدهند.
 نفر اول گروه یا کالس هستند.
 با اشتیاق و عالقه به سوالها جواب میدهند.
 موضوعات مختلف را در سطح باالیی میفهمند.
 از بودن در گروه همساالن خود لذت میبرند.
 شوخیهای پیچیده و انتزاعی را درک میکنند.
 تکالیف و وظایفشان را بهموقع انجام میدهند.
 گیرایی باالیی دارند.
 دقیق هستند و عملکردی عالی دارند.
 اغلب از حضور در مدرسه لذت میبرند.
 اطالعات جدید را بهسرعت جذب میکنند.
 یک تکنسین بالقوه هستند.
 بهخوبی مطالب را حفظ میکنند.
 بسیار هوشیار و مراقب هستند.
 از یادگیری لذت میبرند.
 نمرات باال میگیرند.
هستند.
 افرادی توانمند
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علم در متون کهن

گو� در خ�سه نظایم
اشار تا� ب
در�ره دانش قصه ی

آنچه دلم گفت بگو گفتهام
 علـیاصغـر بشـیری 
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دانــش قصهشناســی بــا نــام کلــی
روایتشناســی ،امــروزه در تحقیقــات
دانشــگاهی از جایگاهــی ویــژه برخــوردار
اســت .در ایــن دانــش هــدف شــناخت روایــت
کلــی در اثــر ادبــی اســت .روایتشناســی
یــا قصهشناســی تــاش میکنــد ســاختار
کلــی یــک داســتان یــا قصــه را بشناســد و
قواعــدی را وضــع کنــد کــه منتقــدان بتواننــد
در چهارچــوب آن قصههــا را تحلیــل کننــد
و چــه بســا نویســندگان و داستاننویســان را
نیــز بــه کار آیــد .گفتــه شــده کــه شــناخت
روایــت از زمــان ارســطو آغــاز شــده و پــس
از آن بســیاری از منتقــدان ادبــی بــه ایــن
رشــته علمــی روی آوردهانــد .کســانی چــون
لــوی اشــتراوس ،ژرار ژنــت ،تــودوروف و روالن
بــارت از کســانی هســتند کــه بیشــترین
تاثیــرات را در بحــث روایتپژوهــی بــر جــای
گذاشــتهاند .شــناخت عناصــر داســتانی چــون
زمــان ،مــکان ،شــخصیت ،فضــا ،زاویــه دیــد،
گرهافکنــی ،گرهگشــایی ،پایانبنــدی و ...از
ابتداییتریــن گزارههــا در شــناخت روایــت
اســت کــه در نقدهــای تخصصــی هــر کــدام
از ایــن عناصــر بــا توجــه بــه رویکــرد فلســفی
یــا اجتماعــی منتقــد بــه بخشهایــی دیگــر
تقســیم میشــود و تحلیلهــای خــاص و
موشــکافانهتری از آن ارائــه میشــود.
امــروزه ســینمای جهــان و بهخصــوص
ســینمای هالیــوود بــه شــکلی گســترده از
دانــش روایتپژوهــی در آثــار خــود ســود
میبــرد .مهمتریــن کارکــرد هالیــوود از
ایــن دانــش ایــن اســت کــه بــا شــناخت
شــیوههای مختلــف روایــت کــه غالبــا
منتقــدان ادبــی معرفــی کــرده و بــه تحلیــل
آن پرداختهانــد ،تــا جایــی کــه امــکان
دارد ،در ســاختههای ســینمایی خــود از آن
اســتفاده میکنــد .بــرای نمونــه از مهمتریــن
فرمولهایــی کــه ســینمای هالیــوود از
آن بهــره میبــرد ،ایــن اســت کــه گفتــه
میشــود :در  30درصــد اول فیلــم بایــد

بیشــتر شــخصیتها معرفــی شــوند و گــره
فیلــم اتفــاق بیفتــد و در  30درصــد پایانــی
فیلــم بایــد گرهگشــایی باشــد و حتــی نقطــه
اوج نیــز در همیــن قســمت اخیــر باشــد .ایــن
فرمولــی اســت کــه در بیشــتر آثــار تجــاری
هالیــوود وجــود دارد؛ و البتــه مــوارد بســیار
بیشــتر دیگــری .بخــش مهمــی از فــروش و
اقبــال ســینماهای پرفــروش جهــان ،گذشــته
از عوامــل بصــری و موســیقی و ...در فیلــم،
بــه فیلمنامــه قــوی برمیگــردد و مهمتریــن
رکــن یــک فیلمنامــه قــوی هــم داشــتن
طــرح کلــی و منســجمی اســت کــه اثــر را
بــه پیــش میبــرد و ایــن همــان بخشــی
اســت کــه فیلمنامهنویــس پــس از داشــتن
خالقیــت ،زمانــی در آن موفــق اســت کــه
بــا دانــش روایــت بهخوبــی آشــنا باشــد.
آشــنایی بــا دانــش روایتشناســی بــه
نگاشــتن رمانهــای موفــق و پرفــروش
هــم یاریرســان اســت .هــر نویســنده،
نمایشــنامهنویس ،فیلمنامهنویــس و حتــی
شــاعری کــه دســت بــه خلــق اثــری داســتانی
میزنــد ،در ذهــن خــود داســتانی دارد کــه
در صــورت ارائــه آن در روایتــی دقیــق و
منســجم میتوانــد امیــدوار باشــد کــه اثــرش
بــا اقبــال مواجــه شــود .اینکــه آفریننــدگان
آثــار ادبــی ،از قبــل طــرح کلــی و ســاختار
روایــت خــود را در ذهــن دارنــد یــا در حیــن
نــگارش داســتان خــود بــه آن میرســند،
بحثــی اســت کــه فعــا مدنظــر نیســت.
در ادبیــات فارســی عــاوه بــر داســتانهای
بســیاری کــه بــه نثــر نوشــته شــده ،بســیاری
از آثــار شــعری نیــز هســتند کــه داســتانی را
بیــان میکننــد و منظومههــای فراوانــی نیــز
از ایــن رهگــذر در ادب فارســی وجــود دارد.
شــاهنامه فردوســی ،خمســه نظامــی ،مثنــوی
مولــوی ،بوســتان ســعدی ،منظومههــای
عطــار و ســنایی و خواجــوی کرمانــی و
صدهــا و شــاید هــزاران منظومــه دیگــر کــه
در ادب فارســی وجــود دارنــد ،هــر کــدام بــا
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طــرح روایــی خــاص خــود نگاشــته شــدهاند
و شــاعرانی کــه در طــرح داســتانی خــود
موفقتــر بودهانــد ،آثارشــان ماندگارتــر شــده
اســت.
یکــی از ایــن شــاعران کــه بــه گفتــه بســیاری
از منتقــدان ادب فارســی ســاختار آثــارش از
انســجام روایــی ویــژهای برخــوردار اســت،
حکیــم ابومحمــد الیــاس بــن یوســف بــن
ز ّکــی بــن محمــد مشــهور بــه نظامــی (قــرن

ششــم و آغــاز قــرن هفتــم) اســت .دربــاره
ســاختار روایــت در خمســه نظامــی تاکنون در
کتابهــا و پایاننامههــا و مقــاالت مختلــف
بــه تفصیــل بحــث شــده اســت و شــاید در
میــان شــاعران ســنتی ادب فارســی در مــورد
کمتــر شــاعری بــه انــدازه نظامــی در حــوزه
روایــت داد ســخن داده شــده اســت .در
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اینجــا هــم قصــد نیســت کــه آن مطالــب
بیــان شــود ،بلکــه اشــاراتی انــدک خواهــد
شــد بــه ایــن موضــوع کــه نظامــی در
آفرینــش آثــار خــود ،بــه چهارچــوب داســتانی
خــاص خــود نظــر داشــته اســت؛ گــو
اینکــه ایــن موضــوع تــا حــدودی بــا همــان
دانــش روایتشناســی مرتبــط اســت .البتــه
بههیچوجــه قــرار نیســت گفتــه شــود کــه
نظامــی بــا اصــول روایــت آنگونــه کــه امــروزه
مرســوم اســت ،آشــنا بــوده اســت ،بلکــه
هــدف ایــن اســت کــه بیــان شــود
اهمیــت شــناخت طــرح قصــه بــرای
نظامــی اهمیــت بســیاری داشــته اســت.
نظامــی گنجــوی در آغــاز هــر کــدام از
منظومههــای خــود (و گاهــی نیــز در
بطــن داســتانهایش) بــه برخــی از
موضوعــات داســتانی اشــاراتی دارد کــه
نشــان از همــان طــرح کلــی و خــاص او
دارد .بــه برخــی از دیدگاههــای نظامــی
بــرای شــناخت منظومــه فکــری او در
داســتانگویی اشــاراتی میشــود.
 .1اصــل ایجــاز :کوتــاه کــردن ســخن
بــرای نظامــی در یــک بیــت یــا حتــی
در یــک مصــرع اهمیــت بســیاری دارد،
تــا جایــی کــه بارهــا بــه ایــن موضــوع
اشــاره کــرده اســت:
سخن بسیار داری اندکی کن
یکی را صد مکن صد را یکی کن
در لیلی و مجنون نیز گوید:
کم گوی و گزیده گوی چون در
تا زاندک تو جهان شود پر
الف از سخن چو در توان زد
آن خشت بود که پر توان زد
 .2اهمیــت ســاخت و فــرم بــرای داســتان:
نظامــی در مقدمــه داســتان خســرو و شــیرین
میگویــد کــه مــن داســتان را از جایــی
شــنیدهام و مهمتریــن کاری کــه کــردهام،
ایــن اســت کــه بــه آن نقــش دادهام:
چو شد نقاش این بتخانه دستم

جز آرایش بر او نقشی نبستم
 .3دوری از تقلیــد :نظامــی بارهــا در آثــارش
تاکیــد دارد کــه از تقلیــد بیــزار اســت:
عاریت کس نپذیرفتهام
آنچه دلم گفت بگو گفتهام
در بیــان داســتان اســکندر در شــرفنامه
میگویــد :هــر آنچــه دانــای پیشــینه
(یعنــی فردوســی) گفتــه تــو آن را دوبــاره
تکــرار نکــن؛ مگــر آنکــه مجبــور شــدی کــه
مطلبــی را تکــرار کنــی کــه چــارهای از آن
نباشــد:
مگوی آنچه دانای پیشینه گفت
که در ُدر نشاید دو سوراخ سفت
مگر در گذرهای اندیشهگیر
که از باز گفتن بود ناگزیر
 .4اهمیـــت مـــکان بـــرای داســـتان :یکـــی از
دیدگاههـــای نظامـــی در لیلـــی و مجنـــون
ایــن اســت کــه بــرای بیــان داســتان جــذاب،
نیـــاز بـــه فضـــا و مـــکان مناســـب اســـت .او
پیشتـــر داســـتان خســـرو و شـــیرین را بـــه
شـــعر درآورده بـــود .در آن داســـتان همـــه
امکانـــات در اختیـــار شـــاعر بـــود (ماننـــد
کاخهـــای مختلـــف و ســـبزهزار و رودخانـــه
و )...کـــه ســـخن خـــود را آب و رنـــگ
بیشـــتری دهـــد .در لیلـــی و مجنـــون کـــه
فض ــای داس ــتان بیاب ــان ب ــود ،گوی ــا دس ــت
و پـــای شـــاعر بســـته اســـت و نظامـــی از
ای ــن موض ــوع ش ــکایت دارد و اص ــا معتق ــد
اس ــت ب ــه همی ــن دلی ــل ش ــاعران دیگ ــر در
پـــی نظـــم ایـــن داســـتان نرفتهانـــد:
دهلیز فسانه چون بود تنگ
گردد سخن از شد آمدن لنگ
میدان سخن فراخ باید
تا طبع سواریای نماید
این آیت اگرچه هست مشهور
تفسیر نشاط هست از او دور
افزار سخن نشاط و ناز است
زاین هردو سخن بهانهساز است
بر شیفتگی و بند و زنجیر

باشد سخن برهنه دلگیر
در مرحلهای که ره ندانم
پیداست که نکته چند رانم
نه باغ و نه بزم شهریاری
نه رود و نه می نه کامکاری
بر خشکی ریگ و سختی کوه
تا چند سخن رود در اندوه
باید سخن از نشاط سازی
تا بیت کند به قصه ،بازی
این بود کهاز ابتدای حالت
کس گرد نگشتش از ماللت
 .5دشــواری در ســاخت داســتان :یکــی از
نظریــات مهــم نظامــی در عرصــه شــعر و
داســتان ایــن اســت کــه بیان شــعر و داســتان
بــا دشــواری بســیاری همــراه اســت .ایــن
موضــوع را نظامــی هــم در خســرو و شــیرین و
هــم در اســکندرنامه و لیلــی و مجنــون بیــان
کــرده اســت .در لیلــی و مجنــون میگویــد:
در جستن گوهر ایستادم
کان کندم و کیمیا گشادم
 .6تحقیــق و پیشــینهپژوهی :نظامــی در
آغــاز خســرو و شــیرین و اســکندرنامه و
لیلــی و مجنــون و هفــت پیکــر ،نکتــهای
مهــم بیــان میکنــد کــه او بــرای دانســتن
اصــل داســتانها دســت بــه تحقیــق م ـیزده
و صحــت و ســقم داســتانها را جســتوجو
میکــرده اســت .در هفتپیکــر میگویــد:
بازجستم ز نامههای نهان
که پراکنده بود گرد جهان
زآن سخنها که تازی است و دری
در سواد بخاری و طبری
وز دگر نسخهها پراکنده
هر دری در دفینی آکنده
هر ورق کهاوفتاد در دستم
همه را در خریطهای بستم
چون از آن جمله در سواد قلم
گشت سر جملهام گزیده به هم
گفتمش گفتنی که بپسندند
خندند
نه که خود زیرکان بر او
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چنینکنند بزرگان

گ
گ
ن�یه به زند� عیمل و نه�ی عبدالقادر مر غا�

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
 معصـومه ترکانـی 
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جلاد بـا طنابـی در دسـت بـه مـرد محکـوم
نزدیـک شـد و از او خواسـت تـا آخریـن حـرف
و وصیـت خـود را بگویـد .مـرد نگاهـی بـه
امیرتیمـور گورکانـی انداخـت  .تیمـور مدتهـا
بـود کـه میدانسـت پسـر بزرگش ،میران شـاه،
مـدام در مجالـس طـرب و موسـیقی ،دسـت
در دسـت سـاقیان سیمسـاق ،مشـغول عشرت
اسـت و هنگامـی کـه دیـد فرزنـدش از حـد
گذرانـده و از امـور مملکـتداری غافـل شـده،
دسـتور داد تـا ندیمان و همراهـان او را جملگی
اعـدام کننـد .مـرد محکـوم ،عبدالقـادر مراغی،
بزرگتریـن موسـیقیدان عصر ،بـا دیدن طناب
اعـدام ،چنـگ در حبلالمتیـن زد و چنـان بـا
صوتـی داوودی بـه قرائـت قـرآن پرداخـت کـه
حـال امیرتیمـور دگرگون شـد و او را مورد عفو
قـرار داد و خندهکنـان خوانـد:
حورا به نظاره نگارم صف زد
رضوان به عجب بماند کف بر کف زد
یک خال سیه بر آن رخ مطرف زد
ابدال ز بیم ،چنگ در مصحف زد
عبدالقادر فرزند غیبی حافظ مراغی ،ملقب به
«حافظ» گوینده و نظامالدین ،در نیمه دوم قرن
هشتم هجری در مراغه چشم به جهان گشود.
پدرش که در سیر و سلوک مرید دو تن از عرفای
بزرگ زمان خویش ،خواجه محمد مراغی و شیخ
عبدالقادر زینی مراغی ،بود ،به توصیه آن مشایخ
کبار ،فرزند خود را عبدالقادر نام کرد .عبدالقادر
به برکت این نام در هر هنر و علمی چیرهدست
و توانا گشت؛ از حافظ و قاری قرآن بودن گرفته
تا شاعری و خوشنویسی و تصویرگری و در
باالترین مرتبه استادی بالمنازع در فن موسیقی
نظری و عملی.
عبدالقادر که در چهار سالگی به مکتب رفته بود،
در هشت سالگی حافظ کل قرآن شد .در آن
روزگاران قرآنها خطی بود و به علت گرانی و
کمیابی نوشتافزار از قبیل پوست آتشداده و
کاغذ و مرکب ،با صرف وقت و هزینه بسیار تهیه
میشد و در دسترس همگان نبود و به این دلیل
حفاظ قرآن که آیات مقدس را از بر میخواندند،

در جامعه مقام و جایگاه واالیی داشتند.
سپس پدر عبدالقادر به آموزش موسیقی او
همت گماشت و چنانکه مراغی در کتاب
«مقاصدااللحان» آورده« :غرض آن حضرت از
تعلیم بنده درین فن آن بود که چون قرآن را
حفظ کرده بودم ،خواستند که معرفت نغمات،
این بنده را حاصل شود تا چون به تالوت قرآن،
کالماهلل ،مشغول شوم ،به نغمات طیبه بدان ترنم
کنم و از سر وقوف باشد»...
عبدالقـادر در دوره ایلخانیـان کـه خاندانـی از
ایـل جالیـر مغـول بودند ،نشـو و نما پیـدا کرد
و از همـان نوجوانـی بـه یادگیری موسـیقی و
نوازندگـی سـاز عـود پرداخت و بـه خوانندگی
مشـغول شـد و بهسـرعت در درک موسـیقی
و الحـان و آهنگسـازی و سـاختن تصنیـف
چیرهدسـت گشـت .آل جالیـر دوسـتدار
فرهنـگ و هنـر ایـران بودند و وجـود مدایحی
از سـمت شـاعرانی چـون عبیـد زاکانـی
و سـلمان سـاوجی و حافـظ ،اشـارت بـه
هنردوسـتی و هنرمندپـروری ایـن خانـدان
دارد .مراغـی در دوران جاللالدیـن حسـین
بـه دربـار ایـن سـلطان راه یافـت و مقامش در
ایـن دربـار حتـی پـس از سـقوط این سـلطان
و بـه حکومـت رسـیدن بـرادرش سـلطان
احمـد جالیـر ارتقـا یافـت و ندیـم و سردسـته
نوازنـدگان دربـار او شـد .سـلطان احمـد در
تقدیرنامـهای کـه قبـل از جلـوس بـه تخـت
سـلطنت دربـاره مراغـی بـه قلـم آورده ،از او با
القابـی چـون سـلطان الحفاظ ،ذوفنـون عصر و
فیلسـوف زمـان یـاد میکنـد و هنرهایـش را
حفـظ کالماهلل ،حسـن خـط و علـم موسـیقی
بیـان میکنـد و از مهـارت او در نواختـن عود
سـخن میرانـد و او را یـار و همـدم و موافـق
غمگسـار خطـاب میکنـد.
دوران زندگی عبدالقادر مقارن با جنگ و
ستیزهای آل جالیر ،یورشهای تیمور گورکانی
و حوادث پرآشوب بعد از آن بود .پس از حمله
تیمور به شهر بغداد که موجبات فرار فرمانروای
بغداد ،سلطان احمد ،به دمشق گشت ،هنرمندان
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دربار او ازجمله مراغی را به سمرقند ،پایتخت
تیمور بردند .مراغی که در دربار سالطین آل
جالیر جایگاه ویژهای داشت ،توانست این اعتبار
را در دربار تیمور گورکانی دوچندان کند .او چنان
مقامی در دربار تیمور یافت که تیمور او را «موالنا
اعظم ،قدوه الفصحا فی العالم ،اوحد زمان و نادره
جهان» خواند .به گونهای که حتی پس از مرگ
تیمور و در زمان حکمرانی فرزندان او جایگاهش
همچنان گرانسنگ و بلندپایه بود و قدر میدید.
ش و بسط شاخه
عبدالقـاد ر مـراغی در گستر 
فارسی زبان مـکتب منتظمیه از جایگاه
ویژهای برخوردار است و او را بزرگترین مولف
کتابهای موسیقی به زبان فارسی میدانند،
چنانکه اساس کار بیشتر موسیقیدانان قرن
ده م و یازدهم ،آثا ر عبدالقـادر بـود و در اکثر
تالیفات و رسایلی که درباره موسیقی د ر این
د و قرن نگاشته شده ،نویسندگان به کارهای او
ارجاع دادهاند .از دیدگاه عبدالقادر هنرمند باید
هم در نظر و هم در عمل به موسیقی توانا و
به قول خودش «جامع بین العلم و العمل مع
الذوق» باشد.
بد نیست بدانید تم موسیقی سریال «امام علی»
بر اساس آثار عبدالقادر ساخته شده و برخی از
آهنگهای مراغی به نا م «کیار» یا «قیار» هنوز
در ترکیه متداول است.

تالیفات

ع االلحـان»« ،مقاصد
«کنز االلحـان»« ،جـام 
االلحان» و «شرح االدوار» مهمترین و
مشهورترین آثار عبدالقادر مراغی هستند و از
ی که در این کتابها بیان
ی مستقیم 
نقلقولها 
کرده ،میتوان استنباط کرد که این فـرد احـاطه
ش ا ز خود ،بهویژه رسـاالت و
کاملی بر کتب پی 
ت موسیقی فارابی ،کتاب شفای ابـن سـینا،
مقاال 
درهالتاج قـطبالدیـن شـیرازی و بهخصوص آثار
صفیالدین ارموی داشته است.

کنز االلحـان

اولین اثر تالیفی عبدالقادر «کنز االلحان»،
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مجموعه آهنگهای موسیقی و نمونه کامل
تصنیفات عبدالقادر است .از ارجاعات عبدالقـادر
به «کـنز االلحـان» در آثار دیگرش مانند «جامع
االلحان»« ،مقاصد االلحان»« ،شرح االدوار» و...
میتوان چنین استنباط کـرد کـه او اثری
کامل نگاشته اسـت و این ارجاعات تنها نشانه
وجود این گنج گمشده است .زیرا از این کتاب
نسخهای در دست نیست ،که اگر بود ،از طریق
آن خط و ضابطه مخصوصی که عبدالقادر برای
ثبت و ضبط آهنگهای موسیقی ایرانی اختراع
کرده بود ،به دست میآمد.

جامع االلحان

مهمترین اثر فارسی عبدالقادر و دربردارنده همه
قواعد موسیقی است .قسمتی از این کتاب شامل
اشعاری به زبانهای فارسی و ترکی و عربی و گاه
به لهجه بومی است؛ لهجههایی مانند همدانی و
قزاوند و ترکی و مغولی و ختایی که نشانگر
ذوق شعری او و احاطه کاملش بر ادبیات است.
مراغی در قسمتی از این کتاب به موسیقی
مغولی پرداخته که هرچند مختصر است ،اما از
لحاظ موسیقی تطبیقی ارزش بسزایی دارد.
او در این کتاب با توضیح درمورد تاثیر نغمات
در مزاجها با ذکر شواهد از نغمات و آهنگهایی
یاد کرده که میتواند حاالت گوناگونی از حزن و
خواب تا گریه را پدید آورد و به هنرنمایی خود
در خواندن و نواختن با عود که باعث گریستن
یا خوابیدن اهل مجالس شده ،اشاره کرده است.
مراغی این کتاب را برای تعلیم موسیقی به
دو فرزندش عبدالرحیم و عبدالرحمان نوشته
و در انتهای کتابش نصایح و تذکراتی در امر
آموزش موسیقی آورده که شبیه فتوتنامههای
جوانمردان است و در آن به آداب اخالقی
مباشران موسیقی پرداخته و به اختصار صفات
حمیده و نکوهیده برای این گروه را بیان کرده
است .ازجمله« :کسی که مباشر این فن باشد،
باید که امین و معتمد و محرم و صالح و متحمل
و خوشخوی و متواضع و مسکین و خیرخواه
مردم و منبسط و مزاجگیر و راستقول باشد .اما

نمام و بدخواه و بدخوی نباشد و جنگجوی و
تندخوی و هزال و حریص و طامع و منصبجوی
و متکبر و مدمغ و حسود و حقود نباشد»...
مراغی کتاب «جامع االلحان» را با این شعر
سعدی به پایان برده است:
سعدیا بسیار گفتن عمر ضایع کردن است
وقت عذر آوردن است استغفراهلل العظیم

مقاصد االلحان

این کتاب دربردارنده شرح آهنگها و تصانیف
اوست که نثری مصنوع و فنی دارد و مجموعهای
بینظیر از اصطالحات موسیقی است .او در
«مقاصد االلحان» در ذیل عنوان «تاثیر شعر و
موسیقی» به  30آهنگ که برای  30روز ماه
رمضان ساخته است ،اشاره میکند و میگوید:
«از من آهنگی برای ایام ماه رمضان خواستند،
قبول کردم و خواجه رضوان شاه تبریزی گفت
محال است .پس از دریافت تاییدیه شیخاالسالم
تصمیم گرفتم برای هر روز ماه رمضان آهنگی
خاص بسازم .شعر عربی را جاللالدین عبیدی و
شعر فارسی را خواجه سلمان ساوجی میگفت و
در  30روز عرضه مجموع را اعاده کردم ...خواجه
رضوان شاه صدهزار دینار زر و دختر خود را به
نکاح شرعی به خانه من فرستاد».

رشح االدوار

آخرین تالیف عبدالقادر است و از لحاظ نثر
فارسی و سبکشناسی یکی از نمونههای بیبدیل
نثر فنی است و به علت داشتن ترکیبات و لغات
گوناگون ،بهویژه معادلهای فارسی اصطالحات
موسیقی مورد اهمیت است و یکی از بهترین
و معتبرترین مراجع برای حل مشکالت ادبی و
تفسیر متون نظم و نثر فارسی است .این کتاب
در تفسیر و شرح کتاب سختخوان «االدوار»
صفیالدین ارموی به رشته تحریر درآمده است.

تصانیف

عبدالقادر از تصنیفسراهای بنام است و تصانیف
او تا آخر دوره صفویه متداول بوده که از آنها

میتوان به نمونههای ذیل اشاره کرد:
ک ضربی»
«در دهگا ه تر 
تاب نظر ندارم و دیدارم آرزوست
ت هالک م و گفتارم آرزوست
از دیدن 
یار مست ناز
از دیـدنت هالکم و گفتارم آرزوست
صبا یار مـست نـاز
آهای چارهای بـساز
از دیـدنت هـالکم و گفتار م آرزوست
ت هالکم و گفتارم آرزوست
ا ز دیدن 
«حسینی»
از گلشن جهان گل رخسارم آرزوست
ی طور عشقم و دیدارم آرزوست
موسا 
موسای طور عشقم و دیدارم آرزوست
«عشاق»
ای بیخبر از گریه خونین جـگری چـند
باز آی ک ه د ر پای تو ریزم گهری چند
جانم جانم یارم جـانم بـاز آی
س خاری منشین ای گل رعنا
با ه ر خ 
از باد صبا دوش شنیدم خبری چند

مرگ هرنمند

عبدالقادر میگوید« :حضرت ابوالبشر(ص)
در مقام راست «ربنا ظلمنا انفسنا لنکونن من
الخاسرین» میگفتی و حضرت موسی(ع)
در وادی ایمن در مقام عشاق ناله و مناجات
میکردی و حضرت یوسف(ع) در قعر چاه و
زندان به مقام عراق گریستی و حضرت یونس(ع)
در بطن الحوت ،به آهنگ کوچک فغان کردی و
حضرت داوود(ع) در سر قبر اوریا ،برادرش ،در
آهنگ حسینی ندبه نموده ،مناجات میکردی
و حضرت ابراهیم(ع) در آتش نمرود در مقام
حسینی و نوروزالعرب ناله کردی و حضرت
اسماعیل(ع) در غزا در مقام رهاوی قرآن
خواندی و در وقت ذبح در عشاق ناله کردی »...
مردی که موسیقی را الهی و قرین انبیا و اولیا
میدانست ،سرانجام پس از  70سال در شهر
هرات و بر اثر بیماری طاعون ،موسیقی رجعت
به حضرت حق را لبیک گفت .
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آدمها و قصهها

ن
در�ره ش خ
داستا� رابینسون کروزوئه که اکر ت
اک� یح ب ن� یقظان را به ی�د یمآورد
�صیت
ب

کامال آزاد و کامال بدبخت
 محمـد سـرابی 
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تنها ماندن در یک جزیره هم هیجانانگیز است
و هم خطرناک .از یک طرف کسی که دچار
چنین بالیی شود ،میتواند تمام قدرت ابتکار
و مهارت خود را به کار بگیرد تا زندگیاش را
نجات دهد و از طرف دیگر جدا ماندن از دیگر
انسانها نسبت نزدیکی با مرگ دارد.
تاریخچه خیالپردازی درباره کسانی که در یک
جزیره تنها میمانند ،احتماال به داستانهای
ن تنها روی خاک
باستانی برمیگردد .انسا 
قادر به زندگی است و هرچقدر هم که در
شنا کردن مهارت داشته باشد ،نمیتواند روی
آب دوام بیاورد .یک تکه خاک که با وسعت
بزرگی از اقیانوس محاصره شده است ،ایده
مناسبی برای آزمودن انسانهای تنها به نظر
میآید .اما این جزیره باید در مناطق گرمسیر
کره زمین قرار داشته باشد تا انسان مورد نظر
بدون خطر سرما و با استفاده از گیاهان و
حیوانات فراوان این مناطق غذای خود را تامین
کند .شاید یکی از اولین نمونههای تنهایی در
جزیرهها داستان حی بن یقظان (Hayy ibn
 )Yaqdhanباشد که در قرن  12میالدی در
اسپانیای تحت کنترل مسلمانان نوشته شد.
ابن طفیل نویسنده این کتاب مجموعهای از
دانشهای زمان خود از طب تا فلسفه و شعر را
فراگرفته بود .داستان حی بن یقظان با هدف
بررسی این فرضیه نوشته شد که اگر یک انسان
جدا از دیگر انسانها زندگی کند ،چه درکی
از جهان اطراف خواهد داشت و چه تفاوتی
با دیگر انسانها پیدا خواهد کرد .شخصیت
اصلی این داستان معموال با مشکالت عینی
مانند گرسنگی یا ساختن سرپناه روبهرو نیست
و بیشتر مراحل سیر و سلوک عرفانی را طی
میکند .این کتاب در قرن  17به زبان التین و
بعد به دیگر زبانهای اروپایی ترجمه شد و در
میان آثار ادبی این قاره مورد توجه قرار گرفت.
اولین داستان ثبتشده با الگوی «تنهامانده
در جزیره غیرمسکونی» کتاب «رابینسون
کروزوئه» نوشته دانیل دفو است.
شروع داستان به سبک دیگر رمانهای همعصر

با تکگویی شخصیت اصلی آغاز میشود .او
بعد از معرفی خانواده مرفه و محل زندگیاش
در انگلستان ،این را شرح میدهد که به دنبال
فراگیری حرفهای نبود و شوق سفرهای دریایی
و ماجراجویی داشت .پس پدر و مادرش را رها
میکند و راهی اولین سفر دریایی میشود .این
سفر که در نزدیکی انگلیس است ،بالفاصله
با شکستن کشتی به پایان میرسد .اما این
مقدمهای برای ورود او به ماجراهای سفرهای
دریایی است.
وسوسه سفر به مسافتهای دورتر دست از سر
او برنمیدارد و کروزوئه را به گشتوگذارهای
دیگر میکشاند .اینبار هم بخت با او یار
نیست و اسیر دزدان دریایی میشود .عجیب
آنجاست که او پس از فرار از دست دزدها،
باز هم دست از سفرهای پرمخاطره برنمیدارد
و اینجاست که اصلیترین اتفاق کتاب رخ
میدهد .رابینسون که در برزیل اقامت دارد
و کشاورزی پررونق و سودآوری آنجا به راه
انداخته ،به پیشنهاد دوستانش تصمیم میگیرد
به آفریقا برود و چند برده برای کار در مزارع
خودش و دوستانش بیاورد .باز هم کشتی او
میشکند و اینبار همه سرنشینان کشتی غرق
میشوند .اما کروزوئه نجات پیدا میکند و امواج
دریا او را به جزیرهای غیرمسکونی میاندازند .او
نه میداند کجاست و نه میداند چه کند و چه
بخورد و کجا بخوابد .ترس از وحشیان بومی و
حیوانات درنده هم باعث میشود با دلشوره
و هراسی عظیم روبهرو شود .بهزودی متوجه
میشود خروج و نجات از آن جزیره ،برخالف
آنچه در ابتدا فکر میکرد ،غیرممکن است.
جزیره نه ساکنی دارد ،نه در نزدیکی آن چیزی
دیده میشود و نه جریانهای تند اطراف آن،
امکان فرار با قایقهای کوچک را میدهند.
کروزوئه محکوم میشود  ۲۸سال و  ۲ماه و ۱۹
روز آینده را آنجا ،یکه و تنها و منزوی ،باقی
بماند .او انجیلی را كه در میان بقایای كشتی
شكسته پیدا كرده است ،به همراه وسایلی که
باقی مانده ،با خود به جزیره میبرد.
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همصحبتـش در همـه ایـن سـالهای
سرگشـتگی و تنهایـی سـگ و بـز و گربـه و
پرنـدگان هسـتند تـا روزی كـه قبایل وحشـی
پـا بـه جزیـره میگذارنـد .آنهـا میخواهنـد
اسـیران خـود را کـه از دیگـر بومیان هسـتند،
بخورنـد .زمانـی کـه یـک اسـیر فـرار میکند،
کروزوئـه او را نجـات میدهـد و بومـی بـرای
همیشـه خدمتـکار او میشـود .ایـن بومـی که

تـا آخـر همـراه کروزوئـه میمانـد ،جمعـه نام
میگیـرد.
اگرچه ما داستان «رابینسون کروزوئه» را
همان ماجرای تنها ماندن او در یک جزیره
میدانیم و بخش مهمی از کتاب هم شامل
همین ماجراست ،اما قسمتهای زیادی هم
پیش و پس از این قسمت رخ میدهد و شامل
اتفاقاتی مانند جنگ بین استعمارگران ،شورش
در کشتی ،تجارت اجناس گرانبها و مانند
آنهاست که برای او در سفرهای گوناگون رخ
میدهد .درواقع موضوع تنها ماندن در جزیره
تنها قسمت میانی داستان است که ظاهرا از
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سرنوشت یک ملوان واقعی الهام گرفته شده
است .دانیل فو کتاب دیگری به نام «تاریخ
دزدان دریایی» دارد که نشان میدهد از
اتفاقاتی که برای کشتیها در ابتدای عصر
استعمار رخ میداد ،باخبر است.
در سالهای بعد این قسمتها کمتر مورد توجه
قرار گرفتند و با وجود اینکه در اصل کتاب وجود
دارند ،در بازسازیهای سینمایی و برداشتهای
دیگر از داستان فراموش شدند.
حتی انتهای داستان اصلی هم
کمی متفاوت است و شامل
درگیریها و ماجراهایی میشود
که پیچیدهتر از اتفاق ساده
«رسیدن کشتی نجات» است.
غیر از جنبه فیزیکی و زیستی
زندگی در جزیره ،یکی از تفاسیر
رمان تاثیری است که این اتفاق
روی یک نفر میگذارد .هوای
جزیره مناسب است ،ولی
کروزوئه لباس میپوشد و وقتی
دیگر پارچه قابل استفادهای پیدا
نمیکند ،پوست بزهای جزیره
را به تن میکند .او در این
جزیره کامال آزاد و در عین حال
کامال بدبخت است .میتواند
غذای خودش را به دست بیاورد
و به هر شکلی که میخواهد
زندگی کند ،اما مشتاق است به جامعه انسانی،
با وجود تمام سابقهای که از خشونت و حرص
و فریبکاری آن سراغ دارد ،برگردد.
در برخی تفسیرها داستان نماد زندگی بشر
در کره زمین است .انگار انسان از بهشت به
جزیرهای میافتد که هیچکس در آن نیست و
باید همه چیز را خودش به دست آورد .وارد غار
میشود ،آتش را کشف میکند و ...سیر تاریخی
زندگی بشر در این کتاب نشان داده شده است.
بعد از اینکه همه نیازهای شخصی را پیدا کرد،
به فکر دین میافتد و مذهبی میشود .بسیاری
از متفکران بعدی این رمان را مورد بررسی قرار

دادهاند ،یا در زمانی که میخواستند مثالی از
یک «انسان» بدون جامعه بزنند ،نام آن را ذکر
کردهاند.
نقدهای دیگری هم به این داستان وارد
شده است که در آنها کروزوئه نماد انسان
استعمارگر است .کسی که طبیعت را کاوش
میکند ،با بومیانی که تقریبا همه ممکن است
وحشی و آدمخوار باشند ،با استفاده از سالح
گرم میجنگد و یکی از آنها را که آموزشپذیر
است ،به خدمت میگیرد.
بســیاری از مورخــان «رابینســون کروزوئــه» را
کــه از دوران نــگارش خــود در قــرن هفدهــم
میــادی تاکنــون ،از پرخوانندهتریــن
کتابهــا بــوده ،در کنــار «دن کیشــوت»
اثــر ســروانتس ســرآغاز «رمــان بورژوایــی» یــا
«رمــان مــدرن» میداننــد.
«رابینسـون کروزوئـه» موفقیـت چشـمگیر و
بینظیـری داشـت و گذشـت زمـان هم نشـان
داد کـه ایـن اثـر ،یـک شـاهکار جـاودان در
تاریـخ هنر بشـر اسـت .کتـاب در سـال ۱۷۱۹
منتشـر شـد و بهسـرعت بـه چاپهـای قبلـی
رسـید و بـه زبانهـای دیگـر ترجمـه شـد.
در سالهای بعد کتابهای دیگری با الهام از
این داستان نوشته شدند« .آقای فو» نوشته
جان مکسول کوتسی داستان زنی است که
با رابینسون کروزوئه آشنا میشود و «خانواده
سوییسی رابینسون» (The Swiss Family
 )Robinsonرمانی است اثر یوهان داوید ویس
که در سال  ۱۸۱۲منتشر شد .این رمان داستان
خانوادهای اهل سوییس است که کشتیشان در
مسیر رسیدن به بندرگاه سیدنی ،دچار توفان
میشود و آنها در جزیرهای غیرمسکونی نجات
پیدا میکنند .چندین پویانمایی و برداشت
تلویزیونی از «خانواده سوییسی رابینسون»
ساخته شده است.
رمــان «جزیــر ه گنــج» نوشــته رابــرت لوییــس
استیونســن« ،ســفرهای گالیــور» نوشــته
جاناتــان ســویفت و در قــرن بیســتم کتــاب
«ســاالر مگسهــا» نوشــته ویلیــام گلدینــگ

موضــوع تنهــا مانــدن در جزیــرهای را کــه راه
فــراری نــدارد ،مطــرح میکننــد.
سریال مشهور «الست» که پخش آن از سال
 2004آغاز شد ،دیگر محصولی است که با
این سوژه ساخته شده است .اما معروفترین
اقتباس معاصر از رابینسون کروزوئه فیلم
«دورافتاده» با بازی درخشان تام هنکس در
سال  ۲۰۰۰است .در این فیلم چاک نوالند
تحلیلگر سیستم شرکت پستی فدکس است
که به سرتاسر جهان سفر میکند و در پی حل
مشکالت بهرهوری در انبارهای این شرکت
است.
هواپیمـای او براثـر صاعقـه سـقوط میکنـد و
نوالنـد بـهزودی متوجـه میشـود کـه در یـک
جزیـره گرفتـار شـده اسـت و از تامیـن اولیـن
نیازهایـش ماننـد آتـش روشـن کـردن و
تسـکین دادن درد دنـدان عاجز اسـت .اما پس
از چنـد سـال او را میبینیـم کـه بـرای زندگی
در جزیـره مهارتـی عجیـب پیـدا کرده اسـت.
البتـه نوالنـد دیگـر برده یا سـگ نـدارد و تنها
بـا یـک تـوپ والیبـال حـرف میزند
در کتاب «مریخی» نوشته اندی وایر هم که
در سال  2011منتشر شد ،نمونه مشابهی از
جداماندهها را میبینیم .پایگاه گروه اکتشافی
مریخ بر اثر توفان آسیب میبیند و اعضای
باقیمانده گروه سیاره را ترک میکنند،
درحالیکه یکی از آنها زنده مانده است و حاال
باید برای نجات جانش تالش کند .اگرچه در
این رمان وسایل ارتباطی به فضانورد کمک
میکند تا با مرکز ناسا در تماس باشد ،اما
شرایط مرگآور آبوهوا در مریخ امکان زنده
ماندن را از بین برده است.
ایده تنها ماندن در یک جزیره یا هر مکان
طبیعی دیگر که شرایط فیزیکی برای نجات
یافتن ندارد ،همیشه میتواند به شکلی جدید
بازسازی شود ،و مهمترین قسمت آن این است
که انسان در این شرایط دائم به این فکر میکند
که چه کسی است ،هدفش چیست و زندگی در
این جهان برای او چه معنایی دارد.
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سینمای جهان
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در�ره «مد مکس :جاده ش
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«بشـــریت بـــه فالکـــت افتـــاده و بـــرای
خـــودش وحشـــت ایجـــاد میکنـــه .آدمـــی
فقـــط بـــه یـــک غریـــزه تقلیـــل داده شـــده؛
بقـــا ».در ابتـــدای فیلـــم ،جمالتـــی را
میشـــنوید کـــه مکـــس دیوانـــه روی
صحنههایـــی ادا میکنـــد کـــه در آن
زمیـــن بـــه بیابـــان بزرگـــی تبدیـــل شـــده
اســـت .بیابـــان بزرگـــی کـــه در آن عبـــور
یـــک مارمولـــک بهعنـــوان موجـــودی
زنـــده غنیمـــت اســـت .زمینهـــا خشـــک،
اســـتخوانها مســـموم ،آدمهـــا نیمهجـــان
و دنیـــا ویرانکـــدهای اســـت کـــه بعـــد از
جنـــگ هســـتهای ،از هـــم پاشـــیده اســـت.
مکـــس دیوانـــه میگویـــد« :وقتـــی دنیـــا
ویـــران شـــد ،هـــر کدوممـــون بـــه شـــکل
خـــودش از هـــم پاشـــیده بـــود .فهمیـــدن
اینکـــه چـــه کســـی دیوانهتـــره ســـخت
بـــود .مـــن یـــا بقیـــه؟ مـــن کســـی هســـتم
کـــه هـــم از زندههـــا و هـــم از مردههـــا
فـــرار میکنـــه ».فـــرار و تعقیـــب و گریـــز،
تکنیک ــی اس ــت ک ــه ب ــر تم ــام فیل ــم حاک ــم
اســـت .بـــه جـــز شـــاید تنهـــا  15دقیقـــه،
تمـــام فیلـــم «مکـــس دیوانـــه :جـــاده
خشـــم» فـــرار از بردگـــی و احیانـــا مـــرگ و
شـــتاب بـــه ســـوی امیـــد و زندگـــی اســـت.
«مک ــس دیوان ــه :ج ــاده خش ــم» ی ــک فیل ــم
پسارســـتاخیزی و اکشـــن ،بـــه کارگردانـــی
و تهیهکنندگـــی جـــورج میلـــر اســـت
کـــه جـــورج میلـــر ،برنـــدن مککارتـــی و
نیکـــو التوریـــس نویســـندگان فیلمنامـــه آن
هســـتند .جـــورج میلـــر در دهـــه  ،80یـــک
ســـهگانه از «مکـــس دیوانـــه» ســـاخته بـــود
کـــه بـــه گفتـــه خـــودش ،میخواســـت
«مکـــس دیوانـــه :جـــاده خشـــم» ادامـــهای
بـــر فیلمهـــای قبلـــی باشـــد .هـــر چنـــد
میلـــر در دهـــه  ،80در برابـــر خواســـت
طرفـــداران ،بـــرای ســـاخت قســـمتی دیگـــر
از داســـتانهای مکـــس مقاومـــت کـــرد،
ام ــا ای ــن مقاوم ــت بع ــد از ح ــدود  30س ــال
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شکس ــته ش ــد و میل ــر مک ــس را ب ــا فیلم ــی
جدیـــد بـــه ســـینما بازگردانـــد.

محیط زیست؛ نگهداری یا ویرانی؟

عـــدهای معتقدنـــد دغدغـــه همیشـــگی
جـــورج میلـــر در رابطـــه بـــا بحـــث گـــرم
شـــدن زمیـــن و نابـــودی محیـــط زیســـت،
در فیلمهـــای «مکـــس دیوانـــه» بـــه اوج
رســـیده اســـت .میلـــر در مراســـم گلـــدن
گلـــوب اعـــام کـــرد کـــه بعـــد از جـــاده
خشـــم ،دیگـــر دســـت بـــه ســـاخت فیلـــم
دیگـــری بـــرای مجموعـــه «مکـــس دیوانـــه»
نخواهـــد زد .او دربـــاره شـــرایط ســـاخت
فیلـــم در اســـترالیا میگویـــد« :ایـــن فیلـــم
را در اســـترالیا فیلمبـــرداری کردیـــم؛ جایـــی
کـــه گلهـــای وحشـــی و خـــاک ســـرخ دارد
و همیشـــه بـــاران مثـــل ســـیل میبـــارد.
مـــا بایـــد  ۱۸مـــاه منتظـــر میماندیـــم
[تـــا شـــرایط مســـاعد بـــرای فیلمبـــرداری
مهیـــا شـــود] و هـــر بـــار ســـفرمان بـــه
آمریـــکا  ۲۷ســـاعت طـــول میکشـــید.
مـــن قســـمت دیگـــری از آن را نخواهـــم
ســـاخت ».البتـــه شـــاید ایـــن اعـــام ،بـــرای
طرفـــداران «مکـــس دیوانـــه» ناخوشـــایند
باشـــد ،امـــا فعـــاالن محیـــط زیســـت را
احتمـــاال خوشـــحال خواهـــد کـــرد .فعـــاالن
محیـــط زیســـت معتـــرض بودنـــد کـــه در
جریـــان ســـاخت ایـــن فیلـــم ،بـــه محیـــط
زیس ــت منطق ــه آس ــیب بس ــیاری وارد ش ــده
اســـت .ایـــن کـــه یـــک فیلـــم ،بـــا محتـــوای
آخرالزمان ــی و قحط ــی آب و درخ ــت و گی ــاه،
خـــود موجـــب تخریـــب محیـــط زیســـت
شـــود ،شـــاید از تناقضـــات روزگار اســـت.

رستگاری در رسچشمه حیات

«زمانـــی مـــن یـــک پلیـــس بـــودم.
جنگجویـــی در جـــاده کـــه دنبـــال هـــدف
صحیـــح میگشـــت ».مکـــس ،درگیـــر
گذشـــتهای اســـت کـــه بهخاطـــر آن مـــدام

خـــود را مالمـــت میکنـــد و هنـــوز درگیـــر
کابوسهایـــی اســـت کـــه گاه بـــه شـــکل
تصویرهـــا و صداهایـــی زنـــده بـــه او هجـــوم
میآورنـــد .فیلـــم آینـــدهای را بـــه تصویـــر
میکشـــد کـــه از منابـــع طبیعـــی تنهـــا
میـــزان محـــدودی باقـــی مانـــده اســـت
کـــه بـــا آن بـــر جـــان بهدربـــردگان نســـل
بشـــر حکمرانـــی میکننـــد .آب ،ســـوخت،
گیـــاه ،مـــواد غذایـــی و ...کیمیایـــی اســـت
کـــه آدمهـــا حاضرنـــد همدیگـــر را بهخاطـــر
اندک ــی از آن قربان ــی کنن ــد .وقت ــی فیل ــم را
میبینیـــد ،شـــاید بـــا دیـــدن مردمـــی کـــه
بـــا تنهایـــی غـــرق در خســـتگی و ضعـــف،
ب ــا اش ــتیاق ب ــه س ــمت جی ــره آب میدون ــد،
تشـــنه شـــوید ،یـــک لیـــوان آب بـــرای
خودت ــان بریزی ــد و پای ــان مناب ــع آب ش ــیرین
نگرانتـــان کنـــد .در ایـــن فیلـــم هرجومـــرج
در اوج اســـت .گروههایـــی وحشـــی بـــا
در دســـت داشـــتن منابـــع زیســـتی بـــر
باقیمانـــده حیـــات فرمانروایـــی میکننـــد.
مکـــس همانجـــور کـــه در حـــال فـــرار از
کابوسهـــای گذشـــته اســـت ،مـــدام در

حـــال گریـــز از وحشـــیهایی اســـت کـــه
اگـــر دستشـــان بـــه او برســـد ،زنـــدهاش
نمیگذارنـــد .مکـــس اســـیر ایـــن گـــروه
میشـــود .پلیســـی کـــه در گذشـــته بخشـــی
از قـــدرت اجتماعـــی بـــه شـــمار میآمـــد،
اکنـــون بـــه یـــک کیســـه خـــون تقلیـــل
پی ــدا ک ــرده اس ــت .در جری ــان فیل ــم ،ب ــدون
اینکـــه بخواهیـــم داســـتان را لـــوث کنیـــم،
قهرمانـــان بـــه ســـمت رســـتگاری حرکـــت
میکنن ــد .رس ــتگاریای ک ــه رس ــاندن خ ــود
بـــه دشـــتهای ســـبز -کـــه ظاهـــرا هنـــوز
در گوشـــهای از ایـــن بیابـــان بیســـروته
وج ــود دارد -و رهای ــی از بردگ ــی اس ــت ک ــه
انســـانها ناچارنـــد بـــرای بقـــا بـــه آن تـــن
دهنـــد .در ابتـــدای فیلـــم ،بـــذر امیـــدی در
ذهـــن مخاطـــب کاشـــته میشـــود؛ امیـــدی
کـــه او را از دیـــدن صحنههـــای خشـــک
بیابـــان ســـوزان و بیانتهـــا نجـــات دهـــد.
ام ــا ه ــر چ ــه فیل ــم بیش ــتر پی ــش مــیرود،
انـــگار یافتـــن طـــراوت در میـــان ایـــن
خشـــکی هـــر چـــه بیشـــتر بـــه غیرممکـــن
نزدیـــک میشـــود .در آخـــر فیلـــم،
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نوشـــتهای نمایـــش داده میشـــود کـــه
انـــگار قـــرار اســـت ســـوال مطرحشـــده در
فیل ــم را ب ــا چن ــد خ ــط در ذه ــن مخاط ــب
ح ــک کن ــد« :ب ــه کج ــا بای ــد بروی ــم؟ مای ــی
کـــه در ایـــن ســـرزمینهای لمیـــزرع بـــه
دنبـــال خـــودی بهتـــر ،ســـرگردانیم؟»

تعقیب و گریزهای هیجانانگیز

فـــارغ از داســـتان ،فیلـــم از تکنولوژیهـــای
روز بهـــره بســـیاری بـــرده اســـت.
پرداخـــت صحنههـــای تعقیـــب و گریـــز
بـــا بهـــره گرفتـــن از تکنولـــوژی «پـــرده
آبـــی» و ضرباهنـــگ ایـــن صحنههـــا و
همچنیـــن بهکارگیـــری جلوههـــای
ویـــژه کامپیوتـــری در کنـــار جلوههـــای
ویـــژه بـــا تکنیکهـــای قدیمـــی از نقـــاط
قـــوت ایـــن فیلـــم اســـت ،بهطوریکـــه
بســـیاری منتقـــدان صحنههـــای اکشـــن
آن را بهتریـــن صحنههـــای اکشـــن تاریـــخ
ســـینما میداننـــد .گفتـــه میشـــود
بـــرای ســـاخت صحنههـــای انفجـــار در
ایـــن فیلـــم ،از مـــواد منفجـــره اســـتفاده
شـــده اســـت .جیمـــز براردینلـــی ،منتقـــد
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آمریکایـــی و از نویســـندگان انجمـــن
منتقـــدان آنالیـــن ،دربـــاره ایـــن فیلـــم
مینویســـد« :صحنههـــای روز فيلـــم
درخشـــان و رنگـــی هســـتند ،همـــراه بـــا
تعـــداد زيـــادی رنـــگ قرمـــز و نارنجـــی و
شـــبها مملـــو از رنـــگ آبـــی اســـت کـــه
باعـــث میشـــود تقريبـــا همـــه چيـــز بـــه
ص ــورت س ــياه و س ــفيد دي ــده ش ــود .تاکي ــد
بـــر جلوههـــای ويـــژه عملـــی (مکتـــب
قديـــم) نســـبت بـــه جلوههـــای کامپيوتـــری،
حالوهـــوای خاصـــی بـــه تعقيـــب و گريزهـــا
و نزاعهـــای فيلـــم داده اســـت کـــه در
بســـياری از فيلمهـــا ديـــده نمیشـــود».
موســـیقی فیلـــم ،بـــا تلفیـــق صحنههایـــی
از اجـــرای موســـیقی زنـــده در صحنههـــای
تعقیـــب و گریـــز همـــراه اســـت .حضـــور
یـــک نوازنـــده کـــه جلـــوی یـــک ماشـــین
جنگ ــی ب ــا بلندگوه ــای ب ــزرگ بس ــته ش ــده
و بـــا هیجـــان گیتـــار برقـــی میزنـــد ،ایـــن
حـــس را بـــه مخاطـــب القـــا میکنـــد کـــه
آنچـــه میشـــنود ،موســـیقی اســـت کـــه
بهط ــور زن ــده در صحن ــه حرک ــت دیوانــهوار
ماشـــینها در بیابـــان نواختـــه میشـــود.

موســـیقی فیلـــم ســـاخته آهنگســـاز
هلنـــدی Tom Holkenborgمعـــروف بـــه
 Junkie XLاســـت ،کـــه کامـــا در خدمـــت
صحنههـــای پرهیجـــان فیلـــم قـــرار دارد.
در هشتادوهشـــتمین مراســـم اســـکار ،ایـــن
فیلـــم توانســـت بعـــد از نامـــزدی در 10
رشـــته ،جوایـــز بهتریـــن طراحـــی لبـــاس،
بهتریـــن طراحـــی صحنـــه ،بهتریـــن گریـــم،
بهتری ــن صداگ ــذاری ،بهتری ــن تدوی ــن ص ــدا
و بهتریـــن تدویـــن را از آکادمـــی اســـکار
دریافـــت کنـــد .بـــا ایـــن وجـــود منتقـــدان
بس ــیاری ،نقدهای ــی ب ــه محت ــوای فیل ــم وارد
دانســـتهاند کـــه از ریتـــم افتـــادن بخـــش
پایانـــی داســـتان و ابتـــذال در پایانبنـــدی
از ایـــن دســـته اســـت .بـــا ایـــن وجـــود،
ای ــن فیل ــم ب ــه دلی ــل س ــاختن صحنهه ــای
اکشـــن و وجـــه ســـرگرمکنندگی و
همچنیـــن محتـــوای دغدغهمنـــد آن ،بســـیار
تش ــویق ش ــده اس ــت .براردینل ــی مینویس ــد:
«ميلـــر بـــرای افـــرادی کـــه خيلـــی زود از
فيلمهـــای اکشـــن کســـل میشـــوند ،يـــک
جايگزيـــن دارد .گذشـــته شـــخصيتها از
طريـــق فالشبکهـــای ســـريع ،يـــک

صـــدای سرســـری و ديالوگهـــای تصادفـــی
ارائـــه میشـــوند .از لحظـــات کـــم اکتـــان
خيلـــی کـــم اســـتفاده شـــده اســـت .غيـــر
از  15دقيقـــه اســـتراحت فيلـــم کـــه بـــه
بازيگـــران و تماشـــاگران اجـــازه میدهـــد
نقـــش خـــود را چـــاق کننـــد« ،جـــاده
خشـــم» نمـــره قبولـــی اکشـــن را میگيـــرد.
کســـانی کـــه از تعقيـــب و گريـــز ماشـــينها
در ســـهگانه قبلـــی لـــذت بردنـــد ،عاشـــق
«جـــاده خشـــم» میشـــوند».
فـــرش قرمـــز اکـــران جهانـــی فیلـــم در
هفـــت مـــه  ۲۰۱۵در تئاتـــر چینـــی
تیســـیال برگـــزار شـــد .در  ۱۴مـــه ایـــن
فیلـــم بـــه صـــورت دوبعـــدی ،ســـهبعدی،
ســـهبعدی آیمکـــس و ۴دیاکـــس اکـــران
جهانـــی شـــد .همچنیـــن در بخـــش خـــارج
از مســـابقه جشـــنواره فیلـــم کـــن ۲۰۱۵
بـــه نمایـــش درآمـــد .میلـــر بـــرای ســـاخت
ایـــن فیلـــم حـــدود  150میلیـــون دالر
هزین ــه ک ــرد ک ــه موفقیت ــش در گیش ــه ب ــا
فـــروش  376میلیـــون دالری ،باعـــث شـــد
پرفروشتریـــن فیلـــم از مجموعـــه «مکـــس
دیوانـــه» باشـــد .
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سالمت چشمتان را بیازمایید
سالمت

وقتی دیدن هم دردناک میشود
 اللـه غزالـی 

بیماری

تشخیص

مراقبتهای خانگی

به پاسخ سوال یازدهم مراجعه کنید.
آیا چشمهای شما دچار اشکریزش است؟
به پاسخ سوال هشتم مراجعه کنید.
آیا دیدتان تار شده است؟
آیا بهتازگی چشمتان آسیب دیده ،یا یکی از ممکن اسـت دچار مشـکل جداشـدگی فورا به چشمپزشک مراجعه کنید.
شـبکیه چشـم شـده باشـید کـه یـک
عالیم زیر را دارید؟
ـ بهطور ناگهانی جلوی چشمتان لک ه یا مشـکل جـدی بینایـی اسـت.ش
خطوطی را میبینید؟
ـ جلوی یک یا هر دو چشمتان جرقههای
نور میبینید؟
ـ بینایی خود را بهطور نسبی از دست دادهاید؟
چشمتان قرمز شده ،درد شدید دارد؟ ایـن عالیم میتواند ناشـی از گلوکومای فورا به چشمپزشک مراجعه کنید.
بیناییتان بهطور ناگهانی کاهش پیدا کرده حاد باشـد کـه یـک وضعیـت اورژانس
چشمپزشـکی اسـت و در صورتـی کـه
یا تار شده است؟
بهسـرعت پیگیـری نشـود ،میتوانـد
منجـر بـه آسـیب دائمـی چشـم یـا از
دسـت رفتـن بینایی شـود.
آیا عالیم شبهسرماخوردگی مانند تب ،عالیـم شـما میتوانـد ناشـی از ابتلا به همین حاال به پزشک یا اولین بیمارستانی که در نزدیکی
خستگی ،درد عضالنی و درد در یک یا هر آرتریـت تمپـورال (اختلال جـدی در محل زندگیتان است ،مراجعه کنید.
شـریانهای بزرگ و متوسـط سر) باشد
دو سمت سر را تجربه میکنید؟
کـه نوعـی بیمـاری التهابی اسـت.
آیا ترشحات بینیتان غلیظ شده و در علــت بــروز ایــن عالیــم میتوانــد قرص سرماخوردگی و مقدار زیادی آب و مایعات مصرف
کنید .استفاده از کمپرس گرم روی صورت و چشمها
قسمت جلوی سر و پشت چشمها احساس ســینوزیت باشــد.
میتواند تا حدی از درد شما بکاهد .اگر درد شدید شد،
درد میکنید؟
تب کردید و با این مراقبتها عالیمتان هیچ بهبودی پیدا
نکرد ،در اولین فرصت به پزشک معالجتان مراجعه کنید.
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چشمهایتان خسته است؟ قرمز شده یا میسوزد؟ احساس
میکنید تار میبینید یا دوبینی پیدا کردهاید؟ همه
عالمتهای غیرطبیعی چشم را نمیشود به کار زیاد به
لپتاپ و تبلت و ...ربط داد .گاهی وقتها هم پای ویروسها
و باکتریها در میان است که میتواند دیدن را هم دردناک
کند .اما چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
آیا چشمهایتان قرمز شده یا به نور حساس این وضعیت معموال به دلیل التهاب یا همین حاال به پزشک یا چشمپزشک مراجعه کنید.
است؟ آیا چشمتان درد میکند و نقطههای آماس عنبیه به وجود میآید.
تیره شناور میبینید؟
آیا مبتال به دیابت هستید و اخیرا دیدتان در بلندمدت باال بودن قند خون میتواند در ویزیت بعدی حتما این مسئله را با پزشکتان در میان
بگذارید تا دستورالعملها و راهنماییهای الزم برای
روی چشم اثر منفی داشته باشد.
تغییر کرده است؟
پیشگیری از مشکالت جدی چشم به شما داده شود.
آیا چشمتان قرمز و متورم شده و خارش نیش حشره یا آلرژی میتواند این عالیم برای رفع ناراحتی چشم ،قرص آنتیهیستامین
بخورید و روی چشمهایتان کمپرس سرد بگذارید،
دارد؟ آیا روی یکی از پلکهایتان برآمادگی را ایجاد کند.
اما اگر تب کردید یا ورم چشم بیشتر شد ،به مرکز
کوچکی مانند جای نیش وجود دارد؟
درمانی مراجعه کنید.
آیا تب دارید ،چشمتان ورم کرده و به لمس سلولیت پری اوربیتال یکی از فورا به چشمپزشک مراجعه کنید.
بیماریهای عفونی و بسیار جدی چشم
حساس است؟
است که این عالیم را ایجاد میکند.
آیا یک توده سفت دردناک روی پلکتان گلمـژه محتملتریـن تشـخیص بـر گلمژه معموال ظرف پنج تا هفت روز برطرف میشود و
برای کاهش درد میتوان کمپرس گرم به مدت  10تا 15
وجود دارد یا لبه پلکتان جوش زده است؟ اسـاس ایـن عالیـم اسـت.
دقیقه ،چهار بار در روز استفاده کرد .اما اگر ناحیه متورم
بزرگ شد ،یا بعد از یک هفته از بین نرفت ،با پزشکتان
مشورت کنید .و اگر قرمزی و تورم بهسرعت گسترش
پیدا کرد ،فورا نزد متخصص بروید.
آیا سفیدی چشمتان به رنگ قرمز یا صورتی قرمـزی چشـم میتوانـد ناشـی ورم ملتحمه بسیار مسری است ،پس از دست زدن به
درآمده و تحریک شده و گوشه چشمتان از التهـاب ملتحمـه یـا همـان چشم خودداری کنید و دستتان را مرتب بشویید .استفاده
کونژنکتیویـت باشـد کـه بـه دلیـل از قطره چشم و کمپرس گرم تا حدی میتواند در رفع
ترشحاتی جمع میشود؟
عفونـت ویروسـی یـا باکتریایـی ایجاد عالیم بیماری موثر باشد ،ولی اگر عالیم طی چند روز
برطرف نشود ،احتماال قضیه مهمتر از یک عفونت ساده
میشـو د .
است و باید به چشمپزشک مراجعه کنید.
آیا چشمتان قرمز و دیدتان تار شده و احساس ایـن عالیـم ممکـن اسـت بـه دلیـل چشمتان را با آب تمیز یا سرم نرمال سالین بشویید
زخـم یـا خراشـیدگی قرنیه بـه وجود و اگر عالیم رفع نشد ،در اسرع وقت به پزشک مراجعه
میکنید خاک توی چشمتان رفته است؟
آمـده باشـد ،یا جسـم خارجـی داخل کنید.
چشـمتان رفته اسـت.
آیا چشمتان میسوزد ،میخارد و اطراف این التهاب مزمن بلفاریت نامیده از کمپرس گرم استفاده کنید و چشمتان را بهآرامی
توشو دهید و اگر عالیم رفع نشد ،به پزشک مراجعه
شس 
میشود.
چشمتان پوسته پوسته شده است؟
کنید تا به موقع درمان شوید ،وگرنه ممکن است دچار
عوارضی مانند زخم و ...شوید.
آیا از لنز استفاده میکنید و چشمتان درد التهاب چشم به دلیل استفاده از لنز لنزتان را دربیاورید و اجازه دهید چشمتان مدتی استراحت
کند .اگر درد برطرف نشد ،به چشمپزشک مراجعه کنید.
میتواند این عالیم را ایجاد کند.
گرفته است؟
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ف
معر� پنج دمنوش گیایه �ای روزهای � ت
اس�س
پ
ب

آرامش را دم کنید
 وجیـهه محـدث 

پس از یک روز طوالنی ،شلوغ ،پردردسر و پر از استرس
به خانه برگشتید و قطعا هیچ پیشنهادی دلچسبتر
از یک فنجان چای یا دمنوش گیاهی برای از بین بردن
این خستگیها و اضطرابها نیست .اما به نظرتان از
ی که در ایران وجود دارد،
بین صدها چای و نوشیدن 
کدامشان خاصیت آرامشبخشی قویتری دارد؟ در
ادامه با چند نمونه از این دمنوشها آشنا میشوید.
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دمنــوش گل نســرن بــرای کاهــش دمنوش گل همیشهبهار برای مواجهه با
فشــار خــون
اختالالت قاعدگی

گل نسترن طبیعتی خشک و معتدل دارد و عالج
استرسهای کوتاه و بلندمدت است .معموال از
میوه این گیاه دارویی برای درست کردن
دمنوش استفاده میشود که البته نیاز به صبر
و حوصله زیادی دارد ،چون حدود یک ساعت
طول میکشد که روی گاز با شعله مالیم کامل
دم بکشد و آماده شود .بوی مطبوع این دمنوش
و خاصیت رفعکنندگی ناراحتیهای گوارشی
ازجمله خواص مهم آن است .اما ما بهطور ویژه
این دمنوش را به آنهایی توصیه میکنیم که
آرامش را در زندگیشان گم کردهاند و فشار
خونشان هم مدام باال میرود و تصمیمی برای
پایین آمدن ندارد!

اگــر بهخاطــر فشــار کار و اســترس زیــاد
و ...نظــم قاعدگیتــان بــه هــم خــورده ،اگــر
اضطــراب دائمــی دســتگاه گوارشــتان را بــه
هــم ریختــه و مــدام نفــخ میکنیــد و اگــر
پوســتتان نیــاز بــه طــراوت و شــادابی دارد
تــا رد ایــن همــه اســترس و فشــارهای روزانــه
از روی آن پــاک شــود ،بــه پیشــنهاد یــک
فنجــان دمنــوش گل همیشــهبهار در روز،
جدیتــر فکــر کنیــد .بــرای درســت کــردن
ایــن دمنــوش فقــط بــه دو ســه ،قاشــق
غذاخــوری از گل خشــک ایــن گیــاه و دو
لیــوان آب احتیــاج داریــد تــا ظــرف پنــج
دقیقــه نوشــیدنیتان آمــاده شــود.
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دمنــوش ریحــان ب ـرای خامــوش کــردن
آتــش اســرس

ریحان را معموال همراه با کباب کوبیده و دوغ
پرچرب یا آبگوشت میخورید ،یا درنهایت
برگهای خشکش را به پاستا اضافه میکنید
تا عطر و طعم غذاهای ایتالیایی را زنده کنید؟
خب ،شاید بد نباشد اینبار نوع دیگری از ریحان
را امتحان کنید که به دلیل دهها فایدهای که
دارد ،یکی از محبوبترین نوشیدنیهای دارویی
محسوب میشود .دمنوش ریحان ،ضداسترس
است و بهخصوص به درد آنهایی میخورد که
به دلیل فشار باالی کاری طی روز و اضطرابهای
پیاپی دچار زخم التهاب معده شدهاند .این سبزی
خوشرنگ و بو ،عالوه بر خاصیت ضدالتهابی
قویاش ،میتواند به پیشگیری از آلزایمر نیز
کمک کند .برای درست کردن دمنوش ریحان،
فقط به چند تکه از برگ این گیاه ،دو لیوان آب و
پنج دقیقه وقت نیاز دارید.
 114سرآمد /شماره بیستوهفتم /شهریور نود و پنج

دمنوش ضداسرتس علفی!

تــا بــه حــال اســم علــف چــای بــه گوشــتان
خــورده اســت؟ گیاهــی کــه در شــمال ایــران
رشــد میکنــد و از بیــش از  1000ســال
پیــش تاکنــون بهعنــوان یــک آرامشبخــش
قــوی در طــب ســنتی مــورد اســتفاده قــرار
میگرفتــه اســت .جالــب اســت بدانیــد کــه
حتــی زکریــای رازی ،پزشــک و پژوهشگــر
صاحبنــام ایرانــی نیــز در یکــی از آثــارش
بــه خاصیــت ضدافســردگی و آرامشبخــش
ایــن گیــاه اشــاره کــرده اســت .بــرای درســت
کــردن دمنــوش علــف چــای و بهرهمنــد
شــدن از خــواص بینظیــرش ،اول بایــد آن
را بکوبیــد و ســپس روی آن یکــی دو لیــوان
آب جــوش بریزیــد و  30تــا  45دقیقــه بــه آن
فرصــت دهیــد تــا دم بکشــد.

چای معمولی
یا کیسهای
مسئله این است
 دکتر محمدحسین صالحی سورمقی 
متخصص فارماکوگنوزی و استاد دانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

	 

تهای رازآلودش
دمنوش رازک و خاصی 

رازک طعم تلخی دارد که بعضیها ممکن است
آن را نپسندند .اما اگر استرستان زیاد است،
پیشنهاد میکنیم حداقل برای یک بار هم که
شده دمنوش این گیاه را امتحان کنید .مطمئن
باشید که به دلیل تاثیر بسیار قویای که از آن
میبینید ،برای همیشه مشتریاش میشوید.
رازک معموال در شمال ایران رشد میکند و
استفادههای فراوانی هم در طب سنتی دارد،
ازجمله درمان اختالالت قاعدگی ،انقباضهای
روده ،آرامشبخشی و ...درضمن اگر به دلیل
استرس خوابتان به هم ریخته و شبها تا
دیروقت بیدار هستید و نمیتوانید چشم روی
هم بگذارید ،یک فنجان دمنوش رازک عالج درد
شماست .

چـای کیسـهای کـه در حـال حاضـر
در بـازار وجـود دارد ،حـاوی یکسـری
رنگهـای خوراکـی اسـت کـه اگـر برای
بدن ضرری نداشـته باشـند ،بـاز هم عطر
و طعم و رنگشـان کاملا با چای معمولی
متفاوت اسـت .اما مسـئله دیگـری که در
مـورد ایـن نـوع چـای وجـود دارد ،ایـن
اسـت که مـا اصلا نمیتوانیـم اطمینان
داشـته باشـیم که چای خـوب و مرغوب
در کیسـه وجـود دارد و اتفاقا در خیلی از
مـوارد ،کیسـه بـا خاکه چای کـه مصرف
نـدارد ،پـر شـده اسـت .بنابرایـن بهطـور
معمـول توصیـه میشـود ب ه جـای چای
کیسـهای ،از برگهـای خشـک یـا تـازه
گیاهـان بـرای درسـت کـردن چـای و
دمنوش اسـتفاده شـود.
سرآمد /شماره بیستوهفتم /شهریور نود و پنج 115

ب� ت� ی ن� شلک پیادهروی ب�ای اکهش وزن چیست؟

الغر شو!
 انسـیه مهـدیبیک 
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اگــر طــی ســالهایی کــه پشــت میزنشــین
شــدهاید ،چنــد کیلــو بــه وزن و چنــد
ســانتیمتر بــه انــدازه دور شــکمتان اضافه شــده
اســت و وقــت ورزش کــردن و باشــگاه رفتــن را
نداریــد ،پیادهرویهــای روزانهتــان را اصولــی
و حرفــهای کنیــد تــا بتوانیــد دوبــاره بــه اوج
برگردیــد.

«اصولی» رشوع کنید

پیــادهروی یکــی از ورزشهــای ایروبیــک بــا
شــدت متوســط اســت و درســت ماننــد هــر
ورزش ایروبیــک یــا هــوازی دیگــری بــه کفــش
مناســب احتیــاج دارد .کفشهــای مخصــوص
پیــادهروی بایــد ســبک ،جــادار و انعطافپذیــر
باشــند تــا در حیــن ورزش بــه پــای شــما
فشــاری وارد نکننــد و باعــث صدمــه و آســیب
بــه آن نشــوند .وقتــی اینکفشهــا را خــم
میکنیــد ،بایــد پنجــه کفــش بهراحتــی بــه
داخــل آن نزدیــک شــود .همچنیــن وقتــی
کفــش را پــا میکنیــد ،بایــد بــه انــدازه یــک
انگشــت فاصلــه میــان بلندتــرن انگشــت شــما
بــا بخــش جلویــی کفــش وجــود داشــته باشــد.
چــرا انتخــاب کفــش مناســب بــرای پیــادهروی
اینقــدر مهــم اســت؟ چــون اگــر بــا کفــش
نامناســب و غیراســتاندارد پیــادهروی کنیــد،
بعــد از تنهــا  20دقیقــه درد انگشــتها و
مفاصلتــان شــروع میشــود و ایــن مســئله قطعا
روی حجــم و ســرعت پیــادهروی شــما تاثیــر
خواهــد گذاشــت .شــما کــه نمیخواهیــد یــک
ن و خوشانــدام
کفــش ســاده جلــوی کاهــش وز 
شــدنتان را بگیــرد؟

با چه رسعتی رشوع کنید؟

قــدم دوم ایــن اســت کــه روی ســرعت و
ضرباهنــگ پیادهرویتــان کار کنیــد .بــرای
بیشــترین کالریســوزی ،ســرعتی معــادل
 7/2کیلومتــر در ســاعت را بــرای پیــادهروی
پیشــنهاد میکنیــم .متخصصــان تناســب
انــدام در دانشــگاه واشــنگتن ســنت لوییــس بــا

مطالعاتــی کــه در ایــن زمینــه انجــام دادهانــد،
بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه اگــر بــا ایــن
ســرعت پیــادهروی کنیــد ،میتوانیــد بــه انــدازه
ی بســوزانید.
زمانــی کــه نــرم میدویــد ،کالــر 
چــون یــک خانــم  63کیلوگرمــی طــی نــرم
دویــدن بــا همیــن ســرعت 223 ،کالــری در هــر
ســاعت میســوزاند و اگــر شــما نیــز بــا ایــن
ســرعت پیــادهروی کنیــد ،کالریســوزیتان
در هــر  30دقیقــه ،چیــزی معــادل  201کالــری
خواهــد بــود .علتــش هــم ایــن اســت کــه شــما
چــه در پیــادهروی و چــه در نــرم دویــدن بایــد
انــرژی یکســانی را صــرف کنیــد تــا ضرباهنــگ
حرکتتــان را در حــد و انــدازه تعیینشــده نگــه
داریــد.
فرامــوش نکنیــد کــه پیــادهروی بــا ســرعت
 7/2کیلومتــر در ســاعت قطعــا پیادهروی نســبتا
تنــدی اســت کــه بــرای تازهکارهــا مناســب
نخواهــد بــود .پــس اگر تــازه شــروع بــه ورزش و
پیــادهروی کردهایــد ،انتظــار نداشــته باشــید که
از همــان روز اول بتوانیــد خودتــان را به ســرعت
 7/2کیلومتــر در ســاعت برســانید .بنابرایــن از
ســرعت کــم شــروع کنیــد ،امــا همــان میــزان
نیــرو را بــرای کالریســوزی صــرف کنیــد تــا
بــه مــرور بــه ســرعت مــورد نظــر نیــز برســید.
از کجــا بفهمیــد کــه ســرعتو ضرباهنگ شــما
بــرای پیــادهروی کافــی هســت یــا نه؟ مســیری
را انتخــاب کنیــد کــه دقیقــا  7/2کیلومتــر
باشــد .ســپس از موقــع خــروج از خانــه تــا
زمانــی کــه بــه انتهــای مســیر میرســید ،زمــان
بگیریــد .اگــر ایــن فاصلــه را در  20دقیقــه طــی
کنیــد ،پــس ســرعتتان  4/8کیلومتر در ســاعت
اســت .اگــر در  15دقیقــه بــه انتهــای مســیر
برســید ،ســرعتتان  6/4کیلومتــر در ســاعت
اســت .کســانی کــه ظــرف  13یــا  12دقیقــه
بــه پایــان میرســند ،درواقــع بــا ســرعت 7/2
کیلومتر در ســاعت یا ســرعت بــاالی  8کیلومتر
در ســاعت حرکــت میکننــد کــه ســرعتی قابل
توجــه بــرای پیــادهروی اســت .هرچقــدر که قدم
زدن شــما ســریعتر باشــد ،کالــری بیشــتری هم
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میســوزانید .امــا اگــر ایــن مســیر را طــی 20
دقیقــه طــی کردیــد ،نگــران نباشــید؛ کارتــان را
شــروع کنیــد تــا ظــرف ســه هفتــه ســرعت و
تــوان بدنتــان بــه حــد دلخــواه برســد.

مراقب قدمهایتان باشید

اغلـب خانمهـا همیـن کـه تصمیـم میگیرنـد
بـه ضرباهنـگ مـورد نظـر در پیادهروی برسـند،
شـروع به برداشـتن قدمهـای بلند میکننـد ،اما
نمیداننـد کـه قدمهای بلند هم خسـتهکنندهتر
اسـت و هم تاثیر کمتـری بر کالریسـوزی دارد.
موقـع قدم زدن سـعی کنیـد تمرکزتـان را روی
فـرود آمدن روی پاشـنه متمرکز کنید و سـپس
با فشـار روی انگشـتها ،پـا را بلند کنیـد و قدم
بعـدی را برداریـد .بـه ایـن ترتیـب ،قدمهـای
کوچکـی برمیداریـد ،اما خودتان هم از سـرعتی
که بـه آن میرسـید ،شـگفتزده خواهید شـد.

رستان را باال نگه دارید

الزم اســت بدانیــد کــه کجــا میرویــد ،ولــی
معنـیاش ایــن نیســت کــه الزم باشــد ســرتان
را بــه پایتــان بچســبانید و قــدم بزنیــد! ســر و
چانــه را موقــع پیــادهروی بــاال نگــه داریــد و بــه
پنــج متــر جلوتــر نــگاه کنیــد.

مشتهایتان را حرکت دهید

بــه جــای اینکــه اجــازه دهیــد دســتهایتان
شــل و ول و آویــزان در دو طــرف بدنتــان تــاب
بخورنــد ،آرنجتــان را تــا  90درجــه خــم کنیــد
و مش ـتهایتان را ببندیــد .ســعی کنیــد موقــع
قــد م زدن ،دسـتها را بــا حالــت آرکماننــد ،از
ســینه بــه ســمت کمــر حرکــت بدهیــد و آنها
را نزدیــک بــه بدنتــان نگــه داریــد .شــاید بــاور
نکنیــد ،امــا بــا حرکــت دادن دسـتها ،ســرعت
پیــادهروی بــاال مــیرود و باالتنهتــان تقویــت
خواهــد شــد.

عضالت شکم را سفت کنید

بــرای برداشــتن گامهــای قویتــر ،موقــع
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پیــادهروی عضــات شــکمتان را ســفت کنیــد،
انــگار در حــال بســتن زیــپ جلــوی شــلوار
جینتــان هســتید کــه کمــی هــم برایتــان
تنــگ اســت! ســفت کــردن عضــات شــکم
موقــع پیــادهروی نــه فقــط بــه مــوزون شــدن
عضــات شــکم کمــک میکنــد ،بلکــه از
ســتون فقراتتــان نیــز حمایــت میکنــد و
باعــث میشــود در طــول پیــادهروی پشــتتان
را صــاف و مســتقیم نگــه داریــد.

باسنتان را سفت کنید

عضــات باســن موتــور محرکــه شــما بــرای
برداشــتن قدمهــای قویتــر اســت .بنابرایــن
ســعی کنیــد موقــع پیــادهروی ایــن عضــات را
منقبــض کــرده و ســپس شــروع بــه قــدم زدن
کنیــد.

وامنود کنید که دیرتان شده است

اگــر همچنــان مطمئــن نیســتید کــه ســرعت
پیادهرویتــان بــه حــد کافــی رســیده اســت
یــا نــه ،یــک راهحــل بســیار ســاده وجــود دارد
و آن ایــن اســت کــه بــا چنــان ســرعتی قــدم
برداریــد کــه اگــر کمــی گامهایتــان را ســریعتر
کنیــد ،قــدم زدنتــان تبدیــل بــه دویــدن شــود.
ایــن ســرعت بــرای یــک پیــادهروی چربیســوز
مناســب اســت و بــرای اینکــه بــه ایــن ســرعت
برســید ،بهتــر اســت خودتــان را بــا ایــن فکــر
کــه قــرار مهمــی داریــد و حســابی هــم دیرتــان
شــده ،گــول بزنیــد.

پیادهروی تناوبی را امتحان کنید

بــرای آن دســته از افــرادی کــه نمیتواننــد
بــه مــدت یــک ســاعت ضرباهنــگ پیــادهروی
خــود را حفــظ کننــد ،پیــادهروی متنــاوب یــک
وضعیــت ایــدهآل اســت کــه میتوانــد آنهــا
را در وضعیــت چربیســوزی نگــه دارد .بهتــر
اســت ایــن روش را دو بــار در هفتــه امتحــان
کنیــد و ببینیــد کــه چطــور کالریســوزیتان
افزایــش پیــدا میکنــد.

آناتومی یک نشان تجاری موفق
استراتژی /ذهن
بله ،نشان تجاری شما نیاز به فکر کردن و برنامهریزی
دارد ،اما نه هر برنامهای ،بلکه یک برنامه استراتژیک.
برندی که بتواند ترند بازار را بهخوبی درک کند و به
گرایشها و فعالیتهای مشتریان به شکل فعاالنهای
پاسخ دهد ،میتواند موفق شود و جلو برود .برند شما
باید در مسیر استراتژیک و بهتدریج رشد پیدا کند.
ارتباطات /صدا
یک برند موفق پیامهای خود را که
شخصیسازی شده و مطابق با
ارزشها و اهداف اصلی آن برند است،
با لحن مشخص و از پیشتعیین
شدهبهمشتریانشمیرساند.
تصویر  /لباسها
فرقی نمیکند که تن برندتان لباس آرمانی
بپوشانید یا یک شلوار جین و تیشرت
به او بپوشانید! درواقع برند شما باید
به گونهای باشد که حرفهای به نظر
برسد و در نظر اول ،تاثیر زیادی
روی مخاطب داشته باشد.
تازگی و طراوت /کاله
یک برند تجاری موفق هستید
یا یک نشان بیمزه و بیمعنی؟!
انتشار پیامهای بهروزشده و
متناسب با نیاز مشتری ،باعث
میشود در اذهان عمومی
تازهنفس و پرانرژی جلوه کنید.
بررسی و آنالیز /بینی
برای اینکه نشان تجاری موفقی
داشته باشید ،باید بدانید که
رقبایتان چه میکنند و چه برندهای
جدیدی وارد بازار شده است.

تثبیت موقعیت /پا
نشان تجاری شما کجا ایستاده است؟ آیا به
جایگاهی رسیدهاید که هیچ رقیب دیگری آنجا
حضور ندارد؟ جای منحصربهفرد برند خود را
در بازار پیدا کنید تا بتوانید موقعیت خود را
در میان مشتریان و رقبا تثبیت کنید.
چشمانداز /چشم
برای داشتن یک نشان تجاری موفق ،همیشه
باید بدانید که برندتان به کدام سمت و سو
حرکت میکند .داشتن یک چشمانداز
واقعبینانه و استراتژیک باعث میشود در
مسیر درست قرار بگیرید و جلو بروید.
مدیریت شهرت /گوش
جا انداختن اسم یک برند و زبانزد شدن کار
خیلی سختی نیست ،اما نگهداشتن آن کار سختی
است .گوش دادن فعال به حرفهای مشتریان
در مکانهای درست به شما کمک
میکندبفهمیدمشتریانتانچطوردر
مورد شما و برندتان فکر میکنند.
خالقیت/دستها
خالقیت باعث میشود برند
شما مشهور شود .پس بعضی
وقتها بد نیست در آرامش
کامل گوشهای بایستید و
اجازهدهیدمشتریانتانبه
جای شما صحبت کنند.
اعتماد /لبخند
یک لبخند غیرواقعی از چند
کیلومتر آنطرفتر هم دیده میشود،
درحالیکه صداقت و یکرنگی به
مشتریها نشان میدهد که برند
شما قابل اعتماد و حرفهای است.
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قصه ما به سرآمد

پاییز نخبگان
 مهـدی اسـتاداحـمد 

یکـی از خصوصیات مهم نخبگان این اسـت که
افـرادی چهارفصلانـد .شـاید از همینجاسـت
کـه عبـارت فـردی بـرای تمـام فصـول کاربرد
پیـدا کـرده .امـا از هـر فصلـی کـه مـیرود،
فصـل پاییـز خوشتـر اسـت .البتـه شـاید هم
خوشتـر نباشـد ،امـا بههرحـال نخبـگان
عمومـا به فصـل پاییز التفـات بیشـتری دارند.
شـاید هم التفات بیشـتری نداشـته باشـند ،اما
بـرای اینکـه بنـده بتوانـم مطلبـی بـا عنـوان
پاییـز نخبـگان بنویسـم ،بهتـر اسـت اینگونه
باشـد کـه بیـن تمـام فصلهـا ،نخبـگان بـه
پاییـز توجـه بیشـتری داشـته باشـند.
در ادامه مطلب نسبت نخبگان با پاییز بررسی
میشود تا مورد استفاده بنیاد ملی نخبگان و
سازمان هواشناسی و بقیه قرار بگیرد.
به جز پاییز صدها چیز داریم
سه تا فصل دگر هم نیز داریم
ولی چون فصل پاییز است اکنون
برای نخبگان پاییز داریم

باز آمد بوی ماه مدرسه

جمـع کثیـری از نخبـگان معلـم و اسـتادند.
ایـن دسـته از نخبـگان بـا شـروع فصـل پاییـز
مشـاغل رسمیشـان آغـاز میشـود .جمعی از
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ایـن بخـش از نخبـگان ،در سـه ماه تابسـتان،
بیشـتر از  9ماه سال تحصیلی احساس نخبگی
میکننـد .ایـن دسـته از نخبـگان در سـه مـاه
تابسـتان بـا برگـزاری کالسهـای خصوصـی
و تقویتـی در آموزشـگاههای خصوصـی و
نیمهخصوصـی و نیمهعمومـی بـه مبالغـی
پـول دسـت پیـدا میکننـد که در طـول  9ماه
تحصیلـی دسـت پیـدا نمیکننـد و از همینرو
در تابسـتان بیشـتر احسـاس نخبگی میکنند.
البتـه از آنجـا کـه در  9مـاه تحصیلـی نیـز
راه آموزشـگاههای خـارج از دایـره وزارت
آمـوزش و پـرورش و وزارت علـوم ،تحقیقات و
فناوری بسـته نیسـت و از سـویی نیـز تدریس
در مدرسـه و دانشـگاه ،ویتریـن ایـن دسـته از
نخبـگان اسـت ،پاییز را نیـز با انگیزه بـاال آغاز
میکننـد .بـه همیـن دلیل اسـت که شـاعران
در وصـف آغـاز مـاه مهـر ،بـا شـادی و سـرور
سـرودهاند و خواننـدگان خواندهاند و رسـانهها
پخـش کردهانـد و دانشـجویان و دانشآمـوزان
دلشـان گرفته که سـه مـاه تعطیلی تمام شـد.
تعطیل کنید سال تحصیلی را
این دیکته و حساب تحمیلی را
من بنده آن دمم که یک دانشمند
تمدید کند سهماهتعطیلی را

پاییز بهاری است که عاشق شده است

جمـع کثیـری از نخبگان را هنرمنـدان ،بهویژه
شـاعران ،تشـکیل میدهنـد .ایـن دسـته از
اول
نخبـگان ،نهتنهـا بـرای دل
گرمـی دسـت ه ِ
ِ
نخبـگان در بـاب آغـاز مـاه مهـر بـا شـادی و
سـرور میسـرایند ،بلکـه کال عاشـق پاییزنـد
و در پاییـز ذوقشـان میشـکفد .البتـه بـرای
جمعـی از هنرمنـدان فصـل پاییز فرقی با سـه
فصـل دیگـر نـدارد ،امـا از آنجـا کـه در عرف
هنرمنـدان جـا افتاده کـه پاییز فصل شـاعران
و هنرمنـدان اسـت ،هرگـز حـال دلشـان را بـا
دیگـران در میـان نمیگذارنـد و خـود را از
عشـاق سـینهچاک پاییـز معرفـی میکننـد.
البتـه از آنجـا که ریا هرگـز در بین هنرمندان
دیـده نمیشـود و هنرمنـدان بـدون اسـتثنا
چنانکـه مینماینـد هسـتند ،ایـن یـک قلـم
ریـا را نادیـده میگیریـم.
بیماری پاییز چه دردی دارد
دردی که به آن فکر نکردی دارد
دکتر نشدی وگرنه میدانستی
پاییز بهاریست که زردی دارد

کفشهایم کو؟

ِ
نسبت دو دسته از نخبگان
تا اینجای مطلب،
با پاییز را بررسی کردیم .دو دسته یادشده به
شکل مستقیم یا غیرمستقیم با شعر ارتباط
داشتند .اما بخش سوم اختصاص دارد به
کسانی که شعر و غزل نمیتونه وصفشون کنه.
این بخش از نخبگان منتظرند تا فصل پاییز از
راه برسد تا بوتها و پوتینها و چکمههایشان
را که در پستوی خانه نهان کرده بودند ،بیرون
بیاورند و در کسوت پایافزار از آن استفاده
کنند .این دسته از نخبگان انسانهای بسیار
دقیق و منظمیاند و تیپ خود را با تقویم
هماهنگ میکنند و دمای هوا نمیتواند آنان را
از نظم زندگی دور کند .چه بسا در اوایل پاییز
در دمای 30درجه سانتیگراد ،چکمه پا کنند
و هرچند هنوز هوا اصال سرد نشده ،بازار گشت
ارشاد را گرم کنند.
عجب رنگی! تماشا کن هوا را
ببین این آسمان باصفا را
خزان فصل قشنگ سربهزیریاست
نبین پوتین و بوت و چکمهها را 
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اخبار خارجی

طراحی یک گوی شیشهای
برای تولید آب آشامیدنی
درکالیفرنیا

1

خورشیدی میتوان تا 500
هزار گالن آب آشامیدنی در
سال تولید کرد .گوی شفافی
که توسط محققان کرهای برای
استفاده در کالیفرنیا ساخته
شده ،دارای سطحی کامال صاف
و شفاف است و قطری حدود
 130فوت دارد .در سطح این
گوی پنلهای خورشیدی تعبیه
شده است که انرژی مورد نیاز
را از نور خورشید دریافت کرده
و در خود ذخیره میکند .این
انرژی در داخل گوی از طریق
دو فرایند تبخیر و تقطیر آب
دریا را به آب آشامیدنی و قابل
استفاده برای انسان تبدیل
میکند .گوی شیشهای در حال
حاضر از طریق پیادهراه ساحلی
سانتامونیکا قابل دسترسی است
و روی سطح آن به شیوهای
هوشمندانه با تصویر جانورانی
تزیین شده است که در حال
حاضر به دلیل اقدامات انسانی و
تغییرات آبوهوایی و ...منقرض
شدهاند.

گروهی از مهندسان معمار
از شرکت هریم کره جنوبی
موفق به ساخت نوعی گوی
شیشهای شدهاند که امکان
تصفیه آب را فراهم میکند.
این پروژه که با هدف تصفیه
آب در اسکله سانتامونیکا در
ایالت کالیفرنیای آمریکا ابداع
و اجرایی شده است ،بهعنوان
فینالیست نهایی رقابتهای
دوساالنه معماری «برنامه ایجاد
هنر زمینی» انتخاب شده است.
این طرح گوی براق نام دارد و
با هدف بهرهگیری از هنر برای
تولید انرژی طراحی و
مشرتک
ساخته همکاری
شده است .از آنجا که ایالت
کالیفرنیای آمریکا در سالهای مایکروسافت و بنز برای
آینده با مشکل کمآبی روبهرو تبدیل خودرو به دفرت کار
خواهد بود ،تولید آب با انرژی
کمتر و با استفاده از روشهای
مقرونبهصرفهتر یکی از اهداف
برگزاری این سری از مسابقات
در سال  2016بوده است تا
انرژی الزم برای تولید آب و
انتقال آب به منازل و ...کاهش
یابد .گفته میشود با استفاده در نمایشگاه ایفا که بهتازگی در
از این سیستم و همچنین برلین برگزار شده است ،شرکت
بهرهگیری از پنلهای انرژی مایکروسافت و مرسدس بنز از
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پروژهای مشترک رونمایی کردند
که با هدف ترکیب ویژگیهای
خالقانه دنیای آیتی و صنعت
خودروسازی انجام میشود.
ویژگیهای خالقانهای که قرار
است توسط مایکروسافت به
خودروهای شرکت مرسدس
بنز اضافه شود ،از شش ماه بعد
در این خودروها قابل نمایش و
استفاده خواهد بود .بنابر اعالم
شرکت مایکروسافت سیستم
اطالعاتی جدیدی که به این
خودروها اضافه شده است،
پشتیبانیمایکروسافتاکسچینج
نام دارد که با بررسی اطالعات
تماس قبلی ،برنامه کارهای
روزانه و تقویم شما این امکان را
به خودرو میدهد تا پیشنهادات
جالبی را در مورد مسیر سفر،
مقصد و ...ارائه دهد .همچنین از
این پس خودروهای مرسدس بنز
مجهز به سیستم تماس صوتی
خواهند بود که این امکان را به
افراد داخل خودرو میدهد تا بر
اساس تقویم کاری و اطالعات
تماسی که در سیستم پشتیبانی
مایکروسافت اکسچینج وجود
دارد ،از داخل خودرو و از طریق
سیستم تماس خود خودرو،
با افراد مختلف تماس بگیرند
و جلسههایشان را به صورت
تلفنی برگزار کنند .ویژگیهایی
که مایکروسافت به خودروهای
مرسدس بنز اضافه کرده است،
باعث شده تا این خودروها به
نوعی تبدیل به دفتر کار شخصی
افراد پرمشغلهای شوند که روزانه
مجبورند صدها دقیقه از وقتشان
را داخل اتومبیل بگذرانند.

ناامیدی عامل مرگ زودرس
دانشجویان

3

بررسی نتایج  160پژوهش
دانشگاهی که طی سالهای
اخیر درخصوص عوامل موثر بر
شادی و فاکتورهای ازبینبرنده
شادی و نشاط در زندگی انجام
گرفته ،نشان داده است که افراد
شاد بیش از سایر همنوعان
خود زندگی میکنند و کیفیت
زندگی و سطح سالمت جسمی
و روانیشان نیز بیشتر است .بر
اساس نتایج این بررسی که در
ژورنال علمی Applied Psy�  
 chologyمنتشر شده ،هشت
گروه مختلف از مطالعات انسانی
و حیوانی که درخصوص کیفیت
و رفاه در زندگی انجام شده،
نشان داده است که شادی بیشتر
منجر به افزایش طول عمر بشر
میشود .دکتر اد دینر ،سرپرست
این گروه تحقیقاتی که از
پژوهشگران موسسه معتبر
گالوپ نیز هست ،در این زمینه
میگوید :بررسیهای جمعیتی
نشان میدهد که شاد بودن،
نداشتن استرس ،عدم ابتال به
افسردگی و ...باعث افزایش طول
عمر و همچنین کیفیت زندگی
جمعیتهای مختلف میشود.
بر اساس این مطالعات که روی

بیش از  5000دانشجو طی یک
دوره زمانی  40ساله انجام شده،
افراد بدبین و ناامید یا آنهایی
که دچار افسردگی هستند،
زودتر از سایر همکالسیهایشان
میمیرند.

اولین قدمهای ناسا برای
ساختبیامرستانیدرفضا

4

ناسا بهتازگی اعالم کرده است
که قصد دارد برای تامین
احتیاجات فضانوردانی که در
حال همکاری با این سازمان
هستند ،بیمارستانی را در
فضا راهاندازی کند .درواقع
هدف اصلی این پروژه بررسی
و شناسایی احتیاجات فوری
پزشکی فضانوردان در شرایطی
است که میلیونها کیلومتر
از کره زمین دور هستند و
ممکن است در موقعیتهای
پیشبینینشده قرار بگیرند
و نیاز به اقدامات فوری و
اورژانسی داشته باشند .در این
حالت اگر نیازهای پزشکی
فضانوردان بهویژه در سفرهای
بلندمدت از پیش تعیین شده
باشد ،هنگام وقوع حوادثی
نظیر حمالت قلبی و ...میتوان
کمکرسانی به فضانوردان را با
سرعت باال انجام داد و از بروز

آسیبهای شدید پیشگیری
کرد .این ایده از زمانی شکل
گرفته است که با افزایش زمان
سفرهای فضایی و طوالنی
شدن زمان اقامت فضانوردان
در فضا و همچنین ایجاد امکان
سفرهای عمیقتر ،احتمال بروز
تروما و سایر بیماریها که به
صورت حاد فضانوردان را تهدید
میکند ،افزایش داشته است.
کارشناسانی که در حال حاضر
برای راهاندازی این بیمارستان
فضایی با ناسا همکاری میکنند،
معتقدند که ماموریتهایی
مانند سفر به مریخ که مستلزم
حضور فضانوردان در مدتهای
طوالنیتر در شرایط خاص
سفرهای فضایی است ،نیازمند
این است که از قبل اقدامات
الزم برای افزایش ایمنی
فضانوردان در طول سفر در نظر
گرفته شود .در حال حاضر این
کارشناسان به دنبال روشهایی
هستند که بتوانند سطح سالمت
فضانوردان را در طول سفرهای
اکتشافی طوالنی در فضا ارتقا
دهند ،چون هماکنون اگر
فضانوردی در طول سفر دچار
مشکل شود ،باید طی یک سفر
 12ساعته به کره زمین منتقل
شود تا بتواند تحت مراقبتهای
درمانی قرار گیرد و این مسئله
میتواند تهدیدی برای سالمت
او باشد .هدف اصلی و نهایی این
پروژه تدوین دستورالعملهای
مراقبتهای سالمتی و بهداشتی
برای فضانوردان و گسترش
امکان انجام آزمایشات مختلف
در فضا و همچنین استفاده از
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اخبار خارجی

خدمات بهداشتی و پزشکی و
درمانی در شرایطی است که
فضانورد به هر دلیل ارتباط خود
را با مرکز فرماندهی در کره
زمین از دست داده است.

کنرتل آلزایمر را با تلفن
همراهبهدستبگیرید

اپلیکیشن تعادل ،آخرین اخبار
و اطالعات بیماری آلزایمر
را نیز در اختیار کاربران قرار
میدهد و آنها را با ویژگیهای
بیماری و عالیم و عوارض آن
آشنا میکند تا بتوانند از عضو
بیمار خانواده که عاشقانه
دوستش دارند ،به بهترین نحو
مراقبت کنند.

تشخیص رسطان مری،
 10سال قبل از ابتال
ممکن شد

5

مراقبت کردن از سالمندان
در منزل کار چندان سادهای
نیست ،بهخصوص وقتی شما
نمیتوانید برنامههای روزانهتان
را جوری تنظیم کنید که تمام
ساعات شبانهروز ،نزدشان
بمانید .این مسئله وقتی تبدیل
به یک معضل جدید خانوادگی
میشود که پدر یا مادر مسن
شما دچار بیماریای مثل
آلزایمر هم شده باشد .به
ن خاطر است که مرکز
همی 
ملی آلزایمر در آمریکا،
اپلیکیشنی را طراحی کرد ه و
امیدوارند استفاده از این برنامه،
کمکرسانی به مبتالیان به
بیماری فراموشی را تسهیل
کند .کاربران این اپلیکیشن
بهراحتی میتوانند اوضاع محل
زندگی فرد سالمند را تحت
کنترل داشته باشند ،بدون
اینکه مجبور باشند  24ساعته
پهلوی او بمانند .عالوهبراین

6

پژوهشگران انگلیسی دانشگاه
سوانسی بهتازگی موفق به
ابداع روشی شدهاند که به
کمک آن میتوان احتمال
بروز سرطان مری را  10سال
پیش از زمانی که سلولها
در این ناحیه سرطانی شوند،
شناسایی کنند .پایه و اساس
این روش برای تشخیص
زودهنگام سرطان مری،
بررسی وضعیت سلولها در
بافت مری و تعیین تعداد
سلولهایی است که جهش
پیدا کردهاند .درواقع تعداد
سلولهای جهشیافته در بدن
یک فرد سالم اندک است ،اما
در بدن افرادی که مستعد
ابتال به سرطان هستند،
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تعداد این سلولها بیش از
 10برابر افزایش مییابد .این
محققان برای اولین بار در
دنیا موفق شدهاند آشکارساز
سلولهای جهشیافته را
در آزمایشگاه بسازند .این
سیستم که آشکارساز دود
نام دارد ،با استفاده از یک
نمونه آزمایش خون میتواند
احتمال بروز هرنوع جهش
ژنتیکی را در گلبولهای قرمز
خون آشکار کند .در حال
حاضر این محققان آشکارساز
خون را تنها برای شناسایی
جهش در سلولهای بافت
مری مورد استفاده قرار داده
و نتایج مثبتی را نیز دریافت
کردهاند .اما امیدوار هستند
بهزودی بتوانند با استفاده از
همین سیستم احتمال بروز
سرطان لوزالمعده یا پانکراس
را نیز پیش از سرطانی شدن
سلولهای آن تخمین بزنند.
یکی از اصلیترین ویژگیهای
سیستمی که توسط این
محققان ابداع شده است،
کمهزینه بودن آن است،
بهطوریکه هر کس تنها با
صرف  35پوند میتواند از
امکان تشخیص زودهنگام
سرطان بهرهمند شود .در این
حالت بیماری مهلک سرطان
خیلی زود و حتی قبل از
اینکه هر گونه عالمت بالینی
برای فرد ایجاد کرده باشد،
شناسایی میشود و درنتیجه در
هزینههای بهداشتی و خدمات
پزشکی نیز صرفهجویی زیادی
ایجاد خواهد شد.

ماه یهای پولکدار منبع
برقمیشوند

7

نتایـج مطالعـات تـازه
دانشـمندان دانشـگاه جوادپـور
هنـد کـه در ژورنـال علمـی
�Let

Physics

Applied

 tersبـه چـاپ رسـیده اسـت،
حاکـی از موفقیـت ایـن
محققـان بـرای تولیـد نیـروی
بـرق از فلـس ماهـی اسـت .در
حـال حاضـر ماهـی یکـی از
منابـع عمـده غذایـی در هنـد
محسـوب میشـود و بر اسـاس
گزارشهای آماری منتشرشـده
در سـال  2014میلادی مردم
در ایـن کشـور سـاالنه حـدود
 3.7میلیـون کیلوگـرم ماهـی
مصـرف میکننـد کـه طبیعتـا
پسـماندهای زیسـتی زیادی از
خـود به جـا میگذارد .مسـئله
اسـتفاده بهینـه از همیـن
پسـماندها بوده که باعث شـده
محققـان دانشـگاه جوادپـور به
فکر توسـع ه روشـی برای تولید
بـرق از پسـماندهای زیسـتی
بهجامانـده از ماهیهایـی
بیفتنـد کـه هـر روز صدهـا
نمونـهاش خـوراک شـهروندان
هنـدی میشـود .ایـن
پژوهشگـران میگوینـد کـه

فلـس ماهیهـا دارای نوعـی
الیـاف از جنـس کالژن اسـت
کـه خاصیـت پیـزو الکترونیک
دارد .بـه ایـن معنـا کـه اگـر
تحـت اعمـال نیـرو یـا فشـار
قرار گیـرد ،میتـوان از آن برق
تولیـد کـرد .ایـن فراینـد که از
نظـر علمـی دمینرالیزاسـیون
نـام دارد ،شـامل خـارج کردن
مـواد معدنـی ازجملـه خـارج
کـردن یـون کلسـیم و فسـفر
از استخوانهاسـت کـه باعـث
میشـود بافتـی شـفاف و
انعطافپذیـر ایجـاد شـود و در
این مرحله بـا اعمال یک روش
خـاص بافـت تبدیـل بـه یـک
ژنراتـور در ابعـاد نانـو میشـود
و نیرویـی معـادل انـرژی الزم
بـرای روشـن کـردن  50المپ
الایدی بـا ایـن روش قابـل
تولید اسـت .اهمیت ابـداع این
روش توسـط محققـان هنـدی
توسـعه روشهـای سـاخت
دسـتگاههای الکترونیکی است
کـه بـا انـرژی کار میکنند که
توسـط خـود دسـتگاه تولیـد
شـده اسـت و نیـاز بـه منبـع
انـرژی از بیـرون نـدارد.

خانمهـا استرس بگیریـد،
میمیریـد!

8

محققــان درخصــوص ســامت
قلبــی بــه خانمهــای
میانســال هشــدار داده و
میگوینــد از بعــد از ســن
 50ســالگی اســترسهایی
کــه ممکــن اســت بــه دلیــل

بیمــاری اعضــای خانــواده یــا
مــرگ نزدیــکان بــرای خانمهــا
بــه وجــود بیایــد ،باعــث
میشــود ریســک حملــه قلبــی
بــرای خانمهــا تــا  65درصــد
افزایــش یابــد .پژوهشگرانــی
کــه ایــن مطالعــه را انجــام
دادهانــد ،میگوینــد مشــکالت
مالــی و اقتصــادی خانــواده نیز
میتوانــد بــه همیــن نســبت
بــر ایجــاد بیماریهــای
قلبــی و عروقــی در خانمهــا
اثــر داشــته باشــد و آنهــا را
بــا خطــر ســکته نیــز مواجــه
میکنــد .ایــن مطالعــه بــا
بررســی بیــش از  280زن در
آمریــکا انجــام شــده و حاکــی
از اثــرات منفــی اســترس بــر
ســامت سیســتم قلبــی و
عروقــی در بانــوان اســت .دکتر
میشــل آلبــرت ،سرپرســت
ایــن گــروه تحقیقاتــی و اســتاد
دانشــگاه کالیفرنیــا ،در ایــن
زمینــه میگویــد مشــخص
نیســت کــه زنــان در برابــر
اســترس آســیبپذیرتر از
آقایــان هســتند و بــه دلیــل
مواجهــه بــا حــوادث اســترسزا
زودتــر سالمتیشــان را از
دســت میدهنــد ،یــا اســترس
در خانمهایــی شــایعتر اســت
کــه از حمایتهــای اجتماعــی
کمتــری برخــوردار هســتند
و بــه همیــن خاطــر بیشــتر
لطمــه میخورنــد.
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حاکیت ت ج� ی ز
و� روا و ن�روای دمکرده و جوشانده
داستان

دوا درمون
 شـرمیـن نادری 

تـا یادمـه بزرگترهـا بـرای دلدرد همیشـگی
مـن داشـتن چیز میـز تجویـز میکـردن ،تو از
عـرق نعنـاع و بومادرون بگیر تـا چایی دارچین
و چایـی زنجبیـل و هفـت گیـاه و رانیتیدیـن.
دایـی میگفـت روی شـکم بخـواب ،اون یکـی
دایـی میگفـت دمـر بخـواب زیـر سـرت رو
بالـش بلنـد بـذار ،بابـام فقـط میگفـت ولـش
کـن خـودش خوب میشـه .عمه بابـام هم که
نـور علـی نـور بـود .به هـر دلیلـی یـه دمکرده
چهـل گیـاه بهت مـیداد ،اصن از بیـخ دندونت
تـا معـده چنـان میسـوخت کـه دیگـه یـادت
میرفـت دردت چـی بـوده .البتـه خودمونیـم
واسـه سـرماخوردگی خوب بود .مـادر هم توی
هرچـی دسـتش میاومـد ،نعنـاع میریخـت،
ای خـدا ،چایـی نعناع ،عـرق نعناع ،جوشـونده
نعنـاع ،ماسـت با نعنـاع ،دوغ با نعناع ،سـاالد با
نعنـاع ،درد بـا نعنـاع ،دلدرد با نعنـاع .همینم
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شـده بـود کـه همـه عمـرم از نعنـاع و آدامس
نعناعـی و طعـم نعناعی بـدم میاومـد و تا دلم
درد میگرفـت ،کـه خیلـی هم پیـش میاومد،
اصلا درد رو بیخیـال میشـدم و مـیزدم
بـه کوچـه .چـه میدونـم ،میرفتـم پشـت
بـوم ،پشـت کولرهـا قایـم میشـدم .میرفتـم
زیرزمیـن زیـر میـز پینـگ پونـگ چمباتمـه
مـیزدم و دعـا میکـردم بـاز سـر نرسـن و منو
نبـرن کـه عیـن مـوش آزمایشـگاهی عصـاره
یاجـوج و ماجـوج تـو حلقـم بریـزن و دلـم رو
بسوزنن.
 این بچه نیستا ،باز دلش درد گرفته؟ آخه ننه تو چرا گم و گور میشی؟ بچه از زیر میز بیا بیرون. ببیـن چـه جوشـونده خوشمـزهای واسـتدرسـت کردم ،بـوی کاکوتی مـیده ،اما مزهش
عالیـه ،بیـا ،بیا.

اون وقـت همهشـون میرسـیدن بـا قدهـای
دراز و کوتاهشـون و منـو کـه دلدردم بـهکل
یـادم رفتـه بـود و بـه در و دیـوار لگد مـیزدم،
بـه زور کتـک و مهربونی و قربـون صدقه و پس
گردنـی میگرفتـن و باز روز از نـو و روزی از نو.
اینقـدر تـوی شـکمم انـواع و اقسـام دواهـای
هفـت رنـگ و بـودار و مـزهدار میریختـن کـه
شـکم بدبختـم میشـد خیـک بـاد ،میافتـادم
گوشـه اتـاق و شـروع میکـردم بـه نالـه.
بعــدش امــا اونهــا انــگار خیالشــون راحــت
میشــد کــه مــن دســت از وحشــیبازی
برداشــتم و البــد آروم گرفتــم و میرفتــن
ســرکار خودشــون کــه مــن میمونــدم و
دلدرد و شــکم پــر از قــرص و دوا و مایعــات
خوشبــو .خالصــه تــا بیــام و هضــم کنــم و
چــه میدونــم دردم رو یــادم بــره ،ســاعتها
از عمــرم گذشــته بــود.
همـه اینهـا تـا روزی بـود کـه پسـرخاله کـه
شـاهد عینـی همـه جفتـک چهارکشهای من
بـا اهالـی خونـه بـود ،منو به گوشـهای کشـید
و گفت:
 چرا میجنگی باهاشون؟ خـب تـو خودت یـه قطـره از اون جوشـوندهرو بخـور ،مـزه زهـر مار مـیده ،قرصهـا ،دواها
همهشـون جهنمیان.
 مگه تو زهر مار خوردی؟ یـه چیزیـه مثـل همیـن ،زهـرهـاچ زنبـورعسـله.
 بهـت میگـم باهاشـون نجنـگ ،هرچـیدادن بهـت قبـول کـن ،خـودت رو بـزن بـه
موشمردگـی دسـت از سـرت برمـیدارن.
اینو گفت پسـرخاله ،یه روز عصر پای تلویزیون
و بعـدم عیـن آرتیسـتهای فیلـم وسـترن تـو
افـق گـم شـد و منـم تصمیـم گرفتـم اجـراش
کنـم .همینـم شـد کـه دفعـه بعـد کـه دلدرد
گرفتـم ،یعنی همون شـبش ،که البته پسـته و
بـادوم زیـاد خـورده بـودم ،افتادم گوشـه خونه
و برعکـس همیشـه کـه گـم و گـور میشـدم،
شـروع کـردم بـه آه و ناله.
قیافـه بزرگترهـا دیدنی بـود ،انگار دماغشـون

سـوخته بـود ،چـون نـه جیـغ و بیـدادی تـو
کار بـود ،نـه گریـه و التماسـی .مـن هرچـی
بهـم مـیدادن ،بـا قیافـه مظلـوم فرو مـیدادم
و همونجـا دسـت رو دل نشسـته بـودم و
نگاهشـون میکـردم .اون وقـت بـود کـه دیگه
حالـم بـه قـدری بـد شـد کـه چشـمهام همـه
چـی رو دو تـا میدیـد ،بزرگترهـا هـم دسـت
از سـرم برداشـتن و هرکـدوم رفتـن گوشـهای
نشسـتن به تماشـا .دسـت آخـر بابـام که دلش
سـوخته بـود ،گفـت ماشـاهلل همهتـون یـه پـا
دکترین ،دسـت از سـر بچـه برداریـن .خودش
هـم بلنـد شـد تلفـن زد به همسـایه بغلـی .یه
آقـای قدبلنـد اتوکشـیده کـه میگفتـن درس
گیاهشناسـی خونـده ،چـه میدونـم دکتـر
گیاهیـه و دوا درمـون سـنتی میکنـه .آقاهـه
هـم درو بـاز کـرد ،اومد تـو و حیران به لیسـت
داروهایـی کـه من خـورده بـودم ،گـوش داد و
بعـدم عیـن لبـو قرمـز شـد و جـوری همـه رو
دعـوا کـرد کـه هیچکـس جرئـت جیـک زدن
نداشـت .بـه مـادرم گفت معـده بچـه ورم داره،
اصلا نبایـد اینقـدر عـرق نعنـاع تـو حلقـش
میریختـی .بـه مادربزرگـم گفـت شـیش تـا
رانتیدیـن یعنـی دوزش مناسـب یـه متـر بچه
اسـت؟ بـه زندایـی گفـت خانـم کاکوتـی و
بابونـه خوبـه ،منتهـا نـه بـه قـد یـه تغـار .بعد
هـم هرچـی داروی تاریـخ مصـرف گذشـته
معـده تـو یخچالمـون بـود ،ریخـت تـو سـطل
آشـغال .خالصـه معلـوم شـد خانـدان محتـرم
مـا منـو بـا بشـکه اشـتباه گرفتـه بودن .شـاید
هـم خیـال میکردن تـوی معده ما یـه درختی
درحـال جوونـه زدنـه میخواسـت پـا بگیـره.
نمیدونـم ،از دکتـر اصـرار ،از اونهـا انـکار،
معلـوم شـد جوشـونده چهـل گیاهشـون هـم
درمـون سـرماخوردگی بـود .دسـت آخـر دکتر
تجویـز همـه رو بـرای معـده مـن ممنـوع کرد
و یـه سـری آزمایش داد و خودش واسـم دوای
خونگـی درسـت کـرد و تـوی گوشـم گفـت:
شـانس بیـاری خـودت بعدا متخصص پزشـکی
گیاهـی بشـی و انتقـام ایـن شـکم پـر از عـرق
نعنـاع رو از خاندانـت بگیـری.
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سخن آخر

یک دستیا ِر زمینی...
 سـید حسـین متولـیان 

نمیدانم علم تا کجا پیش خواهد رفت؟
نمیدانم مهندسی ژنتیک تا جایی خواهد رسید
که توی صفتهای انسانی دست ببرد و آدمها را
جور دیگری بسازد یا نه...؟
نهتنها من ،بلکه هیچکس دیگری هم نمیداند
که آدمها یک روز میتوانند پشت شیشههای
آزمایشگاه آدم دیگری را بسازند یا نه؟
یا حتی کسی نمیداند بشر چه زمانی میتواند
ماشینی بسازد که با آن به جهانهای موازی سفر
کند و ابعادی را که در آن اسیر است ،بشکند...؟
اما یک چیز را خوب میدانم:
اگر آن روز از راه برسد ،من توی خیلی چیزها
دست خواهم برد...
مثال به آدمها چند فرصت میدهم تا به گذشته
سفر کنند و اشتباهاتشان را جبران کنند ...به
کسانی که باید ،دوستت دارم بگویند ،کارهایی
را که نباید بکنند ،خط بزنند ...یا اصال پاککنی
میسازم که بشود با آن اشتباهات را پاک کرد...
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به هر انسان چند آرزوی مستجاب میدهم تا هر
کجا دلش خواست ،آن را خرج کند...
از توی صفتهای آدم دروغ و نامهربانی را
پاک میکنم و به جایش فداکاری و عشق توی
ژنهای احساس آدمها کار میگذارم!...
اصال مرز میان عالم فرشتگان و شیاطین
و آدمها را برمیدارم تا همه ببینند با هر
خطایشان چه کسانی میخندند و چه
قلبهایی میشکنند!...
راستی خداجان!
به یک دستیار کوچک نیاز نداری؟
قول میدهم به هیچچیز دست نزنم ...فقط آرام
و بیصدا پیشنهادهایم را در گوشهایت خواهم
گفت...
دستکم مطمئن میشوم که تو کسی را داری که
حرف دل ما زمینیها را هر شب برایت میگوید...
راستی
دستیار تو بودن عجب کیفی دارد...

ماهنامهخبری،علمی،آموزشی
تحلیلیبنیادملینخبگان

saramad

هنامه سرآمد

ه اشتراک ما

برگ

کد پستی  10رقمی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:


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

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

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