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از تمام خلق یک تن صوفیاند
 پـرویـز کـرمـی 

همـه قـرار نیسـت نـوآور یـا «کارآفرین» شـوند،
اگرچـه همـه میتواننـد در رشـد و رونـق تولیـد
ملی و در توسـعه و پیشـرفت کشـور سهیم شوند
و نقـش موثـر ایفا کننـد .از آن جهـت که ممکن
اسـت تاکیـد فـراوان بـر نـوآوری و کارآفرینی ،بد
تعبیر شـود و همگان را به صرافت ابداع و نوآوری
فکرنشـده بینـدازد ،خوب اسـت در اینبـاره تذکر
دهیـم کـه کارآفرینـی یـک کار تخصصی اسـت
و تنهـا عـدهای از افـراد مسـتعد آن هسـتند .اگر
همه آحـاد جامعه مبتال بـه خودکارآفرینپنداری
شـوند ،حاصلش تضییع سـرمایه و انـرژی و وقت
عمومـی خواهـد بـود .در حوزههـای دیگـر هـم
همینطـور .معلمـی یـک فضیلـت اسـت و بـه
تعبیـر امام خمینـی(ره) شـغل انبیاسـت .اما این
ردایـی نیسـت کـه برازنده هـر قامتی باشـد .عده
کمـی جنم معلمـی دارند کـه اگر خـوب آموزش
ببیننـد و در مسـیر صحیح قرار بگیرنـد ،آن وقت
میتواننـد در زمـره بهتریـن معلمها قـرار بگیرند.
خداونـد بـه هـر کسـی اسـتعداد ویـژهای داده
اسـت کـه اتفاقـا کار جامعـه با همین اسـتعدادها
راه میافتـد .جامعـه خـوب هـم نیـاز بـه خیاط و
قصـاب و معلم و شـوفر و وزیر و وکیـل دارد و هم
نیـاز بـه دانشـمند و نـوآور و مختـرع و کارآفرین.
مدیـران هوشـیار جامعـه روی همـه اسـتعدادها
سـرمایهگذاری میکننـد و شـرایط تربیـت و
تعلیـم و پـرورش اسـتعدادها را فراهـم میآورنـد.
بدتریـن اتفـاق این اسـت کـه آدمی نتواند «سـر
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جـای خـودش» بنشـیند و مجبـور شـود تحـت
تاثیـر تبلیغـات مبالغهآمیـز یـا جبـر موقعیت به
کار و بـاری مشـغول شـود کـه هیـچ مطابقتی با
عالقـه و اسـتعداد خـدادادیاش نـدارد .در زمـان
نوجوانـی مـا ،تبلیغـات و رغبـت خانوادههـا بـه
ایـن سـمت و سـو رفتـه بـود کـه بچههـای خود
را برای پزشـکی و مهندسـی تربیـت کنند ،غافل
از اینکـه آیـا اصلا ایـن بچههـا دارای اسـتعداد
پزشـکی و مهندسـی هسـتند یا نـه .خیلیها که
بـه ادبیات و علوم انسـانی عالقه داشـتند ،مجبور
شـدند بهخاطر میـل و رغبـت دیگـران ،و مهمتر
از همـه تحـت تاثیـر تبلیغات و جـو عمومی عمر
خـود را در رشـتههایی غیـر از ادبیـات و علـوم
انسـانی هدر بدهند .یکباره آدمی در میانسـالی
چشـم بـاز میکنـد و میبیند در جایگاهی اسـت
کـه نـه دوسـتش دارد ،نه مفید اسـت و نه خودی
میتوانـد نشـان دهد.
درسـت بـه همان شـکلی کـه در سـالهای قبل
پزشـکی ارج و قـرب خاصی پیدا کـرده بود و پدر
و مادرهـا میکوشـیدند بچههـای خـود را به این
سـمت و سـو سـوق دهند ،حاال هـم کارآفرینی،
نخبگـی یـا دانشـمند شـدن ارج و قـرب پیـدا
کـرده و ایـن خطـر در کمیـن جامعـه اسـت که
تحـت تاثیر تبلیغات همـگان را به ایـن مقامها و
موقعیتهـا بکشـانیم ،بیآنکه زمینـهاش فراهم
باشـد .بایـد از گذشـته درس گرفـت و راه را بـر
تکـرار خطرها بسـت .ما چندین و چنـد بار زمان

و هزینههـای گـزاف را بابت همیـن «ترغیبهای
تبلیغاتـی» از دسـت دادهایـم .یکـی از مشـکالت
جـدی بنگاههـای زودبـازده ایـن بـود کـه خیلی
از صاحبـان ایـن بنگاههـا اصلا بـرای ایـن کار
سـاخته نشـده بودند و غالبا به سودای تسهیالت
فوقالعـاده و شـرایط بیش از حد مطلـوب به این
سـمت آمـده بودنـد .کار ایـن گروه بهسـرعت به
خنس خورد و نهتنها نتوانسـتند در کار و کسـب
خـود موفق شـوند ،بلکه باعث شـدند دیگران هم
کـه حقیقتا اینکاره بودند و به پیشرفتشـان امید
میرفت ،به زحمت و دردسـر بیفتنـد و درنهایت
کار بـه جایی برسـد کـه کل پـروژه به هـوا برود.
در جامعـه آمریـکا هـم اینطـور نیسـت که همه
از دم اسـتیو جابـز یـا بیل گیتس یـا والت دیزنی
باشـند .نـه .بـه تعبیر شـاعرانه از تمـام خلق یک
تـن صوفیانـد /مابقـی در سـایه او میزیند.
کار اصلـی جامعـه هم اتفاقـا همین اسـت که این
اسـتعدادهای برتـر ،نوآور و کارآفرینـان را پیدا کند
و شـرایط را بـرای پیشرفتشـان فراهـم آورد .وگرنه
وجـود تسـهیالت و اعطـای وامهای خـاص تبدیل
میشـود بـه مغناطیسـی کـه همـگان را بـه خود
میکشـاند .یعنی وجـود این مغناطیـس جامعه را
بـه تکاپـو میانـدازد کـه بـرای بهرهمنـد شـدن از
امکانـات و این تسـهیالت ،هر طوری هسـت ،خود
را در فراینـد کارآفرینی یا شـرکتهای دانشبنیان
یـا بنگاههـای اقتصـادی بینـدازد .امـا هـزار نکتـه
باریکتـر از مـو اینجاسـت .درسـت اسـت کـه
جامعـه بایـد بـه کارآفرینـان رسـیدگی کنـد و به
آنهـا امکانات و تسـهیالت بدهد ،امـا تجربه ثابت
کـرده کـه اتفاقـا کارآفرینی خیلی هم بـه امکانات
و تسـهیالت احتیـاج نـدارد .آسـیب جـدیای که
ممکن اسـت جامعـه رو به پیشـرفت مـا را تهدید
کنـد ،همیـن اسـت کـه ممکن اسـت تبلیغـات و
سیاسـتهای تشـویقی کار دسـتمان بدهـد و تب
کاذب ابـداع و خالقیـت را بـه جان مـردم بیندازد.
یـک کارآفریـن و مبدع واقعی جنمـی دارد که اگر
هـزار بـار هـم زمیـن بخـورد ،بـاز بـار هـزار و یکم
برمیخیـزد و کارش را از سـر میگیـرد ،امـا بقیـه
بـا اولیـن شکسـتها ،افسـرده و مغموم میشـوند

و روی دسـت جامعـه میمانند .درسـت اسـت که
کارآفرینـی فضیلـت اسـت ،اما اسـتعدادهای دیگر
هـم کـم فضیلـت نیسـتند .مهـم ایـن اسـت که
در یـک جامعـه اوال هـر کسـی درسـت سـر جای
خـودش بنشـیند ،ثانیـا در آن جایـگاه بـه بهترین
وجـه خـود را نشـان بدهد .بحث سلسـله مراتب و
بـاال و پایین نیسـت .گاهی یک کارمنـد دبیرخانه
خـوب و راضـی و خلاق بـودن بهتر اسـت از مدیر
کل ناراضـی و بیخالقیـت .مهـم این اسـت که هر
کسـی در هر جا که هسـت ،نقش خودش را خوب
انجـام دهـد .حقیقتا کارمند دبیرخانـه خوب بودن
هیـچ کـم از مدیر خوب بـودن نـدارد .معنی اصلی
سـرآمد بودن هم همین اسـت که هـر کس در هر
جایی که هسـت ،خود را از سـطح عادی باال بکشد
و بـه مرتبـه نخبگـی برسـاند .جامعه خـوب فقط
کارآفریـن که نمیخواهـد .معلم و قصاب و شـوفر
و نقـاش و رئیـس و نویسـنده و شـاعر و پزشـک و
رفتگـر و باغبان خوب هم میخواهـد .این خوبها
وقتـی در کار و بـار خود نوآوری کننـد و طرحهای
نـو درافکننـد ،آن وقـت نخبههـای کارآفرینی هم
قـد علـم میکننـد و کارهایی میکنند کارسـتان.
البته آفت این رویه سـکون و افسـردگی در رضایت
دادن بـه آب باریکـه دولـت و پرهیـز از همت بلند
اسـت .خـدا را شـکر در نسـل جـوان تحصیلکرده
جنبوجوشـی دیـده میشـود کـه حکایـت از
«همت بلند» دارد .این نسـل امـروزی ،غالبا دنبال
آن نیسـتند تـا در گوشـه و کنـاری بـه اسـتخدام
دولـت دربیاینـد و بخـور و نمیـری حقـوق ماهانه
بگیرنـد .اکثـرا سـری پرشـور دارنـد و به کـم قانع
نیسـتند .این خـودش خیلی خـوب اسـت و برای
پیشـرفت جامعه چه نیروی محرکهای بهتر از این.
امـا بایـد سیسـتمی هوشـمند و فراگیر ،هـر کدام
از ایـن جوانهـا را درسـت بـر سـر جـای خـودش
بنشـاند ...اصال معنـای عدالت همین اسـت که هر
کسـی در جای خود قرار بگیـرد و به اندازه لیاقت و
اسـتعدادش امکانات و تسهیالت را جذب کند .این
وسـط بایـد مراقب تبلیغات باشـیم که یـک وقت
باالنـس جامعـه را به هم نزند و جامعه را به سـمت
و سـوهای کاذب نکشاند .
سرآمد /شماره بیستونهم /آبان نود و پنج
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یادداشت

چرا ما به عمل نیاز ی
دار�؟ یآ� بدون دانش ن�توان اکر دنیا را راه انداخت؟

پرسشی برای فردا
 محـمد یوسـفنیا 

مـا چه نیازی به علم داریم؟ انسـان بـه آب و نان
و هـوا بـرای زندگـی نیـاز دارد ،امـا مگر کسـانی
کـه بیسـواد به دنیـا میآینـد و بیسـواد از دنیا
میروند کار و بارشـان راه نمیافتد و زندگیشـان
مختـل میشـود؟ مـن دو جین آدم میشناسـم
که اسـم و فامیلشـان را بهزور مینویسند و حرف
یومیهشـان را بهسـختی میزننـد ،امـا نهتنهـا
پولشـان از پـارو باال مـیرود بلکـه میتوانند صد
تـا مثـل مـن را بخرنـد و بفروشـند .چنـد وقـت
پیـش در یـک مهمانی آدمـی را دیدم کـه از هر
ده کلمـهای کـه به زبـان میآورد ،یـک کلمهاش
اشـتباه بـود .یعنـی اسـتعداد بینظیری داشـت
در پـس و پیـش گفتـن کلمـات و اظهارنظـر
کردنهـای بیمـورد و غلـط در موضوعاتـی کـه
سررشـتهای از آنها نداشـت .با این حال اعضای
حاضـر در مهمانـی چنـان هوایـش را داشـتند و
جلـوش دوال راسـت میشـدند کـه آدم خیـال
میکـرد با یکـی از اقطاب عالم همنشـین شـده
اسـت .کمی که گذشـت متوجه شـدم اسـتاد با
پـول ته جیبـش میتواند زندگـی همه حاضرین
در مهمانـی را زیـر و رو کنـد ،پـس بـه دیگـران
حق دادم اگر اشـتباهات دوسـتمان را زیرسبیلی
رد کننـد یـا وقتـی حـرف میزنـد ،بـا تعجب به
دهانش چشـم بدوزنـد .نمیخواهـم بگویم همه
مدعویـن آدمهـای متملـق چاپلوسـی بودنـد،
بلکـه معتقـدم ثـروت بـرای همـه آدمها شـأنی
مـیآورد  -یعنـی اینطـور پذیرفتـهام  -که خود
بـه خود مـورد احترام واقـع میشـوند .بگردید و
ببینیـد خودتان با یک آدم فقیـر رفتاری بهتری
8
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داریـد یـا با یـک آدم ثروتمند .گویـی یک قانون
نانوشـته غیراخالقـی اسـت کـه آدم بایـد هوای
پولدارها را بیشـتر داشـته باشـد .عرضـم این بود
که بیعلمی و بیدانشـی کسـی را نکشـته ،پس
ایـن ضـرورت کسـب علـم از کجا سـر و کلهاش
پیدا شـده است؟ مگر بسـیاری از این کشورهای
عربـی کـه بـا پـول نفـت پادشـاهی میکننـد،
علمشـان سـر بـه ثریـا کشـیده اسـت؟ مگـر
همیـن چیـن بـا صنعـت مونتـاژ  -یعنی رسـما
بـا کپـیکاری  -بـه یکـی از غولهـای اقتصادی
جهـان تبدیـل نشـد؟ حـاال از چیـن میگذریم،
چـون ظاهـرا بـا برنامهریزی کـه از لوازم توسـعه
اسـت ،قـدم در ایـن راه گذشـته اسـت ،امـا
کشـورهای عربـی چطـور؟ آیـا میتـوان آنها را
صاحبـان علـم و دانـش فرض کرد؟ اگـر موافقید
کـه آنهـا کشـورهای دانشـمند جهـان کنونـی
نیسـتند ،امـا نانشـان در روغن اسـت ،پـس این
حکـم ضـروری تولید دانـش از کجا آمده اسـت؟
واقعیـت این اسـت کـه مقدمه باال بـرای این بود
تـا بـا طرح پرسـش کمـی به آینـده فکـر کنیم.
همـه میداننـد کـه میشـود بـا اتـکا بـه پـول
نفـت  -یا هر پـول دیگری  -کشـور را اداره کرد،
بـه رونـق بازار رسـید و گلیـم زندگـی در دنیای
کنونـی را از آب بیـرون کشـید ،اما آیا کسـی که
فقط جلوی چشـمش را میبینـد آدم خردمندی
اسـت؟ ثروتهـای مـادی هرقـدر هم بـه آب کر
وصل باشـند ،روزی تمام میشـوند و نسـل از پی
نسـل میآیـد و ممکـن اسـت چیـزی از ثـروت
پدرانـش در دسـت نداشـته باشـد .تجربههـای

جهانـی ثابـت کردهانـد در دنیـای امـروز کسـی
منشـاء اثر اسـت که حرف داشـته باشد و علمش
زبانـزد باشـد .اگـر پـدران مـا  -یـا حتی پـدران
اروپاییهـا  -بـه جای دانش و هنر ،صرفا سـکه و
طلا برای فرزندان باقی میگذاشـتند ،آیا کسـی
میتوانسـت بـا اتـکا به سـابقه تاریخی بـه آینده
بیندیشـد؟ مگـر غیـر از ایـن اسـت کـه تمـدن
مـدرن ،محصـول رجوع بـه علم و فلسـفه یونان
و رم باسـتان اسـت؟ نکتـه دیگر اینکـه میتوان
همیشـه خـدا یک کپـیکار تنبل باقی مانـد ،اما
در همیشـه روی یک پاشـنه نمیچرخد .کسـی
کـه فقـط بـه امـروز فکـر میکنـد ،میتوانـد از
بـازار ماهـی بخـرد ،ولـی کسـی کـه گرسـنگی
فـردا را از یـاد نمیبـرد ،مـیرود و ماهیگیـری
میآمـوزد .ایـن سـادهترین مثـال بـرای جـدی
گرفتـن علـم و دانـش اسـت ،گرچـه حرفهـای
بهتـر را غالبـا زعمـای قـوم گفتهانـد .از جملـه
رهبـر معظـم انقالب اسلامی که چنـدی پیش
در جمـع نخبـگان جـوان گفته بودنـد« :حرکت
علمـی بـرای کشـور مـا یـک ضـرورت مضاعـف
اسـت؛ یـک نیـاز مضاعـف و مؤکـد اسـت .نیـاز
اسـت؛ چـرا؟ چـون علم ،عامـل عزت و قـدرت و
امنیـت یـک ملت اسـت  -کـه مختصـرا ً توضیح
خواهـم داد  -مضاعـف و مؤکد اسـت؛ چرا؟ چون
بـه ایـن وظیفـه در طـول صـد سـال از بهتریـن
زمانهـا عمـل نشـده؛ از دوران اواسـط قاجار که
نهضـت علمـی و نهضت صنعتی دنیـا اوج گرفته
و شـکوفا شـده بـود  -از اواسـط نیمـه دوم قـرن
نوزدهـم  -و علـم در شـکل اسـتعمار خـودش را

نشـان داده بـود ،غرب با دسـتیابی به ابـزار علم،
مشـغول اسـتعمار دنیـا شـده بـود .از آن روز -
تقریبـا صـد سـال یـا بیشـتر  -که وقـت بیداری
و هوشـیاری مـا بود ،ایـن وظیفه بـزرگ ،وظیفه
رشـد دادن علمـی کشـور ،بـه دالیـل گوناگـون
تعطیـل و متوقف شـد .عمـده دلیل هـم عبارت
بـود از :حاکمیت اسـتبداد ،حاکمیـت طاغوتها،
حاکمیـت سلاطین دستنشـانده ،ضعیـف و
زبـون .مـا وارث ایـن عقبماندگـی هسـتیم .لذا
تلاش مـا بایـد مضاعـف باشـد .پـس ،یـک نیاز
اسـت و ایـن نیـاز مؤکـد و مضاعف اسـت.
در ایـن زمینـه کـه علـم نیـاز اسـت ،شـماها
میدانیـد ،امـا خـوب اسـت مجـددا مـن ایـن
را بگویـم کـه حقیقتـا کشـوری کـه دسـتش از
علـم تهـی اسـت ،نمیتوانـد توقـع عـزت ،توقع
اسـتقالل و هویـت و شـخصیت ،توقـع امنیت و
توقـع رفـاه داشـته باشـد .طبیعت زندگی بشـر
و جریـان امـور زندگـی ایـن اسـت .علـم ،عزت
میبخشـد .جملـهای در نهجالبالغـه هسـت
کـه خیلـی جملـه پرمغـزی اسـت .میفرمایـد:
«العلـم سـلطان»؛ علم اقتدار اسـت« .سـلطان»
یعنـی اقتدار ،قـدرت« .العلم سـلطان من وجده
صـال و مـن لم یجده صیـل علیه»؛ علـم اقتدار
اسـت .هـر کـس ایـن قـدرت را به چنـگ آورد،
میتوانـد تحکـم کنـد ،میتوانـد غلبـه پیـدا
کنـد؛ هر کسـی این اقتـدار را به دسـت نیاورد،
«صیـل علیـه» ،بـر او غلبـه پیـدا خواهـد شـد؛
دیگـران بـر او قهـر و غلبـه پیدا میکننـد ،به او
تحکـم میکننـد ».
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دكتر محمد فرهادی نخبهای
است که سالهاست در
عرصه مدیریت کالن حوزه
علم و فناوری حضور دارد.
او بیشتر و بهتر از هر کسی
سرگذشت دانشگاهها و
رشتههای دانشگاهی و
راه پرپیچوخمی را که
برای توسعه دانشگاهها و
ایجاد رشتههای علمی و
کاربردی و دورههای دکتری
در دانشگاههای ایران طی
شده است ،میشناسد.
دكتر محمد فرهادی که
خود برگزیده جایزه عالمه
طباطبایی بنیاد ملی نخبگان
است ،اینبار در قامت وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری به
سوالهای «سرآمد» درباره
دانشگاه ،توسعه و مهاجرت
دانشجویان پاسخ داد.

 آقای دكتر فرهادی ،بهعنوان یک فرد نخبه که
سالهاست در حوزههای علمی و فناوری سرآمد بوده،
میخواهیم بدانیم از نظر شما مجله «سرآمد» چقدر
توانسته در حوزه نخبگان مفید واقع شود؟
نشریه «سرآمد» هم شکل و شمایل مناسبی دارد که باعث
میشود جاذبه بیشتری برای مخاطب داشته باشد و هم
به نظرم توانست ه به بخش عمدهای از اهداف مربوط به حوزه
نخبگی دست پیدا کند؛ با معرفی نخبگان و استفاده از تجارب
آنها و انعکاس و انتقال این تجارب .ضمنا توانسته بین نخبگان
ارتباطی برقرار کند .جای چنین نشریهای که بتواند چهرههای
ایرانی و خارجی نخبه و محققان و کارآفرینان و کسانی را که
دستاوردهایی در حوزه علم و فناوری داشتند معرفی کند ،در
حوزه نشریات علم و فناوری خالی بود و نشریه «سرآمد» توانسته
است بهخوبی این جای خالی را پر کند.
 به نظر میرسد یک مشکل جدی در همه بخشها در
کشور وجود دارد و آن اینکه توسعه را واقعا به معنای
لغوی یعنی وسیع کردن گرفتهاند .از آنجا که شما از
دهه  60در وزارت علوم بودید و این حوزه را بهتر از هر
کسی میشناسید ،به نظر شما در وزارت علوم توسعه به
معنای واقعی آن اتفاق افتاده است؟
البته ما توسعه را به معنای پیشرفت در نظر میگیریم ،ولی در
دهه  60ناچار بودیم توسعه را به معنای لغوی آن پیش ببریم.
اين مربوط به زماني است که یک دوره دکتری در کشور نبود.
منظورم دوره دکتری تخصصی  ph.Dاست .آن زمان بعضی از
اساتید دانشگاههای تراز اول ما آمدند و گفتند که هنوز برپایی
دوره کارشناسی ارشد برای ما امکان ندارد و در توان ما نیست،
چه برسد به دوره دکتری .من تجربه رشته پزشکی را داشتم .در
همین وزارت فرهنگ آموزش عالی ،قبل از اینکه وزیر شوم،
دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی و مشاور پزشکی وزیر
فرهنگ و آموزش عالی بودم.
یادم است قبل اینکه وزیر فرهنگ آموزش عالی کشور شوم،
میخواستیم فوق تخصص جراحی قفسه سینه را راهاندازی
کنیم .در سال  63یا  62ما دو تا استاد در این حوزه داشتیم.
یکی از اساتید برنامه فوق تخصص جراحی قفسه سینه را
نوشته بود و من به آن یکی استاد نشانش دادم و پرسیدم که
این برنامه توسط دکتر فالنی نوشته شده ،شما نظر بدهیدکه
برنامه خوبی است؟ آن استاد از من پرسید مگر کس دیگری
را هم داریم که فوق تخصص تربیت کند؟ خب نتیجهاش
این شد که االن بهترین جراحان فوق تخصص قفسه سینه
سرآمد /شماره بیستونهم /آبان نود و پنج
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همان دانشجويان آن دورهها هستند.
 و به نظر شما این تجربه در حیطه پزشکی در
رشتههای دیگر هم جواب میدهد؟
از این تجربه پزشکی در زمانی که وزیر علوم شدم،
بهره بردم .اساتید دانشگاه شریف آمدند و به من
اعتراض کردند که ما نمیتوانیم دکتری راه بیندازیم.
من گفتم چرا نمیتوانید؟ چرا به خودتان متکی
نیستند و چرا به خودتان اعتماد ندارید؟ درحالیکه
شما از بهترین اساتید دنیا هستید .اسمهایشان را اگر
بگویم ،شما هم اذعان میکنید که تا چه حد بنام
هستند .گفتم شما به خودتان اعتماد کنید ،ما هم
کمک میکنیم .امکانات میخواهید؟ در اختیارتان
میگذاریم .این سخن مربوط به زمان جنگ است،
اما ما با توکل به خدا توانستیم امکانات را فراهم کنیم.
سال  66آقای دکتر ثبوتی از شیراز آمد و گفت من
میخواهم دکترای فیزیک را راهاندازی کنم .ما هم
قبول کردیم .سال بعد هم يكي از استادان شيمي
دومين دكتراي تخصصي را راه انداخت و همزمان
دانشگاه تربيت مدرس نيز شكل گرفت.
ن تجربهها نشان میدهد که در آن زمانها
بنابراین ای 
بایدتوسعهراشروعمیکردیم.حتیدرزمینهپزشکی
اگر خاطرتان باشد ،در کشور بسیار پزشک هندی و
پاکستانی داشتیم .به همین دلیل وزارت بهداشت
شکل گرفت .ما حتی یک تخصص دامپزشکی در
کشورنداشتیم.حتییکدکترفوقتخصصجراحی
قلب نداشتیم .یک فوق تخصص ایرانی داشتیم که از
آمریکا آمده بود و میگفت شما ماهی پنجهزار دالر
برای خانوادهام در آمریکا بفرستید و من هر روز یک
عمل قلب باز در ایران انجام میدهم ...تا مدتی هم آن
آقای دکتر در ایران ماند ،ولی بعد نتوانستیم هزینه
ماهانه آن را بپردازیم و پزشكاني را فرستادیم آموزش
دیدند و جراحیهای قلب راه افتاد .خالصه اینکه ما
باید هم توسعه کمی میدادیم و هم توجه میکردیم
که این کیفیت و ارتقا در سطح و مقاطع تحصیلی
باالتر انجام گیرد .راهاندازی پژوهشگاهها هم متعلق
به آن دوران است؛ پژوهشگاه شیمی ،پژوهشگاه
ژنتیک،پژوهشگاهپلیمروپتروشیمی،بیوتکنولوژی،
زلزلهشناسی و ...واقعا پایه همه اینها در آن زمان
گذاشته شد و ارتقا یافتند و پیشرفت کردند و اکنون
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هر کدام برای خود وزنهای هستند.
 برای شروع خوب بود ،اما اکنون و در
حال برای ارتقای پژوهشگاهها و همینطور
استانداردسازی و همچنین نفوذ بیشتر در
پژوهشگاه برای تولید فناوری چه باید کرد؟
اشکال اینجاست که همه اینها متکی شدهاند به
بودجه صرف دولتی.
 یعنی همان مشکلی که با دانشگاهها داریم
که میگوییم بروید به سمت جامعه ،بروید
به سمت کسب بودجه از فروش تکنولوژی،
درواقع پژوهشگاهها هم چنین مشکالتی
دارند؟
بله درست است .اين در حالي است كه انتظار ميرود
پژوهشگاهها از محل تحقیق کاربردی و محصول،
درآمد داشته باشند.
 یعنی برای کارایی بهتر آنها هم ارزیابی،
استاندارد و شاخصی در نظر گرفتهاید؟
بله ،دقیقا .برای اینها هم ارزیابی و تعیین شاخصهها
را شروع کردهایم .اینها هم باید برای درآمد داشتن
شرکت بزنند .به نظر من در بین پژوهشگاهها از
این نظر بهترینشان پژوهشگاه پلیمر است که جزو
پژوهشگاههایهای نمونه و موفق است و اگر همه
شرکتها راه آن را بروند ،موفق میشوند .آنها کلی
محصول ارائه دادهاند؛ در زمینه پزشکی ،در زمینه
الستیک و...
 یعنیهمانشاخصواستانداردهاییکهبرای
دانشگاههادر نظر گرفتید،برای پژوهشگاه هم
وجود خواهد داشت؟
بله ،استانداردها و شاخصهای مشابهی برای
پژوهشگاهها در حال تدوین است و قطعا رتبهبندی و
نظارت و ارزیابی میشوند و بر اساس اینها اعتبارات
و امتیازات به آنها داده میشود.
 آقای دکتر ،میگویند در وزارت علوم بعد
از اینکه دانشجوی تراز اول استعداد برتر یا
نخبه از طریق کنکور شناسایی شد ،یا استاد
مبرزعالیدانشگاهشناختهشد،هیچفرایندی
نیست که طی آن اصطالحا هوای این دانشجو
یا استاد سرآمد را داشته باشند .فقط حداکثر
آنها را صدا میکنند و جایزهای میدهند و

همین .آیا شما این را تایید میکنید؟
البته وزارت علوم کارش ستادی است ،یعنی
سیاستگذاری میکند و دانشگاهها در این حوزه
خودشانعملمیکنند.
 یعنی چه ارتباطی بین دانشجویی که
فارغالتحصیل میشود ،با دانشگاه وجود دارد؟
چون االن ظاهرا بعد از فارغالتحصیلی هیچ
ارتباط منسجم و تعریفشدهای میان دانشجو
و دانشگاه وجود ندارد.
انجمنهای فارغالتحصیالن دانشگاهها هستند ،یا
انجمنهای علمی که شکل گرفتند و تعدادشان
هم خیلی زیاد است .بسیاری از کارهای مطالعاتی
و برنامهریزی و نظارت و ارزیابی حداقل در دوره ما
از طریق انجمنهای فارغالتحصیالن انجام میشود.
جدای از این ،ما جشنوارههای داریم مثل خوارزمی
در حوزههای فنی ،جشنواره فارابی در حوزههای
علوم انسانی و جشنواره شیخ بهایی برای دانشجوهای
کارآفرین .از طرفی  20درصد از المپیادیها و
نخبههای دانشجویان میتوانند بدون کنکور وارد
مقطع کارشناسی ارشد شوند .بهعالوه اینکه در
جذب هیئت علمی نیز اینها اولویت دارند .اما بهطور
کلی موضوع دانشجویان و اساتید نخبه بر عهده
بنیاد نخبگان گذاشته شده که از طریق کرسیهای
پژوهشی و صندوقهای حمایتی پژوهشگران
امکاناتی در اختیارشان میگذارند .نکته دیگر هم
اساتید ممتاز هستند .دانشگاه تهران آییننامهای در
این ارتباط دارد که ما خواستیم آن را به کل کشور
تسری دهیم؛ اینکه اساتید ممتاز جایگاه ویژهای
داشته باشند ،امکانات و اعتباراتی داشته باشند و
دانشجویانشان را بتوانند خودشان انتخاب کنند،
تربیت کنند و تحقیقات داشته باشند و...
 آقای دکتر ،امسال حدود  300نفر از اساتید
و دانشجویان ایرانی مبرز  100دانشگا ه برتر
دنیا ،بهخصوص آمریکا و کانادا ،توسط برنامه
بنیاد ملی نخبگان به ایران آمدند .یکسری از
اینهادرشرکتهایدانشبنیانمشغولبهکار
میشوند.یکسریدیگرخودشانمتقاضیاند
کهدردانشگاههابهکارتدریسمشغولباشند،
که البته در پارهای از موارد مشکالتی هست.

شما برای جذب و حمایت آنها در دانشگاهها
چه برنامهای دارید؟
بله .قرار است بنیاد ملی نخبگان تا یک سال حقوق
و مزایای اینها را پرداخت کند و طی این یک سال،
البته بهسرعت و با ضوابط ویژه ،جذب دانشگاهها
شوند .البته باید توجه کرد که بعضی وقتها گروههای
آموزشی مدنظر این اساتید پر است و حقیقت این
است که مشکالت اینها را باید موردی و تک به تک
حل کرد.
 مسئله مهاجرت دانشجویان تحصیلکرده
به خارج از کشور مسئله بسیار مهمی است.
باالخره برای این دانشجویان سرمایهای صرف
شده و مسئله مهمی است و نمیشود از آن
غفلت کرد .اقدامات خوبی هم در این زمینه
شروع شده ،وزارت علوم برای این مشکل
برنامهایدارد؟
اگر ما بخواهیم این مشکل حل شود ،باید همان
امکاناتی را که در خارج از کشور در اختیار اینها
میگذارند ،در حد توان خودمان و در چهارچوب
فرهنگ خودمان ایجاد کنیم و این امکانات باید
دیده شود و همچنین ساختارهایی داشته باشیم که
دانشجویان را پایبند کنیم .کاری که ما میکنیم ،این
است که دانشجویان را مثل گذشته به دورههای دکترا
و بورسیه نمیفرستیم .درحقیقت دانشجویانمان را
فقط برای گذراندن بخشی از دوره دکترا یعنی همان
فرصت مطالعاتی بین  6تا  9ماه بورسیه میکنیم و
به خارج از کشور میفرستیم و البته پایاننامههای
اینها باید مربوط به داخل کشور باشد ،و این خودش
پایبندی بیشتری ایجاد میکند .اما ما باید بازار کار
را بهبود ببخشیم .مشکل اساسی ما تعداد زیاد افراد
فارغالتحصیالن است و در مقابل فقدان فرصتهای
شغلی مناسب .البته به نظر من این سیاستهای
اخیر مشکل بازار کار را تا حدودی حل میکند.
ما نباید خیلی متکی به بنگاههای بزرگ اقتصادی
باشیم و باید به سمت بنگاههای خرد و کوچک و
خانوادگی اقتصادی برویم و بهترین راه روی آوردن
به علوم پاک و جدید است که فضا و امکانات زیادی
هم نمیخواهد و شرکتهای دانشبنیان ازجمله این
مشاغلاست.
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ستاری در دیدار سفرای  31کشور اعالم کرد:

گزارش

آمادگی ایران برای همکاری
در پروژههای مشترک مرز دانش
و علوم پایه با کشورهای مختلف
 فـائزه کرمـی 
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تحقیقـات پایـه مـرز دانشـی در این سـالها در
کنـار تجاریسـازی و حمایـت از اسـتارتاپها
و فضـای کسـبوکار مـورد توجـه ویـژه معـاون
علمـیو فنـاوری رئیـس جمهـوری بوده اسـت.
بهطـوری کـه در طـی ایـن دو سـال بیشـترین
حمایـت مالـی از حوزه پژوهـش و تحقیقات مرز
دانشـی بـه گواه آمـار و اطالعات توسـط معاونت
علمـی و سـتادهای زیرمجموعه در کشـور انجام
گرفتـه اسـت .معـاون علمـیو فنـاوری رئیـس
جمهـوری بـا اشـاره بـه گسـترش تعاملهـا در
دوران پسـابرجام گفـت :بهطـور کامـل آمادگـی
داریـم در پروژههـای مشـترک مـرز دانـش و
پایـه بهطـور مشـترک سـرمایهگذاری کـرده
و در حوزههـای انتقـال فنـاوری تبـادل میـان
شـرکتهایدانشبنیـان و پژوهشـگاهها بهطـور
مشـترک همـکاری کنیم.
ســورنا ســتاری در دیدار ســفرای  31کشور ،و در
حاشــیه نمایشــگاه نانــو بــه رشــد شــرکتهای
اســتارتآپی اشــاره و اظهــار کــرد :شــرکتهای
فنــاور نوپــا دارای بــازار خوبــی هســتند و بــازار
تجــارت الکترونیــک ایــران در ســال آینــده بــه
 80میلیــارد دالر میرســد.
او در ادامــه از تــاش جــدی وزارت امــور خارجه
در توســعه تبــادالت بینالمللــی و گســترش
فرهنــگ اقتصــاددانشبنیــان قدردانــی کــرد و
افــزود :اگرچــه ممکــن اســت ایــران را بهعنــوان
کشــوری دارای ذخایــر زیرزمینــی سرشــار
بشناســند ،امــا در دوره جدیــد این کشــور دارای
ســرمایههای ارزشــمند و جدیــد دیگــری اســت
کــه دارای اولویــت و ارزش باالتــری نســبت بــه
ایــن ســرمایه زیرزمینــی اســت.
رئیــس هیئــت امنــای صنــدوق حمایــت از
پژوهشگــران و فنــاوران کشــور بــا بیــان
اینکــه در دوره شــکوفایی اقتصــاد دانشبنیــان
نیــروی انســانی متخصــص و جوان نقطــه اتکای
کشــورمان قــرار گرفتــه اســت ،گفــت :پنــج
میلیــون دانشــجو و  33میلیــون جــوان بیــن
ســنین  20تــا  40ســال اساس ـیترین ســرمایه
ایــن کشــور هســتند و ایــن در حالــی اســت کــه

در برخــی حوزههــا اتفاقــات باورنکردنــی خلــق
کردهایــم .ازجملــه آنکــه خروجــی مهندســان
فارغالتحصیــل دانشــگاههای ایــران بــا کشــور
آمریــکا برابــری میکنــد و ایــن موضــوع
بهعنــوان ظرفيــت آیندهســاز کشــور مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت تــا در آینــدهای
نزدیــک بخــش قابــل توجهــی از ( GDPتولیــد
ناخالــص داخلــی) کشــور توســط ایــن بخــش
تامیــن شــود.
اگرچـه موفقیتهـای چشـمگیری در حـوزه
فنـاوری هسـتهای بـه دسـت آوردهایـم ،امـا
موفقیتهـای ایـران منحصـر بـه ایـن بخـش
نیسـت و در نانوفنـاوری ،زیسـتفناوری و
فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات موفقیتهـای
چشـمگیری داشـتهایم کـه میتوانـد زمینهسـاز
توسـعه اقتصـاددانشبنیـان ایـران و پایـه روابط
بینالمللـی قـرار گیـرد.

ایراندارایمتنوعتریناقتصادمنطقهاست

سـتاری ایـران را متنوعتریـن اقتصـاد منطقـه
دانسـت و گفـت :بـا وجـود کاهـش ناگهانـی
قیمـت نفت اقتصاد کشـور دچار چالش اساسـی
نشـده و همچنـان در مسـیر تـورم رو به کاهش
حرکـت میکند .این در حالی اسـت که شـرایط
کشـورهای متکی بـه اقتصاد نفتی با ایـران قابل
مقایسـه نیسـت ،چراکه نیـروی انسـانی و تولید
فنـاوری مـا را در عبـور از ایـن گردنـه حسـاس
موفـق کرده اسـت.
وجــود  50میلیــون کاربــر تلفنهــای همــراه
هوشــمند و تعــداد کاربــران اینترنت معــادل 50
درصــد کاربــران خاورمیانــه ،پایــه یــک اقتصــاد
پویــا ،بــزرگ و آیندهســاز در ایــن کشــور
خواهــد بــود.
آمادگــی ایــران بــرای ســرمایهگذاری در
پروژههــای مشــترک مــرز دانــش و پایــه
معاون علمیو فناوری رئیس جمهوری با اشـاره
به گسـترش تعاملها در دوران پسـابرجام گفت:
آنچـه در حوزه تعامـل بینالمللی انتظـار داریم
و تـا پیـش از ایـن بـه دلیـل تحریمهـا محـدود
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شـده بود ،صرفا همکاریهای دانشـگاهی نیست
و بهطـور کامـل آمادگـی داریـم در پروژههـای
مشـترک مـرز دانـش و پایـه بهطـور مشـترک
سـرمایهگذاری کـرده و در حوزههـای انتقـال
فنـاوری تبـادل میـان شـرکتهایدانشبنیـان
و پژوهشـگاهها بهطور مشـترک همـکاری کنیم.
تعامــل ایــران بــا کشــور روســیه در قالــب
کمیتــه عالــی مشــترک همکاریهــای فنــاوری
نمونــه موفقــی از ایــن دســت همکاریهــای
بینالمللــی و فعالیــت ایــن کمیتــه در ســطح
کمیســیون مشــترک نشــان میدهــد همــکاری
بیــن کشــورها در حوزههــای گوناگــون ،ازجملــه
علمــیو فنــاوری ،میتوانــد در ســطوح بــاال
گســترش پیــدا کنــد.
ســتاری بــه توانمنــدی ایــران در حــوزه
زیســتفناوری اشــاره کــرد و ابــراز کــرد:
بیــش از  98درصــد داروهــای مصرفــی کشــور
در داخــل و توســط شــرکتهایدانشبنیــان
زیسـتفناوری تولیــد میشــوند کــه بســیاری از
آنهــا بــه دیگــر کشــورها صــادر میشــوند کــه
میتوانــد زمینــه همکاریهــای بینالمللــی در
حــوزه زیســتفناوری را فراهــم کنــد.
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان جهش قابـل توجه
حوزه نانوفناوری کشـور را مبتنـی بر برنامهریزی
راهبـردی و دقیـق در حـوزه تربیـت نیـروی
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انسـانی از سـطح پایـه دانسـت و افـزود :ایـران
تربیـت نیـروی انسـانی را از سـطح دانشآموزی
آغـاز کرده اسـت که همین امر موجب اسـتقبال
دیگـر کشـورها و تمایـل جـدی آنهـا بـه خرید
تجهیـزات آزمایشـگاهی دانشآمـوزی تولیـد
کشـورمان شـده است.
در حـال حاضـر یکـی از کشـورهای پیـشرو
در تولیـد و صـادرات محصـوالت دانشبنیـان
نانوفنـاوری هسـتیم که صـادرات این محصوالت
ت تـک نیازمنـد درک متقابـل
و دیگـر محصـوال 
صحیـح از اسـتانداردها و وضعیـت بـازار کشـور
هـدف اسـت کـه معاونت علمـیاز این حـوزه به
صـورت جـدی حمایـت میکنـد.
نایــب رئیــس هیئــت امنــای صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی وظیفــه دولتهــا را ایجــاد پــل
ارتباطــی میــان دانشــمندان ،پژوهشگــران،
فعــاالن بخــش خصوصــی و دانشــجویان
کشــورها دانســت و گفــت :دولتهــا بایــد
زمینــهای مناســب فراهــم کننــد کــه ارتبــاط
صحیــح و متقابــل بیــن جامعــه علمــیو
اقتصــادی کشــورها شــکل بگیــرد.

گســرش همکاریهــای مشــرک در حــوزه
علم و فنــاوری در دوران پســابرجام

در ادامــه ایــن نشســت ،مجیــد تختروانچــی،

معــاون اروپــا و آمریــکاي وزارت امــور خارجــه ،با
اشــاره بــه توانمنــدی تحقیقاتــی و علمیکشــور
ی ایــران توجهــی
گفــت :جمهــوری اســام 
جــدی بــه موضــوع فنــاوری دارد و بــر همیــن
اســاس در دوران پســابرجام فعالیتهــای
علمــیو تحقیقاتــی بینالمللــی و گســترش
همکاریهــای مشــترک در ایــن حــوزه مبنــای
کار وزارت امــور خارجــه قــرار گرفتــه اســت.
در برجــام فصلــی تحــت عنــوان همکاریهــای
صلحآمیــز گنجانــده شــده اســت کــه بــر
اســاس آن فعالیتهــای مشــترک فناورانــه بــا
دیگــر کشــورها ازجملــه روســیه ،فرانســه ،چین
و دیگــر کشــورها بــر مبنــای رویکــرد تعاملــی
ایــران زمینهســاز توســعه و پیشــرفت ایــران و
دیگــر کشــورها قــرار گرفتــه اســت.
در تعامــل جدیــد ایــران بــا دیگــر کشــورها،
انتقــال و جــذب دانــش فنــی یــک بعد اساســی
تعاملهاســت و بهعنــوان جــزء جدانشــدنی
همکاریهــا قــرار دارد.
تختروانچــی معــاون اروپــا و امریــکای وزارت
امــور خارجــه نیــز کــه در ایــن نشســت حضــور
داشــت بــا اشــاره بــه محصــوالت دانشبنیــان
کشــورمان بــه تواناییهــای شــرکتهای دانــش
بنیــان ایــران اشــاره کــرد و گفــت :بــا تــاش
معاونــت علمــیو فنــاوری زمینــه صــادرات این
محصــوالت فراهــم شــده اســت.

برگـزاری نخســتین دوره مســابقات املپیاد
نانوفنــاوری بــه میزبانــی ایران

ســعید ســرکار ،دبیــر ســتاد نانــو فنــاوری
معاونــت علمـی ،نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره
بــه تولیــد بیــش از  330محصــولدانشبنیــان
توســط  157شــرکت ایرانــی گفــت :توانمنــدی
ایــران در فنــاوری نانــو و فعالیــت جــدی در
عرصــه بینالمللــی موجــب شــده ایــن کشــور
بهعنــوان یکــی از فعــاالن جهانــی نانــو
نقشآفرینــی کنــد.
او بـــا اشـــاره بـــه صـــادرات توانمندیهـــای
ای ــران در عرص ــه نانوفن ــاوری گف ــت :در س ــوژو

چی ــن ب ــا ایج ــاد ی ــک آزمایش ــگاه مجه ــز ب ــه
تجهی ــزات نانوفن ــاوری ب ــه ارزش ی ــک میلی ــارد
دالر توافـــق شـــده و بـــا برخـــی از کشـــورها
توافقاتـــی بـــرای آمـــوزش فنـــاوری نانـــو و
تربی ــت نی ــروی انس ــانی انج ــام ش ــده اس ــت.
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانو معاونــت علمی
بــه برگــزاری مســابقات المپیــاد دانشــجویی نانو
در ســال  2017بــه میزبانــی ایــران اشــاره کرد و
گفــت :ســال آینــده نخســتین مســابقات المپیاد
نانوفنــاوری در ســطح دانشــجویی و بــه میزبانــی
ایــران برگــزار میشــود کــه  37کشــور در آن
حضــور دارند.
سـرکار بـا اشـاره بـه توانمنـدی ایـران در تولید
داروهـای ضدسـرطان بـر مبنـای نانـو فنـاوری
گفـت :داروهایـی بـرای درمـان سـرطان در
کشـورمان تولیـد میشـوند کـه هـر ويـال آن
دارای ارزشـی  40دالری اسـت ،درحالیکـه
نمونـه خارجـی آن به مبلـغ  800دالر به فروش
میرسـد و توانمنـدی ایـران در دسـتیابی
ایـران بـه ایـن فنـاوری توانسـته اسـت چنیـن
ارزشآفرینـیای را بـه دنبـال داشـته باشـد.
در دومیــن روز برگــزاری نهمیــن نمایشــگاه
فنــاوری نانــو نشســت ســفرای  31کشــور بــا
حضــور ســورنا ســتاری معــاون علمــیو فناوری
رئیــس جمهــوری ،مجیــد تختروانچــی معــاون
اروپــا و آمریــکا وزارت امــور خارجــه ،علــی
مرتضــی بیرنــگ معــاون امــور بینالملــل و
تبــادل فنــاوري معاونــت علمیو ســعید ســرکار
دبیــر ســتاد فنــاوری نانــو معاونــت علمــی
برگــزار شــد.
در ایـن نشسـت سـفرای ایـن کشـورها ضمـن
اعلام آمادگی بـرای تعامل و همـکاری دوجانبه
در حـوزه فناوریهـای راهبـردی ،بـه بیـان
دیدگاههـا و پرسـشهای خـود پرداختنـد.
نهمیــن جشــنواره فنــاوری نانــو از چهاردهــم
تــا هفدهــم مهرمــاه ســال جــاری بــه همــت
ســتاد توســعه فنــاوري نانــو معاونــت علمــیو
فنــاوری ریاســت جمهــوری در محــل دائمــی
نمایشــگاههای بینالمللــی تهــران برپــا شــد.
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تنهـــا داشـــتن یـــک مـــدل کســـبوکار
مطلـــوب در زمـــان آغـــاز بـــه کار شـــرکت
مهـــم نیســـت ،بلکـــه آنچـــه حیاتیتـــر
اســـت ،در اختیـــار داشـــتن و حفـــظ یـــک
مـــدل کســـبوکار بهینـــه در طـــول حیـــات
بنـــگاه اســـت 1.یـــک مـــدل کســـبوکار
مناس ــب ،توانای ــی آن را دارد ک ــه ب ــا پاس ــخ
بـــه ســـوالهایی در زمینـــه مشـــتری،
ارزش مشـــتری و چگونگـــی کســـب درآمـــد،
زمین ــه منط ــق اقتص ــادی فعالی ــت س ــازمان
را توضیـــح و شـــرح دهـــد کـــه چگونـــه
میتـــوان ارزش مـــورد نظـــر مشـــتریان را
بـــا هزینـــه مناســـب ارائـــه کـــرد 2.در هـــر
کســـبوکار دنبالـــهای از فعالیتهـــا وجـــود
دارد کـــه بنگاههـــا بـــرای تولیـــد و ارائـــه
محصـــول و خدمـــات خـــود بـــه مشـــتریان
بایـــد آنهـــا را انجـــام دهنـــد و بـــه فراخـــور
آن بـــه ســـود یـــا زیـــان برســـند .بـــه ایـــن
دنبالـــه از فعالیتهـــا سیســـتم کســـبوکار
گفتـــه میشـــود ،کـــه از یـــک صنعـــت بـــه
صنع ــت دیگ ــر متف ــاوت اس ــت 3.در تعری ــف
دیگـــری آمـــده اســـت :سیســـتم کســـبوکار
یعنـــی روش یـــا رونـــدی کـــه مکانیســـم
تحوی ــل محص ــول ی ــا خدم ــات ب ــه مش ــتری
را بهبـــود میدهـــد 4.بســـته بـــه نـــوع
صنعـــت و بنگاهـــی کـــه ایـــن فعالیتهـــا را
ب ــه اج ــرا در مــیآورد ،سیس ــتم کســبوکار
ب ــه زنجی ــره ارزش  ،ش ــبکه ارزش و گردون ــه
ارزش تقســـیم میشـــود 5.سیســـتم
کســـبوکار بـــرای یـــک بنـــگاه تولیـــدی
زنجیـــره ارزش نامیـــده میشـــود (ماننـــد
سیس ــتم کســبوکار ی ــک بن ــگاه س ــاخت و
تولیـــد) ،بـــه بنگاههایـــی کـــه فعالیتهـــای
ارزشزای اصلـــی آنهـــا متضمـــن نقـــش
واســـطهای اســـت ،شـــبکه ارزش گفتـــه
میشـــود (ماننـــد سیســـتمهای کســـبوکار
بانکهـــای تجـــاری ،ســـرمایهای و خدمـــات
کاریابـــی) و بنگاههایـــی کـــه نیـــاز بـــه
یـــک کســـبوکار انعطافپذیـــر دارنـــد تـــا

بتواننـــد نیازهـــای گوناگـــون را برطـــرف
کننـــد ،گردونـــه ارزش نامیـــده میشـــوند
(ماننـــد سیســـتمهای کســـبوکار در
بیمارســـتانها ،خدمـــات مشـــاورهای،
دانشـــگاهها و مراکـــز تحقیقاتـــی).
مجموعـــهای از سیســـتمهای کســـبوکار
بایســتی در فعالیــت باشــند تــا سیســتم ارزش
(ی ــا در دی ــدگاه تولی ــدی زنجی ــره تامی ــن ) را
شـــکل دهنـــد .در یـــک سیســـتم ارزش هـــر
کـــدام از بنگاههـــا سیســـتم کســـبوکار
خودشـــان را دارنـــد .آنچـــه بـــرای مـــا
اهمیـــت دارد ،سیســـتمی متشـــکل از ایـــن
سیســـتمهای کســـبوکار اســـت کـــه آن
را سیســـتم ارزش مینامیـــم 6.علـــت ایـــن
نامگـــذاری ایـــن اســـت کـــه ایـــن سیســـتم
ارزش از تامینکنندگانـــی تشـــکیل شـــده
اســـت کـــه نیازهـــای مشـــتریان خـــود را
پ ــس از اف ــزودن ارزش ب ــه محص ــول ب ــرآورده
میکننـــد .امـــا ایـــن مشـــتریان نیـــز خـــود
بهعنـــوان تامینکننـــدگان نیـــاز مشـــتریان
دیگـــر محســـوب میشـــوند و ایـــن دور تـــا
مصرفکننـــده نهایـــی ادامـــه دارد .اگـــر
در ایـــن سیســـتم ارزش کســـبوکارها
اق ــدام ب ــه مب ــادالت ،یعن ــی ب ــه خری ــد ی ــا
فـــروش نهادههـــا یـــا ســـتادهها بینجامـــد،
اصطالحـــا یکپارچگـــی عمـــودی صـــورت
میپذیـــرد .بـــه عبـــارت بهتـــر ،ســـاخت
نهادههـــا یـــا فـــروش ســـتادههای بنـــگاه
توســـط خـــودش را یکپارچکـــی عمـــودی
میگوینـــد 7.چنانچـــه در ایـــن سیســـتم
ارزش یکپارچگـــی عمـــودی در ســـمت
باالدســـتهای سیســـتم ارزش (یعنـــی
کســـانی کـــه در ابتـــدای ایـــن زنجیـــره
ارزش قـــرار دارنـــد) صـــورت گیـــرد ،آن را
یکپارچگـــی عمـــودی پـــسرو و اگـــر در
جهـــت عکـــس آن (یعنـــی کســـانی کـــه
بیشـــتر بـــه مشـــتری نهایـــی نزدیکانـــد)
صـــورت بگیـــرد ،آن را یکپارچگـــی پیـــشرو
میگوینـــد .بـــرای مثـــال وقتـــی یـــک
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ســـازنده تلفـــن همـــراه ریزپردازندههـــای
مـــورد نیـــاز تلفـــن همـــراه را بـــه جـــای
خریـــد از بنـــگاه دیگـــر ،خـــود میســـازد،
میگوییـــم بنـــگاه اقـــدام بـــه یکپارچگـــی
عمـــودی پـــسرو کـــرده اســـت .درواقـــع
بـــه جـــای اینکـــه ایـــن ریزپردازندههـــا
را از باالدســـتی خـــود (تامینکننـــدگان
دیگـــر) تهیـــه کنـــد ،خـــودش ســـاخته
اســـت .چنانچـــه ایـــن ســـازنده تلفـــن
همـــراه پـــس از تولیـــد تلفـــن همـــراه
بهطـــور مســـتقیم تلفنهـــا را بـــه دســـت
مشـــتریان برســـاند (و از اینکـــه بخواهـــد
ایـــن موضـــوع را بـــه متخصصـــان بازاریابـــی
و کانالهـــای توزیـــع واگـــذار کنـــد ،صـــرف
نظـــر کنـــد) ،میگوییـــم بنـــگاه اقـــدام
بـــه یکپارچگـــی پیـــشرو کـــرده اســـت.
درواقـــع بـــه جـــای اینکـــه فعالیتهـــای
بازاریابـــی را بـــه پاییندســـتیها واگـــذار
کنـــد ،خـــود مســـتقیم ایـــن فعالیتهـــا
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را انجـــام میدهـــد .الزم بـــه ذکـــر اســـت
کـــه یـــک بنـــگاه در اصـــل زمانـــی ایـــن
اقدامـــات را انجـــام میدهـــد کـــه در
مقایســـه بـــا رقبـــا بتوانـــد ارزش بهتـــری را
بـــه مشـــتریان ارائـــه دهـــد .کســـبوکارها
عـــاوه بـــر فعالیتهـــای پیوســـتهای کـــه در
بـــاال نـــام بـــرده شـــد ،ممکـــن از اتحادهـــای
راهبـــردی یـــا مشـــارکت مخاطرهآمیـــز
نی ــز اس ــتفاده کنن ــد .ک ــه درمجم ــوع ه ــدف
از همـــه اینهـــا ایجـــاد ارزش مناســـبتر
بـــرای کسبوکارهاســـت .درمجمـــوع یـــک
بنـــگاه در صورتـــی میتوانـــد بهتـــر از
رقبـــای خـــود در بـــازار بـــه پـــول دســـت
یابـــد کـــه مـــدل کســـبوکارش را بـــا
هزینـــه کمتـــر یـــا محصـــوالت (خدماتـــی)
متمایزتـــر ارائـــه دهـــد تـــا بتوانـــد از ارزش
ایجادشـــده بهطـــور کامـــل بهرهبـــرداری
کنـــد .بنگاههـــا بـــرای آنکـــه بتواننـــد در
مت ــن خ ــود ب ــرای س ــودآوری بهت ــر فعالی ــت

2002; 80(5), 86-92
3-R.buaron,”new-game strategies:mckinsey quarterly,spring1981,pp.24-40:
C.B. Stabcll and O.D. Fjeldstad.

 الزم اســـت بـــه سیســـتمهای ارزش،کننـــد
 بهخصـــوص سیســـتم کســـبوکار و،خـــود
.ارکان آن توج ــه بیش ــتری داش ــته باش ــند

http://www.businessdictionary.com/
definition/business-system.html
5-The idea that value also comes
from value networks and value shops
was dwveloped by stabell and Fjeldstad,”Con figuring value for Competitive Advan tage”: the underpinnings
or these value configurations are in
J.D Thompson. Organization in action(New York: McGraw-Hill.1967)
6,7- Afuah,A;Innovation Management
Strategies ,Implementation ,and Profits ;Oaford University Press,1998.
chapter5.

1- Business System
2- Value chain
3- Value network
4- Value shop
5- Value system
6- Supply chain
7- Vertical integration

:  رجوع کنید به-4

21  آبان نود و پنج/ شماره بیستونهم/سرآمد

:پینوشت

:منابع و مراجع

1- Teece D. J. Business models, business strategy and innovation. Long
Range Planning 2010; 43: 172-194.
2- Magrett J. Why business models
matter. Harvard Business Review

گ
ن� ی ن
م� ن�ایش�ه فناوری ن�نو ب�گزار شد

گزارش

چطور یک ایده
به محصول تبدیل میشود
 سـاقی احتشـامزاده 

 22سرآمد /شماره بیستونهم /آبان نود و پنج

محــل برگــزاری نمایشــگاههای بینالمللــی
تهــران اواســط مهرمــاه شــاهد برگــزاری
نهمیــن دوره از نمایشــگاه فنــاوری نانــو بــود
کــه در بخشهــای مختلــف و در ســالن
( 44خلیــج فــارس) بــه اجــرا درآمــد و
مــورد اســتقبال دانشــجویان ،دانشــگاهیان،
اهالــی صنعــت ،کارآفرینــان و صاحبــان
کســبوکارهای نــوآور ،دولتیهــا و حتــی
ســفرای خارجــی قــرار گرفــت و ســفرای
بیــش از  30کشــور نیــز در دومیــن روز از
ایــن نمایشــگاه در نشســتی کــه بــا حضــور
ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیــس جمهــور ،دکتــر ســعید ســرکار ،دبیــر
ســتاد نانــو ،مجیــد تخــت روانچــی ،معــاون
اروپــا و آمریــکای وزارت امــور خارجــه و
جمعــی از دیپلماتهــا برگــزار شــده بــود،
شــرکت کردنــد .ایــن نمایشــگاه در دو طبقــه
و بــا حضــور بیــش از  100شــرکت ،کانونهــا
و بنیادهــای دانشــجویی ،صندوقهــای
حمایتــی وابســته بــه دانشــگاهها و ...برپــا
شــد و در بخــش جنبــی نیــز شــاهد برگــزاری
کارگاههــای مختلــف آموزشــی ،تورهــای
بازدیــد و ...بــود.

تورهای ویژه برای دانشجویان

اکبــر تفــاخ ،مســئول برگــزاری تــور ویــژه
دانشــجویان در نمایشــگاه نانــو کــه از طــرف
ســتاد توســعه فنــاوري نانــو معاونــت علمــی
برنامهریــزی شــده ،بــا اشــاره بــه اســتقبال
خــوب دانشــجویان از ایــن اقــدام گفــت:
ایــن تــور بــا هــدف آشــنایی همهجانبــه
دانشــجویان بــا شــرکتهایی کــه در نمایشــگاه
حضــور دارنــد و خدماتــی کــه در ایــن حــوزه
ارائــه میشــود ،برگــزار شــده و هــدف اصلــی
ایــن اســت کــه دانشــجو بــه صــورت هدفمنــد
از نمایشــگاه بازدیــد کنــد و ببینــد کــه واقعا در
صنعــت نانــو چــه اتفاقاتــی میافتــد و چطــور
یــک ایــده بــه یــک محصــول تبدیــل میشــود.
بهطــور کلــی بــرای دانشــجویانی کــه از ایــن

خدمــات اســتفاده میکننــد ،جالــب اســت کــه
میبیننــد کارآفرینــی در حــوزه نانــو بــا آنچــه
در دانشــگاه خوانــده و یــاد گرفتهانــد ،متفــاوت
اســت و شــرکتی کــه در حــال حاضــر در زمینه
نانــو فعالیــت میکنــد ،توســط دانشــجویی
مثــل خودشــان تاســیس شــده اســت و االن
بــه جایــی رســیده کــه میتوانــد محصولــی
تولیــد کنــد کــه کامــا مــورد اســتفاده اســت و
بــه درد صنعــت میخــورد.
تفــاخ بــا اشــاره بــه اینکــه تــا روز دوم
نمایشــگاه  500نفــر از خدمــات ایــن تــور
اســتفاده کردهانــد ،گفــت :انتظــار مــا ایــن
اســت کــه بــا توجــه بــه ثبتنامــی کــه از
طــرف دانشــگاههای سراســر کشــور انجــام
شــده ،تــا روز آخــر نمایشــگاه بــه بیــش از
 2000دانشــجو خدمــات بدهیــم.
تورهای نمایشــگاه توســط تورلیدرهایــی برگزار
شــد کــه خودشــان در حــال حاضــر دانشــجوی
مقطــع کارشناســی ارشــد یــا دکتــرا بودنــد و
طــی یــک گشــت ســه ســاعته صددرصــد
رایــگان در کل نمایشــگاه ،دانشــجویان را بــا
شــرکتهای فعــال در زمینــه نانــو و خدمــات
و محصوالتشــان آشــنا میکردنــد.
خانــم تربتــی ،دانشــجوی رشــته نانــو فیزیــک
دانشــگاه علــوم و تحقیقــات تهــران ،یکــی
از ایــن تورلیدرهــا بــود .بــه گفتــه او غرفــه
شــرکتهایی همچــون گلریــز تولیدکننــده
محصــول نانــو تکــس و چینــی تقدیــس
تولیدکننــده ظــروف ضدلــک از جالبتریــن
غرفههــا بــرای دانشــجویانی بودنــد کــه در
ایــن تــور شــرکت کردهانــد.
در دانشــگاهها ،دانشــجو درسهایــی را
میخوانــد کــه در بعضــی مــوارد ممکــن اســت
اصــا در صنعــت کارایــی نداشــته باشــد ،ولــی
حضــور در ایــن نمایشــگاه باعــث میشــود
دانشــجوها ببیننــد کــه رونــد کار در صنعــت
چقــدر بــا آن چیــزی کــه در دانشــگاه خوانــده
و یــاد گرفتهانــد ،متفــاوت اســت و چطــور
یــک محصــول از یــک ایــده بــه وجــود
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میآیــد .شــاید همیــن مســئله هــم باعــث
شــده کــه دانشــجوها خیلــی خــوب از ایــن
تورهــا اســتقبال کننــد.

دورههــای کارگاهــی تخصصــی فقــط بــا
10ه ـزار تومــان!

تــور بازدیــد از نمایشــگاه ،تنهــا یکــی از
بخشهــای هیجانانگیــز نمایشــگاه نانــو بــرای
دانشــجویان بــود و این گــروه از بازدیدکنندگان
مشــتاق نمایشــگاه میتوانســتند از طریــق
ثبتنــام اینترنتــی کــه پیــش از ایــام برپایــی
نمایشــگاه صــورت گرفتــه بــود ،در کارگاههــا
و دورههــای جنبــی ،ازجملــه آشــنایی بــا
دســتگاه  GC-MSو کاربردهــای آن ،آشــنایی
بــا دســتگاه  HPLCو کاربردهــای آن،
معرفــی میکروســکوپ الکترونیکــی ،SEM
معرفــی میکروســکوپ پروبــی روبشــی ،SPM
اندازهگیــری ســطح ویــژه بــه روش ،BET
آشــنایی بــا تکنیکهــای  FTIRمبانــی
و کاربردهــای آن ،معرفــی  DLSکاربردهــا
و تحلیــل نتایــج ،چگونگــی ارزیابــی
سیســتمهای مدیریــت کیفیــت آزمایشــگاه و...
ت کننــد.
شــرک 
                                                                              

کلیک کنید ،کتاب بخرید

برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تخصصــی نانــو
یکــی از خدمــات جنبــی نمایشــگاه بــود کــه
نــه فقــط بــرای بازدیدکننــدگان نمایشــگاه،
بلکــه بــرای آنهایــی کــه نتوانســت ه بودنــد
خودشــان را بــه ایــن نمایشــگاه در تهــران
برســانند نیــز خدمــات و امکانــات ویــژه
همــراه بــا تخفیفهــای خــوب داشــت .بــه
گفتــه مســئول ایــن ســالن ،حــدود 120
تــا  130عنــوان کتــاب نانــو در ایــن بخــش
عرضــه شــده بــود کــه تقریبــا همــه عناویــن
منتشرشــده در ایــن حــوزه را شــامل میشــد و
بــه ســه صــورت اینترنتــی ،حضــوری و پســتی
امــکان خریــد ایــن آثــار فراهــم شــده بــود.
ع .م دانشــجوی دکتــرای دانشــگاه تهــران کــه
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چندیــن عنــوان کتــاب از قفسـههای مختلــف
انتخــاب کــرده و تــا پــای صنــدوق آمــده ،امــا
بــا پاســخ «نــه» فروشــنده مواجــه شــده بــود.
او گفــت :اینکــه امــکان خریــد بــه صــورت
اینترنتــی فراهــم شــده ،بســیار خــوب اســت،
چــون خیلــی از دانشــجوهای شهرســتانی کــه
دنبــال ایــن کتابهــا هســتند ،میتواننــد
آثــار مــورد نظرشــان را بــا قیمــت پایینتــر
خریــداری کننــد .امــا بــرای کســی مثــل مــن
کــه تــا نمایشــگاه آمــده و قصــد دارد دو تــا
ســه جلــد کتــاب بخــرد ،نبــود امــکان خریــد
حضــوری کمــی آزاردهنــده اســت ،چــون
بــه ایــن ترتیــب هزینــه پســت را متحمــل
میشــویم .ولــی اینکــه همــه ایــن کتابهــا
در یــک مجموعــه و بــه صــورت یکجــا ارائــه
شــده و بهخصــوص از طریــق ســایت امــکان
خریــد کتابهــا وجــود دارد ،بســیار خــوب
است.

بــا ســه و نیــم میلیــون تومــان اخرتاعتــان
را ثبــت جهانــی کنیــد

کانــون پتنــت ایــران ،از زیرمجموعههــای
معاونــت علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری
اســت کــه در زمینــه ثبــت اختــراع خارجــی
یــا یــو اس پتنــت فعالیــت میکنــد و در
ایــن نمایشــگاه نیــز حضــوری فعــال داشــت.
بــه گفتــه کارشــناس حاضــر در غرفــه ایــن
کانــون ،ثبــت اختــراع در آمریــکا حــدود
 35میلیــون هزینــه دارد کــه مختــرع ایرانــی
عضــو کانــون میتوانــد بــا خدمــات خوبــی
کــه کانــون در ایــن حــوزه ارائــه میدهــد،
تنهــا  10درصــد از ایــن مبلــغ را کــه معــادل
ســه میلیــون و پانصــد هــزار تومــان اســت،
بپردازنــد .او دربــاره رونــد کار ایــن کانــون
توضیــح داد :خیلــی از مخترعــان داخلــی
نمیتواننــد هزینههــای اداره ثبــت آمریــکا
را بپردازنــد ،امــا اگــر مــدارک خــود را از
طریــق ســایت کانــون بــرای مــا ارســال کننــد
و طرحشــان پــس از دوره ســه تــا چهــار

ماهــه داوری پذیرفتــه شــود ،از پرداخــت
 90درصــد ایــن مبلــغ معــاف خواهنــد بــود.
همــه مراحــل کار کــه شــامل درفتنویســی،
کلیمنویســی ،ارتبــاط بــا وکیــل و اداره ثبــت
اختــراع آمریکاســت ،توســط کانــون صــورت
میگیــرد.
ایــن کانــون از ســال  94فعالیــت خــود را
بــه صــورت رســمی آغــاز کــرده و تعــداد کل
فایلینگهــای دائــم و موقــت آن در ســال  94و
 95بــه ترتیــب 47 ،و 44
مــورد بــوده اســت.

و در بخــش ترویجــی و آموزشــی فعالیــت
میکنــد ،حضــور داشــت .یکــی از مهمتریــن
برنامههــای ایــن گــروه برگــزاری مســابقه
فنــاوری نانــو بــه صــورت ملی اســت کــه دوره
جدیــد آن همزمــان بــا بازگشــایی نمایشــگاه
کلیــد خــورده و تــا عیــد نــوروز نیــز ادامــه
دارد .المیــرا محــزون ،یکــی از کارشناســان
ایــن بنیــاد کــه در غرفــه حضــور داشــت ،در
تشــریح ایــن مســابقه گفــت :مســابقه فنــاوری

از ایــده نانویــی تــا
تکنولــو ژی

کارگــروه ســتاد توســعه
فنــاوري نانــو نیــز بــا
ایــده «اینوتــک» یــا
از ایــده نانویــی تــا
تکنولــوژی در ایــن
حضــور
نمایشــگاه
داشــت .ایــن کارگــروه
ویــژه دانشــجویان یــا
فارغالتحصیــان یــا
فعــاالن حــوزه فنــاوری
تاســیس شــده کــه
ایــدهای بــا قابلیــت صنعتــی یــا تجــاری
شــدن دارنــد ،امــا از نظــر مالــی امــکان تامیــن
هزینههــای ایــن کار را ندارنــد .درنتیجــه
تحــت پوشــش حمایتهــای ســتاد فنــاوري
نانــو معاونــت علمــی قــرار میگیرنــد و از
خدماتــی همچــون تســهیالت مالــی ،خدمــات
آزمایشــگاهی ،مشــاورههای تخصصــی و...
بهرهمنــد میشــوند .البتــه همــه اینهــا
منــوط بــر ایــن اســت کــه بــا نوشــتن یــک
طــرح پژوهشــی و ارســال آن بــرای ســتاد
ويــژه توســعه فنــاوري نانــو  ،طــرح خــود را
در معــرض داوری قــرار دهنــد.
در بخــش دیگــری از ایــن نمایشــگاه نیــز بنیاد
آمــوزش فنــاوری نانــو کــه زیــر نظــر ســتاد

نانــو یــک رقابــت در عرصــه ملــی اســت و هــر
کســی اعــم از دانشــجو ،فارغالتحصیــل یــا
هــر عالقهمنــدی بــه صــورت آزاد میتوانــد
در ایــن مســابقه شــرکت کنــد و دانــش خــود
را در زمینــه ایــن فنــاوری جدیــد بســنجد و
مــدرک بگیــرد.
بــا گرفتــن ایــن مــدرک ،افــرادی کــه در
مســابقه شــرکت کردهانــد ،اگــر بــه ســطح
الزم دســت پیــدا کننــد ،میتواننــد در زمینــه
نانــو تدریــس کننــد ،یــا دانشــجویان مقطــع
کارشناســی و ارشــد میتواننــد ایــن مــدرک را
در مصاحبههــای مقطــع دکتــرا ارائــه دهنــد و
البتــه جنبــه رقابتــی مســابقه و جوایــز آن هــم
ســر جــای خــودش اســت.
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غرفـــه شـــرکت تبـــادل فنـــاوری ،یکـــی
دیگـــر از غرفههـــای جالبـــی بـــود کـــه
توجـــه دانشـــجوها و صاحبـــان شـــرکتهای
دانشبنیـــان را جلـــب میکـــرد .ایـــن
شـــرکت کـــه از حـــدود شـــش مـــاه پیـــش
ب ــه ص ــورت ش ــبکهای راهان ــدازی و وارد ف ــاز
اجرایـــی شـــده اســـت ،از طریـــق ســـایت
 nanoindustry.irامـــکان ارتبـــاط میـــان
متقاضایـــان و فنـــاوران را برقـــرار کـــرده
و بـــا ایجـــاد شـــبکهای میـــان ایـــن افـــراد،
امـــکان ارائـــه مشـــکل بـــه کارشناســـان و
فنـــاوران مختلـــف را فراهـــم میکنـــد تـــا
متقاضـــی بهســـرعت بتوانـــد راهحلـــی بـــرای

مشـــکالت خـــود بیابـــد .البتـــه بـــه گفتـــه
کارشناســـان حاضـــر در ایـــن غرفـــه ،تبـــادل
فن ــاوری هن ــوز ی ــک س ــامانه داخل ــی اس ــت،
ام ــا ق ــرار اس ــت ف ــاز دوم آن بــهزودی ب ــاال
بیایـــد و در دســـترس عمـــوم قـــرار گیـــرد.

تبلیغات؛ خوب ،بد ،نامناسب!

عاطفــه رحمانــی نــژاد ،مســئول غرفــه
شــرکت نانومــچ در نهمیــن نمایشــگاه فنــاوری
نانــو کــه ســال گذشــته نیــز تجربــه حضــور
در ایــن نمایشــگاه را داشــته اســت ،بــا اشــاره
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بــه اســتقبال نســبتا خــوب دانشــجویان از
نمایشــگاه امســال گفــت :البتــه بــا توجــه بــه
اینکــه دو روز پایانــی نمایشــگاه مصــادف بــا
روزهــای تعطیلــی نمایشــگاه هســتیم ،انتظــار
داریــم اســتقبال خیلــی بیــش از ایــن باشــد.
البتــه امســال تبلیغــات خوبــی هــم در ایــن
زمینــه انجــام شــده و بــه نظــر میرســد کــه
موثــر هــم بــوده اســت.
شــرکت نانــو مــچ امســال بــا دو محصــول
ســلول خورشــیدی مبتنــی بــر گرافیــن و
سنســور دود مبتنــی بــر گرافیــن در نمایشــگاه
شــرکت کــرده اســت .شــرایط امســال مــا در
نمایشــگاه اصــا قابــل مقایســه بــا شــرایطمان
در ســال گذشــته نیســت،
چــون ســال قبــل محصولمــان
واقعــا شایســتگی زیــادی بــرای
جــذب مخاطــب نداشــت،
درحالیکــه دو محصولــی کــه
امســال ارائــه کردیــم ،هــر دو
مــورد اســتقبال بــوده اســت.
ســلول خورشــیدی کــه بــرای
ســاخت آن از فنــاوری نانــو
اســتفاده شــده ،ولتــاژی ســه
برابــر بیــش از ســلولهای
خورشــیدی بــدون مــاده نانــو
بــه مــا میدهــد و سنســور
دودی هــم کــه تولیــد کردیــم،
حساســیتی بــه مراتــب باالتــر از
عنــوان موجــود در بــازار دارد.
یکــی از دالیلــی کــه دانشــجوها ،بهخصــوص
نســبت بــه محصوالتمــان توجــه نشــان
میدهنــد و رونــد تولیــد آنهــا برایشــان
جالــب اســت ،ایــن اســت کــه هیچکــدام از
ایــن دو محصــول تــا پیــش از ایــن در داخــل
تولیــد نشــده و حتــی ســنتز نانــو ذره مــورد
اســتفاده هــم توســط خــود مــا در داخــل
کشــور انجــام شــده اســت.
مینــا ع .دانشــجوی رشــته تربیــت بدنــی یکــی
از دانشــگاههای تهــران اســت کــه بــر اســاس

عالقـهای کــه بــه حــوزه نانــو داشــته ،در ایــن
نمایشــگاه شــرکت کــرده بــود ،امــا از تبلیغــات
آن اصــا راضــی نبــود .او در ایــن زمینــه
گفــت :مــن خیلــی اتفاقــی و از طریــق یکــی
از دوســتانم کــه در بســیج دانشــگاه اســت ،از
برگــزاری نمایشــگاه در تهــران اطــاع پیــدا
کــردم و بعــد متوجــه شــدم کــه تبلیغاتشــان
فقــط از طریــق کانــال تلگــرام بــوده اســت.
علــی م .یکــی دیگــر از دانشــجویانی کــه در
تــور نمایشــگاه شــرکت کــرده و دانشــجوی
رشــته محیــط زیســت و منابــع طبیعــی
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان اســت هــم از
کمبــود تبلیغــات بــرای نمایشــگاهی در
ایــن ســطح گالیــه داشــت
و گفــت :خــود نمایشــگاه تــا
اینجایــی کــه مــن دیــدم،
عالــی بــود ،امــا متاســفانه مــا
خیلــی اتفاقــی و از طریــق
یکــی از هماتاقیهایمــان
متوجــه برگــزاری آن شــدیم
و اگــر دانشــگاه بــرای شــرکت
در ایــن تــور ثبتنــام نکــرده
بــود ،شــاید مثــل خیلــی
از دانشــجویان دیگــر اصــا
نمیتوانســتیم بــه ایــن
نمایشــگاه بیاییــم .کاش وقتــی
چنیــن نمایشــگاهی برگــزار
میشــود ،حداقــل اطالعرســانی
خوبــی هــم انجــام شــود تــا کســانی مثــل من
کــه دانشــجو هســتند و بهشــدت میتواننــد
از چنیــن فضاهایــی ایــده بگیرنــد ،بتواننــد در
آن شــرکت کننــد.

محصولتان را جهانی کنید

ســعید حاجیــان ،کارشــناس غرفــه 2EXIM

کــه در نهمیــن جشــنواره نانــو شــرکت کــرده،
بازاریابــی صادراتــی را خدمــت منحصربهفــرد
ایــن گــروه بــرای شــرکتهای ایرانــی
دانســت کــه قصــد صــادرات محصــول خــود را

بــه خــارج از کشــور دارنــد .او در ایــن زمینــه
گفــت :ســامانه  2EXIMتوســط مهنــدس
یوســف بابایینــژاد طراحــی شــده و ســاختاری
شــبیه وبســایت «علــی بابــا» دارد و بــرای
اولیــن بــار در ایــران راهانــدازی شــده اســت.
مــا بــه تولیدکننــدگان محصــوالت مختلــف،
ازجملــه محصــوالت کشــارزی ،شــرکتهای
دانشبنیــان و ...در زمینــه بازاریابــی و
بازارســازی در کشــورهای خارجــی کمــک
میکنیــم و هــدف اصلیمــان بــرای
صــادرات محصــوالت شــرکتهای روســی
اســت و پــس از آن کشــورهای حــوزه خلیــج
فــارس هــدف مــا هســتند.

ایــن ســامانه حــدود یــک و نیــم ســال اســت
کــه فعالیــت خــود را در ایــن زمینــه شــروع
کــرده و تاکنــون بیشــتر بــه شــرکتهایی کــه
در زمینــه صنعــت غــذا فعــال هســتند ،خدمات
ارائــه داده اســت ،چــون اساســا در دنیــا ایــران را
بــه صــادرات محصــوالت غذایــی ماننــد پســته و
خاویــار و زعفــران و ...میشناســند.
بــه گفتــه حاجیــان ،شــرکتهای دانشبنیانــی
کــه خدمــات ایــن شــرکت را خریــداری
میکننــد ،بــرای دریافــت کوریــدور صادراتــی
تــا  70درصــد تخفیــف میگیرنــد.
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حمایتهای جدید سازمان تامین
اجتماعی از شرکتهای دانشبنیان
 زهـرا نافـعی 
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بــر اســاس ابالغیــه جدیــد معاونــت فنــی
و درآمــد ســازمان تامیــن اجتماعــی،
حمایتهــا و تســهیالت ویــژهای دربــاره
نحــوه ارائــه مفاصــا حســاب قراردادهــای
شــرکتهای دانشبنیــان اجرایــی میشــود.
ســـیدمحمد صاحبـــکار ،سرپرســـت امـــور
شـــرکتها و موسســـات دانشبنیـــان،
معاون ــت علم ــی اع ــام ک ــرد :ط ــی جلس ــاتی
کـــه بـــا حضـــور مدیـــران ســـازمان تامیـــن
اجتماعـــی صـــورت گرفـــت ،توافـــق شـــد
تـــا شـــرکتهای دانشبنیـــان در راســـتای
اجـــرای بنـــد «ه» مـــاده  3قانـــون حمایـــت
از شـــرکتها و موسســـات دانشبنیـــان و
تجاریســـازی نوآوریهـــا و اختراعـــات،
از تســـهیالت ذیـــل مـــاده  40قانـــون رفـــع
موانـــع تولیـــد رقابتپذیـــر و ارتقـــای
نظـــام مالـــی کشـــور برخـــوردار شـــوند.
بنــا بــر دســتور اداری جدیــد معــاون محتــرم
فنـــی و درآمـــد ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی،
شـــرکتها و موسســـات دانشبنیـــان دارای
شـــرایط بخشنامـــه  3/14جدیـــد درآمـــد
(موضـــوع قراردادهـــای فنـــاوری اطالعـــات
و ارتباطـــات) و بخشنامـــه  9/14جدیـــد
درآمــد (موضــوع مــاده  40قانــون رفــع موانــع
تولیـــد رقابتپذیـــر) ،میتواننـــد از مزایـــای
ایـــن بخشنامههـــا اســـتفاده کننـــد.
او بـــا اشـــاره بـــه بخشنامـــه  9/14جدیـــد
درآمـــد گفـــت :بـــر اســـاس ایـــن بخشنامـــه
مبنـــای مطالبـــه حـــق بیمـــه در مـــورد
پیمانهایـــی کـــه دارای کارگاههـــای
صنعتـــی و خدمـــات تولیـــدی یـــا فنـــی-
مهندس ــی ثاب ــت هس ــتند و موض ــوع اج ــرای
پیمـــان توســـط افـــراد شـــاغل در همـــان
کارگاه انج ــام میش ــود ،ب ــر اس ــاس فهرس ــت
ارس ــالی و بازرس ــی کارگاه اس ــت و از اعم ــال
ضری ــب ح ــق بیم ــه جه ــت ق ــرارداد پیم ــان
مع ــاف هس ــتند و س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی
بایـــد مفاصـــا حســـاب اینگونـــه پیمانهـــا
را صـــادر کنـــد.

عض ــو هیئ ــت علم ــی پژوهش ــکده مطالع ــات
فنـــاوری ادامـــه داد :مطابـــق ابالغیـــه
مذکـــور مقـــرر شـــده اســـت کارگروهـــی
مشـــترک بـــا حضـــور نماینـــدگان معاونـــت
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری
و ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــرای
بررســـی مشـــکالت و مســـائل مربـــوط بـــه
شـــرکتهای دانشبنیـــان در زمینـــه
بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی تشـــکیل شـــود.
ب ــا توج ــه ب ــه مف ــاد ابالغی ــه اخی ــر ،ادارات
کل اســـتانهای ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی
مکلـــف شـــدهاند ترتیبـــی اتخـــاذ نماینـــد
تـــا آمـــوزش مجموعـــه مقـــررات تامیـــن
اجتماعـــی بـــه شـــرکتهای دانشبنیـــان
بـــه نحـــو مقتضـــی انجـــام پذیـــرد.
بـــر اســـاس دســـتور اداری ابالغشـــده
بـــه شناســـه  ،7342886محاســـبه حـــق
بیمـــه قراردادهـــای شـــرکتها و موسســـات
دانشبنیـــان ،کـــه فهرســـت آنهـــا در
ســـامانه الکترونیکـــی معاونـــت علمـــی
و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری (www.
 )daneshbonyan.irقـــرار دارد ،بـــر اســـاس
بخشنامـــه  9/14یـــا بخشنامـــه 3/14
انجـــام میشـــود.
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت
جمهـــوری تـــاش میکنـــد بـــا همـــکاری
س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ،نح ــوه محاس ــبه
حـــق بیمـــه قراردادهـــای شـــرکتهای
دانشبنیـــان بـــه نحـــوی باشـــد کـــه حـــق
بیمـــه قراردادهـــا منحصـــرا بـــر اســـاس
بازرســـی دفاتـــر قانونـــی انجـــام شـــود و
از اعمـــال ضریـــب حـــق بیمـــه قراردادهـــا
(67/16درصـــد یـــا )...معـــاف شـــوند.
براســـاس ایـــن گـــزارش ،متـــن دســـتور
اداری ابالغشـــده بـــه شناســـه ،7342886
متـــن بخشنامـــه  9/14و مســـتندات و
ســـواالت متـــداول مرتبـــط روی ســـامانه
ارزیابـــی شـــرکتهای دانشبنیـــان (www.
 )daneshbonyan.irقـــرار دارد.
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در جلسه شورای ستاد توسعه فناوری
ت
دیدپذ� معاونت عیملمطرح شد
نا�ژیهای ج�
ی

سرمایهگذاری در حوزه تجدیدپذیر
سود باالیی برای آینده کشور دارد
 مهرآسـا عبـاسنـژاد 

ایـران تا سـال  2020بایـد میزان انتشـار گازهای
گلخانـهای را کاهـش دهـد ،در غیر ایـن صورت
ملـزم بـه پرداخـت جریمـه باالیـی میشـود .در
صورتـی کـه بـا سـرمایهگذاری حـوزه انرژیهای
تجدیدپذیـر و بهرهمنـدی از فناوریهـای ایـن
حـوزه قطعـا هزینهها کمتـر از آن مقـدار جریمه
میشـود.
چهاردهمین جلسـه شورای سـتاد توسعه فناوری
ی بـا حضور
انرژیهـای تجدیدپذیـر معاونـت علم 
علـی وطنـی معـاون توسـعه فنـاوری ،سـیروس
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وطنخـواه دبیـر سـتاد ،اکبـر ادیبیفـر مدیرعامـل
شـرکت پروژه تولیـد انرژیهـای تجدیدپذیر مپنا
و اعضای شـورای سـتاد تشکیل شد .در این جلسه
مسـائل مرتبـط بـا فنـاوری و چالشهـای موجود
در حـوزه انرژیهـای تجدیدپذیـر از منظـر یکی از
شـرکتهای بـزرگ ایـن حوزه بررسـی شـد.
در ابتـدای ایـن جلسـه اکبر ادیبیفـر توضیحاتی
دربـاره مپنـا و فعالیتهـای آن در حـوزه
انرژیهـای تجدیدپذیر ارائه داد .سپس سـیروس
وطنخـواه دبیر سـتاد توسـعه فنـاوری انرژیهای

ی گفـت :بـا توجـه به
تجدیدپذیـر معاونـت علمـ 
جایـگاه سـتاد در بحـث فنـاوری و فرابخشـی
میتوانیـم همکاریهایمان را در دو حوزه توسـعه
فناوریهـای حـوزه انرژیهـای تجدیدپذیـر و
رفـع موانـع و چالشهـای موجود با شـرکت مپنا
توسـعه دهیم.
مپنا یکی از شـرکتهای بزرگ حـوزه انرژیهای
تجدیدپذیـر اسـت که در حـوزه انرژیهـای بادی
فعالیتهـای خوبـی تـا کنـون انجـام داده اسـت.
البته مشـکالت و موانعی در توسعه این فناوریها
داشـته کـه در این نشسـت مسـائل و چالشهای
حـوزه تجدیدپذیـر از منظـر یکی از شـرکتهای
بـزرگ این حوزه در بحث فناوری و زیرسـاختها
مطرح شـد تـا راهحل الزم بـرای آن ارائه شـود.
در ادامه علـی وطنـی با اشـاره بـه بازدیـد معاون
علمـیو فنـاوری رئیس جمهـوری از گـروه مپنا
عنـوان کـرد :مپنـا میتوانـد بهعنـوان یـک مدل
توسـعه فنـاوری بـرای شـرکتهای دانشبنیـان
و صنعتـی در سیاسـتها و برنامههـای معاونـت
ی در نظـر گرفته شـود.
علمـ 
در صـورت دانشبنیـان شـدن ،هر بخـش از این
شـرکت میتوانـد در کنـار تسـهیالت صنـدوق
توسـعه از حمایتهـای صنـدوق نـوآوری و
شـکوفایی نیـز بهرهمنـد شـود.
او در پیشـنهادی بـه دبیـر سـتاد تجدیدپذیـر
گفـت :در تقسـیمبندی اقدامـات ملـی کـه در
سـند ملی انرژیهـای تجدیدپذیـر در نظر گرفته
شـده اسـت ،نقـش و جایـگاه شـرکتهای بزرگ
ماننـد مپنـا در ایـن عرصـه دیـده میشـود ،زیـرا
مپنـا زیرسـاختهای الزم این حـوزه را داراسـت.
بنابراین در تقسـیم کار سـهمیکه مپنـا میتواند
در توسـعه فنـاوری و تجاریسـازی در اجـرای
نقشـه جامـع علمیکشـور  یا اقدامات ملی سـند
انجـام دهـد ،در نظـر گرفته شـود.
او بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد تسـهیالت قانونـی،
بهخصـوص در بحـث مجوزهـا بـرای پروژههـای
حـوزه تجدیدپذیـر در نظـر گرفتـه شـود ،ادامـه
داد :بیشـتر شـرکتهای بینالمللـی کـه پـس از
برجـام بـه ایران آمدند ،پیشـنهادی بـرای فعالیت

در حـوزه انرژیهـای تجدیدپذیر داشـتند و برای
کشـور مـا مسـئله مهم بحـث انتقـال فنـاوری و
بازارهـای صادراتـی همزمـان بـا سـرمایهگذاری
ایـن شرکتهاسـت.
در حـوزه انرژیهـای تجدیدپذیـر باید به سـمتی
حرکـت کنیـم کـه ایـن بحـث مردمـیشـود.
بهعنـوان مثـال اگـر بـرای سـاخت نیروگاههـای
بـادی نیـاز بـه زمیـن اسـت ،مشـارکت صاحبان
املاک را در پروژههـا داشـته باشـیم .همانطـور
کـه در آمریـکا وقتی چـاه نفتی حفر میشـود ،از
مالـکان زمین درخواسـت همـکاری میکنند که
سـتاد در ایـن زمینـه میتواند تسـهیلگریهای
الزم را انجـام دهـد.
او بـا بیان اینکـه ایران تا سـال  2020باید میزان
انتشـار گازهـای گلخانـهای را کاهـش دهـد ،در
غیـر ایـن صـورت بایـد جریمـه باالیـی پرداخت
کنـد ،گفت  :اگر در حـوزه انرژیهای تجدیدپذیر
سـرمایهگذاری کنیـم و از فناوریهـای این حوزه
بهرهمند شـویم ،قطعا هزینهها کمتـر از آن مقدار
جریمـه خواهد بـود .لذا بایسـتی در زمینه تامین
منابـع مالـی بـرای ایـن حـوزه پیشنویسهایـی
تهیـه و در مجلـس مطـرح شـود تـا بـا توجـه به
اهمیـت مسـئله بودجههایی بـرای این حـوزه در
نظر گرفته شـود.
وطنـی آمـوزش عملـی در حـوزه تجدیدپذیـر را
دارای اهمیـت باالیی دانسـت و گفـت :آموزشها
در ایـن حـوزه نیـز شـروع شـده کـه بایـد قویتر
پیـش رود تـا فرهنگسـازی در ایـن حـوزه
بهتـر شـود .همانطـور کـه مطـرح شـد ،در مپنا
کالسهای آموزشـی برگزار میشـود کـه اگر این
کالسها در سـایت برگزار شـود ،با آموزش عملی
تاثیرگـذاری بیشـتری را شـاهد خواهیـم بـود.
همچنیـن در بسـیاری از حوزههـا در سـتادهای
ی کمیتههـای دانشآمـوزی فعـال
معاونـت علمـ 
هسـتند کـه در این حوزه نیـز باید ایـن اتفاق رخ
دهـد تـا از پایـه دانشآمـوزان بـا این حوزه آشـنا
شـوند و بـا شـناخت و اعتمـاد بـه نیـروی جـوان
فرصـت توسـعه فضـای کسـبوکار بـرای کشـور
ایجاد شـود.
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گزارش

اعطای جایزههای تحصیلی به
دانشجویان نوورود دانشگاهها
در سال تحصیلی 1395-96
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يادآوري:
بررسی داشتن حد نصاب
الزم و کسب بیشترین
امتیاز در بین متقاضیان،
بر اساس فعالیتهای
اعالمی متقاضی،
نخبگانی
ِ
ِ
توسط سامانة اطالعاتي
بنياد محاسبه میشود.

دانشــجویان جدیــد دانشــگاههای کشــور از
تاریــخ  1395/7/15تــا  1395/8/5میتواننــد
بــا مراجعــه بــه پایــگاه اطالعاتــی بنیــاد
اطالعــات خــود را در ســامانه بارگــذاری کنند.
فراینــد نامنویســی از دانشــجویان جدیــد
دانشــگاهها بــرای بهرهمنــدی از جایزههــای
تحصیلــی بنیــاد ملّــی نخبــگان بــه شــرح
ذیــل اســت:
 -1دانشــجویان نــوورود و متقاضــی
جایزههــای تحصیلــی (در دورههــای
کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــری)
از تاریــخ  1395/7/15تــا 1395/8/5
میتواننــد بــا مراجعــه بــه پایــگاه اطالعاتــی
بنیــاد (بــه نشــاني )http://soraya.bmn.ir
اطالعــات خــود را در ســامانه بارگــذاری و
گزینۀ« درخواســت اســتفاده از جایزههــای
تحصیلــی» را فعــال کننــد.
 -2شــرط الزم  :متقاضيــان بــراي بهرهمنــدي

از ايــن جوايــز بايــد داراي دس ـتكم يكــي از
ويژگيهــاي زيــر و حائــز بيشــترين امتيــاز از
فعاليتهــاي نخبگانــي باشــند:
الف.كســب مــدال طــا ،نقــره يــا برنــز در
المپيادهــاي دانشآمــوزي ملّــي و جهانــي
ب .كســب رتبــة برتــر در آزمونهــاي
سراســري ورود بــه دانشــگاههاي كشــور
(رتبههــاي كشــوري زيــر  1000ورود بــه
دورة كارشناســي يــا دكتــري حرفــهاي در
گروههــاي رياضــي و فنــي ،تجربــي ،علــوم
انســاني ،هنــر يــا زبانهــاي خارجــي،
رتبههــاي زيــر  50در مجموعــة امتحانــي در
دورة كارشناســي ارشــد)
ج .كســب رتبــة اول تــا ســوم در المپيادهــاي
ملّــي دانشــجويي
د .كســب رتبــة برتــر در آزمونهــاي سراســري
علــوم پزشــكي كشــور اعــم از آزمونهــاي
جامــع ،پيــشكارورزي ،دســتياري در
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يادآوري مهم : 1
چنانچه در هر مرحله از بررسي
مشخص شود متقاضي اطالعاتي
خالف واقع را بارگذاري كرده
است ،متقاضي نه فقط از اين
جايزه بلكه از تمامي تسهيالت
بنياد محروم ميشود و عدم
صداقت وي به دستگاههاي
ذيربط اعالم و به لحاظ حقوقي
موضوع پيگيري ميشود.
رشــتههاي پزشــكي ،دندانپزشــكي و
داروســازي و دســتياري فــوق تخصصــي
پزشــكي
ه .كســب عنــوان دانشــجوي ممتــاز
د ا نشــگا هها
و .كسب عنوان دانشجوي نمونة كشوري
ز .برگزيــده شــدن در جشــنوارههاي
علمي،پژوهشــي ،ف ّناورانــة مــورد تأييــد بنيــاد
ح .برگزيــده شــدن در مســابقات قرآنــي مــورد
تأييــد بنيــاد
ط .فعاليتهاي هنري يا ادبي برجسته
ي .برگزيــده شــدن در مســابقههاي ملــي و
جهانــي مهــارت
ك .ثبــت اختــراع برگزيــده براســاس
آييننامــة شناســايي و پشــتيباني از
برگزيــده
اختراعهــاي
 -3شــرط کافی :دانشــجویان بايــد اوالً
حدنصــاب الزم را از فعاليتهــاي نخبگانــي
(شــامل فعالیتهــای ف ّناورانــه ،پژوهشــی و
آموزشــی) بهدســت آورنــد و ثانيــاً حائــز
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بيشــترين امتيــاز در بيــن ســاير متقاضيــان
باشــند.
 -4مصاديــق فعاليتهــاي نخبگانــي داراي
امتيــاز بــه شــرح زيــر اســت:
الــف .موفقيتهــاي علمــي در دانشــگاه
(آموزشــي ،پژوهشــي ،ف ّناورانــه و)...
ب .كسب جايزههاي تحصيلي بنياد
ج .كســب رتبــة برتــر در آزمونهــای علمــي
(ماننــد كنكــور ،آزمــون هــاي سراســري علــوم
پزشــكي ،المپيادهــاي دانشــجويي و)...
د .برگزيــده شــدن در جشــنوارههاي
علمي،پژوهشــي ،ف ّناورانــة مــورد تأییــد
بنياد(ماننــد جشــنواره هــاي خوارزمــي ،رازي،
فارابــي ،رويش،شــيخبهايي و)...
ه ـ .برگزيــده شــدن در جشــنوارههاي معتبــر
ادبــي و هنــري يــا فعاليتهايقرآنــي مــورد
تأييــد بنيــاد
 -5دانشــجویان زیــر در اولیــن ســال ورود بــه
دانشــگاه ،بــدون محاســبه امتیــاز ،مشــمول
جایزههــای تحصیلــی میشــوند ولــی الزم

يادآوري مهم :2
تحويل اطالعات ،بررسي
اطالعات و اعالم نتايج صرف ًا
از طريق سامانة اطالعاتي
بنياد و به شكل الكترونيكي
صورت ميپذيرد و بنياد
به هيچ عنوان پاسخگوي
حضوري نيست.
اســت در ســامانۀ اطالعاتــی بنیــاد نامنویســی
و اطالعــات خــود را تکمیــل کننــد.
الــف .برگزیــدگان حائــز مــدال طــا ،نقــره
یــا برنــز کشــوری در المپیادهــای ملــی
دانشآمــوزی
ب .برگزیــدگان حائــز رتبــه اول تــا ســوم
در المپیادهــای ملّــی دانشــجویی (در ســال
برگزیــده شــدن)
ج .برگزیــدگان حائــز رتبــه  1تــا  150در
آزمــون سراســری ورود بــه دانشــگاه در گــروه
علــوم ریاضــی و فنــی
د .برگزیــدگان حائــز رتبــه  1تــا  100در
آزمــون سراســری ورود بــه دانشــگاه در گــروه
علــوم تجربــی
ه .برگزیــدگان حائــز رتبــه  1تــا  100در
آزمــون سراســری ورود بــه دانشــگاه در گــروه
علــوم انســانی
و .برگزیــدگان حائــز رتبــه  1تــا  100در
آزمــون سراســری ورود بــه دانشــگاه در گــروه
هنــر

 يادآوري :3
دانشجویان گرامی برای
اطالع از مفاد مقررات
جایزههایتحصیلی
میتوانند به وبگاه بنیاد
م ّلی نخبگان به نشانی
http://www.bmn.ir

مراجعه فرمایند.

 -6باتوجــه بــه اينكــه امتيازهــاي دانشــجويان
بــه كمــك نرمافــزار تخصصــي محاســبه
ميشــود الزم اســت:
 -1-6همــة اطالعــات بــه طــور كامــل در
ســامانه بارگــذاري شــود.
 -2-6فرصــت نهايــي بــراي تكميــل پرونــده،
پنجــم آبانمــاه ســال جــاری اســت و ضــروری
اســت دانشــجویان اطالعــات خــود را بــه
همــراه مــدارک مثبتــه حداکثــر تــا ایــن
تاریــخ در ســامانۀ اطالعاتــی بنیــاد بارگــذاری
کننــد.
دانشـــجویان ورودی ســـالهای گذشـــته
-7
ِ
کـــه بـــه هـــر دلیلـــی نتوانســـتهاند پیشـــتر
درخواســـت بهرهمنـــدی از جایزههـــای
تحصیلـــی را در ســـامانۀ اطالعاتـــی بنیـــاد
ثبـــت کننـــد ،مجازنـــد از ایـــن فرصـــت
بـــرای ثبـــت درخواســـت اســـتفاده کننـــد
و در صـــورت کســـب امتیـــاز الزم و وجـــود
ظرفیـــت ،در فهرســـت برگزیـــدگان قـــرار
خواهنـــد گرفـــت.
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«ا�انساخت»
امهیت استفاده از اکالی یا� نا� و
جشنواره گ ی
ن
در گفتوگو ب� سه ت ن� از خ�ب�ن
گزارش

غیرت ملی الزمه توجه
به تولیدات ایرانی است
 پرویـن امامـی 
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بایـــد فرهنـــگ اســـتفاده از کاالی
خارجـــی وارونـــه شـــود

استفاده از کاالی ایرانی ،نکتهای است
که از مدتها پیش مورد توجه بسیاری
از مسئوالن و نخبگان کشور قرار
گرفته است .اصال استارت جشنواره
«ایرانساخت» هم به همین خاطر
زده شد؛ اینکه توجه باقی مردم نیز
به سمت این امر مهم جلب شود.
استفاده از کاالی ایرانی سبب توسعه
کارآفرینی دانشبنیان میشود و
توسعه کارآفرینی مترادف با اشتغال
پایدار است .بسیاری از نخبگان
درباره این موضوع مهم اظهارنظر
کردهاند که در ادامه ،صحبتهای
س ه نفر از آنها را میخوانید.

محمدجـــواد الریجانـــی
پژوهشـــگاه
رئیـــس
بنیـــادی،
دانشهـــای
جش ــنواره مل ــی فرهنگ ــی و
هنـــری ایـــران ســـاخت را
زمینهســـاز ایجـــاد تحـــرک
و جنبـــش ملـــی در عرصـــه توجـــه بـــه
تولیـــدات داخلـــی عنـــوان کـــرد و افـــزود:
«ای ــن جش ــنواره ک ــه در ابع ــادی مل ــی و ب ــا
مشـــارکت همـــه اقشـــار جامعـــه خصوصـــا
هنرمنـــدان و فنـــاوران برگـــزار میشـــود
میتوانـــد ضمـــن ایجـــاد تحـــرک و جنبـــش
در اقشـــار مردمـــی بـــه مقولـــه تولیـــدات
دانشبنیـــان ایـــران ســـاخت ،همراهـــی
متولیـــان و دســـتاندرکاران اجرایـــی بـــه
این عرصه را نیز ایجاد کند».
الریجانـــی شـــناخت صحیـــح از
توانمندیهـــای فنـــاوران و صنعتگـــران
ایرانـــی را ضرورتـــی اساســـی بـــرای اقتـــدار
ملـــی دانســـت و گفـــت« :کشـــور مـــا بـــه
مـــدد جوانـــان توانمنـــد و خـــاق خـــود بـــه
دس ــتاوردهای درخورتوجه ــی رس ــیده اس ــت
کـــه شـــناخت ایـــن دســـتاوردها یکـــی از
الزمههـــای مهـــم دســـت حفـــظ اقتـــدار
ملـــی بـــه شـــمار مـــیرود».
رئیـــس پژوهشـــگاه دانشهـــای بنیـــادی،
بـــا بیـــان اینکـــه توجـــه بـــه تولیـــدات
ایرانـــی نیازمنـــد یـــک غیـــرت ملـــی اســـت،
ادامـــه داد« :متاســـفانه در طـــول دو قـــرن
بـــه کشـــور مـــا تزریـــق شـــده اســـت کـــه
بهتریـــن جنـــس بایـــد خارجـــی باشـــد ،امـــا
حـــال میبایســـت ایـــن فرهنـــگ را وارونـــه
کنیـــم ،بـــه گونـــهایکـــه ســـاخت کشـــور
خودمـــان مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد .بایـــد
ایـــن فرهنـــگ کـــه اســـتفاده از محصـــوالت
ی اســـت و
خودمـــان دارای مـــزه و شـــیرین 
نیـــز برکتهـــای اســـتفاده از آن بـــه صـــورت
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یـــک فرهنـــگ ملـــی ترویـــج شـــود».
الریجانـــی در پایـــان ابـــراز امیـــدواری کـــرد،
فعالیتهـــای مختلفـــی کـــه در زمینـــه
ترویـــج فرهنـــگ عمومـــی بـــه خصـــوص
در معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت
جمهـــوری از جملـــه برگـــزاری جشـــنواره
ملـــی فرهنگـــی و هنـــری «ایـــران ســـاخت»
صـــورت میگیـــرد بـــه یـــک غیـــرت و
تحـــرک ملـــی بـــدل شـــود.

توامننـــدی در عرصـــه جهانـــی بـــا
پرداخـــن بـــه رسمایههـــای فرهنگـــی

مالنـــوروزی
مجیـــد
هنرهـــای
مدیـــرکل
تجســـمی وزارت فرهنـــگ و
ارشـــاد اســـامی ،بـــا اشـــاره
بـــه اهمیـــت توجـــه بـــه
تولیـــدات و داشـــتههای
داخلـــی گفـــت« :کشـــور ایـــران بـــا توجـــه
ب ــه تن ــوع صنای ــع دس ــتی ،تولی ــدات هن ــری
و محصـــوالت منحصـــر بـــه فـــرد بـــا
قیمتهـــای بســـیار نـــازل از جملـــه
کش ــورهایی اس ــت ک ــه توانس ــته اس ــت آم ــار
قابـــل توجهـــی از محصـــوالت ایرانـــی را در
زمـــره آثـــار جهانـــی ثبـــت کنـــد .ایـــران
توانس ــته ب ــه معرف ــی کاال و صنای ــع فرهنگ ــی
و هن ــری خ ــود در س ــطح جهان ــی بپ ــردازد و
ب ــا توج ــه ب ــه چنی ــن ش ــرایطی ای ــن نکت ــه
قابـــل توجـــه اســـت کـــه کاالی ایرانـــی بـــا
اصالـــت و انحصـــار ،قـــادر اســـت بـــدون
داش ــتن رقی ــب ج ــدی در بازاره ــای جهان ــی
عرضه شود».
بـــه گفتـــه مالنـــوروزی ،پرداختـــن بـــه
داشـــتهها و ســـرمایههای فرهنگـــی،
هنـــری از بهتریـــن راههایـــی اســـت کـــه
ای ــران را ق ــادر ب ــه پابرج ــا ب ــودن در عرص ــه
رقابـــت بـــا کاالهـــای وارداتـــی میکنـــد،
زیـــرا تنـــوع تعـــداد تولیـــدات ویـــژه ایـــران
در جهـــان مثـــال زدنـــی اســـت .وی افـــزود:
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«برپایـــی کارناوالهـــای معرفـــی کاالهـــای
ایرانـــی بهخصـــوص صنایـــع دســـتی در
کشـــورهای جهـــان (در قالـــب تجســـمی
یـــا نمایشـــگاههای عکـــس) در معرفـــی و
نگهداشـــت تولیدکننـــدگان در صـــف رقابـــت
اهمیـــت دارد».
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه برگـــزاری
جشـــنواره «ایرانســـاخت» یـــک اتفـــاق
ب ــزرگ در حمای ــت از تولی ــدات و محص ــوالت
ایرانـــی اســـت ،گفـــت« :بـــا توجـــه بـــه
اینکـــه یکـــی از اهـــداف جشـــنواره
«ایرانســـاخت» جریانســـازی و تولیـــد
محتـــوا بـــرای فضـــای مجـــازی مرتبـــط
بـــا چرخـــه تجاریســـازی ،کارآفرینـــی و
اقتصـــاد دانشبنیـــان اســـت ،اســـتفاده از
ایـــن فضـــا بـــرای تبلیـــغ و همگانـــی کـــردن
اســـتفاده از کاالی ایرانـــی موثـــر اســـت.
فض ــای مج ــازی در چن ــد س ــال اخی ــر ج ــزء
الینف ــک زندگ ــی ش ــهری و حت ــی روس ــتایی
شـــده اســـت».
وی در ادامـــه گفـــت« :بـــا توجـــه بـــه
مطالعـــات انجـــام شـــده و نتایـــج ســـنجش
بـــازار ،مصرفکننـــدگان کاالهـــا بایـــد از
مزایایـــی کـــه در کاال پنهـــان شـــده اســـت
مطلـــع شـــوند .بـــه طـــور مثـــال در توضیـــح
و تبلیـــغ تولیـــدات کارخانههـــای پارچـــه
ایران ــی بای ــد ب ــه م ــواردی اش ــاره کنی ــم ک ــه
مصرفکننـــده احســـاس کنـــد بـــا داشـــتن
ایـــن کاال و در قبـــال پرداخـــت هزینـــه
توانســـته اســـت محصولـــی را مالـــک شـــود
ک ــه در مقایس ــه ب ــا س ــایر کااله ــای مش ــابه
خارجـــی مزایـــای بیشـــتری دارد».
بـــه گفتـــه مالنـــوروزی وقتـــی مـــردم از
کیفیـــت کاالی خریـــداری کـــرده خـــود
مطمئـــن شـــوند و مزایـــای آن را بداننـــد،
قطع ــا ب ــرای خری ــد کاالی ایران ــی مصممت ــر
میشـــوند و بـــاز هـــم در خریدهـــای خـــود
کاالی ایرانـــی را انتخـــاب میکننـــد.
وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه

بهعنـــوان نماینـــده هنرمنـــدان حـــوزه
هنرهـــای تجســـمی ،چـــه راهکارهایـــی را
ب ــرای تبلی ــغ محص ــوالت ایران ــی و ترغی ــب
م ــردم ب ــه خری ــد ای ــن محص ــوالت از طری ــق
حـــوزه فعالیـــت خـــود پیشـــنهاد میکنیـــد،
گفـــت« :تولیـــدات ایرانـــی بهخصـــوص
صنایـــع فرهنگـــی و هنـــری بایـــد از قالـــب
س ــنتی خ ــود خ ــارج ش ــوند و در بازاره ــای
جهان ــی ب ــه ص ــورت آش ــکار حاض ــر ش ــوند.
حضـــور آنهـــا در فروشـــگاههای خارجـــی،
اعتمـــاد ایرانیـــان را نســـبت بـــه کیفیـــت
تولیـــدات داخلـــی افزایـــش میدهـــد.
بســـیاری از هنرمنـــدان بـــا اســـتفاده از
فضاهایـــی ماننـــد اینســـتاگرام کاالهـــای
خـــود را معرفـــی و حتـــی بـــه فـــروش
میرســـانند و در صورتیکـــه ایـــن مســـئله
از حـــوزه داخلـــی کشـــور فراتـــر رود ،قـــادر
اســـت در حمایـــت از کاالی ایرانـــی نقـــش
موثـــری ایفـــا کنـــد».

جشـــنواره «ایرانســـاخت» اقدامـــی
در خ ــور توج ــه در فرهنگس ــازی بــرای
اقتصـــاد دانشبنیـــان

یوســف ثبوتــی ،برگزیــده
جایــزه عالمــه طباطبایــی و
عضــو هیئــتعلمی دانشــگاه
تحصیالتتکمیلــی زنجــان
بــا اشــاره بــه لــزوم ورود
اجتمــاع نخبگانــی بــه بخــش
تولیــد ،گفــت« :بــرای تولیــد محصــوالت و
خدمــات رقابتپذیــر بایــد ایــن بخــش را بــه
علــ م روز مجهــز کــرد .بــرای رســیدن بــه
نقطــه مطلــوب بایــد بــه مبانــی علمــی و
صنعتــی مســلط بــود .از ســوی دیگــر ابــزار و
امکانــات ویــژهای هــم نیــاز اســت .عــاوه بــر
ایــن همــواره نمیتــوان بــرای تجهیــز بخــش
تولیــد بــه واردات چشــم داشــت بلکــه بایــد تــا
حــد امــکان نیازهــا را از ظرفیــت و قابلیتهای
داخلی رفع کرد».

وی بـــا مثبـــت ارزیابیکـــردن برگـــزاری
جشـــنوارهها فرهنگـــی «ایـــران ســـاخت»،
ایـــن جشـــنواره را اقدامـــی در خـــور توجـــه
در فرهنگســـازی بـــرای اقتصـــاد دانـــش
بنیـــان و رونـــق ایـــن بخـــش دانســـت و
گفـــت« :سیاســـتهای اتخـــاذ شـــده در
ســـالهای اخیـــر نشـــاندهنده آینـــده
روشـــن کشـــور از طریـــق شـــرکتهای
دانشبنیـــان اســـت».
ثبوتـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مدیریـــت
ب و کار ع ــاوه ب ــر دان ــش و عل ــم ،ی ــک
کس ـ 
مه ــارت اس ــت ،ارائ ــه الگ ــوی ایران ــی کســب
و کار را الزمـــه رونـــق بخشـــیدن تولیـــد
دانشبنیـــان دانســـت و گفـــت« :نمیتـــوان
نس ــخه موفقی ــت ی ــک ش ــرکت دانشبنی ــان
خارج ــی را ب ــرای ی ــک ش ــرکت دانشبنی ــان
ایرانـــی پیچیـــد چراکـــه هـــر جامعـــهای
مقتضیـــات و ظرفیتهـــای خـــاص خـــود را
دارد ک ــه توج ــه ب ــه آنه ــا الزم ــه موفقی ــت
شـــرکتهای دانشبنیـــان اســـت .از
ســـوی دیگـــر بایـــد بررســـی دقیـــق دربـــاره
چرای ــی هزین ــه ،زم ــان و کیفی ــت تولی ــدات
دانشبنیـــان صـــورت گیـــرد و ســـپس بـــا
اقدام ــی کارشناس ــانه بهتری ــن راهح ــل ب ــرای
ارتقـــای کیفیـــت کاال و خدمـــات ایرانـــی و
همچنیـــن بازارمحـــور شـــدن قیمتهـــا
انجـــام شـــود».
وی در پای ــان حرک ــت ب ــه س ــمت موضوع ــات
کاربـــردی و مشـــتریمحور را از ضروریـــات
ام ــروز جامع ــه علم ــی و دانش ــگاهی دانس ــت
و بـــا تأکیـــد بـــر لـــزوم نـــگاه اقتصـــادی بـــه
پروژههـــای دانشـــگاهی ،گفـــت« :دانشـــگاه
بایـــد فعالیتهـــای خـــود را بـــا نیازهـــای
موجـــود در همـــه بخشهـــای اقتصـــادی،
فرهنگـــی ،اجتماعـــی و غیـــره منطبـــق
کنـــد تـــا هـــم بتوانـــد از ایـــن راه بـــه رهآورد
مالـــی برســـد و هـــم ســـهم خـــود را در
رفـــع مشـــکالت و ارتقـــای کیفیـــت زندگـــی
جامعـــهبومـــی افزایـــش دهـــد ».
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گز ش
ار� از ش�کتهای دانشبنیان که صادرات را از خود دور ن�بینند
گزارش

بسترسازی ،مهمترین حمایت دولتی
 لیـال مهـداد 
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بـرای افزایـش اشـتغال و مبـارزه بـا فقـر و
بـیکاری دولـت وظیفـه سـنگین حمایـت از
تولیـد داخلـی را برعهـده دارد و بایـد از تمامی
امکانـات مادی و معنوی که در اختیار دارد ،در
جهت توسـعه هر چه بیشـتر تولیـد بهره گیرد.
بـرای توسـعه تولیـد الزم اسـت دولـت روی
دو موضـوع کار کنـد .اول ایجـاد شـرایطی
کـه بـرای تولیـد داخلـی خریـدار کافـی وجود
داشـته باشـد .بـه عبـارت دیگـر دولـت بایـد
بهگونـهای عمـل کنـد که قـدرت خریـد مردم
بـرای خریـد کاالی داخلی تقویت شـود و برای
خریـد کاالی خارجـی رقیـب تضعیـف گـردد.
اقـدام دوم دولـت بایـد باعـث افزایـش تـوان
تولیدکننـدگان داخلـی برای تامیـن نیاز مردم
با کیفیت و قیمت مناسـب باشـد کـه از طریق
حـذف همـه قیـود و موانعـی کـه هماکنـون
در راه توسـعه تولیـد داخلـی وجـود دارد،
امکانپذیـر اسـت .شـاید یکـی از راهکارهـای
مناسـب اجرایی کردن سیاسـتهای تشـویقی
بـرای مصرفکننـدگان باشـد .در ادامـه
صحبتهـای سـه مدیرعامـل از شـرکتهای
دانشبنیـان را میخوانیـد کـه از چالشهـا و
آرزوهـا و امیدهایشـان گفتهانـد.

برپایی منایشگاه اهمیت حیاتی دارد

شـرکت دانشبنیـان گلکـوه بینالـود اولیـن
شـرکت دارویـی اسـت کـه گیاهـان را بـه
صـورت ترکیبـی فرمولـه کـرده اسـت و بـرای
همیـن بـا توجه بـه اینکه از سـال  85فعالیت
خـود را شـروع کـرده ،در سـال  89موفـق بـه
کسـب مجوزهـای الزم بـرای فعالیتهای خود
شـده اسـت .هـدف شـرکتهای دانشبنیـان
ارتقـای سـطح علمـی اسـت و از زمانـی کـه
گلکـوه بینالـود تاسـیس شـده ،بیشـترین
تمرکـز خـود را روی گیاهـان دارویی گذاشـته
اسـت .زهـرا کاوه کـه طی همه این سـالها در
سـمت مدیرعامـل بهخوبـی نقـش ایفـا کـرده
اسـت ،میگوید« :ما بیشـترین بررسـیهایمان
را روی گیاهـان دارویـی کـه در بـازار وجـود

داشـتند ،گذاشـتیم و هدفمـان از ایـن کار این
بـود کـه مـردم را بـه سـمت مصـرف گیاهـان
دارویـی ترغیـب کنیـم ».البتـه رسـیدن بـه
ایـن هـدف بـه همیـن سـادگیها نبـود و نیاز
بـه فکـر و برنامـه مـدون داشـت .بـرای همین
اولیـن طرح اجرایی شـد؛ طرح متناسبسـازی
گیاهـان دارویـی بـا ذائقـه مصرفکننـدگان.
کاری کـه مسـتلزم ایـن بـود کـه گیاهـان
دارویـی بـه صـورت ترکیبـی مـورد اسـتفاده
قـرار گیرند .یعنـی گیاهان دارویـی خوشعطر
و خوشطعـم متناسـب بـا اسـتانداردهای
جهانـی ترکیـب شـوند .زمانی که ایـن گیاهان
وارد بـازار شـدند ،دیگـر اسـطوخودوس تلـخ
نبـود و خوشطعـم شـده بـود .اسـتقبال مردم
از ترکیبـات جدیـد گلکـوه بینالـود را بـر آن
داشـت تـا وارد حـوزه درمـان شـود و بـرای
هریـک از بیماریهـای شـایعی کـه افـراد
زیـادی را درگیـر خـود کردهانـد ،گیاهانـی را
ارائـه دهنـد؛ گیاهانـی کـه در سـطح جهانـی
از آنهـا بهرههـای درمانـی میبرنـد .کاوه
در مـورد رسـیدن بـه هـدف اصلـی شـرکت
میگویـد« :شـعار مـا پیشگیـری بهتـر از
درمـان اسـت و بـرای همیـن در ایـن مسـیر
گامبـهگام پیـش رفتهایم .ابتدا شناسـایی ذائقه
مصرفکننـده و سـپس ارائه داروهـای ترکیبی
بـا خاصیـت درمانـی بـرای بیماریهـای
مختلـف بـود ».یکـی از نتایـج مهـم طرحهای
اجرایـی ایـن شـرکت معرفی انـواع گیاهـان با
توجـه بـه خاصیتهایشـان بـه مصرفکننـده
بـوده اسـت .از آنجایی کـه کمتر شـرکتی در
زمینـه گیاهـان دارویـی دانشبنیان میشـود،
بـرای همیـن گلکـوه بینالـود از سـال 85
تبلیغـات و معرفـی محصـوالت بـه مشـتری را
دنبـال کرده و هدفش سـودآوری نبوده اسـت.
مدیرعامـل ایـن شـرکت میگویـد« :در ابتدای
امـر محصوالت ما مشـتریای نداشـت .عدهای
چـایسـیاه را ترجیـح میدادنـد و عطاریهـا
معتقـد بودنـد اگر خودشـان داروهـا را میکس
کننـد ،برایشـان بهصرفهتـر اسـت .امـا مـا از
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پـا ننشسـتیم و بـا ارائـه محصـوالت متنـوع
توانسـتیم جـای خـود را در بـازار بـاز کنیـم».
یکـی از ترفندهـای تبلیغاتـی شـرکت گلکـوه
بینالـود دادن اشـانتیون بـرای شناسـاندن
محصـول بـوده و در کنـار آن چـاپ بروشـور
و تبلیغـات چهرهبهچهـره نیـز کمککننـده
بـوده اسـت .کاوه معتقـد اسـت کـه تبلیغـات
از طریـق صـدا و سـیما بـرای شـرکتهای
دانشبنیـان بهصرفـه نیسـت و اکثـر ایـن
شـرکتها نمیتواننـد از ایـن شـیوه تبلیغـی
بهـره ببرنـد .کاوه هزینههـای شـرکتهای
دانشبنیـان را بـاال میدانـد و میگویـد« :مـا
از محققـان و مقاطـع دکتـرای دانشـگاه بـرای
آزمایشـات و تولیدمـان اسـتفاده میکنیـم.
کـدام شـرکت چایسـازی از دانـش محققـان
و دکتراهـای گیاهـان دارویـی بهـره میبـرد؟
مـن نیروهایـی دارم کـه هزینه باالیـی را برای
بودنشـان در کنـارم صـرف میکنـم تـا بتوانـم
از دانـش روز در محصوالتـم بهـره ببـرم».
گلکـوه بینالـود بـرای معرفـی محصوالتـش
بـه مصرفکننـده در قفسـههای فروشـگاههای
شـهروند ،اتـکا و ...جایـی بـرای خود دسـتوپا
کـرده اسـت .البتـه بـر ایـن مسـئله هـم واقف
بـوده کـه بسـتهبندی در دنیای جدیـد تجارت
حرفهـای زیـادی بـرای گفتـن دارد و بـرای
همیـن تالشهایـش در ایـن زمینـه جوابگـو
بـوده و هرسـاله در نمایشـگاه بینالمللـی
گیاهـان دارویـی بسـتهبندی ایـن شـرکت
حـرف اول را میزنـد .کاوه از طرحـی میگوید
کـه بهعنـوان طـرح کادویـی اجرایـی شـده
اسـت« .ما سـعی کردیـم با بسـتهبندیهایمان
مـردم را تشـویق بـه مصـرف محصوالتمـان
کنیـم .بسـتههای کادوییمـان سـبکش
شیروشـکالت بـود کـه فرهنگسـازی خوبـی
را در پی داشـت .چون براسـاس نظرسـنجیای
کـه داشـتیم ،تعـداد کثیـری از مـردم به جای
شـکالت بـرای عیادتهـا و کادوهـا از بسـته
شیروشـکالت اسـتفاده میکننـد ».در میـان
تمـام تالشهای شـرکتها بـرای سـرپا ماندن
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و مطـرح شـدن در بـازار نمیتـوان نقش دولت
را نادیـده گرفـت و بـه اعتقـاد مدیرعامـل
گلکـوه بینالـود برپایـی نمایشـگاهها بسـیار
مفیـد فایـده اسـت ،چـون شـرکتها بـدون
اینکـه مبلغـی پرداخـت کننـد ،دور هم جمع
میشـوند و دانستههایشـان را بـه هـم منتقـل
میکننـد .امـا تسـهیالت بانکـی را مرهمـی
بـر درد شـرکتها نمیدانـد ،چـون بـا توجـه
بـه بهرههـا آنهـا را بهصرفـه و اقتصـادی
نمیبینـد .کاوه در ادامـه صحبتهایـش درباره
حمایتهـای دولـت گـذری به نمایشـگاه اخیر
گیاهـان دارویـی میزنـد کـه دکتـر ظریـف و
خانـم دکتـر ابتـکار نیـز در آن حضور داشـتند
و از پیشـنهاد اسـتفاده از گیاهـان دارویـی و
دمنوشهـا در ارگانهـای دولتـی میگویـد؛
کاری کـه میتوانـد هـزاران هـزار شـغل ایجاد
کنـد .او ادامـه میدهـد« :در حـال حاضـر
شـرایط اقتصـادی بـه گونـهای اسـت کـه باید
مشـکالت را تـاب آورد تـا انشـاءاهلل تـورم و
رکـود موقعیتهـای دیگـری را تجربـه کنند و
شـرکتهای دانشبنیـان بتواننـد از تسـهیالت
بانکـی اسـتفاده کننـد .بهره 12درصـدی واقعا
ایـن جرئـت را به مـا نمیدهد که از تسـهیالت
اسـتفاده کنیم ».در کنـار تولیدکننده و دولت،
مصرفکننـده نیـز مهرهای اساسـی در حمایت
از تولیـد داخلـی اسـت .مصرفکننـده نبایـد
قـول ظاهـر اجنـاس را بخـورد .در زمینـه
گیاهـان دارویـی مصرفکننـده بایـد بدانـد که
گیـاه دارویـی رایحـه مالیـم و خوشـی دارد،
درحالیکـه برخـی محصـوالت بـازار عطرهای
تنـدی دارنـد .کاوه دلیـل کیفیـت پاییـن
محصـوالت داخـل را در تلاش تولیدکننـده
در سربهسـر کـردن هزینههـا میدانـد،
چـون باعـث میشـود تولیدکننـده دقتـش در
کیفیـت کمتـر شـود .او میگویـد« :مشـکل
برخـی تولیدکننـدگان داخـل ایـن اسـت کـه
انتطـار دارنـد در هـر کاال سـود خـود را ببرند.
درواقـع میخواهنـد یکشـبه ره صدسـاله را
برونـد .ایـن ایـراد تولیدکننده ماسـت .البته در

شـرایط فعلـی فضا کمی تلطیفتر شـده اسـت
و تولیدکننـده هـوای مصرفکننـده را دارد .به
اعتقـاد مـن تنها بـا کیفیـت میتوان مشـتری
را بـرای همیشـه بـرای خود نگه داشـت .ما در
دورهای گیاهـان را از بـازار تهیـه میکردیم ،اما
سـرزدنهای ناگهانـی مـن باعـث شـد متوجه
شـوم برخـی از گیاهـان در شـرایط مناسـبی
نگـهداری نمیشـوند .بـرای همیـن با کشـاورز
مسـتقیم وارد کار شـدم .نعنـاع فلفلی که برای
آلودگـی هوا و جلوگیری از آسـم بسـیار خوب
اسـت ،بهطـور آزمایشـی توسـط فردی کشـت
شـد و تضمیـن دادم همـه محصـول را بخـرم.
حـال بعد از گذشـت چند سـال مشـتریان این
محصـول بیشـمار شـده اسـت ».مدیرعامـل
شـرکت گلکـوه بینالـود در دورهای کـه نعناع
فلفلـی در بـازار هشـت هـزار تومـان قیمـت
داشـته ،محصـول ارگانیکـی را کـه زیـر نظـر
خـودش کشـت میشـده ،کیلویـی 25هـزار
تومـان میخریـده تـا از کیفیـت محصولـی که
بـه دسـت مصرفکننـده میرسـیده ،اطمینان
داشـته باشـد و برای همین اسـت که با هشـت
سـال سـابقه هر روز بر مشـتریان این شـرکت
افـزوده شـده اسـت .کاوه دربـاره صـادرات
و مشـکالت آن در حـوزه گیاهـان دارویـی
میگویـد« :مـا در صـادرات گیاهـان دارویی با
مشـکالت زیـادی روبهرو هسـتیم ،چـون چین
بازار را در دسـت دارد و بیشـتر صادرکنندگان
مـا بـه صـورت فلـه صـادرات دارنـد کـه سـود
چندانـی نـدارد .امـا مـا ناامیـد نیسـتیم و
صـادرات را در برنامههایمـان داریـم».

رقابت باید تقویت شود

در ســال  88نیــز شــرکت نانــو واحــد
صنعــت پرشــیا وارد عرصــه شــرکتهای
دانشبنیــان شــده و بــا مدیریــت فرشــید
ســهیلینجفآبادی توانســته اســت بعــد از
چندیــن ســال فعالیــت در اســتانهای مختلف
شــعباتی داشــته باشــد؛ مازنــدران ،اصفهــان و
شــیراز .نانــو بیوتکنولــوژی زمینــه فعالیــت

ایــن شــرکت اســت در خانــواده کشــاورزی.
اســانس سبززیســتی یکــی از محصــوالت ایــن
شــرکت اســت کــه باعــث افزایــش برداشــت
محصــوالت کشــاورزی میشــود .یکــی دیگــر
از محصــوالت نانــو واحــد صنعــت پرشــیا در
راســتای کشــاورزی پایــدار اســت کــه شــوری
آب را از بیــن میبــرد .ســهیلی دولــت
را در زمینــه شــرکتهای دانشبنیــان
یــک بسترســاز میدانــد و میگویــد« :بــه
اعتقــاد مــن دولــت هرجــا بهطــور مســتقیم
وارد شــده ،نهتنهــا بهبــودی حاصــل نشــده
اســت ،بلکــه گاهــی مشــکالتی هــم بــه
وجــود آمــده .بهتریــن حالــت ایــن اســت کــه
دولــت بسترســازی کنــد .بــه اعتقــاد مــن هــر
شــرکتی بایــد فــاز تجاریســازی را داشــته
باشــد؛ محصــول وارد بــازار شــود ،تســت
صــورت بگیــرد و وارد رقابــت شــود ».البتــه
بایــد اذعــان داشــت کــه رقابــت در کشــور مــا
ضعیــف اســت ،ولــی بااینحــال شــرکتها
بــرای قویتــر شــدن و مانــدن در بــازار بــه
همیــن حداقــل رقابــت موجــود نیازمنــد
هســتند و بایــد وارد آن شــوند .مدیرعامــل نانو
واحــد صنعــت پرشــیا میگویــد« :حمایــت
دولــت میتوانــد ایــن باشــد کــه پروژههــای
بزرگــی را راهانــدازی کنــد و درصــدی از
کار را بــه شــرکتهای داخلــی بســپارد.
بهعنــوان مثــال مــا شــرکتهایی در زمینــه
محصــوالت ساختمانســازی داریــم .دولــت
میتوانــد دو پــروژه بــزرگ ســاختمانی
را کلیــد بزنــد و خواهــان ایــن باشــد کــه
20درصــد محصوالتــش دانشبنیــان باشــند.
در ایــن حالــت ایــن شــرکتها هســتند
کــه بــه رقابــت میپردازنــد .در ایــن حالــت،
دیگــر دولــت درگیــر جزئیــات نمیشــود .یــا
در زمینــه کشــاورزی یــا هــر حــوزه دیگــری
دولــت طرحهایــی را راهانــدازی کنــد و تنهــا
ترجیحــی بــرای اســتفاده از محصــوالت
دانشبنیــان بگــذارد ».بدنــه اقتصــادی کشــور
وابســته بــه دولــت اســت 80 .درصــد اقتصــاد
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یــا دولتــی یــا خصولتــی اســت .دولــت بایــد
بــه ایــن بــاور برســد کــه درصــدی از آن را در
جامعــه رهــا کنــد .نانــو واحــد صنعــت پرشــیا
در اســتانهای مختلــف کمپیــن تبلیغاتــی راه
میانــدازد و ســمینارهایی را ترتیــب میدهــد
و از ایــن طریــق توانســته محصــوالت خــود را
بــه مشــتریان معرفــی کنــد .البتــه بیلبوردهای
تبلیغاتــی نیــز در ایــن مســیر بــه ایــن هــدف
شــرکت کمــک کــرده اســت .نکتــه جالــب
ایــن اســت کــه هنــوز شــیوه ســنتی تبلیــغ
چهرهبهچهــره متــداول اســت و هنــوز در
میــان شــرکتهای دانشبنیــان نیــز رواج
دارد و نانــو واحــد صنعــت پرشــیا نیــز از آن
بهــره الزم را بــرده اســت .ســهیلی معتقــد
اســت تولیدکننــده بــرای یافتــن بــازار خــود
بایــد صبــوری کنــد ،چــون چــارهای جــز ایــن
نــدارد و در اینبــاره میگویــد« :در کنــار
صبــوری ،ارتقــای کیفیــت محصــول نبایــد
فرامــوش شــود .تولیدکننــده بایــد بــا قیمــت
پاییــن وارد بــازار شــود ،مصرفکننــده
محصــول را تســت کنــد و بــه مــرور و ســال
بــه ســال و پلهپلــه بــاال بیایــد تــا بتوانــد
رضایــت صددرصــدی مصرفکننــده را جلــب
کنــد .بهعنــوان مثــال صبــوری در برندهــای
داخلــی لــوازم خانگــی جــواب داده اســت و در
حــال حاضــر ایــن توانایــی را یافتهانــد کــه در
بــازار رقابــت کننــد ».هــر تولیدکننــدهای باید
دو اســتراتژی داشــته باشــد .اول اینکــه شــما
بــه چــه شــبکهای از بــازار حملــه میکنیــد.
بهعنــوان مثــال شــما در حــوزه پوشــاک
هســتید ،آیــا شــما بــه هاکوپیــان حملــه
میکنیــد ،یــا بــه یــک برنــد پایینتــر؟ یــک
شــرکت کوچــک یــا نوپــا بایــد زیرمجموعــه
یــک شــرکت بــزرگ شــود ،یــا پلــه پلــه
جلــو بــرود ،چــون در ابتــدای کار تضمیــن
برنــد شــما در بــازار وجــود نــدارد .بیشــتر
مجموعههــای دانشبنیــان در حــال کپــی
محصــوالت خارجــی هســتند ،یعنــی محصــول
وجــود دارد و آنهــا نمونــه داخلــی آن را
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تولیــد میکننــد .تقریبــا میتــوان گفــت
تنهــا 10درصــد ایــن شــرکتها ایدههــای
نــو و بکــر را میخواهنــد تجــاری کننــد کــه
تــا انتهــای مســیر راه طوالنــیای در پیــش
اســت .نانــو واحــد صنعــت پرشــیا شــرکت
دانشبنیانــی اســت کــه توانســته پــا بــه بــازار
صــادرات بگــذارد و در کــر ه جنوبــی بــازاری
بــرای خــود دســتوپا کنــد .ســهیلی در
زمینــه نقــش مصرفکننــده در تولیــد داخــل
میگویــد« :در ایــن زمینــه دولــت میتوانــد
کمــک کنــد .مصرفکننــده اســت کــه
مالیــات ارزش افــزوده را پرداخــت میکنــد.
دولــت بایــد ایــن حمایــت را داشــته باشــد
کــه اعــام کنــد اگــر مصرفکننــدهای تولیــد
ش افــزوده
داخــل را مصــرف میکنــد ،ارز 
کمتــری بپــردازد .در ایــن حالــت اســت کــه
مصرفکننــده بــه مــرور بازتابهــای مصــرف
کاالی داخلــی را در جامعــه میبینــد .درواقــع
ایــن فرهنگســازی زمانبــر اســت و 20
ســال طــول میکشــد تــا مصرفکننــدهای
بــه وجــود بیایــد کــه افتخــار کنــد محصــول
کــرهای اســتفاده میکنــد ».سیاســت
تشــویقی یکــی از الزامــات حمایــت از
مصرفکننــده اســت .تنهــا دیکتــه کــردن
اینکــه مصــرف کاالی داخلــی خــوب اســت،
کفایــت نمیکنــد .ســهیلی از بروکراســی
حاکــم گلهمنــد اســت و میگویــد« :در
ابتــدای امــر گرفتــن مجــوز صــادرات شــرکت
پروس ـهای 9ماهــه را طــی کــرد؛ زمانــی کــه
در تجــارت خارجــی اهمیــت باالیــی دارد و
فرصتهــای زیــادی را میســوزاند .نبــود
تعامــل بیــن ارگانهــا و نهادهــای درگیــر در
امــر صــادرات مشــکل دیگــری اســت کــه
همچنــان پابرجاســت ».راهکاری کــه در
ایــن میــان مشــهود اســت ،ایــن اســت کــه
هـمگام بــا اهدافمــان پیــش برویم و در مســیر
ش رو قوانینمــان را تســهیل کنیــم .یکــی
پی ـ 
از ایرادهایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود
دارد ،ایــن اســت کــه نمایشــگاههایی بــر پــا

میشــود و محصوالتــی عرضــه و ایــن بــاور را
بــه وجــود میآورنــد کــه محصــول داخلــی
بایــد بــه نصــف قیمــت در بــازار عرضــه شــود،
و بــرای همیــن اســت کــه وقتــی شــرکتی
میخواهــد وســعت بیابــد ،تــوان عرضــه کاال
بــا بــاور بــه وجودآمــده را نــدارد.

گرفنت مجوز عبور از هفتخوان است

شـرکت دانـشزای سلامت عمـر کوتاهـی در
میـان شـرکتهای دانشبنیـان دارد کـه بـا
شـعار آب سـالم تغذیـه سـالم وارد عرصه شـده
و از همـان ابتـدای تولد وبسـایتی را راهاندازی
کـرده و در کنـار آن نشـریه فناوریهـای
نویـن اسـت کـه بـا همـکاری وزارت بهداشـت
فعالیـت خـود را شـروع کـرده اسـت .تبلیغـات
ایـن شـرکت از طریـق همیـن نشـریه صـورت
میگیـرد ،چـون شـامل حـال سوبسـید
وزارتخانـه مذکـور اسـت .دانـشزایسلامت،
سلامتمحور و زیسـتمحیط اسـت .ایـن
شـرکت در حـال فعالیـت روی محصـول قرص
جوشـان تصفیهکننـده آب کار میکنـد .ایـن
شـرکت طبـق تفاهمنامـهای کـه با دانشـگاهها
منعقـد کـرده اسـت ،از آزمایشـگاههایی بهـره
میبـرد و در کنـار تیـم خـود دانشآموختههای
مقاطـع ایـن دانشـگاهها را نیـز دارد و از دانـش
آنهـا در راسـتای اهدافـش اسـتفاده میکنـد.
حتـی بـرای ایـن دانشآموختـگان تسـهیالتی
در نظـر گرفتـه شـده اسـت تا بـا خیال آسـوده
ش بپردازنـد .ایـن شـرکت
بـه تحقیـق و پژوهـ 
بـا دانشـگاه آزاد اسلامی در زمینـه تحقیقـات،
پژوهشـی و آموزشـی ،دانشـگاه صنعتی نیشابور
و مرکـز تحقیقـات کشـاورزی اسـتان سـمنان
تفاهمنامـه همـکاری دارد و طبـق همیـن
تفاهمنامههـا طرحهـای مشـترک تعریـف
میشـود .سـیدمحمد میررضایـی ،مدیرعامـل
ایـن شـرکت ،میگویـد« :از آنجایـی کـه
شـرکت ارتبـاط صددرصدی با وزارت بهداشـت
دارد و سلامتمحور اسـت ،میتوانیـم بگوییـم
کـه مـا از طـرف دولت مـورد حمایت هسـتیم.

مـا طرحـی را داریـم کـه انشـاءاهلل وزارت دفاع
یکـی از اسپانسـرهای آن اسـت؛ محصولـی کـه
مـورد نیـاز همـه اسـت و در هر شـرایطی مورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد .قرصی کـه میتوان آن
را بـه آبغیرشـرب اضافـه کـرد تـا آب مـورد
اسـتفاده قـرار بگیـرد ».ایـن شـرکت بـه ایدهها
بهـا میدهـد و ایدهپـروری یکـی از برنامههـای
ایـن شـرکت اسـت و عقیـده دارد کـه از ایدهها
بایـد حمایـت شـود تـا حرکـت مثبتـی ایجـاد
کننـد .طی دو سـال فعالیت دانشزای سلامت
سـه ایده بـه مرحله ثبـت اختراع رسـیدهاند که
دو ایـده مرحله آزمایشـگاهی را نیز پشـتسـر
گذاشـتهاند و تـا پایـان سـال بـه تجاریسـازی
میرسـند .البتـه دانـشزای سلامت بعـد از
تجاریسـازی ،بـه فکـر صـادرات محصـوالت
خـود اسـت و طـی برنام ه شـرکت در سـال 96
صـادرات خواهد داشـت .ایـن شـرکت در میان
تمـام فعالیتهایش آمـوزش را فرامـوش نکرده
اسـت و بـرای شناسـاندن محصـول و اهـداف
شـرکت کالسهـای آموزشـی را بـرای جامعـه
هدف-سـازمان مدیریـت بحـران ،نیروهـای
مسـلح ،وزارت ورزش -خـود برپـا میکنـد و در
کنـار آنهـا نتایـج آزمایشهـا را به زبان سـاده
بـه مخاطبـان ارائـه میکنـد تـا مصرفکننـده
اعتمـاد الزم را بـه محصول مـورد نظر پیدا کند.
میررضایـی درباره بزرگتریـن چالش دانشزای
سلامت میگویـد« :یکی از چالشهای شـرکت
صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی اسـت .متاسـفانه
بیـن شـعار و عمـل این صنـدوق تفـاوت وجود
دارد .در اقتصـاد دانشبنیـان گفته میشـود که
تـا سـیصدمیلیونتومـان تسـهیالت پرداخـت
میشـود ،ولـی متاسـفانه بعـد از گذشـت
مـدت طوالنـی از ایجـاد شـرکت مـا میگـذارد
و هنـوز تسـهیالت مـورد نظـر را دریافـت
نکردهایـم .درواقـع بخـش عمـده هزینههـا را
خـود سـهامداران پرداخـت میکننـد .مشـکل
بعدی گرفتن مجوز از سـازمان دارو و غذاسـت؛
مشـکلی کـه درحقیقـت بـرای شـرکتها بـه
مثابـه گـذران هفتخـوان رسـتم اسـت».
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تحقیقات آلمان ،نیز در ادامه این
جلسه ،گفت« :ما طی دورههای
گذشته یاد گرفتهایم که باید
عملگرا باشیم و در همین راستا
قصد داریم یک کمیسیون علمی
از سال  2017تشکیل دهیم تا در
این کمیسیون علمی مشترک با
ایران و آملان باید روابط ایران ،همکاریهای علمی و فناورانه
اسرتاتژیک حوزه علم و را تعریف کنیم ».به گفته شوته
فناوری را گسرتش دهند
کشور آلمان در زمینه پروژههای
سورنا ستاری ،معاون علمی و بینالمللی تجربیات خوبی دارد که
فناوری رئیسجمهور در جلسهای در این زمینه آماده ارائه مشاوره و
مشترک با هیئت بلندپایه علمی از کمک به ایران است.
کشور آلمان ،گفت« :روابط ایران و
آلمان تاکنون تنها به تبادل دانشجو
محدود بود که از این پس دیگر به نشست اعضای شبکه ملی
این حد از روابط بسنده نخواهیم ناوگانتحقیقاتدریاییایران
کرد و باید این همکاریها به توسعه و موسسه اقیانوسشناسی
روابط استراتژیک حوزه علم و روسیه
فناوریبرسد».
نشستی تخصصی میان اعضای
آماده
ایران
ستاری،
به گفته
شبکه ملی ناوگان تحقیقات دریایی
و
ها
پ
آ
ت
استار
زمینه
در
همکاری
ایران و موسسه اقیانوسشناسی
و
است
آلمان
با
کاربردی
تحقیقات
روسیهبهمنظوربررسیتوانمندیها
دراینزمینههیچمحدودیتیندارد .و افزایش همکاریهای فناورانه در
او افزود« :قراردادی که بین ایران و محل موسسه اقیانوسشناسی
آلمان وجود دارد مربوط به سال  shirshovدر شهر مسکو برگزار
 1975میشود که نیاز به اصالحات شد .در این نشست تخصصی شاهد
اساسی و جدی دارد تا بر پایه این افزایش همکاریهای فناورانه بین
تفاهمنامه همکاریهای مشترک اعضایشبکهملیناوگانتحقیقاتی
بین دو کشور توسعه یابد».
ایران با موسسه اقیانوسشناسی
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به روسیه بودیم که در آن ابتدا ستاد
توافق صورت گرفته با وزیر علوم ،توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان
تحقیقات و فناوری ایران و هیئت دریایی به تشریح توانمندیها و
آلمانی حاضر در جلسه مبنی بر اهداف خود در بخشهای مختلف
تعیین روزی به عنوان روز علم پرداختند و نمایندگان شبکه ملی
ایران و آلمان ،گفت« :معاونت علمی ناوگان تحقیقاتی از سازمانهای
از این حرکت خوب و تصمیم بجا موسسه تحقیقاتی علوم شیالت،
حمایتمیکند».
پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و
جورج شوته ،وزیر آموزش و سازمان جغرافیایی ،توانمندیها و
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فعالیتهای خود را ارائه کردند.
همچنین بخشهای مختلف
انستیتو اقیانوسشناسی روسیه
( )shirshovمهمترین دستاوردها
و پروژههای انجام گرفته در دریای
خزر را معرفی و پیشنهادهای خود
را در خصوص همکاریهای مشترک
بیان کردند .ساخت  ROVوAUVها
از جمله پیشنهادهای ارائه شده
از طرف انستیتو اقیانوسشناسی
  shirshovبود .همچنین بررسی
تغییرات زیستمحیطی دریای
خزر با استفاده از ماهوارهها بهعنوان
یکی از موضوعات مطرحشده در
این نشست مورد نقد و بررسی
طرفین قرار گرفت .در ادامه اعضای
شبکه ملی ناوگان تحقیقات دریایی
ایران از بخشهای مختلف انستیتو
اقیانوسشناسی روسیه بازدید
کردند و از نزدیک تجهیزات این
انستیتو را مورد برسی قرار دادند.

3

تصویبدستورالعملاجرایی
افتتاح ،راهرب ی ونظارت بر
کانونهایهامهنگی

چهارمین نشست کمیسیون
کانونهای هماهنگی دانش،
صنعت و بازار در دوره جدید
فعالیت کانونها و پس از تصویب
اساسنامه این تشکل ،با حضور
اعضای کمیسیون برگزار شد و
حاضران پس از بیان نقطه نظرات
خود درباره دستورالعمل اجرایی،
آن را تصویب کردند .محمود
شیخ زینالدین ،معاون نوآوری
و تجاریسازی فناوری و رئیس
کمیسیون کانونهای هماهنگی
دانش ،صنعت و بازار در اینباره

گفت« :در این نشست پرونده پنج
کانون متقاضی تاسیس با حضور
نمایندگان هیئت موسس آنها در
کمیسیون بررسی شد و در نهایت
اعضایکمیسیون باتاسیسکانون
«چرم» و کانون «گل محمدی و
گیاهانمعطر»موافقتکردند».
به گفته شیخ زینالدین ،همچنین
نظرات و پیشنهادهای اصالحی
اعضای کمیسیون به هیئت
موسس کانونهای پیشنهادی
«تجهیزات آزمایشگاههای آموزش
و پرورش ،برنج و دانههای روغنی
و روغن خوراکی» برای اصالح
ساختار هیئت موسس و پویایی
بیشترکانونها در کل کشور ارائه
شد .الزم به ذکر است کانونهای
هماهنگی دانش ،صنعت و بازار با
مشارکت و حضور نمایندگان ارکان
اصلی چرخه اقتصاد دانشبنیان
همچون مجامع دانشگاهی و
پژوهشی ،مراکز صنفی و حرفهای،
بنگاهها،متقاضیانفناوریونوآوری
و نمایندگان بخشهای دولتی و
حاکمیتی در یک زمینه تخصصی
مشخص در قالب موسسهای
خصوصی غیرتجاری ،با تصویب
معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوریفعالیتمیکنند.

4

برنامه ترویجی آموزشی با
موضوع فضا در مدارس اجرا
شد

مرکز ملی فضایی ایران با هدف
توسعه مفاهیم فضایی و در راستای
پوششدهی به هدف ترویجی خود
برای هفته جهانی فضا ،برنامهای
را در سطح مدارس اجرا کرده

است .هدف از این برنامه ،آشنایی
و آگاهی دانشآموزان با فضا و
همچنین فعالیتها و برنامههای
فضایی کشور بود .در این برنامه
تیم مرکز ملی فضایی به مدارس
ورود کرد و با اجرای برنامههایی
مانند اکران کلیپهایی در خصوص
آشنایی با فضا و منظومه شمسی،
آموزش ساخت کیتهایی به
شکل ماهواره و کاردستیهایی به
شکل منظومه شمسی ،به آگاهی
دانشآموزان در خصوص فضا
افزود .همچنین از آنجاکه شعار
هفته فضایی امسال ،سنجش از
دور توانمندسازی برای آینده است،
این مرکز با ارائه برنامههای متنوع
به معرفی کاربردهای ماهوارهها در
صنایعمختلفمانندمحیطزیست،
صنعت پتروشیمی ،نقشهبرداری و
غیرهپرداخت.

5

نخستین جلسه کارگروه
مشرتک فناوری ایران و
اتریشبرگزارشد

اولین جلسه کارگروه فناوریهای
کارا ذیل نقشه راه پنج ساله ایران
و اتریش با حضور علیمرتضی
بیرنگ ،معاون امور بینالملل و
تبادل فناوری معاونت علمی و
فردریش اشتیفت ،سفیر اتریش
در ایران برگزار شد .در این جلسه،
بیرنگ گفت« :براساس نقشه
راه پنج ساله ایران و اتریش قرار
بر این شده که این دو کشور در
حوزه محیط زیست ،انرژیهای
تجدیدپذیر و فناوریهای معدن با
یکدیگر همکاری کنند ،اما زمینه
و پتانسیل همکاریهای بیشتر نیز

وجود دارد .در ادامه این جلسه،
فردریش اشتیفت ،سفیر اتریش،
گفت« :تا سال آینده نخستین بانک
اتریشی در ایران راهاندازی خواهد
شد و از این طریق همکاریهای
مالی بین دو کشور افزایش خواهد
یافت .همچنین تبادل هیئت ایرانی
واتریشیصورتخواهدگرفتواین
هیئتها از دانشگاهها و مراکز علمی
کشور میزبان بازدید خواهند کرد».
به گفته اشتیفت ،کشور اتریش در
زمینه زبالهسوزها ،آلودگی هوا و
گسترش حمل و نقل تهران با ایران
همکاریهای گستردهای خواهد
داشت و در زمینه علوم زیستی نیز
عالقهمند همکاری با ایران است .در
این جلسه که نمایندگانی از وزارت
علوم ،تحقیقات و اقتصاد اتریش
حضور داشتند ،مقرر شد جلسات
دو کشور وارد مرحله تعریف پروژه
شود و در نهایت به عقد قرارداد بین
دو کشور برسد .مضاف بر اینها
تصمیم گرفته شد این همکاریها
با مراکز رشد و پارکهای علم و
فناوری نیز صورت گیرد که بر
همین اساس ،این هیئت اتریشی از
پارک علم و فناوری پردیس ،مزرعه
بادی کهک و سازمان انرژیهای نو
بازدیدکردند.

6

جشنواره
وبسایت
«ایرانساخت»رومناییشد

وبسایت جشنواره ملی فرهنگی
و هنری ایرانساخت با حضور
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،پرویز کرمی دبیرکل
جشنواره «ایرانساخت» و
سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز
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اطالعاتبیشتردربارهجشنوارهملی
رسانههایدیجیتالرونماییشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن فرهنگی هنری «ایران ساخت» به
رونمایی از وبسایت جشنواره ملی وبسایت www.iransaakht.ir
فرهنگی و هنری «ایران ساخت» مراجعهفرمایند.
با توجه به اهمیت موضوع تولید
محتوای دیجیتال گفت« :محتوای
دیجیتال و تولید آن امروزه یکی تفاهمنامههمکاریصندوق
از اولویتهای جدی در حوزه حامیت از پژوهشگران با
فرهنگسازی ،فناوری و کارآفرینی وزارت آموزش و پرورش امضا
است و حمایت از فناوران حوزه شد
تولید محتوا باعث افزایش ثروت توسعه پایدار و پیشرفت هر
ملی خواهد شد .از موارد ضروری کشور مرهون پرورش ،حفظ
برای رسیدن به توفیقات بیشتر در و نگهداری سرمایههای علمی،
این زمینه ،تدوین «نقشه راه تولید پژوهشی و فناورانه آن کشور است.
محتوای فرهنگی دیجیتال کشور» پژوهشگران و فناوران موجبات
تعالی ،توسعه علمی و فناوری و در
برای افق چشمانداز است».
الزم به ذکر است ادبیات ،هنرهای نهایت توسعه پایدار همهجانبه را
تجسمی ،رسانههای دیداری و برای کشور فراهم میسازند .از این
شنیداری ،رسانههای دیجیتال ،رو صندوق حمایت از پژوهشگران
بازیهای رایانهای و ایده بازار و فناوران معاونت علمی ،به منظور
بخشهایجشنواره«ایرانساخت» شناسایی ،برقراری ارتباط و حمایت
هستند .این رویداد ملی با اهداف از این قشر توانمند جامعه و معاونت
«جریانسازی و تولید محتوا برای آموزش متوسطه وزارت آموزش و
فضای مجازی مرتبط با چرخه پرورش برای استفاده از مشارکت و
تجاریسازی ،کارآفرینی و اقتصاد همکاریهای علمی آنان در زمینه
دانشبنیان»« ،حمایت از خدمات و اجرای سیاستهای خود اقدام به
تولیدات دانشبنیان ساخت ایران» ،انعقاد تفاهمنامه همکاری کردند.
«ساماندهی واردات بیرویه و ارج در همین راستا این تفاهمنامه در
نهادن به کاالها و محصوالت ایرانی زمینههای همکاری در برگزاری
باکیفیت» و همچنین «کمک کارگاههای آموزش مانند روش
به برجستهسازی (نشان تجاری) تحقیق،حمایتازمطالعاتجمعی،
کاالهای مرغوب ایرانی» به همت حمایت از نوآوری و ایده ،حمایت از
ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری ثبت داخلی اختراعات دانشآموزی
و اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و ایجاد لینک پورتالهای دو
و فناوری ریاست جمهوری و به مجموعه برای آگاهی از کارهای
دبیرکلی پرویز کرمی و با شعار انجام شده و در دست انجام ،بین
«فناوری ایرانی ،کسب و کار ایرانی» صندوق حمایت از پژوهشگران
از  16تا  18دیماه سال جاری برپا و فناوران معاونت علمی و وزارت
میشود .عالقهمندان برای کسب آموزش و پرورش منعقد شد.
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هشتمینجشنوارهکارآفرینی
وتوسعهکسبوکاررشیف
 VC Cup8برگزار میشود

جشنوارهکارآفرینیوتوسعهکسب
و کار شریف( )VC Cupرویدادی
است که به اهتمام مرکز کارآفرینی
دانشگاه صنعتی شریف راهاندازی
شده است .این رخداد در ادامه
برگزاری موفق هفت دوره قبلی
جشنوارهکارآفرینیوتوسعهکسب
و کار شریف بوده و در حال حاضر
به صورت کشوری توسع ه یافته
است و در بخشها و حوزههای
مختلفبرگزارمیشود.
در طی مراحل این جشنواره
شرکتکنندگان ضمن آشنایی
با مفاهیم و اصول کسب و کار و
تمرین عملی آنها بر مبنای ایده
محوری و فناورانه خود ،در یک
محیط رقابتی نسبت به آمادهسازی
طرح خود جهت ارائه به نهادها و
اشخاصسرمایهگذاراقداممیکنند.
خروجی نهایی این جشنواره ایدهها
و طرحهای برتری است که ضمن
برخورداری از خدمات حمایتی
مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف
و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،امکان سرمایهگذاری
صندوق پژوهش و فناوری شریف
و سایر سرمایهگذاران برای تجاری
شدنطرحوتولیدمحصولمربوطه
را خواهند داشت .این جشنواره در
دو بخش شامل ایدههای نوآورانه
و طرح کسب و کار در حوزههای
 IT/ICTو فنی  -مهندسی
برگزار میشود .ایدهها و طرحهای
شرکتکنندهدرهرسرفصلبهطور

جداگانه مورد داوری و ارزیابی قرار
میگیرند و از برگزیدگان هر حوزه
تقدیر به عمل میآید .هشتمین
دوره جشنواره کارآفرینی و توسعه
کسب و کار شریف زمستان 95
برگزار خواهد شد.

9

ستاری در جمع کارآفرینان و
متخصصانمقیمامریکا

سورنا ستاری ،معاون علمی و
فناوری رئیسجمهوری ،در حاشیه
سفر رئیسجمهور کشورمان به
نیویورک برای شرکت در هفتاد
و یکمین نشست مجمع عمومی
سازمان ملل متحد ،در جمع
کارآفرینان و متخصصان مقیم
ایاالت متحده آمریکا حضور یافت
و با اشاره به پیشرفت و تغییر
رویکرد عمومی کشور به سود
اقتصاد دانشبنیان گفت« :با اصالح
رویکردهای پیشین در حوزه
فرهنگ اقتصادی و توجه جامعه
بهمقولهاقتصاددانشبنیان،بخشی
از دانشگاهها از یک فضای صرفا
علمی به محیطی برای کارآفرینی
بدل شدهاند و بخش خصوصی
وارد عرصه فناوری شده است که
مجموع این تغییرات زمینه تحول
جدی در کشور را فراهم میکند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ،هدف
از نشستهای ساالنه نیویورک
را یافتن راههای بهرهمندی از
توانمندی نخبگان ایرانی ساکن
آمریکا عنوان کرد و افزود« :ایجاد
ارتباط نخبگان و مراکز علمی
و پژوهشی کشور ،ارتباط و
تعامل سرمایهگذاران با فناوران
و نیز مساعد کردن زمینه برای

کارآفرینانیکهعالقهمندندکسبو
کار فناورانه خود را در کشور ایجاد
کنند ،از رسالتهای اصلی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری
و بنیاد ملی نخبگان و برگزاری این
نشستهاست».
رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت:
«ایجاد زمینههای مناسب در
کشور موجب جذب نخبگان شده
است و با ایجاد بیش از  50مرکز
جذب نخبگان خارج از کشور
شامل پژوهشگاهها ،شرکتهای
دانشبنیان و دانشگاهها و ارائه
تسهیالتی همپای مراکز خارجی،
جذب نخبگان با روندی روبه رشد
و شتاب باال انجام میشود و در
حال حاضر به رکورد بازگشت
 2نخبه در روز نزدیک شدهایم،
بهطوری که در یک سال و نیم
گذشته  300نفر از متخصصان
به کشور بازگشتهاند و شرایط
مساعدی برای فعالیت پژوهشی
و علمی خود دارند .در میان
آنان افرادی هستند که با درآمد
باالی  350هزار دالری به کشور
بازگشتهاند و درآمدی باالتر از
این رقم را برای استارتآپ خود
پیشبینیمیکنند».

10

نخستین جلسه کارگروه
اجرایی تفاهمنامه مشرتک
ایران و کره جنوبی برگزار شد

در پی انعقاد تفاهمنامهای که در
سفر رئیس جمهور کره به ایران
بینمعاونتعلمیوفناوریریاست
جمهوری و وزارت فرهنگ ،ورزش
و گردشگری کره جنوبی امضا شد،
نخستین جلسه کارگروه اجرایی

این تفاهمنامه با حضور مسئول
ایرانی این کارگروه مشترک (دبیر
ستاد توسعه فناوریهای نرم و
هویتساز معاونت علمی) ،معاون
وزیر فرهنگ ،ورزش و گردشگری
کره جنوبی و جمعی از مدیران و
کارشناسان دوطرف برگزار شد.
محمدحسین سجادی نیری،
دبیر ستاد توسعه فناوریهای
نرم و هویتساز معاونت علمی و
مسئول ایرانی کارگروه ،در این
جلسه گفت« :بنا بود در زمان
حضور معاون وزیر فرهنگ ،ورزش
و گردشگری کشور کره جنوبی،
اولین نشست فرهنگی ایران و
کره در حوزه صنایع خالق ،از
جمله بازی ،انیمیشن و محتوای
دیجیتال در ایران برگزار شود که
با پیشنهاد طرف کرهای ،این برنامه
به ماه دسامبر منتقل شد».
کوان چو چونگ ،معاون وزیر
فرهنگ ،ورزش و گردشگری کره
جنوبی نیز در این دیدار با اعالم
موافقت برای حضور کارشناسان
و شرکتهای کرهای در همایش
مشترک میان ایران و کره در ایران،
گفت« :باید همکاری سه جانبه
دولت ،دانشمندان و شرکتهای
خصوصی برای برگزاری بهتر
نخستین همایش مشترک میان
ایران و کره صورت بگیرد».
بنا به پیشنهاد طرف ایرانی همایش
مزبور در یکی از اماکن فرهنگی
تهران مانند کاخ موزهها برگزار
خواهد شد که با استقبال طرف
کرهای روبهرو شد .همچنین مقرر
شد همایش مزبور هر سال و بهطور
متناوب در ایران و کره برگزار
شود.
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گفتوگو

ن گ
رئیس بنیاد خ�ب�ن استان کردستان

هدف ما ایجاد
اکوسیستم کارآفرینی
در استان است
 نیلوفـر منـزوی 
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قرار مصاحبهام با دکتر
رحمت صادقی ،رئیس بنیاد
نخبگان استان کردستان،
همزمان شد با یک سالگی
مدیریت او .دکتر صادقی
در یک سالی که از زمان
مدیریت او میگذرد ،جز
انجام فعالیتهای معمول
بنیاد ،در تالش است تا
فرهنگ کارآفرینی و ایجاد
شرکتهای دانشبنیان را در
استان کردستان جا بیندازد
و با برنامهریزی صحیح،
زمینهای را فراهم کند که از
مهاجرت نخبگان استان برای
تحصیل و کار به استانهای
دیگر جلوگیری شود .او در
گفتوگو با «سرآمد» درباره
این برنامهها و مشکالتش
در بنیاد نخبگان استان
کردستان صحبت کرد.

 در سـالی که گذشـت ،چـه فعالیتهایـی در بنیاد
نخبگان اسـتان کردسـتان انجـام دادید؟
مـا بـا علم و بـاور به این موضوع که نیروی انسـانی متخصص
و متعهـد بسـیار ارزشـمندتر از منابـع خـام طبیعـی اسـت،
برنامههایـی را سـامان دادیـم .با دو هدف که یکی شناسـایی،
توانمندسـازی و تجلیـل از ایـن نخبـگان اسـت و دیگـری
برنامهریـزی بـرای ارتبـاط همافـزا میان جامعـه نخبگانی.
در قـدم اول کـه همـان شناسـایی جامعـه نخبـگان اسـتان
اسـت ،دیدیـم کـه در کل اسـتان کردسـتان ،مـا تنهـا 180
نفـر را شناسـایی کردهایم ،درحالیکه مطابق آمـار ،چیزی در
حدود  1تا  1.2درصد از جمعیت هر منطقهای اسـتعدادهای
برتر هسـتند .بنابراین در اسـتان کردسـتان بـا جمعیت 1.5
میلیـون نفری ،بایـد چیزی در حـدود  15هزار نفر اسـتعداد
برتر داشـته باشـیم .به همین علت شـورای هماندیشـی را در
شهرسـتانهای مختلف راهاندازی کردیم که بتوانند سرآمدان
را در حوزههای مختلف شناسـایی کنند .این شـوراها تاکنون
در سـه شهرسـتان فعالیـت خـود را آغـاز کردهاند و در سـایر
شهرسـتانها هـم بـهزودی فعـال میشـوند .در اصـل ایـن
شـوراها بهعنـوان اتاق فکر و کارگروه مشـورتی برای تیمهای
کاری سـرآمدان عمـل میکننـد و بـا تکریم از آنهـا ،زمینه
الگوسـازی را در هر شـهر فراهـم میآورند.
همچنیـن برنامههایـی در حـوزه مسـائل تربیتی و آموزشـی
داشـتیم که از آن جمله اسـت برگزاری کارگاههای آموزشـی،
اسـتارتآپها و بازدیدهـای علمی و فرهنگی .در هـر کدام از
ایـن حوزههـا مـا برنامههایـی را اجـرا کردیم .مثال تـا به حال
برنامـه بازدیـد از  12مرکـز صنعتـی و فرهنگی را داشـتهایم.
در تمـام ایـن برنامههـا نهادینه کـردن ارزشهـای اخالقی –
اسلامی و تقویـت حـس وطندوسـتی برایمـان مهـم بوده
اسـت .متاسفانه منطقه ما هنوز اکوسیسـتم صنعتی ندارد و
مـا در بنیاد نخبگان کردسـتان در تالش هسـتیم این فضا را
در اسـتان فراهم کنیم.
همچنیـن قدمهایی برای جلب حمایت خیرین برداشـتهایم.
ظرفیت خوبی در اسـتان وجود دارد .در همین راسـتا انجمن
حمایت از اسـتعدادهای برتر علمـی را راهانـدازی کردهایم که
در حـال حاضر مراحل پایانـی را طی میکند.
از دیگـر اقدامات بنیاد اسـتان میتوان به ایجـاد کارگروههای
تخصصـی اشـاره کرد .ایـن کارگروهها متشـکل از سـرآمدان
اسـتان اسـت و در حوزههـای اولویـتدار تشـکیل میشـود.
مثلا اسـتان کردسـتان از نظـر گیاهـان دارویی بسـیار غنی
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اسـت و مـا هم بـه همین دلیـل کارگـروه گیاهان
تخصصـی و طب سـنتی را راهانـدازی کردهایم و در
نظر داریم کارگروه صنایع دسـتی و گردشـگری را
نیز ایجـاد کنیم.
در راسـتای برنامههـا و اهـداف بنیـاد ،تشـویق و
تجلیـل از سـرآمدان و برترینهـای دانشآمـوزی،
دانشـجویی و اسـاتید را در دسـتور کار خـود قـرار
دادهایم .مثال در کنکور سراسـری امسـال ،سـه نفر
رتبـه زیر صد داشـتیم کـه از این افراد در حاشـیه
چند مراسـم تقدیر به عمل آوردهایم .تکریم اساتید
بازنشسـته دانشگاه کردسـتان هم در برنامههای ما
قرار دارد.
 مشـخص شـده کـه قـرار اسـت از چـه
اسـاتیدی تقدیـر شـود؟
بلـه ،در آبـانمـاه برنامه تجلیـل از دکتر مصطفی
خـرمده را داریـم کـه از مفاخـر ایـن اسـتان و
قرآنپژوه و مفسـر قرآن اسـت .او در زمینه دسـتور
زبان فارسـی ،عربـی و کردی کارهای ارزشـمندی
انجـام داده اسـت .از زندگـی ایـن اسـتاد برجسـته
فیلم مسـتندی نیز سـاخته شـده که قرار است در
برنامـه تجلیـل از ایشـان به نمایـش دربیاید.
دو برنامه دوست علمی هم در زمینه نانوتکنولوژی
و بیوتکنولـوژی داشـتیم .در این برنامههـا در کنار
اسـاتید برجسـته از برترینهـای کنکور سراسـری
هـم دعـوت کردیـم تـا بـا دانشآمـوزان عالقهمند
آشـنا شـوند .دانشآموزان میتوانستند  24ساعت
زندگـی این افراد موفق را رصد کنند و نتایج خیلی
خوبـی از دل ایـن برنامه به دسـت آمد.
در سـفری کـه چنـد سـال پیـش مقـام معظـم
رهبری به اسـتان کردسـتان داشـتند ،از کردستان
بهعنـوان اسـتانی فرهنگی یـاد کردند .این اسـتان
اسـاتید بزرگـی در زمینههـای فرهنگـی ،ادبـی و
قرآنـی دارد .بهتازگـی آییننامه جدیـدی هم ایجاد
شـده کـه در راسـتای شناسـایی و حمایـت از این
دسـت نخبـگان اسـت .در بحث برگزیـدگان ادبی،
زبان و ادبیات فارسـی مدنظر ماسـت .البته در نظر
داریـم بـرای زبـان و ادب کـردی هم بخشـی را در
نظر بگیریم.
همچنیـن در مشـارکت بـا بنیـاد ملـی نخبـگان،
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برنامههایـی را بـرای ایجاد اکوسیسـتم که پیشتر
اشـار کردم ،انجـام میدهیـم ،مثل ایجاد فنبـازار،
پیگیـری طرحهـای کالن ملـی و...
البتـه برنامههـای معمـول بنیـاد را هـم انجـام
میدهیـم کـه شـامل مسـائلی چـون حمایـت از
اختراعـات برگزیـده ،اعطـای جایزههای تحصیلی،
پیگیری طرح شـهاب ،بررسـی پروندهها ،تشکیل
نشسـتهایی میان نخبگان و مسئوالن اسـتان و...
اسـت .اینها مسـائلی اسـت که بـه صـورت روزانه
پیگیـری میکنیـم.
 شـما چـه مشـکالتی در بنیـاد نخبـگان
اسـتان کردسـتان داریـد؟
یکـی از بزرگتریـن مشـکالتی کـه ما در اسـتان
کردسـتان داریـم ،این اسـت کـه بهخاطـر وجود
نداشـتن شـرایط مسـاعد کاری و اکوسیسـتم
صنعتـی در اسـتان ،اکثـر نخبگان ما بـه تهران یا
اسـتانهای دیگـر میرونـد و بـه آنها دسترسـی
نداریـم و نمیتوانیـم آنهـا را بهطـور همزمـان
در یـک مراسـم یـا نشسـت دور هم جمـع کنیم.
یکی دیگر از مشـکالت ما این اسـت که کارکنان
بنیـاد نخبـگان اسـتان ،درآمـد پایینـی دارنـد و
امنیت شـغلی هـم ندارند .همین مسـائل آنها را
تاحـدودی بیانگیـزه میکنـد و به محـض آنکه
شـرایط بهتر شـغلی به دسـت میآورند ،کارشان
را اینجـا رهـا میکننـد .از طرفـی بنیادهـای
نخبـگان اسـتانی بـرای خودشـان سـاختمان
ندارنـد .مثلا سـاختمانی که مـا داریـم ،خیلی از
ک مقـدار از جایگاه
مرکـز شـهر دور اسـت و این ی 
و وجاهـت و اعتبـار بنیادهـای اسـتانی در اذهـان
مـردم میکاهـد.
بهعالوه همانطور که پیشتر هم اشاره کردم،
هنوز در استان کردستان فرهنگ تولید صنعتی و
دانشبنیان جا نیفتاده است .بسیار تالش کردم که
به شیوههای مختلف این اکوسیستم را در استان
ایجاد کنم .متاسفانه حتی اساتید ما هم این روحیه را
ندارند .این کاری است که میشود با آوردن نخبگان و
کارآفرینان به استان و برگزاری استارتآپ و مسابقات
انجام داد .از دل ایجاد فضای تولید و صنعت در استان
هم طبعا توسعه و اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.

مجلهای برای معدنیها
 ماجـده مقـدم 

بـرای کسـانی کـه بـا مشـکالت چـاپ یـک
نشـریه آشـنایی ندارنـد ،شـاید بـه نظـر سـاده
برسـد کـه چنـد جـوان دانشـجو دور هـم جمع
شـوند و بخواهنـد نشـریهای علمی-تخصصـی
راهانـدازی کننـد .الزم اسـت ایـن نکتـه گفتـه
شـود کـه چـاپ یـک نشـریه از مرحلـه اخـذ
مجوزهـای الزم تـا تهیه سـرفصلها ،جمعآوری
مطالـب و صفحهبنـدی و چـاپ ،کاری سـخت و
طاقتفرساسـت .بنابرایـن چاپ مجلهای توسـط
دانشـجویان کـه هـم اسـتانداردهای محتوایـی
را رعایـت کنـد و هـم از چـاپ و صفحهبنـدی
قابـل قبولـی برخـوردار باشـد ،نیازمنـد تالش و
عـزم جمعـی اسـت؛ جمعـی کـه میخواهند در
کنـار فعالیتهـای علمی و تحصیلی خود ،سـایر
دانشـجویان را هـم بـا علـم روز حـوزه تخصصی
خـود آشـنا کننـد و محصولـی قابـل قبـول بـه
دسـت آنها برسـانند.
انجمن علمی دانشـکده مهندسی معدن دانشگاه
صنعتی امیرکبیر در همین راسـتا ،دور هم جمع
شـدهاند و مجلـه «بلـور» را راهانـدازی کردهانـد.
هـر چنـد دانشـجویان بـرای تعیین سـرفصلها
و برخـی امـور دیگـر از کمکهـا و مشـاورههای
اسـاتید خـود در هیئت علمی این دانشـگاه بهره
میگیرنـد ،اما وظیفه جمـعآوری و چاپ مطالب
و مدیریـت مجموعـه بـر عهده خود دانشـجویان
اسـت .ایـن فصلنامـه در هر شـماره خـود تالش
میکنـد با چـاپ مقـاالت پژوهشـی و همچنین
گـردآوری مقـاالت دیگـر ،به افزایش سـطح علم
و دانـش مخاطبـان مجله خود کمـک کنند.

آنهـا در آخریـن شـماره فصلنامـه «بلـور»
مقالههـای مختلفـی را منتشـر کردهانـد کـه
عناویـن آنهـا عبـارت اسـت از «اهمیـت آمـار
چنـد متغیـره در بررسـیهای ژئوشـیمی
اکتشـافی در جهـت شناسـایی عناصـر ردیـاب
کانـی زایـی اورانیـوم»« ،ارزیابـی دینامیکـی
تونـل بـه روشهای تحلیلی و عـددی»« ،تعیین
محـدوده نهایی در شـرایط عـدم قطعیت عیار»،
«آشـنایی با انواع سدهای باطله معادن و مقایسه
کاربرد آنها»« ،بررسـی انـواع روشهای حفاری
مرحلـهای تونلهـای بـزرگ مقطـع شـهری»،
«روشهـای پسآکنـد در حفـاری مکانیـزه»،
«گیاه-معدنکاری» و «رویکـرد ژئومتالورژی در
معـادن» .ایـن دانشـجویان همچنیـن در پایـان
هـر شـماره بـه معرفـی کتابهـا و نرمافزارهای
جالـب و مهـم ایـن رشـته و کنفرانسهـای
ارائهشـده در ایـن حـوزه میپردازنـد .
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گزارش

ف
معر� جمهل بلور

گزارش

چطور یک کارآفرین باهوش باشیم؟

رید هافمن ،کارآفرین
و سرمایهگذار آمریکایی
و بنیانگذار لینکدین:
اگر از نسخه اولیه
محصول خودتان خجالت
نمیکشید ،یعنی خیلی
دیر شروع کردهاید!

کاترینا فیک ،بنیانگذار
بزرگترین وبسایت
تبادل عکس و ویدیو
«فیلیکر» :اینکه روی
مسئله درستی کار کنید،
خیلی مهمتر از این است
که سخت کار کنید.

هنری فورد ،بنیانگذار
کارخانه خودروسازی
فورد :چه فکر کنید
میتوانید و چه فکر کنید
نمیتوانید ،در هر دو
صورت حق با شماست.

باب پارسونز ،بنیانگذار
شرکت گو ددی :وقتی
آماده هستید که همه
چیز را رها کنید ،احتماال
خیلی نزدیکتر از آن
چیزی هستید که فکر
میکنید.

مارک کیوبن ،صاحب
تیم داالس ماوریکس
و شرکت  :HDNetهر
«نه»ای مرا به «بله»
نزدیکتر میکند.

ری کروک ،موسس
فروشگاههای فست
فود مکدونالدز :هر
چه بیشتر عرق بریزید،
خوششانستر میشوید.

جورج الیوت ،نویسنده:
هیچوقت برای اینکه به
کسی تبدیل شوید که
میخواهید ،دیر نیست.

استیو جابز ،بنیانگذار
اپل :بعضی وقتها
زندگی با پاره آجر به
سرتان میکوبد ،ایمانتان
را از دست ندهید.

دیو ویکلی ،بنیانگذار
هکر دوجو :هیچ خط
پایانی وجود ندارد،
بنابراین از مسیری که
میروید ،لذت ببرید.
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همهچیز از
هیچچیز شروع
میشود

این تکنولوژی در اروپا هم وجود ندارد
 الـمیرا حسـینـی 
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گفتوگو

توگو ب� ب�روز سلییم ن
مد�عامل ش�کت
گف 
ب� ،ی
گ
ش
ین
ماش�سازی �ز کربنیک �رکرد

از ابتدای کار دکتر ستاری
در بنیاد ملی نخبگان،
یکی از تاکیدهای او ،خط
زدن ذهنیتهای غلط و
فرهنگسازی است .یکی از
این ذهنیتهای اشتباه این
است که تصور کنیم علم و
دانش و شرکتهای موفق
در پایتخت جمع شدهاند.
نگاهی به شهرهای بزرگ
و کوچک کشور و لیست
شرکتها نشان میدهد
که این فرض کامال اشتباه
است .با این پیشفرض اگر
بدانید در شهرکرد شرکتی
وجود دارد که پس از سالها
تحقیق و توسعه توانسته
به تکنولوژیای دست
پیدا کند که نمونهاش در
پیشرفتهترین کشورهای
اروپایی هم پیدا نمیشود،
تعجب خواهید کرد .پس بهتر
است پیشفرضهای غلط را
دور بریزید و پای صحبتهای
بهروز سلیمیبنی ،مدیرعامل
شرکت گاز کربنیک شهرکرد،
بنشینید تا ببینید این شرکت
در چه سطحی از فناوری
است و چطور توانسته به
تکنولوژیای دست پیدا
کند که تنها سه کشور در
دنیا به آن رسیدهاند.
 56سرآمد /شماره بیستونهم /آبان نود و پنج

 بــرای شــروع لطفــا دربــاره کار
شــرکت ماشینســازی گاز کربنیــک
شــهرکرد توضیــحدهیــد.
فنـــاوری اســـتخراج گاز کربنیـــک ،در دنیـــا
هـــم جدیـــد اســـت و تنهـــا ســـه شـــرکت
هســـتند کـــه ایـــن تکنولـــوژی را دارنـــد
و دانـــش فنـــی را بـــه ســـایر کشـــورها
میفروشـــند؛ یـــک شـــرکت در آمریـــکا،
یکـــی در ژاپـــن و یـــک شـــرکت هـــم در
کانـــادا .شـــرکت مـــا ،یعنـــی ماشینســـازی
گاز کربنیـــک شـــهرکرد ،چهارمیـــن شـــرکت
در دنیاســـت کـــه بـــه ایـــن فنـــاوری دســـت
یافتـــه اســـت .اهمیـــت کار مـــا در ایـــن
اســـت کـــه حتـــی هیچکـــدام از کشـــورهای
اروپایـــی بـــه ایـــن فنـــاوری نرســـیدهاند و
همچنـــان در حـــال تحقیـــق در ایـــن مـــورد
هس ــتند .ام ــا ای ــن فن ــاوری دقیق ــا ب ــه چ ــه
معناســـت و مـــا در ایـــن شـــرکت چـــه کار
میکنیـــم؟ هـــدف اصلـــی کاهـــش انتشـــار
گاز کربنیـــک بـــه اتمســـفر کـــره زمیـــن
اســـت .همانطـــور کـــه میدانیـــد ،ایـــن
گاز اصلیتریـــن عامـــل گـــرم شـــدن کـــره
زمیـــن در ســـالهای اخیـــر اســـت.
 چطور این کار را میکنید؟
مـــا در نیروگاههـــا ،پتروشـــیمیها و
پاالیشـــگاهها ،دود حاصـــل از احتـــراق
ســـوختهای فســـیلی را میگیریـــم و آن
را پاالیـــش و  CO2آن را جـــدا میکنیـــم.
درنهایـــت دودی کـــه وارد جـــو زمیـــن
میشـــود ،بـــدون گاز کربنیـــک اســـت .از
طرفـــی ایـــن گاز را بـــرای مصـــارف دیگـــر
اســـتفاده میکنیـــم .مثـــا مـــا در نیـــروگاه
بعثـــت در جنـــوب تهـــران ایـــن کار را
کردهایـــم 50 .تـــن گاز  CO2از ایـــن طریـــق
جـــذب میشـــود کـــه مـــا آن را در اختیـــار
کارخانههـــای نوشابهســـازی و کارگاههـــای
ریختهگـــری قـــرار میدهیـــم .مثـــل
همیـــن کار را بـــرای پتروشـــیمی کرمانشـــاه
هـــم انجـــام دادهایـــم CO2 .را جـــدا کردیـــم

و بـــا بازگردانـــدن ایـــن گاز بـــه چرخـــه
پتروشـــیمی 5.5 ،درصـــد ظرفیـــت تولیـــد
را افزایـــش دادهایـــم .بـــه ایـــن کار CCU
میگوییـــم .پروژههـــای بزرگتـــری هـــم
هســتند کــه گاز کربنیــک را در حجــم انبــوه
میگیرنـــد و آن را بـــه زیـــر زمیـــن تزریـــق
میکننـــد تـــا از گردونـــه خـــارج شـــود .بـــه
ایـــن کار  CCSگفتـــه میشـــود .همچنیـــن
در مـــواردی کـــه در چاههـــای نفـــت ،فشـــار
کاهـــش پیـــدا میکنـــد ،بـــا تزریـــق CO2
فشـــار را افزایـــش میدهنـــد تـــا بتواننـــد از
چـــاه نفـــت بهرهبـــرداری کننـــد .بـــه ایـــن
کار  EORمیگوین ــد .در ح ــال حاض ــر ای ــن
افزای ــش فش ــار در چ ــاه نف ــت در کش ــور م ــا
بـــا گاز طبیعـــی انجـــام میگیـــرد ،امـــا اگـــر
ایـــن کار بـــا گاز کربنیـــک اتفـــاق بیفتـــد،
هـــم ایـــن گاز وارد جـــو زمیـــن نمیشـــود و
ه ــم گاز طبیع ــی ب ــرای انج ــام ای ــن کار ب ــه
ه ــدر نمــیرود .االن م ــا ب ــه ای ــن تکنول ــوژی
دســـت پیـــدا کردهایـــم و نکتـــه مهـــم در
شـــرکت مـــا ایـــن اســـت کـــه ایـــن کار از
طریـــق مهندســـی معکـــوس و بومیســـازی
تکنولـــوژی خارجـــی انجـــام نشـــده اســـت و
هم ــه کاره ــا براس ــاس تحقیق ــات چندی ــن و
چن ــد س ــاله در ای ــن ش ــرکت انج ــام گرفت ــه
اس ــت .ح ــال ج ــاذب گاز کربنی ــک ک ــه م ــا
در ایـــران تولیـــد کردهایـــم ،منحصـــرا بـــرای
کشـــور ماســـت و در هیـــچ کجـــای دنیـــا
پیـــدا نمیشـــود.
 از آن ابتــدا چــه شــد کــه بــه فکــر
انجــام ایــن فعالیــت و تاســیس شــرکت
افتادیــد؟
ایــن شــرکت بالــغ بــر ســه دهــه اســت کــه
فعالیــت میکنــد و هــدف مــا دس ـتیابی بــه
تکنولــوژی ســاخت ماشــینآالت گاز کربنیــک
بــود .پیــش از ایــن مــا ســالها گاز کربنیــک
مایــع را تولیــد میکردیــم و میفروختیــم.
امــا بــه دلیــل اینکــه میدانســتیم در آینــده
ورود گاز کربنیــک بــه جــو زمیــن ،تبدیــل بــه

یــک مســئله جــدی خواهــد شــد ،شــروع بــه
تحقیــق در زمینــه ایــن تکنولــوژی کردیــم .بــا
وجــود اینکــه مــا بزرگتریــن تولیدکننــده
گاز کربنیــک مایــع هســتیم ،ولــی هــدف مــا
در شــرکت تولیــد و فــروش  CO2مایــع نبــوده
اســت ،بلکــه میخواســتیم بــه تکنولــوژی
ســاخت ماشــینآالت گاز کربنیــک دســت
پیــدا کنیــم .پنــج ،شــش ســالی هســت کــه
موفــق شــدیم وارد ایــن حــوزه شــویم و در
حــال حاضــر هــم همانطــور کــه گفتــم،
یــک دســتگاه در نیــروگاه و یکــی دیگــر هــم
در پتروشــیمی داریــم و پروژههــای دیگــری
هــم در دســت انجــام و بررســی اســت .وزارت
نفــت هــم در حــال بررســی موضــوع اســت و
در ایــن وزارتخانــه کارگــروه مدیریــت کربــن
ایجــاد شــده اســت.
 مســئله خیلــی حساســی اســت .شــما
هــم بــا وزارتخانههــا طــرف هســتید.
چطــور اعتمــاد کردنــد و ایــن کار را بــه
شــما ســپردند؟
اعتمــاد نکردنــد! آنقــدر رفتیم و آمدیــم و کار
کردیــم و دســتگاه ســاختیم و جلســات متعدد
گذاشــتیم کــه باالخــره فهمیدنــد مــا از پــس
انجــام کار برمیآییــم .بــه همیــن خاطــر بــود
کــه انعقــاد قــرارداد بــا کرمانشــاه بیش از ســه
ســال طــول کشــید .ایــن در حالــی اســت کــه
تمــام صنعــت پتروشــیمی از خــارج از کشــور
وارد میشــود و مــا دانــش فنــی فراینــد را
نداریــم و نهایتــا بتوانیــم برخــی قطعــات را
تولیــد کنیــم.
 پیــش از تاســیس شــرکت مشــغول
چــه کاری بودیــد؟
مــن در حــدود هفــت ،هشــت ســال مدیــر
تعمیــرات گــروه کارخانجــات زمــزم بــودم.
 رشته تحصیلیتان چیست؟
مهندســی مکانیــک از دانشــگاه پلیتکنیــک
تهــران دارم.
آن زمــان تــازه انقــاب پیــروز شــده بــود
و دســتگاهها مشــکالت زیــادی داشــتند.
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چــون همهشــان خارجــی بودنــد .بهعــاوه
بــا کمبــود گاز  CO2هــم مواجــه بودیــم .از
همانجــا بــود کــه بــه صرافــت افتادنــد
روی ایــن موضــوع مطالعــه کننــد تــا در
ایــن حــوزه نیــازی بــه شــرکتهای خارجــی
نداشــته باشــیم .مدتــی مشــغول تحقیــق در
کارخانــه زمــزم بــودم و پــس از آن از ســال
 68بــا تاســیس شــرکت خــودم ،روی ایــن
تکنولــوژی کار کــردم و توانســتم  14خــط
تولیــد بــرای گازکربنیــک شــهرکرد راهانــدازی
کنــم.
 ســرمایه اولیــه کارتــان را از کجــا بــه
دســت آوردیــد؟
بــرای شــروع در همــان ســال  ،68ســه
میلیــون تومــان از بانــک صــادرات وام گرفتــم.
آن زمــان ایــن پــول بســیار زیــادی بــود.
گرفتــن وام هــم آســان نبــود .شــاید بــرای
گرفتــن ایــن مبلــغ  30میلیــون کلمــه حــرف
زده باشــم تــا بتوانــم آنهــا را قانــع کنــم ایــن
مبلــغ را بهعنــوان وام در اختیــارم بگذارنــد.
بههرحــال بــا همــان پــول توانســتم دســتگاه
اولیــه را بســازم و اوایــل ســال  70تولیــد را
شــروع کــردم .از آن بــه بعــد دســتگاهها
خودشــان هزینــه خــود و توســعه کار را
پرداخــت کردهانــد .طــوری کــه بــه صــورت
متوســط ســالی  42درصــد از درآمــد مــا
صــرف تحقیــق و توســعه شــده اســت.
 فکــر میکنیــد تفــاوت مدیریــت
یــک شــرکت دانشبنیــان بــا یــک
شــرکت تولیــدی یــا بازرگانــی معمولــی
در چیســت؟
اشـــتباهی کـــه افـــراد معمـــوال دچـــارش
میشـــوند ،ایـــن اســـت کـــه شـــرکتهای
اســـتارتآپهایی
را
دانشبنیـــان
میداننـــد کـــه چنـــد جـــوان دور هـــم
جمـــع میشـــوند و فعالیتـــی را آغـــاز
میکننـــد .درحالیکـــه مهـــم نیســـت
شـــرکت مثـــل مـــا قدیمـــی باشـــد ،یـــا
کارش را ت ــازه ب ــه ش ــکل اس ــتارتآپ آغ ــاز
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کـــرده باشـــد .شـــرکت دانشبنیـــان درواقـــع
ش ــرکتی اس ــت ک ــه از طری ــق دانای ــی ارزش
افـــزوده تولیـــد کنـــد .بـــرای ایـــن کار شـــما
مجبـــور هســـتید افـــراد دانـــا را بـــه کار
بگیریـــد .موضـــوع حتـــی بـــه دانایـــی هـــم
ختـــم نمیشـــود ،بلکـــه ایـــن افـــراد بایـــد
خالقیـــت هـــم داشـــته باشـــند و بتواننـــد
از طریـــق ایـــن خالقیـــت ،ارزش افـــزوده
تولیـــد کننـــد .درنتیجـــه در شـــرکتهای
دانشبنیـــان مـــا بـــا افـــرادی ســـروکار
داریـــم کـــه هـــم هـــوش و تحصیـــات
باالیـــی دارنـــد و هـــم خـــاق هســـتند .بـــه
همیـــن دلیـــل ،مدیریـــت ایـــن افـــراد ،بـــا
شـــرکتهای معمولـــی بســـیار متفـــاوت
اســـت .در چنیـــن مکانهایـــی دیگـــر از آن
چ ــارت س ــازمانی عم ــودی خب ــری نیس ــت و
بروکراســـی بـــه آن شـــیوه متـــداول مطـــرح
نمیشـــود .در اتاقهـــا بـــاز اســـت و اگـــر
بـــه چنیـــن شـــرکتی برویـــد ،نمیتوانیـــد
مدیرعامـــل را از یـــک نیـــروی معمولـــی
تشـــخیص دهیـــد .اگـــر مدیـــر شـــرکت
میخواهـــد ایـــن ذهنهـــای خـــاق را
بهطـــور صددرصـــدی در اختیـــار داشـــته
باش ــد ،بای ــد ب ــه ف ــرد آزادی عم ــل بده ــد و
مناب ــع مال ــی ب ــه ان ــدازه کاف ــی در اختی ــارش
ق ــرار ده ــد .اگ ــر ب ــه بخ ــش  R&Dش ــرکت
مـــا ســـر بزنیـــد ،میبینیـــد هیـــچ کنترلـــی
بـــر ســـاعت ورود و خـــروج پرســـنل انجـــام
نمیشـــود .آنهـــا آزاد هســـتند و دستشـــان
بـــاز اســـت کـــه اندیشـــههای خـــود را
عملیاتـــی کننـــد.
 بااینحــال بســیاری از شــرکتهای
دانشبنیــان در حــوزه نگهداشــت
نیــروی انســانی دچــار مشــکل هســتند
و معمــوال شــاهد خــروج افــراد نخبــه
از کشــور بــا هــدف کار و تحصیــل
هســتیم.
بلــه .ببینیــد ،مشــکالت بــه دو دســته
درونســازمانی و برونســازمانی تقســیم

میشــوند .مــا میتوانیــم بــا ایجــاد فضــای
کاری مناســب ،مشــکالت درونســازمانی را
حــل کنیــم و بــا دادن آزادی عمل و دســتمزد
کافــی ،از خــروج آنهــا از کشــور جلوگیــری
کنیــم .امــا مشــکالت برونســازمانی دیگــر
در اختیــار مــا نیســت .ایــن مشــکالت وجــود
دارنــد و عــدهای را بــه خــروج از کشــور
ترغیــب میکننــد ،امــا حــل آنهــا در حــوزه
اختیــارات ســازمان نیســت.
 چــه نکتــه مهــم و مغفولــی در حــوزه
شــرکتهای دانشبنیــان وجــود دارد؟
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه همانطــور کــه
گفتــم ،در شــرکتهای دانشبنیــان ،ارزش
افــزوده از طریــق دانایــی ایجــاد میشــود.
بنابرایــن اگــر شــرکتی مثــا یــک نرمافــزار
موبایــل طراحــی کنــد کــه تــا پیــش از ایــن
بارهــا در کشــورهای دیگــر انجــام شــده و
تنهــا یکــی ،دو فاکتــور آن بــا شــرایط کشــور

بومیســازی شــده اســت ،نمیتــوان گفــت
کــه آن شــرکت ،دانشبنیــان اســت .چــون
فعالیتــی انجــام داده کــه تــا پیــش از ایــن
در جاهــای دیگــر نیــز انجــام شــده و تنهــا
کپیبــرداری از یــک نمونــه موفــق خارجــی
اســت .در حــال حاضــر خیلــی از ایدههــای
شــرکتهای دانشبنیــان مــا بــه ایــن
شــکل هســتند .درحالیکــه بــه نظــر مــن
یــک شــرکت دانشبنیــان کــه قــرار اســت از
طریــق دانایــی ایجــاد ثــروت کنــد ،بایــد بــه
انــدازهای قــوی باشــد کــه توانایــی صــادرات
تکنولــوژی را داشــته باشــد .شــرکت مــا در
حــال حاضــر ایــن توانایــی را دارد کــه حتــی
بــه کشــورهای قدرتمنــد اروپایــی مثــل
آلمــان ،الیســنس بفروشــد .بــه نظــرم اگــر
هــم قــرار اســت نــام همــه ایــن شــرکتها
را دانشبنیــان بگذاریــم ،بهتــر اســت یــک
دســتهبندی هــم تعریــف کنیــم.
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گفتوگو

گفتوگو ب� آمنه ت�ج ی ن
مد�عامل ش�کت توسعه ارتباطات زاگرس
الد� ،ی

ما مثل خانواده هستیم
 ملـیکا حسـینی 
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کمکم باید نگاهمان را عوض کنیم؛
همان نگاهی که میگوید شرکتهای
شهرهای بزرگ ،از شرکتهای
شهرهای کوچک قویتر هستند.
راستش برای تغییر این نگاه همین
حاال هم دیر شده است .مثال در
استان چهارمحال و بختیاری ،با
شرکتی مواجه میشوید که پس از
 13سال که از فعالیتش میگذرد،
قوی و بااقتدار راهش را ادامه
میدهد و پلههای ترقی را یکی پس
از دیگری میپیماید .این شرکت،
«توسعه ارتباطات زاگرس» است
که در شهرکرد فعالیتش را آغاز
کرده است و پروژههایی که انجام
میدهد ،تنها به داخل استان محدود
نمیشود .آمنه تاجالدین مدیرعامل
این مجموعه که با همراهی و کمک
سه برادرش وارد شرکت شده
است ،بهای فراوانی برای نیروی
انسانی این شرکت دانشبنیان
قائل است و رمز موفقیتشان را در
همدلی و همکاری میان مدیریت
مجموعه و کارمندان میداند.

 حـــوزه کاری شـــرکت «توســـعه
ارتباطـــات زاگـــرس» چیســـت؟
شـــرکت مـــا در زمینـــه آیتـــی ،مهندســـی
نرمافـــزار ،شـــبکههای کامپیوتـــری
دوربینهـــای مداربســـته ،برنامههـــای تحـــت
وب و اندرویـــد فعالیـــت میکنـــد .در واقـــع
مـــا اولیـــن شـــرکت دانشبنیـــان آیتـــی
در شـــهرکرد بودیـــم و محصوالتـــی چـــون
وایرل ــس اکس ــس پوین ــت ASP Bridge ،عرض ــه
کردهایـــم کـــه بـــرای برقـــراری شـــبکههای
وایرل ــس از آنه ــا اس ــتفاده میش ــود .طراح ــی
و پیادهســـازی ســـایتهای بســـیاری را انجـــام
دادهای ــم ک ــه برخ ــی از آنه ــا مرب ــوط ب ــه خ ــود
اس ــتان ب ــوده و برخ ــی ه ــم ب ــرای اس ــتانهای
دیگـــر ماننـــد تهـــران .در زمینـــه برنامههـــای
اندروی ــدی ،برنام ــه ص ــدا و س ــیمای ش ــهرکرد،
بیمــه ســامت شــهرکرد ،کانــون کارشناســان و...
را هــم در دســت کار داریــم .بــرای شــهر تهــران
ه ــم برنام ــه بان ــک جام ــع مق ــاالت را در دس ــت
انج ــام داری ــم ک ــه ق ــرار اس ــت ه ــم س ــایت و
هـــم برنامـــه اندرویـــد آن نوشـــته شـــود.
 بهعنـــوان اولیـــن شـــرکتی کـــه در
شـــهرکرد در ایـــن زمینـــه کار کـــرده
اســـت ،عوامـــل موفقیـــت خـــود را چـــه
میدانیـــد؟
فکـــر میکنـــم بیشـــتر از هـــر چیـــزی
همـــکاری نیروهـــای انســـانی مجموعـــه بـــا
هـــم خیلـــی خـــوب اســـت و مـــا توانســـتهایم
مشـــتریمداری خوبـــی داشـــته باشـــیم.
هـــر چیـــزی کـــه مشـــتری میخواهـــد بـــه
او عرضـــه میکنیـــم و خواســـت و رضایـــت
ایش ــان برایم ــان خیل ــی مه ــم اس ــت .بنابرای ــن
در حـــد تـــوان تـــاش میکنیـــم مشـــتری را
از خـــود راضـــی نگـــه داریـــم .همـــکاران مـــا
در شـــرکت ،کار را از خودشـــان میداننـــد و
تالشهایشـــان بـــه خاطـــر حقـــوق نیســـت.
مـــا اینجـــا مثـــل خانـــواده هســـتیم .تجربـــه
خوبـــی هـــم طـــی ایـــن ســـالها کســـب
کردهایـــم .ایـــن شـــرکت از ســـال  82فعالیـــت
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خـــود را آغـــاز کـــرده اســـت .شکســـت هـــم
داشـــتهایم ولـــی تجربـــه همـــان شکســـتها
در زم ــان پی ــروزی ب ــه کمکم ــان آم ــده اس ــت.
 تحصیـــات شـــما چیســـت و چطـــور
شـــد کـــه مدیرعاملـــی ایـــن مجموعـــه
بـــر عهدهتـــان قـــرار گرفـــت؟
م ــن لیس ــانس مهندس ــی نرماف ــزار دارم ،ول ــی
از ابت ــدا ب ــرادرم ای ــن ش ــرکت را تاس ــیس ک ــرده
اســت .بعــد از آن دو بــرادر دیگــرم وارد شــرکت
شـــدند و در نهایـــت هـــم مـــن بـــه مجموعـــه
پیوســـتم .در اصـــل همـــه موفقیتهایـــم را
بـــه برادرانـــم مدیونـــم و اگـــر آنهـــا نبودنـــد،
بهتنهایـــی نمیتوانســـتم کاری از پیـــش
بب ــرم .وقت ــی ب ــه ای ــن ش ــرکت آم ــدم ،س ــمت
مدیرعاملـــی را گرفتـــم.
 ســـرمایه اولیـــه کار شـــرکت را از کجـــا
آوردیـــد؟
ســـرمایه اولیـــه چندانـــی نداشـــتیم .قـــدم اول
را بـــا وام شـــروع کردیـــم و بهمـــرور وضعیـــت
مالیمـــان بهتـــر شـــد .حقیقتـــش را بخواهیـــد
هن ــوز ه ــم در وضعی ــت مال ــی مطلوب ــی ق ــرار
نداری ــم و ب ــا مش ــکالت مال ــی مواج ــه هس ــتیم،
امـــا بـــا تکیـــه بـــر ســـرمایه علـــم و دانشـــمان
توانســـتهایم ایـــن مســـیر را جلـــو برویـــم و
کارمـــان را ادامـــه دهیـــم.
 شـــما مدیـــر یـــک شـــرکت
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دانشبنیـــان هســـتید و ایـــن بـــا
مدیریـــت یـــک شـــرکت معمولـــی
تفاوتهایـــی دارد .ایـــن تفاوتهـــا را
در چـــه میدانیـــد؟
مدیریـــت شـــرکت دانشبنیـــان بهمراتـــب
ســـختتر اســـت .بایـــد جدیتـــر باشـــید و
البت ــه ای ــن ب ــه ای ــن معن ــی نیس ــت ک ــه ب ــه
نی ــروی انس ــانی فش ــار بیاوری ــد و خستهش ــان
کنی ــد .خ ــود مدی ــر بای ــد بیش ــتر از کارمن ــدان
ت ــاش کن ــد و از طرف ــی آنه ــا را درک کن ــد.
اگ ــر بخواه ــد بگوی ــد ک ــه م ــن مدی ــرم و کاری
بـــه کارهـــای ریـــز نـــدارم و فقـــط مدیریـــت
میکنـــم ،موفـــق نخواهـــد شـــد .کارمنـــد و
مدی ــر در چنی ــن ش ــرکتهایی بای ــد مث ــل دو
دوســـت یـــا یـــک خانـــواده باشـــند.
 کار شـــرکتهای دانشبنیـــان،
نیـــروی انســـانی خاصـــی را میطلبـــد
کـــه ویژگیهـــای خـــاص خـــود را
دارنـــد .شـــما چـــه ســـاز و کاری بـــرای
اســـتخدام ایـــن نیروهـــا داریـــد و
چطـــور آنهـــا را در مجموعـــه راضـــی
نگـــه میداریـــد؟
همانطـــور کـــه گفتـــم مـــا بـــا نیروهـــای
شـــرکت مثـــل خانوادهمـــان رفتـــار میکنیـــم.
هـــر کســـی کـــه میخواهـــد بـــه ایـــن
مجموعـــه اضافـــه شـــود ،در ابتـــدا دو مـــاه بـــه

صـــورت آزمایشـــی فعالیـــت میکنـــد تـــا
ببینیـــم تـــاش و انگیـــزه الزم بـــرای کار در
ایـــن شـــرکت را دارد یـــا نـــه .البتـــه او را رهـــا
نمیکنیـــم ،خودمـــان هـــم بـــه او کمـــک
میکنیـــم و حتـــی آمـــوزش میدهیـــم.
گاه ــی ه ــم آنه ــا را ب ــه کالسه ــای آموزش ــی
خـــارج از مجموعـــه میفرســـتیم .ولـــی الزم
اســت کــه خــود فــرد هــم زمینــه دانشــی الزم
را داش ــته باش ــد .ب ــه همی ــن خاط ــر اس ــت ک ــه
کس ــانی ک ــه پ ــس از ای ــن دو م ــاه در مجموع ــه
میمانن ــد ،کس ــانی هس ــتند ک ــه از ج ــان و دل
مایـــه میگذارنـــد .از طرفـــی مـــا هـــم در ایـــن
مجموع ــه اگ ــر ب ــرای کس ــی مش ــکلی پی ــش
بیای ــد ،او را حمای ــت میکنی ــم و در کاره ــا ب ــه
او کم ــک میدهی ــم .ب ــه همی ــن خاط ــر اس ــت
ک ــه ب ــا ه ــم هم ــکار میمانی ــم و کس ــی ه ــم
ناراض ــی نیس ــت .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه م ــا
وضعیـــت مالـــی خوبـــی نداریـــم و نمیتوانیـــم
بـــه آنهـــا حقوقهـــای آنچنانـــی بدهیـــم.
 مشــکالت شــما بهعنــوان کارآفرینــان
دانشبنیــان چــه چیزهایــی اســت؟
ی ــک مش ــکلی در س ــالهای اخی ــر وج ــود دارد
ک ــه هم ــه ب ــا آن دس ــت ب ــه گریب ــان هس ــتند.
ببینیــد مــا بیشــتر بــا ســازمانهای دولتــی کار
میکنی ــم .در بس ــیاری از م ــوارد پی ــش میآی ــد
کـــه مـــا کار را بـــه آنهـــا تحویـــل میدهیـــم
ولـــی زمـــان زیـــادی طـــول میکشـــد تـــا
آنه ــا بودج ــه الزم را بگیرن ــد و دس ــتمزدمان را
پرداخ ــت کنن ــد .پروژههای ــی هس ــت ک ــه م ــا
آنهــا را در ابتــدای ســال تحویــل دادهایــم ولــی
هن ــوز ب ــا کارفرم ــا تس ــویه حس ــاب نکردهای ــم.
خـــب ایـــن بـــه رونـــد کار مـــا لطمـــه میزنـــد
و مـــا را بـــا مشـــکالت مالـــی عدیـــده مواجـــه
میســـازد.
از ســـویی دیگـــر ایـــن شـــرکتها نیـــاز بـــه
کالسهــای آموزشــی تخصصــی دارنــد؛ چــه در
زمینـــه کاری خودشـــان و چـــه در زمینههـــای
مدیریتـــی و بازرگانـــی .کالس هایـــی برگـــزار
میش ــود ول ــی بیش ــتر ب ــه پایتخ ــت مح ــدود

اســـت و بـــرای مـــا امـــکان اســـتفاده از آنهـــا
وجـــود نـــدارد .اگـــر ایـــن کالسهـــا بـــه
ســـطح اســـتانهای مختلـــف هـــم بیایـــد،
خیلـــی خـــوب میشـــود .بهخصـــوص اکثـــر
شـــرکتها در زمینـــه بازرگانـــی دچـــار ضعـــف
هســتند و کالسهــای آموزشــی در ایــن زمینــه
میتوان ــد کم ــک قاب ــل توجه ــی ب ــه موفقی ــت
ایـــن شـــرکتها کنـــد.
مش ــکل دیگ ــری ک ــه خ ــاص ش ــرکت ماس ــت
کـــه در شـــهرکرد هســـتیم ،ایـــن اســـت کـــه
بســـیاری شـــهرکرد را یـــک منطقـــه محـــروم
میداننـــد و فکـــر میکننـــد از پـــس انجـــام
پروژههـــای بـــزرگ برنمیآییـــم .بـــه همیـــن
خاطـــر اثبـــات تواناییهایمـــان و پـــروژه
گرفتـــن از شـــهرهای بزرگـــی مثـــل تهـــران
بســـیار ســـخت اســـت .در حالیکـــه اگـــر
همی ــن ش ــرکت در ته ــران ی ــا اصفه ــان باش ــد،
بســـیار راحتتـــر میتوانـــد ایـــن پروژههـــا را
بگی ــرد و اعتم ــاد کارفرم ــا را ج ــذب کن ــد .م ــا
بـــرای گرفتـــن هـــر پـــروژه ،بارهـــا پروپـــوزال
میدهیـــم ،تمـــاس میگیریـــم و کارمـــان
را پرزنـــت میکنیـــم ،تـــا در نهایـــت کارفرمـــا
راض ــی میش ــود از خدم ــات و محص ــوالت م ــا
اســـتفاده کنـــد.
 در طـــول ســـالهای مدیریتتـــان
پیشآمـــده برخـــوردی بـــا شـــما شـــود
کـــه نشـــأت گرفتـــه از تبعیضهـــای
جنســـیتی باشـــد؟
نـــه ،خوشـــبختانه تـــا امـــروز هـــر جـــا کـــه
رفتـــهام و بـــه دفتـــر هـــر کارفرمایـــی قـــدم
گذاش ــتهام ب ــا نهای ــت احت ــرام ب ــا م ــن برخ ــورد
شـــده اســـت .حتـــی بعضیهـــا تشـــویق هـــم
میکننـــد .فکـــر میکنـــم در طـــول ایـــن
ســـالها زنـــان توانســـتهاند خودشـــان را
ثابـــت کننـــد و دیگـــر فعالیـــت خانمهـــا در
عرصههـــای مختلـــف عـــادی شـــده اســـت.
ام ــروز مدی ــر زن و مدی ــر م ــرد ب ــا ه ــم فرق ــی
ندارنـــد و اینطـــور نیســـت کـــه کارفرمایـــی
مدیـــر زن را قبـــول نداشـــته باشـــد.
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دا�هاملعارفهای موجود
مرور و گذری ب� ب
معت�ت� ی ن� و هممت� ی ن� ی
خ
در حوزه کتاب که ست به اکر حمققان یمآیند
گزارش

چراغ راه
 مریـم تـهوری 
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دایرهالمعارف پاسخی به چیستهای پژوهشگران
است .دانشپژوهان در هر حوزهای که به
علمآموزی میپردازند ،بیشک دایرهالمعارفها
میتوانند چراغ راه آنها باشند و نقش ویژهای
برای پیشبرد ایدهها و نظریهپردازیها ایفا کنند.
این روزها در هر کتابخانهای دایرهالمعارفها وزنه
مهمی به شمار میروند ،بهطوریکه میتوانند
ساعتها پژوهشگران و دانشجویان مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری را در کتابخانهها
پاگیر کنند .در این گزارش مروری داریم بر
معتبرترین دایرهالمعارفهایی که در کتابخان هها
و کتابفروشیهای مختلف در دسترس
پژوهشگران است.

دایرهاملعارف قرآن کریم

دایرهالمعارف قرآن کریم شامل اطالعات پایه،
معتبر و اصیل در زمینه علوم ،معارف و اعالم قرآنی
است که بهطور روان در دسترس قرآنپژوهان و
اهل تحقیق و پژوهش قرار میگیرد .مقالههای این
دانشنامه به گونهای علمی و شیوا نگارش یافته
و دربردارنده مدخلهای مختلف و متنوع مربوط
به قرآن و علوم قرآنی است .تدوین دایرهالمعارف
قرآن کریم توسط «مرکز فرهنگ و معارف قرآن
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم» انجام
شده است .هدف اصلی این دایرهالمعارف از ارائه
اطالعات ناب و اصیل در قلمرو موضوعات قرآنی
است؛ ب ه گونهای که اهل تحقیق را از منابع فرعی
بینیاز کند .در کنار این هدف اصلی و خاص،
هدف عمومی تدوین این دایرهالمعارف این است
که مخاطبان دانشپژوه در حد مطالعات پایه
اسالمی نیز بتوانند از پژوهشهای اصیل قرآنی
بهرهمند شوند .از اینرو ،مؤلفان کوشیدهاند تا
طالب ،دانشجویان و دانشپژوهان آشنا به مبانی
قرآنی نیز به فراخور توان و در عرصه مطالعات
عمومی یا تخصصی خود ،بتوانند از مقاالت این
دایرهالمعارف استفاده کنند .ازجمله ویژگیهای
این دایرهالمعارف میتوان به استواری بر پایه نظام
الفبایی در چینش مدخلها ،استفاده از منابع
اصیل و متقن و دست اول ،ارائه همه آرا و مبانی

اصلی در هر موضوع ،برخورداری از نظام ارجاع
درونمقالهای و برونمقالهای و بهرهوری از نثر
معیار اشاره کرد .تا کنون 9جلد از این دانشنامه
منتشر شده است.

دانشنامه دانشگسرت

 300مولف و مترجم شناختهشده ایرانی پس
از هشت سال کار مداوم توانستند دانشنامه
18جلدی دانشگستر را در 15هزار و 200
صفحه با  67هزار مدخل و  20هزار تصویر در
قطع وزیری و با جلد زرکوب منتشر کنند .این
دانشنامه بزرگترین و کاملترین دانشنامهای
است که تا کنون به زبان فارسی منتشر شده
و در آن زندگینامه  20هزار تن از مشاهیر
درگذشته و زنده ایران و جهان و سههزار عنوان
کتاب برجسته معرفی و شرح داده شده است .اما
از مهمترین ویژگیهای این دانشنامه میتوان
به انتشار همزمان تمام  18جلد آن اشاره کرد؛
کاری که تا کنون در ایران اتفاق نیفتاده است و
عمده کتابهای مرجع و دانشنامههای حجیم،یا
با تاخیر در انتشار روبهرو بودهاند یا دوره آنها به
صورت ناقص منتشر شد و به پایان خود نرسید.
این دانشنامه حاصل سرمایهگذاری حسینعلی
سودآور از نوادگان خاندان فرهنگی ملک است که
شاید در نوع خود در چنین سطحی در بخش
خصوصی نشر بدون کمک هیچ نهاد دولتی انجام
یشود  55سال پیش ،یعنی در
شده است .گفته م 
سال  35دایرهالمعارف مرحوم دکتر غالمحسین
مصاحب در موسسه امیرکبیر آغاز به کار کرد
و نخستین جلدش در سال  45روانه بازار شد.
این دایرهالمعارف معتبر که درنهایت به سه جلد
خالصه شد ،حدود  43هزار مدخل دارد .این در
حالی است که دانشنامه دانشگستر  67هزار
مدخل دارد 60.هزار مقاله در آن چاپ شده و
از آن میان  60درصدش مدخلهای خارجی،
ترجمهشده و  40درصد آن هم مدخلهای
ایرانی است .همچنین  20هزار تصویر البهالی
صفحات ،زینتبخش مطالب متنوع آن هستند.
درواقع دانشنامه دانشگستر در مقایسه با
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دایرهالمعارف مصاحب ،هم کامل ،هم بهروز و هم
مصور شده است .تمام اطالعات عمومی که هر
فردی از دانشآموز ،دانشجو ،معلم و استاد گرفته
تا صنعتگر ،کارگر و تمام افراد خانواده به آن نیاز
دارند و اطالعات مفیدی در حوزههای علمی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی از نام افراد ،مکانها،
پدیدهها و رخدادهای گوناگون در حوزههای
تاریخ ،جغرافیا ،ادبیات ،موسیقی ،سینما،
نقاشی ،پزشکی ،گیاهشناسی ،جانورشناسی،
شخصیتهای سیاسی ،صنعت و موارد مربوط به
امور نظامی و سپاهیگری و صدها موضوع دیگر
در این دانشنامه آمده است.
از ویژگیهای شاخص این دانشنامه ،اختصاص
مداخلی برای افراد زنده و مشهور در حوزههای
مختلف علمی ،فرهنگی و سیاسی است و این
ابداعی در دانشنامهنگاری محسوب میشود.
تا کنون در هیچ کتاب مرجع فارسی افراد در
قید حیات معروف معرفی نشدهاند .دانشنامه
دانشگستر زیر نظر کامران فانی ،محمدعلی
سادات و علی رامین در موسسه علمی -فرهنگی
ن سه تن از
دانشگستر تدوین شده و عالوه بر ای 
استادانی چون دکتر ایرج افشار ،نصراهلل پورجوادی،
دکتر بهاءالدین خرمشاهی و عبدالحسین آذرنگ
گ یار و
نیز در مراحل مختلف تدوین این فرهن 
مددکار مجموعه دستاندرکاران بودهاند.

دانشنامه جهان اسالم

دانشنامه جهان اسالم ،دایرهالمعارفی است درباره
آموزههای دین اسالم ،تمدن و فرهنگ ملل
مسلمان ،از آغاز پیدایش اسالم تا زمان حاضر .از
این دانشنامه که در کل  40جلد خواهد شد،
تاکنون ۱۶جلد آن شامل هزاران مقاله ب ه کوشش
بنیاد دایرهالمعارف اسالمی بهچاپ رسیدهاست.
برخالف تصوری که ادعا شده بود دانشنامه
جهان اسالم در ادامه دانشنامه ایران و اسالم
و ترجمه دانشنامه اسالم چاپ لیدن است ،در
مقدمه دانشنامه جهان اسالم ذکر شدهاست که
تفاوتهای بنیادی با این دانشنامه دارد.
بنیاد دایرهالمعارف اسالمی در سال  ۱۳۶۲تاسیس
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شد .این بنیاد تدوین و نشر دانشنامه جهان اسالم
را با نگرشی اسالمی و روشی علمی ،درباره مباحث
مختلف دین اسالم ،تاریخ و تمدن و فرهنگ ملل
مسلمان ،خاصه ،ایران و زبان فارسی آغاز کرد.
مقاالت گوناگون این دانشنامه که به ترتیب
حروف الفبا تنظیم شده ،حوزه وسیعی از علوم
و معارف را دربر میگیرد .از آن جمله میتوان
ب ه اصطالحات علوم قرآنی ،حدیث ،فقه ،کالم،
عرفان ،فلسفه ،ادبیات و هنر ،سیره انبیا ،اولیا و
ائمه ،شرح حال و آرای مفسران ،محدثان ،فقها،
متکلمان ،فالسفه ،حکما ،علما ،عرفا ،مورخان،
شاعران و هنرمندان عالم اسالم ،تاریخ سیاسی
اسالم و سرگذشت خلفا و سالطین و وزرا و
خاندانهای حاکم ،جغرافیای کشورها و بالد
اسالمی ،وصف ابنیه و آثار تاریخی  -مذهبی،
شرح اعیاد ،ایام دینی ،ابزارها ،پوشاکها،
خوراکها ،گیاهان و داروهای خاص جهان اسالم
اشاره کرد.
بخشی از مقاالت این دانشنامه ،بهخصوص آنچه
درباره اسالم ،ایران و ادب فارسی است ،بهطور
اختصاصی برای این دانشنامه تالیف شده است
که هم مولفان ایرانی و هم محققان مسلمان
کشورهای دیگر در آنها مشارکت داشتهاند.
بخشی دیگر از مقاالت ،خاصه حوزههایی که در
ایران متخصص ندارد ،ترجمه از منابع و مراجع
مختلف است .تمام اطالعات درباره شیوه نگارش
دانشنامه جهان اسالم در کتابی به نام «شیوهنامه
دانشنامه جهان اسالم» شامل 14فصل تهیه و
بهطور جداگانه منتشر شدهاست.

دانشنامه حقوقی

محمدجعفر جعفریلنگرودی نویسنده دانشنامه
حقوقی است .این دانشنامه شامل شرح واژهها،
اصطالحات و عبارات تخصصی در قوانین و
مقررات كشور است كه بر اساس كاربرد آنها و
بر حسب الفبا تدوین شده است .تعریف واژهها
فقط با استناد به تعاریف قانونی آنها به عمل
آمده است .بدین معنا كه از تعاریف مورد نظر
قانونگذار در قوانین مصوب و تعاریف دولت در

مورد مصوبات هیئت دولت و آییننامهها استفاده
شده است .دانشنامه حقوقی توسط موسسه
انتشارات امیرکبیر سال  1375به قیمت  75هزار
تومان و در  834صفحه منتشر شده است.

دایرهاملعارف بزرگ اسالمی

دایرهالمعارف بزرگ اسالمی یا دانشنامه اسالمیکا
(نسخه ترجمه انگلیسی) نخستین اثر تحقیقاتی
مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظر
سیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی است که
به سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی منتشر
میشود .این دانشنامه را مفصلترین و مهمترین
دانشنامه ایران معاصر و حتی کشورهای اسالمی
دانستهاند .تاکنون  21جلد از این دایرهالمعارف
ارائه شده است .دانشنامه اسالمیکا جلد اول از
متن انگلیسی دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،چاپ
تهران ،است که ترجمه و تدوین آن از سال
۱۳۸۲هجری شمسی ( ۲۰۰۳میالدی) به دنبال
مذاکرات طوالنی و توافق و قراردادی میان مرکز
دایرهالمعارف بزرگ اسالمی و موسسه مطالعات
اسماعیلی لندن آغاز شد .انتشارات بریل در لیدن
هلند تا کنون ترجمه انگلیسی پنج مجلد از این
دایرهالمعارف را تحت نظارت ویلفرد مادلونگ و
فرهاد دفتری چاپ کردهاست .به گواهی انتشارات
بریل -که سابقهای  ۳۰۰ساله در انتشار کتب و
معارف در اروپا دارد -دایرهالمعارف بزرگ اسالمی
یکی از جامعترین منابع شناخت اسالم و دنیای
مسلمانان است .یکی از ویژگیهای منحصربهفرد
این دایرهالمعارف توجه به تشیع و میراث غنی و
رنگارنگ آن است که این مرجع را مکمل دیگر
دایرهالمعارفها میکند .همچنین این انتشارات
دانشنامه اسالم را نیز چاپ کرده است .البته
برخی مدخلهای نسخه انگلیسی پیش از نسخه
فارسی تهیه ،ترجمه و منتشر شده است .برای
نمونه مدخلهای حرف «ع» نظیر علی بن
ابیطالب ذیل حرف « »Aمنتشر شده است و
همچنین مدخلهای « »Dدر نسخه انگلیسی
منتشر شده ،درحالیکه هنوز در نسخه فارسی
منتشر نشده است.

دانشنامهمهندسیصنایعمشقناقوس

دانشنامه مهندسی صنایع مشق ناقوس یکی از
معدود دانشنامهها در زمینه مهندسی صنایع
است .این دانشنامه به نوشته سیدعلیرضا بطحایی
توسط نشر ناقوس ،در یک جلد  349صفحهای
منتشر شده است .در این دانشنامه مهندسی
صنایع از مبنا مورد ارزیابی قرار گرفته است.
خالقیت ،تفکر فراگیر ،رهبری گروه ،مدیریت
زمان ،ارتباط بهرهوري و بهبود مستمر و ذهن
كنجكاو و يادگيري بهطور مبسوط بررسی شده
است.

دانشنامه ادب فارسی

دانشنامه زبان و ادب فارسی دانشنامهای درباره
زبان و ادبیات فارسی است که در قالب موضوعاتی
مانند بالغت ،دستور زبان ،اصطالحات ادبی و
عرفانی ،انواع ادبیات ،زبانهای ایرانی ،ادیبان و
شاعران و آثار آنان تدوین شدهاست .دانشنامه
زبان و ادب فارسی با سرمایه فرهنگستان زبان
و ادب فارسی تدوین شده است و سرپرستی
تدوین آن را اسماعیل سعادت ،عضو پیوسته این
فرهنگستان ،برعهده داشتهاست .این دانشنامه
در شش جلد تالیف شده است .جلد اول آن
(آب ـ برزویه) در سال  ،۱۳۸۴جلد دوم (برندق
خجندی ـ حیرتی تونی) در سال  ،۱۳۸۶جلد
سوم (خارزنجی ـ سنایی غزنوی) در سال ،۱۳۸۸
جلد چهارم (سندبادنامه ـ فردوسی) در سال
 ،۱۳۹۱جلد پنجم که دربردارنده  ۳۴۳مدخل و
 ۸۶۰صفحه است ،در اسفند  ۱۳۹۳و جلد ششم
در اردیبهشت  ۱۳۹۵منتشر شد.

دانشنامه کارا

بهاءالدین خرمشاهی مولف و سرپرست کار
«فرهنگ –دانشنامه کارا» است که این اثر را
با همکاری سعید حسامی ،عاطفه قنبری و تینا
حمیدی و ویراستاری علی مهرامی و مهران
بذرایی و گروهی از پژوهشگران با تالشی
12ساله به پایان رساند و به دلیل حجم زیاد
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توسط ناشران (نگاه ،معین و نشرشباهنگ) انتشار
و در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران نیز عرضه شد« .فرهنگ – دانشنامه کارا»
ویژگیهای خاصی دارد ،ازجمله اینکه نخستین
دانشنامه در حوزه فرهنگنگاری انگلیسی-فارسی
است و مواد دانشنامهای این اثر ،برمبنای خالصه
بریتانیکا ودانشنامههای معتبر دیگر فراهم آمده
است و بیش از 15هزار مدخل در آن وجود دارد.
کارا مفصلترین فرهنگ -دانشنامه در طول
تاریخ  200ساله فرهنگنگاری انگلیسی-فارسی
است که بالغ بر چهارهزار صفحه دوستونی ،با
حروف نسبتا ریز ویژه فرهنگ ،در پنج جلد در
قطع وزیری تدوین و منتشر شده است .اگرچه
فرهنگ شش جلدی هم وجود دارد ،اما حجم
حروفنگاری و فشردگی استاندارد «کارا» بیشتر
است و واژهپژوهان و مترجمان و زبانآموزان
درباره ویژگیهای این اثر قضاوت خواهند کرد.
همچنین مدخلهای اصلی انگلیسی کارا بیش از
۱۵۰هزار و مدخلهای فرعی با زیرمدخلهای آن
بیش از  ۵۰هزار و معادلهای فارسی آن بیش از ۲۵۰
هزار کلمه است .طراح و کتابپرداز «کارا» ،شادروان
هرمز وحید ،هنرمند نامدار این عرصه بوده است .برای
نخستین بار کل این فرهنگ-دانشنامه با ۱۰دفتر از
واژههای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
سنجیده شده که ۱۰هزار واژه مصوب فرهنگستان
را دربر دارد و با حروف الف ،جلوی اینگونه واژهها،
متمایز شده است .همچنین آوانگاشت یا تلفظ نمای
کارا ،با رعایت احتیاط علمی ،عینا از فرهنگهای مبنا
بازچاپ شده است .جلد پنجم کارا درحدود یکهزار
صفحه دوستونی کامال تککلمه و دربردارنده واژگان
تخصصی  ۶۰رشته علمی ،فنی ،فناورانه ،مهندسی،
فلسفی ،دینی ،هنری و مفصلتر از همه اصطالحات
فرهنگ و معارف اسالمی است و واژگان هررشته را
بزرگترین متخصصان آن رشته انتخاب کردهاند .کارا
دارای شش پیوست است.

نخستین دایرهاملعارف بدن انسان

کتاب «نخستین دایرهالمعارف بدن انسان»
نوشته فیونا چندلر با ترجمه جواد ثابتنژاد از
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سوی واحد کودک و نوجوان انتشارات ذکر
برای نوجوانان روانه بازار کتاب شده است .کتاب
مرجع «نخستین دایرهالمعارف بدن انسان»
با ارائه اطالعات جامع و قابل فهم با معرفی
وبسایتهایی به نوجوانان میآموزد چگونه با
استفاده از اینترنت و وصل شدن به سایتهای
مورد نظر ،اطالعات بیشتری درباره بدنشان کسب
کنند .این کتاب حاوی تصاویر رنگی و نکات
آموزندهای است که در تکمیل مطالب و اطالعات
متن بسیار مفید است .گزیدهای از تصاویر
قابل دانلود این کتاب نیز در وبسایتهای
معرفیشده قابل دسترسی است .فصلهایی مانند
«درون بدن انسان»« ،مغز انسان»« ،بینایی»،
«چشایی و بویایی»« ،المسه»« ،پوست و ناخن»،
«مفصلها»« ،تامین آب بدن»« ،تغذیه سالم»،
«میکروب» و «مشاهده درون بدن» ازجمله 60
موضوعی است که در «نخستین دایرهالمعارف
بدن انسان» منتشر شده است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم« :در پوست
انسان ،میلیونها پایانه عصبی ریز یا گیرنده
حسی وجود دارد .گیرندههای حسی ،گرما،
سرما ،فشار ،زبری یا نرمی و درد را احساس
میکنند .آنها پیامهای لمسی را با سلولهای
عصبی به مغز میفرستند .برخی گیرندههای
حسی اگر با چیزی بسیار نرم تماس داشته
باشید ،کار میکنند .این نوع گیرندههای
حسی به شما امکان میدهند تا نرمی و
صافی پوست خرگوش را احساس کنید».
«نخستین دایرهالمعارف جانوران»« ،نخستین
دایرهالمعارف ژنتیک»« ،نخستین دایرهالمعارف
فضا» و «نخستین دایرهالمعارف دریاها و
اقیانوسها» از دیگر کتابهایی است که توسط
جواد ثابتنژاد ترجمه شده و از سوی انتشارات
ذکر به چاپ رسیده است .واحد کودک و
نوجوان انتشارات ذکر کتاب مرجع «نخستین
دایرهالمعارف بدن انسان» را در  64صفحه با
دوهزار نسخه منتشر کرده است .عالقهمندان
میتوانند این کتاب را به بهای  85هزار ریال
خریداری کنند.

حداکثر کارایی با حداقل ابزار
 سـیدشـهاب میرفـتاح 
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گزارش

توسعه پ�یدار در معماری

پای�دا(ر(�Sustainable de

اصطلاح توس�عه
 )velopmentدر اواخـر قـرن بیسـتم مطـرح
شـد .توسـعه پایـدار فراینـدی اسـت بـرای بـه
دسـت آوردن پایـداری در هر فعالیتـی که نیاز
بـه منابـع و جایگزینـی سـریع و یکپارچـه آن
وجـود دارد.
در کنـار رشـد اقتصـادی جهـان و جمعیت رو
بـه افزایـش سـعی در اختصـاص دادن منابـع
بـه یـک میزان بـه همـه و نیز بـه آینـدگان از
اهمیـت ویژهای برخوردار اسـت .توسـعه پایدار
عنصـر سـازماندهندهای اسـت کـه موجـب
پایـداری منابـع تجدیدناپذیـر میشـود کـه
ایـن منابـع الزمه حیات بشـر روی کـره زمین
اسـت .این مفهـوم سـعی دارد بـرای آیندگان
شـرایط مطلوبـی فراهـم کنـد .توسـعه پایـدار
نگاهـی اخالقـی بـه دنیـا را در پـی دارد و بـه
دنبـال مسـائلی اسـت کـه دنیـا در آرزوی آن
اسـت .مفهوم توسـعه پایدار به دنبال پیشـرفت
اقتصـاد جهـان اسـت ،به دنبـال نابـودی فقر و
در تلاش بـرای وحـدت اجتماعـی اسـت کـه
البتـه در همـه اینهـا حفظ محیط زیسـت در
اولویـت قـرار دارد.
توسـعه پایـدار بهعنـوان یـک فراینـد،
درحالیکـه الزمـه بهبـود و پیشـرفت اسـت،
اسـاس بهبـود وضعیـت و رفـع کاسـتیهای
اجتماعـی و فرهنگـی جوامـع پیشـرفته را
فراهـم مـیآورد و باید موتور محرکه پیشـرفت
متعـادل ،متناسـب و هماهنـگ اقتصـادی،
اجتماعـی و فرهنگـی تمامیجوامـع ،بهویـژه
کشـورهای در حـال توسـعه باشـد.
اگـر بخواهیم بهطور مشـخص اهدافـی را برای
توسـعه پایدار مشـخص کنیـم ،میتوان به سـه
هـدف اکولوژیکـی ،اجتماعـی و اقتصـادی بـا
تاکیـد بر ایجـاد تعادل بیـن آنها اشـاره کنیم.
در دو قـرن گذشـته ایـن نگـرش حاکـم بـود
کـه محیـط ،یـک عامل جـدا از انسـان و عاملی
خارجی اسـت و برای اسـتفاده و استثمار انسان
در نظـر گرفتـه میشـد .ایـن دیـدگاه کـه در
ارتباط با توسـعه سـرمایهداری و انقالب صنعتی
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رشـد کرد ،ارتباط انسـان و محیـط را به صورت
غلبـه انسـان بر محیـط بیـان میکـرد .در بیان
توسـعه پایدار اما دیگر انسـان بر طبیعت سـوار
نیسـت ،بلکـه انسـان و طبیعـت هر دو بـا هم و
در کنـار هم قـرار دارند.
مفهوم توسـعه پایـدار حاصل رشـد و آگاهی از
پیوندهـای جهانی ،مـا بین مشـکالت محیطی
در حال رشـد ،موضوعـات اجتماعی ،اقتصادی،
فقـر و نابرابـری و نگرانیهـا بـرای یـک آینـده
سـالم برای بشـر است.
فرانچسکو دی کاستری معتقد است که توسعه
پایدار به صورت صندلی است که چهار پایه
اقتصادی ،اجتماعی ،اکولوژیکی و فرهنگی دارد
که این ابعاد در کنار یکدیگر  ،انسان را به سمت
توسعه انسانی و پایدار سوق میدهند.
البتـه پایـداری اغلـب متهـم به شـعار بیشـتر و
عمـل کمتـر اسـت .ایـن ایـراد بنـا بـه دالیلـی
درسـت اسـت .اول اینکه در مرحلهای از رشـد
اولیه نسـبی اسـت و هنـوز خوب تعریف نشـده
اسـت و مفاهیـم بهدرسـتی در عمـل کاربـرد
نـدارد .دوم اینکـه اغلـب بـا محیطگرایـی
همراهـی میکنـد و فریبـی قوی برای اسـتفاده
ظاهـری از آن بهعنـوان نشـانی از احتـرام بـه
محیط زیسـت اسـت.
بعد از اینکه توسعه پایدار مطرح شد ،حاال
الزم بود این مفهوم به صورت کاربردی درآید و
عینی شود .برای این کار موضوع طراحی پایدار
مطرح شد که به دنبال راهحلهایی بود تا اهداف
سهگانه توسعه پایدار را در صنعت نشان دهد .به
زبان سادهتر طراحی پایدار یکی از راهحلهای
دسترسی به توسعه پایدار است .فلسفه طراحی
پایدار ،پشتیبان و مشوق نگرشها و تصمیمهایی
است که هر مرحله از طراحی ،ساخت و سپس
مصرف ،تاثیرات منفی بر محیط زیست و سالمت
استفادهکنندگان را در نظر گرفته باشد .این نوع
طراحی از اصول خاصی تبعیت میکند که
رعایت آنها ضروری است :مدیریت منابع انرژی،
طراحی با قابلیت بازگشت به چرخه زندگی،
طراحی برای انسان.

یکـی از موضوعاتـی کـه در ادامـه توسـعه پایدار
مطـرح شـد ،موضـوع توسـعه پایـدار شـهری
بـود کـه محصـول نگاههـای جدیـد بـه عدالـت
اجتماعـی ،فضایـی و محیطـی نسـبت به شـهر
اسـت .توسـعه پایـدار شـهری در پـی بحثهای
طرفـداران محیـط زیسـت دربـاره مسـائل
زیسـتمحیطی ،بهخصـوص محیـط زیسـت
شـهری ،ارائـه شـد .راههـای رسـیدن بـه مبانی
نظری در توسـعه پایدار شـهری برنامهریزیهای
شـهری ،روسـتایی ،ناحیـهای و ملی در راسـتای
نقـش قانـون و کنتـرل کاربریهاسـت که نقش
دولـت در این برنامهریزیها بسـیار اهمیت دارد.
پیتـ ر هـال توسـعه پایـدار شـهری را اینچنیـن
تعریـف میکنـد:
توسـعه پایـدار شـهر محصـول نگاههـای جدید
بـه عدالـت اجتماعی ،فضایی و محیطی نسـبت
به شـهر است.
در راسـتاي تحقـق توسـعه پايـدار شـهري
ميبايسـت شـرايطي فراهـم شـود تـا امـكان
بسترسـازي توسـعه پايدار انسـاني و بهبود رفاه
اجتماعـي شـهروندي فراهـم شـود كـه در اين
بسـتر ميتـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره کـرد:
 برقراري عدالت اجتماعي
 طراحـي اقليمـي هماهنـگ با محيط زيسـت
انساني
 تقويـت سـاختارهاي همبسـتگي اجتماعـي
همچـون تعهـد و مسـئوليتپذيري
 تقويـت بنيانهـاي اجتماعـي و خانوادگـي و
احيـاي محيـط زيسـت همگاني
 ايجـاد انتظـام سـاختاري در فضـاي شـهري
بـراي ادراك زيباشـناختي و خوانايـي شـهري
 بهبـود بهرهگيـري از فضاهـاي شـهري و
افزايـش رضايـت شـهروندي
 يكپارچگـي بخشـي به سـاختار بصري محيط
و منظر شـهري
یکی دیگر از مفاهیم مهمیکه در ادامه توسعه
پایدار و طراحی پایدار مطرح شد ،معماری پایدار
است .با توجه به اینکه ساختمانها با منابع
طبیعی در ارتباط هستند و اینکه ساختمانها

چه هنگام ساخته شدن و چه هنگام بهرهبرداری
از مهمترین موضوعاتی هستند که در چرخه
اکوسیستم بسیار اثر میگذارند ،پس الزم
است موضوع توسعه پایدار در معماری وارد
شود .معماری پایدار بر این نکته استوار است
که ساختمان یک جزء کوچک پیرامونی است
که باید بهعنوان بخشی از اکوسیستم عمل کند
و در چرخه حیات قرار گیرد .معماری پایدار با
ارزش نهادن به نیازهای انسانی به وسیله تاکید
بر ویژگیهای یک مکان سعی در تداوم و بقا در
آن دارد.
درواقـع معمـاری پایـدار ماننـد جنبشهـای
معمـاری سـبز ،عمـده توجه خـود را به مسـائل
محیطی و اکولوژیکی از یک سـو و از سـوی دیگر
موضوعات تکنولوژیک (اکوتـک) قرار نمیدهند،
بلکه سـعی دارند آنها را بـا موضوعات اجتماعی
و فرهنگـی نیز عجیـن کنند.
نورمن فاسـتر ،معمار مشـهور انگلیسـی و طراح
تـاالر لندن و گنبد رایشـتاک ،طراحـی پایدار را
حداکثـر کارایـی بـا حداقل ابـزار میدانـد و نیز
ریچـارد راجـرز دیگـر معماری مطرح انگلیسـی
کـه همـراه رنـزو پیانـو مرکـز فرهنگـی ژرژ
پمپبـدو را طراحـی کـرد ،در توصیـف معماری
پایـدار معتقـد اسـت کـه معمـاری بایـد در
پایداری محیط و اجتماع سـهم داشـته باشـد و
معمـاران عهـدهداران این مسـئولیتها و دارای
مختصر اسـتقاللی شـوند.
ایـن نکتـه دارای اهمیـت اسـت کـه طراحـی
پایـدار در عرصـه معمـاری و شهرسـازی
بهعنـوان سـبکی جدیـد هماننـد فولدینـگ یـا
دیکانستراکشـن نیسـت ،بلکـه یـک روش در
تفکـر طراحـی اسـت کـه اسـاس آن هماهنگی
بـا طبیعـت اسـت .البتـه ایـن تفکـر بـه صورت
ناخـودآگاه از قرنهـای گذشـته کموبیـش
وجود داشـته اسـت .بهعنـوان مثال اسـتفاده از
مصالح بـومآورد و نیز جهتگیری سـاختمانها
بـرای جـذب بیشـتر انـرژی خورشـید ازجملـه
روشهایـی اسـت کـه سـعی داشـتهاند بهترین
اسـتفاده را از طبیعـت ببرنـد.
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گفتوگو

بنیانگذار استارتآپ اخبار ریمس
از کسبواکر حمتوا و روابط معویم یمگوید

ای بیخبر بکوش که صاحب خبر شوی!
 سـینا زارعـی 

عکسها :آسیه جهانآرا
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مجید کثیری ،بنیانگذار
استارتآپ اخبار رسمی است.
او  37سال سن دارد و در شرق
تهران به دنیا آمده است .پدرش
کارمند بوده و فرزند بزرگ خانواده
است .به قول خودش« :از کودکی
به دنبال ماجراجویی و چیزهای
جدید بودم .شاید کنجکاوی درونی
من ،به کارآفرینی منجر شد».
در دانشگاه آزاد ،فوق دیپلم
مکانیک خوانده است و یک
لیسانس در حوزه مدیریت تبلیغات
از دانشگاه جامع علمی کاربردی
دارد .اخبار رسمی هیچ ربطی به
تحصیالت دانشگاهی او ندارد و
شاید دلیل آن هم در این عبارت او
باشد که میگوید« :هیچوقت عالقه
نداشتم در قالب تحصیالت به
موفقیت برسم و فقط در یک دوره
کوتاه کارمند بودم .دنبال کارهایی
بودم که خودم راه انداخته باشم
که در خیلی از آنها موفق نبودم و
در بعضی موارد موفقیت نصفهنیمه
داشتم ».از کار در ایران خوشحال
است و میگوید« :وقتی وارد بازار
شدم ،دوست داشتم در ایران
کاری انجام بدهم ،چون فضای
کشورمان بسیار فضای خوب و
مستعدی برای پیشرفت است».

 اخبار رسمی دقیقا چه کاری انجام میدهد؟
ما اولین نیوز وایر بینالمللی ایران هستیم که به دیده
شدن اخبار فعالیت شرکتها و در نهایت روابط عمومی،
ی آنها کمک میکند .شرکتها با
برندینگ و بازاریاب 
استفاده از آن میتوانند اخبار فعالیتهایشان را بهطور
مستقیم در این پرتال خبری دارای استانداردهای
جهانی منتشر کنند و عالوه بر آن این اخبار را بهصورت
هدفمند به سایر رسانهها برسانند .در واقع ما تالش
میکنیم اخبار شرکتها بهصورت مستقیم دیده شود.
هم به رسانهها محتوای خوب و مداوم برسانند و هم
دیگر نیازی نباشد به امید کسب پوشش خبری به تک
تک رسانههای مختلف و بهصورت بیهدف اخبارشان را
ارسال کنند.
 این مدل در دنیا دارای نمونههای مشابه هم
هست؟
این مدل در دنیا از دهههای  60و  70میالدی توسط
سیستمهای دستی مثل فکس و اینها بوده است و
پیآر نیوز وایر و رویترز فایننشال سرویس از پیشروهای
این صنعت هستند .با رشد اینترنت در دهه  90میالدی
نیوز وایرهای آنالین به دنیا آمدند که به جای اینکه
شرکتها اخبارشان را یکییکی به رسانههای مختلف
برسانند ،میتوانند از طریق نیوز وایرهای تجاری مطمئن
شوند که خبرشان به دست خبرنگاری که در آن حوزه
فعالیت میکند ،میرسد .خود نیوز وایر نیز این گارانتی
را میدهد که پخش این خبر را در رسانهها انجام دهد.
از طرفی رسانهها و خبرنگاران همیشه این دغدغه را
داشتهاند که آیا اخباری که به دستشان میرسد ،تایید
شده است یا خیر ،و اخباری که از طرف سازمانها به
دست آنها میرسد ،مرتبط با حوزه کاریشان باشد.
خبرنگاران تمایل دارند خبرهایی که برای آنها ارسال
میشود ،استانداردهای رسانهای را دنبال کرده و
همچنین منبع خبری تایید شده باشد ،که نیوز وایرها
این وظیفه را در ارتباط با رسانهها بر عهده میگیرند و به
آنها اخبار و محتوایی را که میخواهند ،در ساعتهای
مدنظرشان و توسط ابزاری که میخواهند ،به دست
آنها میرسانند .این امر کمککننده خبرنگاران و
رسانهها در دسترسی به منابع جدید خبری است و
میتواند به شفافیت ،سرعت و دقت در خبررسانی از
فعالیتهای شرکتها منجر شود.
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 ایده تاسیس یک نیوز وایر با نام اخبار
رسمی چگونه به ذهنتان رسید؟
با توجه به اینکه من در حوزه خبرنگاری ،رسانه
و روابط عمومی چندین سال فعال بودم ،دائما این
خأل را در کشور خودمان میدیدم که این همه
فعالیت و اتفاقهای خوب در شرکتهای ایرانی
انعکاسی در بیرون ندارد و بیشتر فقط از آنها
تبلیغاتی دیده میشود که ارتباطی با مخاطب
بر قرار نمیکند .میدیدم در کشور خودمان
باوجود اینکه  20تا  25درصد اقتصاد دست
بخش خصوصی است ،ولی سهم صدای رسانهای
شرکتهای خصوصی ما خیلی کمتر است (شاید
حتی کمتر از نیم درصد) .با توجه به اینکه
بیشتر رسانههای ما دولتی هستند ،اخباری که از
بخش خصوصی و شرکتهای کوچک و متوسط
منتشر میشود ،خیلی کم است .این شرکتها
بستر مناسب انتشار محتوا که به آنها کمک کند
اخبارشان بهخوبی دیده شود ،نداشتند .از طرف
دیگر میدیدم خبرنگاران و رسانههای ما هم بیشتر
به دستگاههای دولتی توجه نشان میدهند ،چون
اخباری که از بخش خصوصی برایشان میآمد ،هم
کیفیت پایینی داشت و هم اصول نگارش خبری را
رعایت نکرده بودند .پس از مدتی سیستم رپورتاژ
تبلیغات غیرمستقیم رسانهای خیلی در کشور ما
رشد کرد که بر اساس ارزشهای خبری ،خبر را
به رسانهها منتقل نمیکرد .مثال شرکتها خبر را
تبلیغاتی مینوشتند و تالش میکردند با رپورتاژ این
خبر را در رسانهها [با پرداخت هزینه] منتشر کنند.
اگرچه این کار برای شرکتهای بزرگتر امکانپذیر
است ،اما شرکتهای کوچکتر دارای چنین منابعی
نیستند .درحالیکه اگر خبر خوب نگارش شود و
دارای استانداردهای خبری باشد ،خبرنگاران آن را
رایگان منتشر میکنند ،چون آنها هم به دنبال
اخبار خوب و باکیفیت هستند .بنابراین ،این مدل را
دو سال و نیم پیش بر اساس تحقیقاتی که کردم ،با
دوستانم پیادهسازی کردیم .اولین بار اواخر سال 92
در جشنواره کارآفرینی شریف ،طرح کسبوکارمان
را ارائه کردیم و برنده مدال طالی آن شدیم و از
اوایل  93در فاز اجرایی رفتیم.
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 چرا به فکر تاسیس اخبار رسمی افتادید؟
تجارب قبلی شما چقدر به تاسیس اخبار
رسمی کمک کرد؟
من در حوزه روابط عمومی فعال بودم .البته در
رسانه هم حضور داشتم و در چند رسانه اقتصادی
مقاله مینوشتم ،خبر تهیه میکردم و به حوزه خبر
عالقه داشتم .ولی کار اصلی من در حوزه روابط
عمومی بود.
بین دوستان خبرنگار میدیدم اینها به خبرهای
شرکتی که در ایمیلشان میآید ،توجهی نمیکنند.
گفتیم چه کار کنیم که کیفیت اخبار این شرکتها
باال رود .از آنطرف دیدیم خود روابط عمومی
شرکتها بلد نیستند خبر خوب بنویسند و بعد
درست و اصولی به دست رسانهها برسانند .این
شد که این ایده به ذهنم رسید و بعد مدلهای
موجود در دنیا را بررسی کردیم تا به یک مدل
بومیسازیشده متناسب با فرهنگ و فضای
رسانهای کشور برسیم و از قوانین عرفی مطبوعاتی
و اجتماعی کشور هم تبعیت کنیم .این مدل چیزی
شد به نام اخبار رسمی و وجه تسمیه آن هم این
است که ما اخبار غیررسمی منتشر نمیکنیم .هر
خبر و بهطور کلی محتوا یک منتشرکننده دارد که
خود شرکتها هستند و قبل از انتشار اخبارشان
احراز هویت میشود .این تجارب باعث شده بود
تصمیم به راهاندازی یک نیوز وایر ایرانی بگیرم.
در این حین با مصطفی مرشدی هم آشنا شدم
که مدیر چند شرکت پیشرو در زمینه تجهیزات
مخابراتی و صنعت بود .او هم به خأل این کار در
ایران آشنا بود .و کمک شایانی در آغاز کرد .هرچند
در ادامه به علت دغدغههای دیگرش نتوانست
به همکاری کامل با ما ادامه دهد .آقای مهدی
جهانیمقدم دوست دیگری بود که بعدا بهعنوان
مدیر فنی و بنیانگذار دیگر به ما اضافه شد ،که
سطح باالی تکنولوژی روز را به کار آورد .دوستان
متخصص و متعهد دیگر همچون آرش گیتی،
همام قاسمی ،مرتضی تندری ،محمد یزدان پناه،
حمیدرضا طهماسبی پور و داوود حکیمی نیز
کسانی بودند که در ادامه با ما همراه شدند و به
ارتقای سطح کار کمک زیادی کردند.

 االن مهمترین رسانههایی که با شما کار
میکنند و اخبار شما را پوشش میدهند،
کدام رسانهها هستند؟ آیا خبرها را میتوانید
در همه رسانهها منعکس کنید ،یا تنها با
رسانههای خاصی همکاری دارید؟
ما در زمینه توزیع محتوا دو کار برای دیدهشدن
اخبار شرکتها انجام میدهیم .اول اینکه پس از
انتشار روی بخش خبری اخبار رسمی ابزارهای
مختلف را به کار میگیریم تا این اخبار دیده یا
بهطور دقیقتر توسط مخاطب نهایی درست خوانده
شود .برای این کار هم خبرنامههای الکترونیک،
رسانههای اجتماعی ،ویترینهای خبری و چندین
ابزار دیگر را به کار میگیریم .دوم اینکه آنها
را همزمان (یا در بعضی مواقع زودتر) برای سایر
رسانهها هم ارسال میکنیم .ترکیب این دو به
دیدهشدن خبر کمک میکند .در زمینه سوال
شما که به بخش دوم مرتبط است که خیلیها
راجع به بیزینس ما میپرسند ،در سایت ما حدود
 2000خبرنگار رسانههای داخلی از همه رسانهها
مانند خبرگزاریها ،روزنامهها ،مجالت ،هفتهنامهها،
سایتهای خبری و نشریات استانی عضو هستند.
اینها روی سایت ما در سامانه ثبتنام کردهاند و
گفتهاند چه اخباری و از چه حوزههایی مدنظرشان
است که دریافت کنند .اما اینکه آیا خبر دریافتی
را منتشر میکنند یا خیر ،بر عهده خبرنگاران است.
اگر خبرهای دریافتی خبرنگاران ،ارزش خبری
متناسب با نیاز آنها را داشته باشد ،خودشان خبرها
را پوشش میدهند .درواقع ممکن است یک خبر ،از
یک شرکت ،در خبرگزاری رسمی کشور منعکس
شود و خبر بعدی همان شرکت هیچ پوششی
دریافت نکند .یا ممکن است خبر یک شرکت
در  20رسانه منعکس و خبر بعدیاش آنها در
سه رسانه بازنشر شود .ترکیب این دوبخش ابزاری
جامع و ساده برای دیدهشدن اخبار شرکتها در
اختیار آنها قرار میدهد.
ما پلت فرم ارتباط با رسانه هستیم .مشتریهای
ما میتوانند ارتباطشان با رسانه را از طریق ما حفظ
کنند.
 اخبار رسمی چه امکانات دیگری به

خبرنگارانمیدهد؟
خبرنگاران بعد از ثبتنام و انتخاب حوزههای
خبری بالفاصله با یک سرچ راحت در پنل خودشان
میتوانند به اخبار شرکت مدنظرشان دسترسی پیدا
کنند و به کل سابقه اخباری که آن شرکت منتشر
کرده است ،دسترسی داشته باشند .درواقع ما به
شرکتها یک صفحه رسمی میدهیم که اطالعات
شرکت ،راههای دسترسی افراد به آنها و سابقه
اخبار شرکت ،تحت عنوان پرس روم (PRESS
)ROOMیا اتاق خبر جمعآوری و آرشیو میشود
که منبع خوبی است برای دسترسی به اخبار هزاران
شرکت در یک جا .خبرنگاران و افراد عالقهمند به
جای اینکه یکییکی سایتهای شرکتها را
چک کنند و اخبارشان را پیدا کنند ،میتوانند از
این سامانه به همه این امکانات به صورت یکجا
دسترسی داشته باشند.
 مدل کسبوکارتان چگونه است؟ به عبارتی
چگونه پول درمیآورید؟
بخشی از خدمات ما به شرکتها و موسسات رایگان
است و بخشی از آن پولی است .آنجایی که اخبار
را به رایگان منتشر و روی سایت اخبار رسمی درج
میکنیم ،این خدمت کامال رایگان است .در این
سیستم رایگان اخبار در گوگلنیوز ایندکس شده
و این خبرها را در رسانههای اجتماعیمان بازتاب
میدهیم و تالش میکنیم آن خبر دیده شود.
در مدل دوم اخبار شرکتها با پرداخت هزینه برای
هر خبر یا خرید اشتراکهای سازمانی عالوه بر
انتشار در اخبار رسمی ،توزیع میشود ،یعنی هم
ترافیک بیشتری به سمت خبر منتشر شده هدایت
می شود و هم خبر به دست دیگر رسانهها میرسد.
بر اساس انتخاب آنها برای ارسال خبر بین
رسانههای بینالمللی ،استانی و ...تعرفه پرداختی
متفاوت است.
 درواقع تنها در مدل دومتان اخبار شرکتها
به دست خبرنگاران میرسد؟
بله ،دقیقا .غیر از آن فقط خبر روی سایت ما و
رسانههای اجتماعی ما منتشر میشود .که البته
همان هم به حضور آنالین شرکتها کمک زیادی
میکند.
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 این برای خود رسانهها حساس نیست؟
چون خیلی از رسانهها تمایل دارند زودتر
از بقیه یک خبر را کار کنند ،یا یک خبر را
اختصاصی پوشش دهند .در این زمینه چه
تمهیدیاندیشیدهاید؟
ما یکسری رسانههای با سطح همکاری باالتر
هم داریم که خبر قبل از اینکه روی سایت ما
منتشر شود ،به دستشان میرسد .ما به دنبال
کسب درآمد از بخش رسانهها نیستیم ،بلکه به
دنبال سرویسدهی و ارتباط بیشتر با آنهاییم،
چون میدانیم اگر خبری کیفیت الزم را داشته
باشد و آنها این خبر را پوشش دهند ،شرکتهای
بیشتری به ما مراجعه میکنند و سود ما نیز بیشتر
میشود.
 اخبار رسمی چگونه عملیاتی شد و به
تاسیس شرکت رسید؟
ما در پروسهای که بعد از برنده شدن در جشنواره
کارآفرینی داشتیم ،تصمیم گرفتیم ایده را عملیاتی
کنیم .مدتی خودمان با هزینه شخصی ،تیم کوچکی
درست کردیم ،اما چون مدلمان خیلی استارتآپی
نبود و فضای رشد استارتآپ را نمیدانستیم،
اشتباهات زیادی داشتیم .پنج ،شش ماه بعد از
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اینکه کارمان را شروع کردیم ،در مهر  93تصمیم
گرفتیم با دمویی که داریم ،به سراغ شتابدهنده
برویم .در شتابدهنده از منتورها و پشتیبانهایی
که حضور داشتند ،مشاورههایی گرفتیم که در
تبدیل شدن به یک محصول آنالین به ما خیلی
کمک کرد .در اردیبهشت  94با محصول اولیهمان
خوشبختانه موفق به جذب سرمایهگذار هم شدیم و
از مرداد هم شرکتمان به صورت مستقل ثبت شد.
 کمی درباره محیط کاریتان و حالوهوای
آن توضیح دهید.
ما االن حدود  20نفر هستیم .پنج نفر در بخش
فنی هستند .مدیر فنی شرکت و بنیانگذار هم من
هستم .سه نفر در حوزه بازاریابی و بقیه دوستان
هم در بخش خبری پشتیبانی مشتری هستند .ما
بدون هیچگونه هزینه بازاریابی و تبلیغات خودمان
را معرفی کردیم و شرکتها ما را دهان به دهان
معرفی کردند .بنابراین پشتیبانی را خیلی جدی
گرفتیم .پشتیبانی ما هم دو بخش است :یکی
پشتیبانی مشتریان سایت که مشکالتشان را بر
طرف میکند و یکی هم پشتیبان خبری است.
خبری که از سمت شرکتها میآید ،اگر نیاز به
تغییر و ویرایش داشته باشد ،این بخش آن را انجام

میدهد و برای تایید به شرکت ارسال میکند .در
این حوزه بیشترین نیرو را داریم.
 مهمترین چالشی که تا کنون با آن
دستوپنجه نرم کردهاید ،چه بوده است؟
فکر میکنید در آینده با چه چالشهایی
مواجه شوید؟
مهمترین چالشی که برای همه استارتآپها وجود
دارد ،چالش منابع انسانی است؛ یعنی یافتن نیروی
انسانی با تعهد باال و تخصص خوب ،چون منابع
مالی یک استارتآپ محدود است .ما در اخبار
رسمی تقریبا به این مهم رسیدهایم و یک هسته
اولیه از هم تیمیهای خوب داریم .چالش دیگری
که استارتآپها در بازار با آن مواجه هستند ،بحث
آموزش بازار است .یعنی یک نیاز در بازار احساس
میشود .حاال اینکه ما چگونه به این نیاز پاسخ
میدهیم ،نیاز به آموزش دارد .در دنیا شرکتها
سالهاست از این خدمات استفاده میکنند ،ولی در
داخل ایران ،خدمات ما اولین است و ما برای آموزش
بازار خیلی کار کردهایم .مثال در وبالگ اخبار رسمی
تا االن صدها مقاله آموزشی قرار دادهایم ،یا یک
خبرنامه درست کردهایم که هر دوشنبه به حدود
هفت هزار نفر از مدیران روابط عمومی و فعاالن
حوزه روابط عمومی ارسال میشود .این دو مورد،
چالش کار ما تا اینجا بوده است و البته چالش
سرمایه هم که همیشه وجود دارد.
 مسئله آشنا کردن خبرنگاران و رسانهها با
اخبار رسمی را تاکنون چگونه انجام دادهاید؟
این مورد را بیشتر از طریق ارتباطات فردی انجام
دادیم .گروههایی در حوزههای رسانههای اجتماعی
ایجاد کردیم که اخبار در آنها به اشتراک گذاشته
میشوند .عالوه بر این ،از طریق اطالعاتی که از
دوستان خبرنگارمان جمع میکنیم ،با خبرنگاران
دیگر تماس میگیریم ،معرفی کوتاهی میکنیم و از
آنها برای ثبتنام دعوت میکنیم .درواقع تبلیغاتی
برای این کار نکردهایم و بیشتر از طریق ارتباطاتی
که خودمان یا دوستان همکارمان داشتهایم،
استفاده کردهایم.
پیشبینیشمانسبتبهآیندهکسبوکارتان
و وضعیت مالی شرکت چیست؟ آیا امکانات

دیگری به اخبار رسمی اضافه میشود؟
ما سرویس توزیع بینالمللی خبرمان را به صورت
آزمایشی راهاندازی کردیم که توسط این سرویس،
شرکتهامیتواننداخبارشانرابهصورتهدفمنددر
حوزههای جغرافیایی مختلف در دنیا پخش کنند و
به خبرنگاران آن حوزه دسترسی پیدا کنند .مثال یک
شرکت میخواهد در نمایشگاهی در آلمان شرکت
کند .این شرکت میتواند از طریق ما به رسانههای
آن شهر یا کشور دسترسی پیدا کند و خبر حضور
خودش یا دستاوردهایش را به رسانههای آن کشور
که در این حوزه خاص مطلب مینویسند ،اعالم کند.
این سرویس کاری است که ما به صورت کوچک
شروع کردیم و خیلی موفقیتآمیز بوده است و تنها
شرکتی هستیم که توانستیم به شرکتها کمک
بدهیم که در فضای رسانهای بینالمللی دیده شوند.
این امری است که کشور ما در آن خیلی ضعف دارد.
چراکه رسانههای بینالمللی اخبار اقتصادی کشور
ما را پوشش نمیدهند .کار دیگری که در حوزه
امکانات سایت در دست بهینهسازی است ،این است
که شرکتها میتوانند از سرویس پایش رسانهای ما
استفاده کنند و ببینند نامشان در چه رسانهای بازتاب
پیدا کرده است .بخش توزیع محتوایمان نیز در حال
بهروزرسانیاست.
بحث خبرنویسی مشکل بزرگ خیلی از
شرکتهاست که ما برای شرکتها ،قالبهای
خبری را درست کردیم که االن به صورت تست
راهاندازی شده است .به این ترتیب که شرکتها با
وارد کردن اینکه چه اتفاقی در شرکتشان افتاده و
با پر کردن چند جای خالی در قالبهای خبری که
ما در اختیارشان قرار میدهیم ،یک خبر خواهند
داشت.
 اخبار رسمی چه ارزشی را خلق کرده که در
مدل سنتی این نوع کسبوکار وجود نداشته
است؟
توسعهپذیری .به این معنی که ما توانستیم پلت
فرمی را طراحی کنیم که در یک لحظه به چندین
هزار شرکت و خبرنگار و رسانه میتواند سرویس
بدهد که این مورد نمیتواند در مدل سنتی بهخوبی
انجام شود .
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گزارش

مس�ی که صاحب ب ز�رگت� ی ن� ش�کت محل و نقل اکال در دنیا یط کرد
ی

جرئت ،جسارت و امید
 نازنـین احـمدی 
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ســال  1971بــود کــه ایــده راهانــدازی یــک
شــرکت حملونقــل کاال بــه ذهــن فــرد
اســمیت  27ســاله رســید .او بــرای راهانــدازه
ایــن شــرکت در شــهر ليتــل راک آرکانــزاس
بــه همــکاری فــرودگاه شــهر احتیــاج داشــت،
امــا نتوانســت نظــر مثبــت مدیــران را جلــب
کنــد .درنهایــت شــرکت خــود را دو ســال بعــد
و درحالیکــه کمتــر از  15فالکــن در اختیــار
داشــت ،در ممفیــس راه انداخــت و از همــان
ابتــدا  25شــهر را بهعنــوان هــدف اولیــه بــرای
جابهجایــی و انتقــال کاال قــرار داد تــا امــروز
کــه بتوانــد تبدیــل بــه بزرگتریــن شــرکت
باربــری هوایــی دنیــا شــود.

 11میلیــون دالر رسمایهگــذاری بــرای
جــران یــک شکســت

اولیــن هــدف فــرد اســمیت از تاســیس
شــرکت فــدرال اکســپرس انتقــال بســتههای
پســتی یــک روزه و دو روزه بــود و ایــن کار را
بــا شــعار «حملونقــل کاال بــا ســرعت بیــش
از  550مایــل در ســاعت» شــروع کــرد .امــا
ایــده نــاب اســمیت کــه در ابتــدا بــه نظــر
میرســید میتوانــد موفــق و پولســاز
باشــد و مشــتریهای زیــادی را بــه خــود
جلــب کنــد ،در همــان مــاه اول یــک میلیــون
دالر ضــرر داد! ایــن ضــرر در آن روزهــا آنقدر
بــزرگ بــود کــه ممکــن بــود هــر کــس
دیگــری جــز فــرد اســمیت را ناامیــد کنــد.
امــا در مــورد او اینطــور نشــد .اســمیت
پشــت میــزش ننشســت تــا هواپیمایــش
بــه ممفیــس برگــردد ،بلکــه مســتقیما بــه
ســراغ یــک معاملــه رفــت و در آن 27هــزار
دالر ســود کــرد تــا دوبــاره عزمــش را بــرای
ادامــه کار در شــرکت جمــع کنــد27 .هــزار
دالری کــه اســمیت در ایــن معاملــه برنــده
شــد ،در مقایســه بــا ضــرر یــک میلیــون
دالری کــه در مــاه اول کار کــرده بــود ،تقریبــا
هیــچ بــود ،امــا او ایــن ســود را بــه فــال نیــک
گرفــت و  11میلیــون دالر دیگــر ســرمایه

بــه شــرکت تزریــق کــرد؛ کاری کــه شــاید
کمتــر کارآفرینــی در ایــن مرحلــه جرئــت و
جســارتش را داشــت.

کاهــش محدودیتهــای دولتــی و
موفقیــت بــزرگ فــدرال اکســپرس

اســمیت بــا همــان  11میلیــون دالر جــان
تــازهای بــه کالبــد فــدرال اکســپرس دمیــد و
در ســال  1975موفــق شــد اولیــن صنــدوق
پســتی را بــرای مرســوالت خــود نصــب
کنــد ،و در مــدت کوتاهــی موفــق شــد
حجــم کاالهایــی را کــه جابهجــا میکنــد،
بــه حــدود  20هــزار بســته در روز برســاند و
ســود سرشــاری را روانــه حســابهای بانکــی
شــرکت کنــد .بااینحــال فــرد اســمیت و
فــدرال اکســپرس موفقیــت بــزرگ خــود
را بــه کاهــش مداخلــه دولــت در زمینــه
حملونقــل هوایــی و رفــع محدودیتهــای
قانونــی مدیــون اســت کــه در ســال 1976
رخ داد و باعــث شــد فــرد اســمیت بتوانــد
کار خــود را گســترش دهــد و صاحــب هفــت
فرونــد هواپیمــای بویینــگ شــود .بــه ایــن
ترتیــب موفقیتهــای بعــدی بــرای فــدرال
اکســپرس از راه رســید تــا ایــن شــرکت
بتوانــد در ســال  1977نــام خــود را بهعنــوان
نخســتین شــرکت حملونقــل کاال در آمریــکا
معرفــی کنــد کــه مجهــز بــه سیســتم تمــام
اتوماتیــک و رایانــهای اســت و بــه شــکل
همزمــان بســتههای پســتی ،وســایل نقلیــه
و افــراد را مدیریــت میکنــد .ســه ســال بعــد،
یعنــی در ســال  1980ایــن شــرکت خدمــات
خــود را روی بیــش از  100شــهر در آمریــکا
متمرکــز کــرد و یــک ســال پــس از آن اولیــن
بســتههای پســتی فــدرال اکســپرس روانــه
کانــادا شــد .در ســال  1983و درحالیکــه
کمتــر از یــک دهــه از راهانــدازی ایــن شــرکت
میگذشــت ،فــرد اســمیت فــدرال اکســپرس
را بــه ســودی بیــش از یــک میلیــارد دالر در
ســال رســاند.
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هوشــمندی مشــاوران در ایجــاد یــک
برنــد میلیــارد دالری

ســال  1994ســال منحصربهفــردی بــرای
فــرد اســمیت و شــرکای تجــاریاش بــود.
در ایــن ســال مشــاوران شــرکت او و ســایر
مدیــران را قانــع کردنــد تــا نــام شــرکت را
از فــدرال اکســپرس بــه فدکــس ()FedEx
تغییــر دهــد .اســتدالل مشــاوران ایــن بــود کــه
فدکــس عنوانــی کوتاهتــر و محکمتــر بــرای
یــک نشــان تجــاری اســت و اســتفاده از آن
میتوانــد هزینههــای مربــوط بــه نقاشــی و
رنگآمیــزی نــام شــرکت را روی هواپیماهــا و
ســایر وســایل نقلیــه ،صدهــا هــزار دالر کاهــش
دهــد و صرفهجویــی مالــی زیــادی بــرای
شــرکت داشــته باشــد .با هوشــمندی مشــاوران
تجــاری شــرکت ،ایــن نشــان تجــاری در آمریکا
و کانــادا چنــان مصطلــح و پرکاربــرد شــد کــه
باالخــره توانســت بــه فرهنــگ لغــات انگلیســی
راه پیــدا کنــد .نشــان فدکــس توســط لینــدون
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لیــدر ،مدیــر ارشــد طراحــی شــرکت النــدور
اسوشــیتس ،طراحــی شــد و بــا وجــود ظاهــر
ســاده و بیتکلفــش توانســت بــه یکــی از
مشــهورترین و شناختهشــدهترین برندهــای
دنیــا تبدیــل شــود و بارهــا و بارهــا جوایــزی را
بهعنــوان لوگــوی برتــر دریافــت کنــد.
فدکــس در حــال حاضــر از طریــق  12فــرودگاه
مرکــزی ،بیــش از یــک میلیون بســته پســتی را
بــه بیــش از  370مقصــد در  220کشــور دنیــا
ارســال میکنــد و بزرگتریــن شــرکت باربــری
هوایــی دنیاســت کــه بیــش از  650فرونــد
هواپیمــا در اختیــار دارد.
فــرد اســمیت در مصاحبـهای با مجلــه فورچون،
توجــه بــه اعتبــار برنــد ،ایجــاد فرهنــگ رو بــه
رشــد و تعالــی ،درس گرفتــن از شکســتها
بــرای بهبــود کار ،توجــه دائمــی بــه رشــد و
توســعه کار ،قربانــی نکــردن خدمترســانی بــه
ســود مالــی و اســتفاده از فرصتهــای نامعمــول
بــرای رشــد را عوامــل اصلــی موفقیــت خــود در
فدکــس معرفــی کــرده بــود.

آنچه باید درباره فرد اسمیت بدانید
فـرد اسـمیت در سـال  1944بـه دنیـا آمد و تـا  10سـالگی از نوعی
بیمـاری اسـتخوانی رنـج میبـرد کـه باعـث شـده بـود فقـط بتوانـد
مسـابقههای فوتبـال را از کنـار زمیـن تماشـا کند .پـس از بهبود در
 10سـالگی ،فـرد اسـمیت بـازی فوتبال را شـروع کرد و بـه بازیکنی
فوقالعـاده تبدیل شـد و در  15سـالگی پـرواز با هواپیمـا را آموخت.
اسـمیت در سـال  1962در دانشـگاه ییـل ثبتنـام کـرد و یـک
اختلاف نظـر با اسـتادش در دانشـگاه باعث شـد مدل تجـاری برای
راهانـدازی یـک شـرکت حملونقـل هواپیمایـی طراحی کنـد .طرح
اولیـه اسـمیت حمـل بارهـای کوچک بـا اولویت باال در سـاعتهایی
از شـب بـود کـه تعـداد پروازهـا در فـرودگاه کاهـش پیـدا میکرد.
اسـمیت پـس از بازگشـت از جنـگ بـه یـاد ایـدهای که در دانشـگاه
بـه آن رسـیده بـود افتـاد و از طریق ونچـرال کپتالها توانسـت 91
میلیـون دالر سـرمایه جـذب کند و در سـال  1973شـرکت خود را
را ه بیندازد.
در  26مــاه اول ،اســمیت  26میلیــون دالر ضــرر کــرد ،امــا در ســال
 1976و بــا پشــت ســر گذاشــتن شکســتها 75 ،میلیــون دالر
ســود کــرد.
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در امهیت حقوق ت ج�ارت ی ن
ب�امللل

گزارش

مشاوره بگیرید
 نعیـم نوربخـش 
کارشناسارشد حقوق تجارت بینالملل

چرخـه کسـبوکار بهسـرعت در حـال تغییـر
اسـت و ایـن تحـوالت فرصتهـای بدیعـی در
جهـان کسـبوکار پدیـد آوردهانـد کـه فضـای
ایسـتای بـازار در دهههـای اخیـر را بـه سـمت
نوآوریهـای روزافـزون ،پیچیـده و پرشـتابی
پیـش میراننـد .در گذشـته شـرکتها آیندهای
قابـل مدیریـت و پیشبینیپذیـر در مسـیر
خـود میدیدنـد که سـیر تحـوالت آن تدریجی
و بـا الگویـی خطـی بـود کـه از هـر علتـی یـک
معلـول حـادث میشـد .امـا اکنـون تحـوالت از
جنبههـای متعـدد و گوناگـون رخ میدهنـد و با
شـتابی تصاعـدی بـه جلـو میروند .میـان علت
و معلولهـا روابطـی غیرخطـی حاکم اسـت که
معنـای آن وجـود چندین راهحل برای مشـکلی
واحـد اسـت .برخـی از عوامـل ایـن تحـوالت را
میتـوان رقابـت فشـرده جهانـی ،پیشـرفتهای
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فنـاوری ،کاهـش طـول عمـر محصـوالت،
مسـیرهای ارتباطی متعدد ،انتظار دسترسی 24
سـاعته به خدمات ،تمایل بـه مهارتهای فکری
بـه جـای یـدی و خاتمـه تلویحـی تصور شـغل
مادامالعمـر دانسـت .همزمـان بـا ایـن رویدادهـا
شـاهد تغییـر سـاختار و سـازماندهی مجـدد
تشـکیالت اقتصـادی تحـت حکومـت نظامهای
حقوقـی نوظهـور و منعطـف بـرای پاسـخگویی
بـه شـرایط جدیـد هسـتیم .شـیوع ادغـام و
تملکهـا و اسـپینآفها عالمـت آشـکاری از
تحول مداوم اشـخاص حقوقی دخیـل در عرصه
کسـبوکار اسـت ،چه آنکه امروزه شـرکتهای
کوچکتـر و بیشـتری مشـغول انجـام امـوری
هسـتند کـه پیش از ایـن تنها در حیطـه قدرت
شـرکتهای عظیـم قابـل تصـور بودنـد .ایـن
راهبـرد سـبب انعطافپذیـری بیشـتر ،کاهـش

مخـارج و وفقپذیـری مطلوبتـر بـا شـرایط در
تشـکیالت اقتصادی شـده اسـت .ایـن تحول بر
سـاختار نیـروی انسـانی در پهنه کسـبوکار نیز
اثـر داشـته اسـت ،بهطوریکـه صاحبنظـران،
نیـروی کار سـازمانهای اقتصـادی را بـه سـه
دسـته تقسـیم کردهانـد :کارکنـان تماموقـت با
تخصـص ویـژه ،کارکنـان پارهوقـت و موقـت بـا
انعطـاف بیشـتر و مهارتهـای کمتـر پیچیده و
کارکنـان قـراردادی .در ایـن طبقهبندی ،دسـته
سـوم افـراد متخصصـی هسـتند کـه دانـش
تخصصـی و کارشناسـی خـود را بـر مبنـای
قـرارداد و مشـاوره در اختیـار سـازمانها قـرار
میدهنـد .مشـاوران خدمـات خـود را کـه نوعی
دارایـی نامشـهود تلقـی میشـوند و بهسـختی
قابـل ارزیابـی و ارزشگـذاری هسـتند و در عین
حالـی کـه هزینـه زیـادی ندارنـد ،در موفقیـت
و سـودآوری کسـبوکار تاثیـر بسـزایی دارنـد،
در اختیـار کارآفرینـان میگذارنـد .مشـاوران
در حیطههـای گوناگـون از بازاریابـی گرفتـه
تـا آمـوزش نیـروی انسـانی بـه سـازمانهای
اقتصـادی کمـک میکنند .اما یکـی از مهمترین
شـاخههای مشـاوره که با وجـود اهمیت حیاتی
آن در حـوزه تجـارت بینالملـل و داخلـی ،میان
کارآفرینـان و صاحبـان کسـبوکار ایرانـی مورد
غفلـت قـرار گرفتـه اسـت ،مشـاوره حقوقـی
اسـت .اهمیـت ایـن نـوع از خدمـات مشـاورهای
بـا گسـترش روزبـهروز تجـارت بینالمللـی در
ارتبـاط اسـت .کشـورهای کوچـک و بـزرگ در
ل و انتقـال حجـم عظیمـی از کاال
معاملات نقـ 
و خدمـات درگیـر هسـتند و ارتبـاط دوجانبهای
کـه میـان طرفیـن ایـن معاملات وجـود دارد،
گـهگاه سـبب بـروز مسـائل حقوقـی میشـوند.
نخسـتین ریشـههای ایـن مشـکالت از عمـل
ایجـاب بـه معنـای پیشـنهاد دعـوت بـه معامله
از سـوی یـک طـرف و قبـول آن توسـط طـرف
دیگـر برمیخیـزد .چراکـه پـس از انعقـاد یـک
قـرارداد ،پیروی از مفاد آن بـرای طرفین الزامآور
میشـود .همچنیـن اجنـاس در ازای اعتبـارات
اسـنادی ،ضمانتنامهها و سـایر وسایل پرداخت

فروختـه میشـوند .این فرایندهـای بازرگانی نیز
بـه نوبه خـود تعهدآور هسـتند .به اینهـا اضافه
کنیـد پیچیدگیهـای ماهـوی انتقـال حقـوق
داراییهای فکری و سـاختار شـکلی قراردادهای
الکترونیکـی را .اگـر اسـناد حقوقـی بهدرسـتی
تدویـن و تهیـه شـوند ،هیـچ ایـرادی ظهـور
نمییابـد .امـا اگـر در بافـت حقوقـی اشـتباهی
رخ دهد ،یا کاسـتی وجود داشـته باشـد ،شـاهد
بـروز دعـاوی قضایـی و شـبهقضایی خواهیم بود
کـه خـود مشـکالتی از قبیل حـوزه صالـح برای
رسـیدگی ،قانون یـا معاهده حاکم ،شناسـایی و
اجـرای آرای صـادره از محکمه قضایـی یا داوری
و تفسـیر نیـات و اعمـال طرفیـن قـرارداد را بـه
دنبـال خواهنـد داشـت .ایـن مشـکالت مزید بر
عواملـی مثـل صـرف هزینههـای کالن و اتلاف
وقـت بـاارزش نهادهـای اقتصـادی ،سـبب وقفه
یـا حتـی ورشکسـتگی کسـبوکارهای نوپـا
میشـوند .مشـکالتی کـه بـا مخارجـی انـدک و
کسب مشـاوره حقوقی مناسب قابل پیشگیری
و رفـع هسـتند .امـا متاسـفانه میبینیـم کـه
شـرکتهای ایرانـی عموما متمرکز بر اسـتخدام
کارشناسـان بازاریابـی و بازرگانـی بینالمللـی
هسـتند کـه چنـدان احاطـهای بـر جنبههـای
حقوقـی تجـارت بینالمللـی ندارنـد و بدیهـی
اسـت تجربـه کافـی در عقـد قـرارداد و تنظیـم
شـیوههای شـروط پرداخـت وجـوه و دریافـت
کاال یـا صـادرات را ندارنـد و شـاهد هسـتیم
مسـائل سـاده و قابـل پیشبینـی حقوقـی کـه
هنـگام مذاکـره و عقـد قـرارداد نادیده انگاشـته
شـدهاند ،بـه علت وضعیت حقوقی خاص کشـور
در نظـام حقـوق بینالملـل و آثـار بهجامانـده
از تحریمهـای اقتصـادی منجـر بـه تحمیـل
هزینههـای هنگفـت و بعضـا غیرقابل جبـران بر
کسـبوکارهای ایرانـی شـدهاند .بااینحـال برای
اقـدام هیـچگاه دیـر نیسـت و هماکنـون در هـر
مرحلـهای از فعالیـت تجـاری خود هسـتید ،اعم
از مرحلـه تاسـیس و تامیـنمالـی تـا صـادرات
و واردات ،از یـک مشـاور حقوقـی خـوب کسـب
مشـورت کنیـد.
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ن
سازما� که دوست دارید در آن اکر کنید ،چگونه است؟
گزارش

تجربه امنیت با یک «رهبر خوب»
 حمـیده حقیقـی 
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یـک رهبـر سـازمانی خـوب چـه ویژگـیای
دارد و چـه خصوصیاتـی میتوانـد از یـک فـرد
یـک رهبـر سـازمانی ایـدهآل بسـازد .سـیمون
سـینک ،نظریهپـرداز مدیریـت ،میگوید رهبر
خـوب کسـی اسـت کـه بـه افـراد سـازمانش
احسـاس امنیت میدهد و چرخـهای از اعتماد
را در داخـل سـازمان بـه وجـود مـیآورد .ولی
ایجـاد امنیـت و اعتمـاد در کارمنـدان یـک
سـازمان ،مسـئولیت بزرگـی اسـت کـه یـک
رهبـر بایـد بـر عهـده بگیـرد .سـینک در یـک
سـخنرانی تـد بـه ویژگیهای یـک رهبر خوب
در یـک سـازمان میپـردازد.

بهتازگـی مـدال افتخـاری بـه کاپیتـان
ویلیـام سونسـون بـه پـاس عملکـردش
در روز هشـتم سـپتامرب  2009اهـدا
شـده اسـت .اما در ایـن روز چه اتفاقی
افتـاده بـود؟

در آن روز دسـتهای از نظامیـان همـراه بـا
عـدهای از سـربازان افغـان در حـال ماموریـت
بـرای حفاظـت از گروهـی از مامـوران دولـت
افغانسـتان بودنـد کـه قـرار بـود بـا مقامـات
محلـی دیـدار کنند .دسـته نظامـی در کمین
دشـمن گرفتـار و از سـه طـرف محاصـره
شـدند .در میـان بسـیاری از حوادثـی کـه در
آن روز اتفـاق افتـاد ،سـروان سوانسـون زیـر
آتش دشـمن برگشـت تا سـرباز تیرخـوردهای
را نجـات دهـد و بدنـش را بـه عقـب برگرداند.
یکـی از افـرادی کـه توسـط سوانسـون نجـات
پیـدا کـرد ،یـک گروهبـان بـود و او بـه کمک
همقطـارش ،راه خـود را بـه سـمت هلیکوپتر
نجـات بـاز کردنـد.
نکتـه قابـل توجه این اسـت کـه در آن روز ،به
صـورت کاملا اتفاقـی ،کاله یکـی از پزشـکان
داخـل هواپیمـا مجهز بـه دوربیـن فیلمبرداری
بـود و توانسـت همـه ایـن صحنـه را ثبـت و
ضبـط کنـد .در ایـن فیلـم مشـخص اسـت که
سـروان سوانسـون و همقطـارش مجروحـی را
بـه عقـب برگرداندهانـد کـه از ناحیـه گـردن

توسـط گلوله دشـمن ،مجروح شـده بود .آنها
مجـروح را داخـل هواپیمـا میگذارنـد و بعـد
شـما میبینیـد کـه سوانسـون قبـل از اینکـه
برگـردد تـا باقـی افـرادش را نجات دهـد ،خم
میشـود و سـرباز مجـروح را میبوسـد.
مــن ایــن اتفــاق را در آن فیلــم دیــدم و
بعــد پیــش خــودم فکــر کــردم آدمهایــی
کــه چنیــن کاری میکننــد ،واقعــا از کجــا
میآینــد؟ و چــه حســی دارنــد؟ ایــن کار در
آن لحظــه خــاص بــه احســاس واقعــا عمیقــی
احتیــاج دارد .یــک عشــق خیلــی قــوی.
مــن میخواســتم بدانــم کــه ایــن عشــق
چیســت و چــرا مــن کســانی را دوروبــرم
نــدارم کــه بــا آنهــا چنیــن رابطـهای داشــته
باشــم .همانطــور کــه خودتــان میدانیــد،
مدالهــای جنــگ بــه کســانی اهــدا میشــود
کــه حاضــر میشــوند در میــدان نبــرد جــان
خــود را فــدای دیگــران کننــد .درحالیکــه
در تجــارت مــا بــه کســانی پــاداش میدهیــم
کــه حاضرنــد دیگــران را قربانــی کننــد تــا
شــاید چیــزی گیــر مــا بیایــد .کامــا برعکــس
جنــگ ،مگرنــه؟ بــه همیــن خاطــر هــم بــود
کــه از خــودم پرســیدم چنیــن آدمهایــی از
کجــا میآینــد؟ اولیــن نتیج ـهای کــه بــه آن
رســیدم ،ایــن بــود کــه ایــن آدمهــا ،فقــط از
بقیــه بهتــر هســتند .ایــن افــراد کــه از بقیــه
مــا بهتــر هســتند ،مجــذوب ایــده خدمــت بــه
دیگــران میشــوند .ولــی چنیــن برداشــتی
کامــا اشــتباه اســت .بعــد فهمیــدم کــه همــه
ایــن ماجــرا بــه دلیــل محیطــی اســت کــه در
آن هســتند .درواقــع اگــر شــرایط محیطــی
درســت و مناســبی فراهــم شــود ،همــه مــا
ایــن ظرفیــت را داریــم کــه بتوانیــم دســت
بــه چنیــن اقدامــات خارقالعــادهای بزنیــم و
از همــه مهمتــر اینکــه باقــی افــراد نیــز
توانایــی چنیــن کاری را دارنــد .بــرای مــن
باعــث افتخــار اســت کــه تــا امــروز توانســتهام
چنــد نفــر از افــرادی را مالقــات کنــم کــه
زندگــی خودشــان را بهخاطــر دیگــران بــه
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خطــر انداختهانــد و مــا بــه آنهــا قهرمــان
میگوییــم .در ایــن مالقاتهــا از آنهــا
میپرســیدم« :چــرا دســت بــه چنیــن
کاری زدیــد؟ چــرا ایــن کار را کردیــد؟»
و همــه آنهــا در پاســخ بــه ســوال مــن
میگفتنــد« :چــون اگــر آنهــا بودنــد هــم
همیــن کار را بــرای مــن میکردنــد ».ایــن
همــان احســاس عمیــق همــکاری و اطمینــان
اســت کــه از اهمیــت واقعــا زیــادی برخــوردار
اســت .مشــکلی کــه اغلــب مــا بــا مفاهیمــی
ماننــد اعتمــاد و همــکاری داریــم ،ایــن اســت
کــه اینهــا نوعــی احســاس هســتند ،نــه
یکســری دســتورالعمل مشــخص .نمیشــود
مــن بــه همیــن راحتــی بــه شــما بگویــم
کــه بــه مــن اعتمــاد کنیــد و شــما هــم بــه
همیــن ســادگی حرفــم را بپذیریــد و بــه مــن
اعتمــاد کنیــد .یــا مــن هیچوقــت نمیتوانــم
بــه دو نفــر دســتور بدهــم کــه همــکاری
صمیمانــهای بــا هــم داشــته باشــند و آنهــا
ن مــوارد
هــم ایــن کار را بکننــد ،چــون ایــ 
جــزو احساســات انســانی هســتند و اینطــور
عمــل نمیکننــد .بنابرایــن ســوال ایــن اســت
کــه ایــن احساســات از کجــا میآینــد؟ اگــر
بــه  50هــزار ســال قبــل ،یعنــی بــه دوران
پارینهســنگی ،بــه روزهــای ابتدایــی زندگــی
انســان اندیشــمند روی کــره خاکــی ،بازگردیم
و نگاهــی بــه آن دوران بیندازیــم ،میبینیــم
کــه در آن زمــان خطــرات مختلفــی در دنیــا
وجــود داشــت و همــه نیروهایــی کــه در
اطــراف انســان بودنــد ،در تــاش بودنــد تــا
او را از بیــن ببرنــد .البتــه مســئله شــخصی
در میــان نبــود ،بلکــه شــرایط آبوهوایــی،
نبــودن منابــع طبیعــی و حتــی وجــود ببــر
دنــدان خنجــری تهدیــدی بــرای انســان بــود
و همــه ایــن عوامــل دســت بــه دســت هــم
داده بودنــد تــا از طــول عمــر انســان بکاهنــد.
بــه همیــن خاطــر هــم هســت کــه انســانها
تبدیــل بــه موجــودی اجتماعــی شــدند و
همــه بــا هــم زندگــی کردنــد تــا بــه هــم
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کمــک کننــد ،و آن چیــزی کــه مــا نامــش
را حلقــه امنیــت میگذاریــم ،بــه وجــود
بیاورنــد .درون یــک قبیلــه بــود کــه انســان
بــرای اولیــن بــار توانســت احســاس تعلــق
خاطــر را تجربــه کنــد .مــا میــان کســانی کــه
بــه آنهــا تعلــق داشــتیم ،توانســتیم امنیــت را
احســاس کنیــم .و ایــن واکنــش طبیعــی آن
حــس اطمینــان و همــکاری بــود کــه میــان
انســانها شــکل گرفتــه بــود .منافــع ذاتــی مــا
در داشــتن چنیــن احساســی اســت .درواقــع
بــا داشــتن ایــن احســاس مــن میتوانــم
شــبها خــوب بخوابــم و بــه باقــی افــراد
گــروه یــا قبیل ـهام اعتمــاد کنــم کــه مراقــب
خطراتــی کــه ممکــن اســت برایمــان پیــش
بیایــد ،باشــند .اگــر مــا آدمهــا بــه هــم اعتماد
نکنیــم ،اگــر مــن بــه شــما اطمینــان نکنــم،
معنایــش ایــن اســت کــه شــما نمیتوانیــد
مراقبــت خطــرات باشــید و ایــن سیســتم بقــا
اشــتباه اســت .ایــن مســئله در مــورد زندگــی
در دنیــای مــدرن نیــز صــدق میکنــد.
جهــان مملــو از خطــرات مختلــف اســت؛
چیزهایــی کــه در تالشانــد زندگــی
مــا را بهعنــوان انســان نابــود کننــد،
یــا موفقیتهایمــان را کاهــش دهنــد.
ایــن خطــرات میتوانــد شــامل نوســانات
اقتصــادی یــا ناامنــی بــازار بــورس و بــه
وجــود آمــدن یــک نــوع تکنولــوژی جدیــد یــا
مــدل تجــاریای باشــد کــه از مــد افتــاده و
میتوانــد ظــرف  24ســاعت کس ـبوکار شــما
را از پــا در بیــاورد .یــا حتــی رقیبتــان اســت
کــه میخواهــد شــما را نابــود یــا از بــازار
خــارج کنــد ،ولــی در خوشبینانهتریــن
حالــت در تــاش اســت تــا جلــوی رشــد
تجــارت شــما را بگیــرد و مشــتریهایتان را
از دســتتان دربیــاورد .مــا نمیتوانیــم ایــن
نیروهــا را تحــت کنتــرل دربیاوریــم .آنهــا
همیشــه ســر جــای خــود هســتند و قــرار
نیســت جــای خاصــی برونــد .بنابرایــن تنهــا
متغیــری کــه در ایــن میــان بــازی میمانــد،

شــرایط درون ســازمانی اســت و دقیقــا
اینجاســت کــه قابلیــت رهبــری خــوب یــا
بــد معنــا پیــدا میکنــد و اینجاســت کــه
یــک رهبــر خــوب میتوانــد تعییــن تکلیــف
کنــد .وقتــی رهبــر یــک ســازمان دســت
بــه انتخابــی میزنــد کــه نشــان میدهــد
امنیــت و زندگــی افــراد درون ســازمان برایش
اولویــت دارد ،وقتــی راحتــی و آســایش و
نتایــج ملمــوس را قربانــی میکنــد تــا بتوانــد
افــراد را در آن ســازمان نگــه دارد و بــه آنهــا
احســاس امنیــت و تعلــق خاطــر میدهــد،
بهطــور قطــع اتفــاق شــگفتانگیزی بــرای
آن ســازمان روی خواهــد داد.
در یکـی از سـفرهای هوایـیام شـاهد اتفـاق
جالبـی بـودم .در فـرودگاه با مسـافری برخورد
کـردم کـه قصد داشـت قبـل از اعلام پروازش
سـوار هواپیمـا شـود .مامـوری که پشـت گیت
فـرودگاه ایسـتاده بـود ،بـه نوعی بـا او برخورد
کـرد کـه بـه نظـر میرسـید مسـافر از قانـون
تخطـی کـرده اسـت ،مثل یـک جنایـتکار .او
سـر مسـافر داد مـیزد ،بنابرایـن مـن خـودم
را وسـط انداختـم و گفتـم :چـرا بـا مـا مثـل
یـک گلـه حیـوان برخـورد میکنیـد؟ چـرا
نمیتوانیـد مثـل آدم بـا مـا رفتـار کنیـد؟ و
پاسـخ او بـه اعتراض مـن دقیقا این بـود« :آقا،
وقتـی شـما قانـون را رعایت نمیکنیـد ،من را
تـوی دردسـر میاندازیـد و بـه همیـن خاطـر
ممکـن اسـت کارم را از دسـت بدهـم ».جواب
او بـه مـن نشـان داد کـه احسـاس امنیـت
نمیکنـد و بـه رهبـران سـازمانش اعتمـاد
نـدارد .علـت عالقـه مـا بـه پروازهـای سـاوت
وسـت ایـن نیسـت که آنهـا لزومـا کارمندان
بهتـری اسـتخدام میکننـد ،بلکـه علـت ایـن
اسـت کـه افـراد آن سـازمان از مدیـران خـود
نمیترسند.
واقعیت این اسـت کـه اگر اوضاع یک سـازمان
مناسـب نباشـد ،مـا مجبـور هسـتیم وقـت و
انـرژی زیـادی هزینـه کنیـم و از خودمـان در
برابـر دیگـران حفاظـت کنیم ،و این مسـئله به

خـودی خـود باعث تضعیف سـازمانمان خواهد
شـد .درحالیکـه وقتـی در درون سـازمانمان
احسـاس امنیـت داشـته باشـیم ،طبیعتـا
میتوانیـم اسـتعدادها و نیروهـای بالقوه درون
سـازمان را متحـد کنیـم و درنتیجه به شـکلی
خسـتگیناپذیر بـه تالشـمان ادامـه دهیـم و با
خطراتـی کـه سـازمانمان را تهدیـد میکنـد،
مواجه شـویم و بـه موقعیتهای باالتر برسـیم.
ملموستریـن مثالـی کـه میتوانـم بزنـم
تـا نقـش یـک مدیـر خـوب را بـه شـما
نشـان دهـم ،ایـن اسـت کـه او را بـا پـدر یـا
مـادر خـوب مقایسـه کنـم .وقتـی بـه پـدر یـا
مـادر خـوب فکـر میکنیـد ،چـه چیـزی بـه
ذهنتـان میرسـد؟ یـک پـدر یـا مـادر خـوب
دقیقـا چطـوری اسـت و چـه عامل یـا عواملی
باعـث میشـود یـک نفـر پـدر یـا مـادر خوبی
باشـد؟ مـا بهعنـوان والدیـن درصـدد هسـتیم
تـا موقعیـت مناسـبی بـرای فرزندانمـان بـه
وجـود بیاوریـم؛ چـه از نظـر تحصیلات و چـه
از نظـر نظـم و انضبـاط و ...وقتـی الزم اسـت،
فرزندانمـان را تنبیـه میکنیـم و همـه اینهـا
بهخاطـر آن اسـت کـه میخواهیـم رشـد و
پیشـرفت کننـد و بـه موقعیتی باالتـر از آنچه
ما داشـتیم ،دسـت پیـدا کنند .رهبـران بزرگ
دقیقـاً همیـن نقـش را در سازمانشـان دارنـد.
آنهـا میخواهنـد موقعیتهـای خوبـی بـرای
افـراد سازمانشـان فراهم کننـد .در مواقع لزوم
آنهـا را تنبیـه میکننـد ،اعتمادبهنفسشـان را
شـکل داده و بـه آنهـا اجازه میدهنـد آزمون
و خطـا کننـد .و همـه اینها بهخاطر آن اسـت
کـه میخواهنـد افـراد سـازمان بـه موقعیتـی
باالتـر از چیـزی که برای خودشـان قابل تصور
اسـت ،دسـت پیـدا کنند.
چارلــی کیــم ،مدیرعامــل شــرکت فنــاوری
نکســت جامــپ در نیویــورک اســت .او
میگویــد« :اگــر زندگــی یــک خانــواده دچــار
تالطــم شــود ،پــدر یــا مــادر هیچوقــت بــه
ایــن فکــر میکننــد کــه بچههــای خــود
را بیــرون بیندازنــد؟» معلــوم اســت کــه
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هیچکــدام از مــا هیچوقــت چنیــن کاری
نمیکنیــم .پــس چطــور میشــود بــه ایــن
فکــر میافتیــم کــه بعضــی از همکارانمــان را
در یــک ســازمان بیــرون بیندازیــم؟ چارلــی
در کار خــود یــک سیاســت اســتخدامی
مادامالعمــر تهیــه کــرده و در شــرکت او
هیچکــس بــه دلیــل مشــکالتی کــه در کارش
دارد ،اخــراج نمیشــود .بــا ایــن مکانیســم،
اگــر شــما مشــکلی بــا یــک کارمنــد داشــته
باشــید ،بــه او آمــوزش میدهیــد و از او
حمایــت میکنیــد تــا بــه ســطح مطلــوب
برســد .ایــن دقیقــا همــان کاری اســت کــه
یــک پــدر یــا مــادر وقتــی فرزندشــان در
مدرســه نمــره کمــی میگیــرد ،انجــام
میدهنــد .بــه همیــن دلیــل بســیاری از
افــراد بــا خشــم و نفــرت درونــی کــه نســب
بــه مدیــران خــود احســاس میکننــد ،بــه
کارشــان ادامــه میدهنــد ،بــدون اینکــه
حقــوق و مزایــای مناســبی داشــته باشــند.
البتــه مســئله عــدد و رقــم نیســت ،بلکــه ایــن
مســائل تعریــف رهبــری را نقــض میکنــد.
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چنیــن رهبرانــی ایــن قــرارداد اجتماعــی
دیریــن را زیــر ســوال میبرنــد ،چــون افــراد
ســازمان را قربانــی منافــع خــود میکننــد،
یــا بدتــر از آن ،افــراد ســازمان خــود را قربانــی
میکننــد تــا بتواننــد از منافــع خــود مراقبــت
کننــد .و ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه
مــا را آزار میدهــد تــا عــدد و رقــم .آیــا
کســی ناراحــت میشــود اگــر گانــدی 150
میلیــون دالر پــاداش بگیــرد؟ بــا دادن پــاداش
 250میلیــون دالری بــه مــادر تــرزا چطــور؟
آیــا شــما بــا ایــن مســئله مشــکلی داریــد؟
مســلما نــه .چــون رهبــران بــزرگ هرگــز
افــراد ســازمان خــود را بــرای بــه دســت
آوردن منافــع بیشــتر قربانــی نمیکننــد،
بلکــه منافعشــان را فــدا میکننــد تــا بتواننــد
افــراد ســازمان را نجــات دهنــد.
بــاب چپمــن مدیــر یــک شــرکت بــزرگ
تجــاری در میدوســت اســت .او در ســال
 2008بــه دلیــل رکــود اقتصــادی کــه در
آمریــکا اتفــاق افتــاد ،بهشــدت ضــرر کــرد
و یــک شــبه  30درصــد از سفارشــات خــود

را از دســت داد .طبیعــی اســت کــه ایــن
مســئله بــرای یــک شــرکت تجــاری بــزرگ
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .ایــن
ضــرر مالــی باعــث شــد آنهــا دیگــر نتواننــد
از نظــر مالــی همــه نیروهــای قبلــی خــود
را ســاپورت کننــد .شــرکت بــاب چپمــن
بــه  10میلیــون دالر صرفهجویــی مالــی
نیــاز داشــت .بنابرایــن ماننــد بســیاری از
شــرکتهای بــزرگ امــروزی ،اعضــای هیئــت
مدیــره فراخوانــده شــده و جلس ـهای تشــکیل
شــد .در آن جلســه بحــث تعدیــل بعضــی از
نیروهــا مطــرح شــد ،امــا بــاب بهشــدت بــا
ایــن موضــوع مخالفــت کــرد .میدانیــد چــرا؟
چــون بــاب بــه سرشــماری اعتقــادی نداشــت،
بلکــه بــه دلشــماری اعتقاد داشــت! و مســلما
حــذف کــردن قلبهــا خیلــی ســختتر
اســت .اینطــور شــد کــه همــه کارمنــدان،
از منشــیها گرفتــه تــا شــخص مدیرعامــل،
بــه چهــار هفتــه مرخصــی اجبــاری بــدون
حقــوق رفتنــد .آنهــا میتوانســتند هــر طــور
کــه دوســت دارنــد ،از ایــن مرخصــی اســتفاده
کننــد و الزم نبــود همــه ایــن یــک مــاه را
بــه صــورت مــداوم در مرخصــی باشــند .ولــی
مدلــی کــه بــاب بــرای اعــام ایــن برنامــه
انتخــاب کــرد ،اهمیــت زیــادی داشــت .او بــه
افــراد ســازمانش گفــت بهتــر اســت همــه مــا
کمــی رنــج بکشــیم تــا اینکــه بعضــی از مــا
درد و ناراحتــی و مشــکالت زیــادی را تحمــل
کننــد .ایــن حــرف باعــث شــد افــرادش
دلگرمــی زیــادی بگیرنــد و در نتیجــه ایــن
برنامــه  20میلیــون دالر در هزینههــای
شــرکت صرفهجویــی شــد .و مهمتــر از آن،
همانطــور کــه انتظــار میرفــت ،افــراد ایــن
شــرکت کامــا احســاس امنیــت میکردنــد
و احســاس اعتمــاد و همــکاری ،واکنــش
طبیع ـیای بــود کــه بــه عملکــرد مدیرانشــان
داشــتند .درضمــن بهطــور غیرقابــل
پیشبینــی ،افــراد ایــن شــرکت شــروع
بــه معاملــه بــا هــم کردنــد ،بهطوریکــه

آنهایــی کــه توانایــی مالــی بیشــتر داشــتند،
پنــج هفتــه مرخصــی رفتنــد تــا آنهایــی کــه
نیــاز مالــی داشــتند ،ســه هفتــه بــه مرخصــی
برونــد و حقــوق بیشــتری بگیرنــد.
رهبـری یـک انتخـاب اسـت ،نـه یک درجـه یا
رتبـه .امـا مـن افـرادی را در باالتریـن سـطوح
مدیریتـی در سـازمانهای مختلـف میشناسـم
کـه یـک رهبـر واقعـی نیسـتند .سـازمانهایی
را سـراغ دارم کـه رهبـر واقعـی ندارنـد ،بلکـه
افـرادی را در رأس امـور دارنـد کـه صاحـب
قدرت هسـتند و ما مجبوریـم کاری را که آنها
میگوینـد ،انجـام دهیـم .آنهـا بـر مـا قـدرت
دارنـد ،ولـی مـا از آنهـا پیـروی نمیکنیـم.
از طـرف دیگـر افـرادی را میشناسـم کـه در
پایینتریـن سـطوح یـک سـازمان هسـتند و
هیـچ قدرتـی ندارنـد ،امـا رهبر واقعی هسـتند.
بهخاطـر اینکـه مراقـب فـردی کـه سـمت
چپشـان قـرار دارد ،هسـتند و ایـن انتخابشـان
اسـت و همچنیـن انتخـاب کردهاند کـه مراقب
همـکار دسـت راستیشـان باشـند .و این معنی
واقعـی قابلیت رهبری در یک سـازمان اسـت.
یـک داسـتان مشـهور در ایـن زمینه اسـت که
عـدهای دریانـورد بـه سـاحل رفتند تا نمایشـی
را تماشـا کننـد و بنـا بـه عـادت دریانـوردان،
قـرار شـد افسـر مسـئول بعـد از همه افـراد غذا
بخـورد .امـا وقتـی غـذای سـربازان تمـام شـد،
چیـزی برای افسـر باقی نماند .امـا وقتی افراد از
رسـتوران بیرون آمدند ،هر کدامشـان قسـمتی
از غذایـش را بـا خـودش آورده بـود تـا افسـر
هـم بتوانـد غـذا بخورد .مـا به ایـن افـراد رهبر
میگوییـم ،چـون جلوتر از همـه میروند ،چون
قبـل از هـر کسـی خود را بـه خطـر میاندازند،
چـون انتخـاب میکننـد کـه خـود را قربانـی
کننـد و بـه افرادشـان احسـاس امنیـت بدهند.
و وقتـی از آنهـا میپرسـیم چـرا ایـن کار را
میکنیـد؟ جـواب میدهند« :چون قبـل از من
کسـانی بودند که خودشـان را بهخاطـر من فدا
کردنـد ».آیـا ایـن همـان سـازمانی نیسـت که
همـه مـا دوسـت داریـم در آن کار کنیـم؟
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پیل آفیس اسپانیا چگونه دنیا را به جای ب� ت�ی ب�ای آموزش کوداکن تبدیل کرده است؟
گزارش

جمع خالقیت برای کودکان
 مریـم فـریدنـی 
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«مـــا یـــک اســـتودیو خـــاق هســـتیم .مـــا
فضاهـــای مربـــوط بـــه کـــودکان را طراحـــی
میکنیـــم؛ فضاهایـــی بـــرای افزایـــش
خالقیـــت ،هـــوش هیجانـــی ،تکامـــل
حرکتـــی و توانایـــی زندگـــی مشـــترک از
طریـــق ســـرگرمیهای خـــاص ،از جملـــه
ســـرگرمیهای بصـــری ،هنـــری ،موســـیقایی،
طبیعـــی و ورزشـــی »...اینهـــا مانیفســـت
یـــک شـــرکت اســـپانیایی بـــه نـــام پلـــی
آفیـــس اســـت کـــه هدفـــش را در طراحـــی
و ایج ــاد فضاه ــای خالقان ــه ب ــرای ک ــودکان
قـــرار داده اســـت تـــا در عیـــن ســـرگرمی
آمـــوزش هـــم ببیننـــد« .یادگیـــری بـــا
بـــازی» شـــعار اصلـــی ایـــن شـــرکت اســـت.

کتابخانـــه متفـــاوت بـــرای بچههـــای
قـــرن بیســـتویکمی

پروژههای ــی ک ــه توس ــط ای ــن ش ــرکت اج ــرا
میشـــود ،ابعـــاد مختلفـــی دارد؛ از فضاهـــای
خانگــی گرفتــه تــا فضاهــای خارجــی ،مبلمــان
و اش ــیای مخص ــوص ک ــودکان و ...کتابخان ــه
ت ــوری ای ــن ش ــرکت ک ــه ه ــم در خانهه ــای
بــزرگ و هــم در مــدارس و مهدهــای کــودک
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قاب ــل نص ــب و اجراس ــت ،یک ــی از مهمتری ــن
و جذابتریـــن پروژههـــای ایـــن شـــرکت
محســـوب میشـــود کـــه از یـــک شـــبکه
ت ــوری تح ــت عن ــوان «ش ــبکه مطالع ــه» ب ــه
وجـــود آمـــده و حالوهوایـــی جـــذاب بـــه
هـــر کتابخانـــهای میدهـــد کـــه ویـــژه
کـــودکان و نوجوانـــان طراحـــی شـــده اســـت.
طراح ــان ش ــرکت پل ــی آفی ــس ب ــا اس ــتفاده
هوش ــمندانه از ت ــور نوع ــی زمی ــن ب ــازی ب ــه
وجـــود آوردهانـــد کـــه کـــودکان بـــا حضـــور
در آن هـــم میتواننـــد از لـــذت مطالعـــه
ســـیراب شـــوند و هـــم آزادانـــه دراز بکشـــند،
آویــزان شــوند و...

کتاب یواشکی!

پلـــی آفیـــس نـــوع دیگـــری از کتابخانـــه را
بـــرای خانههـــای کوچـــک طراحـــی کـــرده
اســت کــه هــم یــک کمــد اســت و هــم یــک
کتابخانـــه عالـــی و هیجانانگیـــز بـــرای
بچههـــا کـــه میتواننـــد بهطـــور کامـــل
خودشـــان را از فضـــای اطرافشـــان جـــدا
کننـــد و بـــه ســـرگرمی مـــورد عالقهشـــان
بپردازنـــد .جمعوجـــور بـــودن و امـــکان

اســـتفاده از حداقـــل فضـــا از ویژگیهـــای
ایـــن کتابخانـــه اســـت.

بیامرستان دوستدار کودکان

قطعـــا فضـــای معمـــول بیمارســـتان
بـــرای هیـــچ کودکـــی خوشـــایند نیســـت،
بهخصـــوص اگـــر بیمـــاری مزمنـــی داشـــته
باشـــد و قـــرار باشـــد مـــدت زیـــادی هـــم
در ایـــن فضـــا بســـتری بمانـــد .یکـــی دیگـــر
از پروژههـــای اجراشـــده شـــرکت پلـــی
آفیـــس طراحـــی فضـــای داخلـــی دو تـــا
از کلینیکهـــای تخصصـــی کـــودکان در
مادریـــد بـــوده اســـت .شـــیوه طراحـــی ایـــن
کلینیکه ــا ب ــر پای ــه ش ــعار «ک ــودک ش ــاد،
کـــودک ســـالم» اســـتوار اســـت و در ایـــن
طـــرح تـــاش شـــده اســـت تـــا از المانهـــا
و اش ــیایی ب ــرای تزیی ــن فض ــا اس ــتفاده ش ــود
ک ــه آرام ــش را ب ــه ک ــودک الق ــا کن ــد .البت ــه
ایـــن هـــدف اولیـــه طراحـــان پلـــی آفیـــس
در کلینیکهـــا بـــوده و در قـــدم دوم فضـــا
را جـــوری تغییـــر دادهانـــد کـــه کـــودک
دوســـت داشـــته باشـــد در بعـــدی را بـــاز
کنـــد تـــا ببینـــد کـــه پشـــت آن چـــه خبـــر
اســـت! کودکانـــی کـــه بـــه ایـــن کلینیکهـــا
میآینـــد ،تـــا زمانـــی کـــه منتظـــر نوبتشـــان
هســـتند ،میتواننـــد بـــا ابزارهـــای پزشـــکی
بـــازی کننـــد ،بـــا اصـــول اولیـــه و کاربـــرد
عکسهـــای رادیولـــوژی آشـــنا شـــوند و...

جعبه موسیقی

جعبـــه موســـیقی یکـــی از انـــواع مبلمـــان
خانگ ــی اس ــت ک ــه ب ــرای کودکان ــی طراح ــی
ش ــده اس ــت ک ــه روحی ــه هن ــری دارن ــد .ای ــن
جعبـــه از جنـــس عایـــق اســـت و در مـــدت
زمانـــی کـــه کـــودک مشـــغول آمـــوزش
ســـاز مـــورد نظـــرش اســـت ،هیـــچ صـــدای
نخراش ــیدهای ب ــه گ ــوش دیگ ــران نمیرس ــد
و تمریـــن را بـــرای کـــودک و البتـــه ســـایر
اعضـــای خانـــواده آســـانتر میکنـــد .
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شاید زمانی که آلفردبرنارد نوبل در حال تنظیم
وصیتنامه خود بود و داراییهایش را به برگزاری
جایزه نوبل اختصاص میداد ،هیچوقت تصور
نمیکرد ماحصل این وصیتنامه چنین اعتباری به
شخصیتهای علمی دنیا ببخشد .بهطوریکه این
جایزه در میان تمام جوایز مطرح علمی دیگر به
معتبرترین و مشهورترین جایزه دنیای علم تبدیل
شود .در این شماره در حالی نگاهی گذرا بر چند
و چون این جایزه علمی داریم که بهتازگی برندگان
جایزه نوبل2016معرفی شدهاند.

آلفردبرناردنوبلکهبود

در ۲۱اکتبر سال ۱۸۳۳در شهر استکهلم سوئد
چشم به جهان گشود .در هشت سالگی به همراه
خانوادهاش عازم روسیه شد و نشانههای عالقه به
علوم و بهویژه شیمی در همان نخستین سالهای
کودکیدرآلفردبرناردنوبلپدیدارشد.آموختههايش
را به شکل خودآموز فراگرفت و هيچگاه تحصيالت
دانشگاهى را از سر نگذراند .در سال ۱۸۶۳به سوئد
بازگشت و در کارگاه پدر در هلنبورگ بهعنوان
شيميدان مشغول به کار شد .او در توليد صنعت
مواد منفجره نيتروگليسرين موفقيت بسيارى به
دست آورد .در سال ۱۸۶۴انفجارى منجر به ويرانى
کارخانه و مرگ چند نفر ازجمله برادر جوانترش
شد .پس از آنکه کارخانههايى در آلمان و نروژ
ساخته شدند ،نوبل در سال ۱۸۶۷اختراع نوعى از
نيترو گليسيرين به نام ديناميت را به ثبت رسانيد.
در ديناميت او نيتروگليسيرين جذب خاک دياتومه
جامد بىاثر شده بود .از اينرو کارکردن با آن ايمنتر
بود .اين اختراع بهسرعت کار ساختوسازها را در
بسيارى از کشورها بهبود بخشيد.
نوبل در سال  ۱۸۷۵ژالتين منفجرشونده قوىترى
را ارائه داد که در آن نيتروگليسيرين با نيتروسلولز،
ژالتينى شده بود .اختراع او طرحهاى بزرگ راهسازى
مانند کانال کورينث و تونل گوتارد را امکانپذير
ساخت .در سال ۱۸۸۷بالبيست ماده منفجره بیدود
را براى امور نظامى معرفى کرد .آلفرد نوبل مردى تنها
غالبا بيمار ،فروتن ،کمرو و دوستدار انسانها بود .او
در ۱۰دسامبر سال ۱۸۹۶پيش از تحقق ايدههايش

در منزل شخصىاش واقع در سن رمو ايتاليا چشم
از جهان فروبست.

وصیتنامهایبامحوریتجایزهساالنه

او در وصيتنامه خود نوشت تمام دارايىهايم طبق
آنچه در پى مىآيد ،تقسيم شود .اين سرمايه به
شکل اوراق بهادار معتبر توسط کارگزارانم از طريق
تاسيس صندوقى بهعنوان جايزه ساالنه به کسانى
اعطا میشود که در سالهاى گذشته خدمت بزرگى
به جامعه انسانى انجام داده باشند .این جايزه به پنج
قسمت مساوى تقسيم و هر يک از آنها به يکى
از موارد زير اختصاص داده میشود .يک سهم براى
کسى که مهمترين اختراع و اکتشاف در زمينه علوم
فيزيک انجام داده ،يکپنجم براى کسى که مهمترين
و مفيدترين اکتشافات را در زمينه علوم شيمى انجام
داده ،يک سهم براى کسى که مهمترين کشف در
رشته فيزيولوژى يا پزشکى را انجام داده ،يکپنجم
براى کسى که برجستهترين اثر ادبى را خلق کند و
يک سهم باقيمانده هم به کسى تعلق میگيرد که
بيشترين يا بهترين اقدام را براى ايجاد صلح و برادرى
و فروکاستن آتش دشمنى بين ملتها و برقرارى
دوستى انجام دهد .جايزه نوبل شامل مدال افتخار يا
ديپلم شخصى و مبالغى وجه نقد است که طبق بند
چهارماساسنامهبنيادنوبلبيشازسهنفرنمیتوانند
در جايزه سهيم باشند .جايزه تنها به کسانى که در
قيدحياتهستند،تعلقمیگيرد،مگرآنکهنامزدى
شخص وفاتيافته پيش از مرگش اعالم شده باشد.
مراسم در سالن کنسرت استکهلم برگزار میشود و
پادشاه سوئد شخصا ديپلم افتخار و سند تاييدکننده
مبلغ جايزه را به دست برندگان میدهد.
ديپلمافتخارفيزيکوشيمىتوسطآکادمىسلطنتى
علوم سوئد و ديپلم فيزيولوژى يا پزشکى توسط
انستيتوى کارولينا تهيه میشود .صحافى ديپلمها بر
عهده صحافى HASSLERو FALTHاست .جلدها
از چرم بسيار مرغوب بز است .ديپلم فيزيک داراى
جلد آبىرنگ و ديپلم شيمى و فيزيولوژى داراى
جلد قرمز است .بهعالوه خوشنويسان آرمى را که
از ترکيب حروف اول اسم شخص تشکيل مىشود،
روىهريکازديپلمهاىاختصاصىبرندگانحکاکى
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مىکنند و ديپلمها درون جعبهاى از جنس مقوا که
براى حفظ ديپلمها طراحى شده ،قرار مىگيرد.
طبق اساسنامه بنياد نوبل که با حضور پادشاه وقت
سوئد در ۲۹ژوئن سال ۱۹۰۰تنظيم شده ،هيئت
اهدای جوايز موظف به تقديم حواله مبلغ جايزه و
تقديرنامه اختصاصى به برندگان است .مدال نوبل
فيزيک ،شيمى ،پزشکى و ادبيات توسط مجسمهساز
نروژى ،گوستاو ويگلند ،طراحى شده است .
در يک طرف مدال سوئدى تصويرى از نوبل و طرف
ديگر آن سالروز تولد و مرگ نوبل با حروف التين
نگاشته شده است .اين مدال تا سال ۱۹۸۰به وزن
۲۰۰گرم و از طالى ۱۸عيار تهيه میشد .از آن زمان
تاکنون مدال از ترکيبى از طالى ۱۸عيار با ۲۴عيار
تهيه میشود .مبلغ جايزه در سال ۱۵۰، ۱۹۰۰هزار
و ۸۰۰کرون سویيس بوده که در سال ۱۹۲۳به
کمترين حد خود يعنى ۱۱۵هزار کرون سقوط کرد.
اما در سالهاى اخير اين مبلغ بهطور قابل توجهى
افزايش يافته .يک ميليون کرون در سال ،۱۹۸۱دو
ميليون کرون در سال ،۱۹۸۶سه ميليون کرون در
سال ،۱۹۸۹چهارميليون کرون در سال ،۱۹۹۰شش
ميليون کرون در سال ۲۰۰۰و۱۰ميليون کرون در
هر رشته به برندگان اهدا میشود.

کمیتههایپنجگانهنوبلچهکسانیهستند

کمیتههای پنجگانه نوبل هریک سه تا پنج عضو
دارند که توسط هیئت مربوط تعیین میشوند .کسی
نمیتواند خود را نامزد دریافت جایزه نوبل کند.
ی که میتوانند معرف نامزدهای جوایز نوبل
کسان 
باشند ،به این قرار هستند :برندگان سابق جوایز نوبل
(در رشته مخصوص خود) ،اعضای هیئت اعطای
جوایز و اعضای کمیتههای نوبل (در رشته مخصوص
خود) ،استادان برجسته دانشگاه و آنهایی که توسط
اعطاکنندگان جوایز انتخاب میشوند .ناشر اثر نامزد
(در مورد ادبیات) ،اعضای پارهای از سازمانهای
پارلمانی یا حقوقی بینالمللی(برای جایزه صلح) و
اعضای پارلمانها و کابینهها(برای جایزه صلح).
همچنین کمیتهها و موسساتی که جزو هیئت
انتخاب جوایز هستند ،اغلب نام برندگان را در ماه
اکتبر اعالم میکنند .این جوایز در مراسمی رسمی
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که در  ۱۰دسامبر یعنی سالگرد درگذشت آلفرد
نوبل برگزار میشود ،به برندگان اهدا میشود .مراسم
جایزه صلح نوبل از  ۱۹۰۵تا  ۱۹۴۶در موسسه نوبل
نروژ ،پس از آن در ابتدا در دانشگاه اوسلو و از سال
 ۱۹۹۰در عمارت شهرداری اوسلو برگزار شدهاست.
سایر مراس م اهدای جوایز از سال  ۲۰۰۵در سالن
کنسرت استکهلم برگزار شدهاند .در حال حاضر مبلغ
اهدایی در حدود  ۱۰میلیون کرونای سوئد (اندکی
بیش از یک میلیون یورو یا  ۳/۱میلیون دالر ایاالت
متحده) است .اصوال اهدای این مبلغ با این هدف
صورت گرفته که برندگان نوبل ،به دور از فشار تامین
هزینهها ،به کار و پژوهش ادامه دهند .اما واقعیت
این است که بسیاری از برندگان ،پیش از دریافت
این مبلغ بازنشسته میشوند .اگر در یک گروه دو نفر
برنده شوند ،مبلغ نامبرده میان دو نفر نصف میشود.
اگر شمار برندگان سه نفر باشد ،کمیته اهدای جوایز
مختار است که این مبلغ را بهطور برابر میان سه نفر
تقسیم کند ،یا اینکه به یکی از برندگان یکدوم و
به هر یک از دو نفر دیگر یکچهارم مبلغ یادشده
را اهدا کند .معموال دریافتکنندگان این مبلغ ،آن
را برای اهداف علمی ،فرهنگی یا انساندوستانه وقف
میکنند.
از سال  ،۱۹۰۲شاه سوئد ،بهجز جایزه صلح نوبل،
رسما همه جوایز را در استکهلم اهدا کردهاست.
پادشاه اسکار دوم در ابتدا با اهدای جوایز بزرگ ملی
به خارجیها مخالف بود ،اما گفته میشود پس از
آنکه به ارزش تبلیغاتی این جوایز برای کشورش پی
برد ،نظرش عوض شد .اولین جایزه صلح نوبل در سال
 ۱۹۰۱توسط رئیس مجلس نروژ اهدا شد ،تا اینکه
در سال  ۱۹۰۴کمیته نوبل نروژ تشکیل شد .پنج
عضو این کمیته توسط پارلمان نروژ (استورتینگت)
گمارده میشوند و انجام امور مقدماتی مربوط به
داوری و نیز اهدای جایزه صلح نوبل بر عهده این
کمیته است .اعضای این کمیته مستقل هستند و به
قانونگذاران پاسخگو نیستند .اعضای دولت نروژ حق
عضویت در این کمیته را ندارند.

روندپیشنهادنامزدوانتخاببرنده

در مقایسه با سایر جوایز ،روند پیشنهاد نامزد و

انتخاب برنده جوایز نوبل طوالنی و موشکافان ه است.
به همین دلیل است که در گذر سالها ،جوایز نوبل
به مهمترین و معتبرترین جوایز در نوع خود تبدیل
شده است .فرمهایی که به منزله دعوتنامههای
شخصی و اختصاصی است ،به سههزار شخص
منتخب ارسال میشود تا از آنها برای اعالم نامزدی
دعوت به عمل آید .بهعنوان مثال ،بنیاد نوبل اعالم
کردهاست که در مورد جایزه صلح ممکن است
افراد زیر نامزد شوند :اعضای مجامع ملی و
دولتهای کشورها ،اعضای دادگاههای بینالمللی،
روسای دانشگاهها ،اساتید علوم اجتماعی ،تاریخ،
فلسفه ،حقوق و الهیات ،روسای موسسات تحقیقات
صلح و موسسات سیاست خارجی ،افرادی که جایزه
صلح نوبل را دریافت کردهاند ،اعضای هیئت مدیره
سازمانهایی که جایزه صلح نوبل دریافت کردهاند،
اعضای فعال یا اعضای سابق کمیته نوبل نروژ و
مشاورانی که پیشتر توسط کمیته نوبل نروژ
منصوب شدهاند .البته ناگفته نماند که برای جوایز
دیگر نیز ،این شرایط حکمفرماست.
مهلت دقیق اعالم نامزدی  ۳۱ژانویه است .اعالم
نامزدی توسط خود شخص از درجه اعتبار ساقط
است .همچنین افرادی که زنده هستند ،میتوانند
نامزد دریافت این جایزه شوند .بر خالف بسیاری
جوایز دیگر ،نامزدهای دریافت جایزه نوبل بهطور
علنی معرفی نشده و هرگز به آنها اعالم نمیشود
که نامزد دریافت جایزه هستند .موارد ثبتشده به
مدت  50سال مهروموم میشوند.
پس از پایان مهلت اعالم نامزدی ،یک کمیته موارد
نامزدی را جمعآوری میکند تا به فهرست اولیهای
که از ۲۰۰نامزد تشکیل شده ،برسد .این فهرست
برای کارشناسان منتخب در حوزه کار هر یک از
نامزدها فرستاده میشود تا اینکه فهرست یادشده
به ۱۵نامزد نهایی محدود شود .پس از آن گزارشی
را به پیوست نظرات مربوط تهیه میکند و آن را به
آکادمی یا بر حسب زمینه جایزه به دیگر نهاد مربوط
میفرستد .برای روشنتر شدن اینکه این موسسات
در چه حد و اندازهای هستند ،مجمع جایزه پزشکی
را مثال میزنیم که  ۵۰عضو دارد .اعضای موسسه
تشکیل جلسه میدهند و برای انتخاب برنده(ها)

جایزه رأیگیری میکنند .روند انتخاب برنده نهایی
در بین زمینههای گوناگون اندکی با هم متفاوت
است .برای نمونه در ادبیات بهندرت به بیش از یک
نفر جایزه اهدا میشود ،اما سایر جایزهها معموال برای
چند نام در نظر گرفته میشوند.

اینچهارنفر

خوب است بدانید در تاریخ جوایز نوبل تنها چهار
نفر بودهاند که دو بار موفق به دریافت جایزه شدهاند.
این افراد عبارتاند از :ماری اسکلودوسکا کوری به
ترتیب در رشته فیزیک با موضوع کشف رادیو
اکتیویته به سال  ۱۹۰۳و در رشته شیمی با موضوع
انزوای رادیوم خالص در سال  .۱۹۱۱لینوس
پاولینگ در رشته شیمی با محوریت نظریه اوربیتال
بههمآمیخته در سال  1954و صلح با موضوع
عملگرایی پیمان منع آزمایشهای هستهای در
سال  .1962جان باردین در رشته فیزیک با موضوع
اختراع ترانزیستور در سال  1956و در سال 1972
نیز در همان رشته با موضوع نظریه ابررسانایی.
همچنین فردریک سانگر نیز در سالهای 1958
و  1980در رشته شیمی به ترتیب با موضوعات
ساختار مولکول انسولین و توالی ویروس نوکلئوتاید
موفق به دریافت این جایزه شد .عالوه بر این ،کمیته
بینالمللی صلیب سرخ در سالهای ۱۹۴۴ ،۱۹۱۷
و  ۱۹۶۳جایزه صلح نوبل را دریافت کرد .دو جایزه
اول ،بهطور ویژه به دلیل تالشهای این گروه در
طول جنگهای جهانی اعطا شد .همچنین تنها
خواهر و برادری که برنده جایزه نوبل شدند ،جان
تینبرگن (اقتصاد )۱۹۶۹ ،و برادر کوچکترش نیکو
تینبرگن (پزشکی )۱۹۷۳ ،بودند.
تاکنون دو نفر هم برنده هر دو جایزه اسکار و نوبل
شدهاند .جورج برنارد شاو از ایرلند در سال۱۹۵۲
جایزه ادبیات نوبل را برد و در سال  ۱۹۳۸به دلیل
بهترین بازی روی صحنه ،جایزه اسکار را به خود
اختصاص داد .و ال گور آمریکایی در سال ۲۰۰۷
نوبل صلح را بهخاطر تالش برای پایان جنگ عراق
گرفت و در فوریه  ۲۰۰۸اسکار بهترین فیلم مستند
را برای کارگردانی فیلم «یک حقیقت آزاردهنده» به
دست آورد..
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بازیافت زباله از نگاه آمار

 160میلیارد دالر

 315کیلوگرم

 20میلیون

544000

ارزش صنعت بازیافت
در دنیا که برای 15
میلیون نفر در سراسر
جهان فرصت شغلی
به وجود آورده است،
معادل  160میلیارد
دالر است.

هر یک تن شیشهای که
برای تولید شیشه جدید
مورد استفاده قرار گیرد،
 315کیلوگرم دیاکسید
کربن کمتری وارد جو زمین
میشود.

ساالنه  20میلیون قطعه
الکترونیکی دور ریخته
میشود .یک تن از ضایعات
مربوط به سیستمهای
کامپیوتری ،مقدار طالی
بیشتری نسبت به آن چیزی
دارد که از  17تن طال قابل
بازیافت است.

اگر هر خانواده آمریکایی تنها
یک رول دستمال کاغذی
 70برگی را با دستمالهای
صددرصد بازیافتی ،جایگزین
کند ،هر سال  544هزار
درخت از خطر قطع شدن
نجات مییابند.

 6/8متر مکعب

%5

 79میلیون تن

با بازیافت یک تن
مقوا  6/8مترمکعب
از محلهای بهداشتی
دفن زباله ،حفظ
میشود.

انرژی مورد نیاز برای
بازیافت آلومینیوم
تنها  5درصد از کل
انرژی مورد نیاز برای
استخراج و تصفیه
آلومینیو ِم جدید است.

حجم مواد تولیدشده
بازیافتی در سال
 2005در آمریکا 79
میلیون تن بوده است.

%98
 98درصد از بطریهای موجود در دانمارک ،بهطور مجدد مورد استفاده قرار میگیرند.
%98
 98درصد از این بطریها توسط خود مردم برای استفاده مجدد به سیستم بازگردانده میشوند.

 5کشور دارای باالترین رتبه بازیافت در دنیا

نروژ %40

هلند %46
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آلمان %48

اتریش%49/7

سوییس %52

نمای جهانی بازیافت

اروپا

هند

در اتریش ساالنه حدود  60درصد از زبالههای
تولیدشده ،بازیافت میشوند.

در هند ،بسیاری از مردم به صورت خصوصی کارخانه
بازیافت راهاندازی کردهاند و این صنعت باعث ایجاد
شغل برای  200هزار نفر شده است .صنعت بازیافت
زباله در این منطقه فقط نوعی سبک زندگی و منبعی
مناسب برای کسب درآمد است.

در انگلستان این رقم حدود  17درصد است و ایرلند،
ایتالیا و پرتغال با همین نسبت در حال بازیافت
زبالههای تولیدشده هستند.

 40درصد از زباله تولیدشده در هند ،هر سال بازیافت
میشود.

آمریکای جنوبی

چین و ژاپن

در برزیل صنعت بازیافت زباله توانسته است
برای  500هزار نفر ایجاد شغل کند و ارزشی
معادل  3میلیارد دالر دارد.

شغل  25میلیون چینی جمعآوری
زبالههای قابل بازیافت از سطح
خیابانهاست که درآمدی معادل 150
دالر در هر ماه برایشان دارد ،یعنی
نصف مبلغی که یک راننده تاکسی در
همین مدت به دست میآورد.

 50درصد از  140هزار تن زبالهای که هر روز
در برزیل تولید میشود ،بازیافت میشود.
اولین کارخانه بازیافت زبالههای الکترونیکی در
شیلی در سال  2005به راه افتاد.
اولین کارخانه بازیافت زبالهها (بستهبندیهای
پالستیکی) در سال  2007در پرو افتتاح شد.

ارزش صنعت بازیافت در ژاپن 360
میلیارد دالر است.
بزرگترین سایت و گستردهترین
خدمات مربوط به بازیافت متعلق به
پکن است.

آفریقا
با راهاندازی و بهرهبرداری از کارخانههای
بازیافت شیشه در آفریقا ،میزان
شیشههای بازیافتشده در این کشور از
148هزار تن به  183هزار تن طی یک
سال و نیم رسیده است.
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علم در متون کهن

گ
ن�یه به دانش ادبیات عامه
در کتاب «مسک عیار»

آیین عیاران

 علـیاصـغر بشـیری 
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یکـــی از دانشهـــای مهـــم در زمینـــه
مردمشناســـی و فرهنـــگ عامـــه ،تحقیـــق
در ادبیـــات عامـــه اســـت .فرهنـــگ عامـــه تـــا
حـــدودی بـــه ایـــن موضـــوع میپـــردازد کـــه
س ــبک زندگ ــی م ــردم کوچ ــه و ب ــازار توج ــه
بـــه چیســـت و ادبیـــات عامـــه هـــم بـــه آن
ادبیاتـــی میپـــردازد کـــه بـــرای مـــردم عـــوام
خلـــق میشـــود .شـــاید ســـابقه اینکـــه
تحقی ــق در ادبی ــات عام ــه در جه ــان بهعن ــوان
علم ــی خ ــاص در جه ــان م ــورد توج ــه باش ــد،
بــه چنــد قــرن هــم نرســد و ایــن علــم البتــه
در ای ــران بس ــیار جوانت ــر اس ــت و درنهای ــت
بـــه پـــس از مشـــروطه برمیگـــردد .اولیـــن
کســـانی کـــه در ایـــران بـــه ایـــن وجـــه
از دانـــش توجـــه کردنـــد ،کســـانی چـــون
ص ــادق هدای ــت ،جم ــالزاده ،عالم ــه دهخ ــدا
و غالمرضـــا رشـــید یاســـمی بودنـــد .صـــادق
هدایـــت بـــا جمـــعآوری مجموعـــه اوســـانه و
تحلیلهـــای اندکـــی کـــه بـــر آن داشـــت،
بهعنـــوان یکـــی از شـــخصیتهای مهـــم در
ادبیـــات عامـــه شـــناخته میشـــود .دهخـــدا
نی ــز ب ــا گ ــردآوری مجموع ــه بس ــیار ارزش ــمند
«امث ــال و حک ــم» یک ــی از موثرتری ــن گامه ــا
را در آرشـــیوبندی مجموعـــهای از مثلهـــای
فارس ــی برداش ــته اس ــت .جم ــالزاده نی ــز ب ــا
داســـتانها و برخـــی مقـــاالت و نوشـــتههایش
رویکـــردی ویـــژه را در شـــناخت و معرفـــی
ادبیــات عامــه بــه مــردم ایــران داشــته اســت.
رش ــید یاس ــمی نی ــز در فرهنگس ــتان زب ــان و
ادب فارس ــی بخش ــی را ب ــه بررس ــی مطالب ــی
در حـــوزه ادبیـــات عامـــه اختصـــاص داد.
بعدهـــا مرحـــوم انجـــوی شـــیرازی یکـــی از
مهمتری ــن کس ــانی ب ــود ک ــه ب ــه جمــعآوری
مثلهـــا و داســـتانهای عامـــه پرداخـــت و
کتابهای ــی درب ــاره وج ــوه مختل ــف فرهن ــگ
عام ــه نگاش ــت .کار ب ــزرگ احم ــد ش ــاملو ب ــا
ن ــام «کوچ ــه» نی ــز از کاره ــای مهم ــی اس ــت
کـــه در حـــوزه ادبیـــات عامـــه مـــورد توجـــه
اســـت .هـــر چنـــد کـــه تاکنـــون مجلـــدات

اندک ــی از ای ــن کت ــاب منتش ــر ش ــده اس ــت.
یکـــی از چهرههـــای مهـــم دیگـــر نیـــز در
حـــوزه ادبیـــات عامـــه دکتـــر محمدجعفـــر
محج ــوب اس ــت ک ــه درب ــاره بس ــیاری از ای ــن
داس ــتانهای عام ــه ک ــه در گذش ــته مکت ــوب
شـــده بودنـــد ،تحقیقـــات ویـــژهای داشـــته و
حتـــی برخـــی را نیـــز تصحیـــح کردهانـــد.
دکت ــر محج ــوب نخس ــتین کس ــی اس ــت ک ــه
پـــای چنیـــن تحقیقاتـــی را بهطـــور رســـمی
بـــه دانشـــگاهها کشـــاند و حتـــی قولـــی
منس ــوب ب ــه اس ــتاد فروزانف ــر هس ــت ک ــه ب ــه
ایشـــان گفتهانـــد :شـــما فضلـــی گمشـــده را
بـــه دانشـــگاه تهـــران اهـــدا کردهایـــد.
امـــروزه تحقیـــق علمـــی پیرامـــون ادبیـــات
عامــه در دانشــگاهها و مراکــز علمــی در ایــران
بهعنـــوان یکـــی از مصداقهـــای کار علمـــی
از طـــرف همـــگان پذیرفتـــه شـــده و حتـــی
مجالت ــی اختصاص ــی و رش ــتهای خ ــاص نی ــز
در ایـــن زمینـــه وجـــود دارد.
یکـــی از کارهـــای مهمـــی کـــه در زمینـــه
تحقیقـــات ادبیـــات عامـــه مـــورد نظـــر
اســـت ،انعـــکاس نگرشهـــای مربـــوط بـــه
زندگـــی عـــوام در کتابهـــای ادبـــی ،اعـــم
از ش ــعر و نث ــر اس ــت .ردیاب ــی زندگ ــی ع ــوام
شـــاید در آثـــار فاخـــری همچـــون قصیـــده و
نثرهـــای فنـــی و غزلیـــات فاخـــر عرفانـــی و
عاش ــقانه ش ــاید اندک ــی دش ــوار باش ــد ،ام ــا در
داســـتانها و منظومههـــا و قطعـــات ادبـــی
بـــهمقـــدار بســـیاری میتـــوان بـــه ایـــن
مـــوارد پـــی بـــرد .در داســـتانهای عرفانـــی
عطـــار و مولـــوی نیـــز بـــه زندگـــی عـــوام
اشـــارات بســـیاری شـــده اســـت.
برخـــی از آثـــار ادبـــی نیـــز بهطـــور
اختصاص ــی در ح ــوزه ادبی ــات عام ــه آفری ــده
شـــدهاند .کتابهایـــی منثـــور همچـــون
داســـتانهای حمـــزه ،اســـکندرنامهها،
امیرارســـان نامـــدار ،قصـــه حســـین کـــرد
شبســـتری ،رســـتمنامهها و منظومههـــای
عامیانـــهای همچـــون شـــهریارنامه ،برزونامـــه،
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ســـامنامه ،فلکنازنامـــه و قصـــه شـــیرین
حیدربی ــک و ماهس ــمنبر از ای ــن قبی ــل آث ــار
اســـت .ایـــن آثـــار و آثـــار بســـیاری دیگـــر
ماننـــد اینهـــا ،ویژگیهـــای خاصـــی دارنـــد
کـــه آنهـــا را از آثـــار فاخـــر ادبـــی متمایـــز
میکنـــد ،ازجملـــه میتـــوان بـــه ایـــن
ویژگیهـــا اشـــاره کـــرد :پیرنـــگ ضعیـــف
داس ــتانها ،رواب ــط ضعی ــف علّ ــی و معلول ــی
در داســـتانها ،تکـــرار داســـتانهای
مـــالآور ،تاکیـــد بـــر ارزشهـــای مردمـــی،

داســـتان «ســـمک عیـــار» اســـت .داســـتان
«س ــمک عی ــار» نوش ــته فرام ــرز ب ــن خ ــداداد
االرجانـــی (حـــدود
بـــن عبـــداهلل الکاتـــب
ّ
قـــرن ششـــم یـــا هفتـــم) اســـت .آقـــای
دکتـــر پرویـــز خانلـــری ( )1369-1298ایـــن
کتـــاب را در پنـــج جلـــد تصحیـــح و منتشـــر
کردهان ــد .ب ــر اس ــاس گفت ــه دکت ــر خانل ــری
احتمــاال ایــن داســتان منتشرشــده از «ســمک
عیـــار» ،بخشـــی از داســـتان اصلـــی اســـت و
بـــه احتمـــال قـــوی مجلـــدات دیگـــر آن یـــا

اغـــاط رایـــج امالیـــی و دســـتوری و ...یکـــی
از دالی ــل ضع ــف ای ــن آث ــار نی ــز ای ــن اس ــت
کـــه مخاطـــب ایـــن داســـتانها غالبـــا
مـــردم بیســـواد بودهانـــد و ســـرایندگان
و پردازنـــدگان ایـــن آثـــار نیـــز ســـواد کمـــی
داشـــتهاند.
یکـــی از داســـتانهای بســـیار مهمـــی کـــه
در زمـــره ادبیـــات عامـــه مطـــرح اســـت،

از بی ــن رفت ــه ی ــا هن ــوز یاف ــت نش ــده اس ــت.
جلـــد ســـوم ایـــن اثـــر هـــم مفقـــود بـــوده و
دکتـــر عبـــاس زریـــاب خویـــی نســـخهای از
متـــن ترکـــی آن را بـــه دســـت آورد و رضـــا
سیدحس ــینی ه ــم آن را ب ــه فارس ــی ترجم ــه
ک ــرد و اس ــتاد خانل ــری ه ــم ای ــن بخ ــش را
ب ــه ج ــای هم ــان بخ ــش گمش ــده «س ــمک
عیـــار» قـــرار داد.
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داس ــتان «س ــمک عی ــار» ب ــه گفت ــه بس ــیاری
از پژوهشگـــران یکـــی از داســـتانهایی
اســـت کـــه مملـــو از نگرشهـــای عامیانـــه
اســـت و از منابـــع غنـــی در حـــوزه ادبیـــات
عامـــه بـــه حســـاب میآیـــد؛ چراکـــه
بســـیاری از باورهـــای مـــردم عـــوام را دربـــاره
نبردهـــای شـــاهان و پهلوانـــان و نـــگاه مـــردم
بـــه شـــهرهای قدیمـــی در خـــود منعکـــس
کـــرده اســـت .اینـــک بـــه برخـــی از ایـــن
نگرشهـــای عامیانـــه در «ســـمک عیـــار»
اشـــاراتی مختصـــر میشـــود.
 .1تصـــور از شـــهرها و کشـــورها :یکـــی از
مـــوارد مهـــم در «ســـمک عیـــار» تصـــوری
بســـیار ســـطحی اســـت کـــه از شـــهرها و
کشـــورهای جهـــان در ایـــن اثـــر وجـــود دارد
و ایـــن تصـــور بههیچوجـــه بـــا جغرافیـــای
کهـــن و جغرافیـــای امـــروز ســـازگار نیســـت.
در آثـــاری همچـــون شـــاهنامه یـــا خمســـه
نظامـــی زمانـــی کـــه ســـخن از شـــهر یـــا
کشـــوری میشـــود ،شـــاید ایـــن ســـازگاری
ب ــا ش ــهرها و کش ــورهای جه ــان متناس ــب ب ــا
پهن ــه جغرافی ــای ام ــروز منطب ــق نباش ــد ،ام ــا
الاقـــل بـــا جغرافیـــای زمـــان ایـــن شـــاعران
تـــا حـــدودی تناســـب دارد .امـــا در «ســـمک
عیـــار» مطلقـــا چنیـــن تناســـبی نیســـت .در
ای ــن کت ــاب ماچی ــن ش ــهری کوچ ــک اس ــت
کـــه خیلـــی راحـــت بـــه آن رفتوآمـــد
میشـــود .چیـــن ســـرزمینی کوچـــک اســـت
کـــه تعـــدادی پهلـــوان میتواننـــد آن را
تصـــرف کننـــد .دوازدهدره و دیگـــر شـــهرها
و کشـــورها هـــر کـــدام بهگونـــهای توصیـــف
میش ــوند ک ــه گوی ــی کل داس ــتان در چن ــد
روســـتا اتفـــاق میافتـــد.
 .2نامهـــای عجیـــب و غریـــب :یکـــی از
ویژگیهـــای بســـیاری از داســـتانهای عامـــه
ایـــن اســـت کـــه در ایـــن آثـــار بـــا نامهایـــی
عجیـــب مواجهیـــم کـــه در هیـــچ منبـــع
مکتوبـــی قبـــل و حتـــی بعـــد از ایـــن آثـــار
وج ــود ندارن ــد .در «س ــمک عی ــار» نی ــز ای ــن

نامهـــا فراوانانـــد و گاهـــی ایـــن تعـــدد نـــام،
خواننـــده را آزار میدهـــد .نامهایـــی ماننـــد
غـــور کوهـــی ،شـــغال پیـــلزور ،ابرســـیاه،
طرمشـــه ،غاطـــوش ،مقوقـــر ،ادخـــان ،نیـــا
ســـنجانی و...
 .3نبـــود روابـــط علـــی و معلولـــی :در ایـــن
داس ــتان پهلوان ــان خیل ــی راح ــت ب ــه س ــپاه
دشـــمن میرونـــد و ســـردار ســـپاه یـــا
پادشــاهی را دســتگیر و بــر دوش خــود حمــل
میکننـــد .افـــراد ضعیـــف گاهـــی قویتریـــن
پهلوانـــان را میکشـــند و شـــخصیتهای
داســـتان بهراحتـــی دشـــمنان خـــود را
گـــول میزننـــد و آنـــان هـــم زود فریـــب
میخورنـــد.
 .4تکراره ــای م ــالآور :در داس ــتان «س ــمک
عیـــار» بـــه واســـطه یـــک داســـتان بســـیار
مفصـــل بـــا صحنههـــای تکـــراری فراوانـــی
مواجهی ــم .ب ــرای نمون ــه فق ــط خ ــود س ــمک
عیـــار دفعـــات بســـیار زیـــادی بـــه ســـپاه
دشـــمن مـــیرود و یـــک نفـــر را در حـــال
خـــواب یـــا اســـتراحت دســـتگیر میکنـــد
و بـــه ســـپاه خـــود مـــیآورد .بارهـــا و بارهـــا
پهلوانـــان بـــا هـــم مبـــارزه میکننـــد و نـــوع
مبارزاتش ــان ه ــم در بس ــیاری از م ــوارد دقیق ــا
شـــبیه بـــه هـــم اســـت.
 .5انعـــکاس آیینهـــای عیـــاری :یکـــی از
ویژگیهـــای مهـــم داســـتان «ســـمک عیـــار»
انعـــکاس آیینهـــای عیـــاری در ایـــن اثـــر
اســـت .آییـــن عیـــاری در اصـــل مربـــوط
بـــه عـــوام اســـت و حتـــی در بســـیاری از
کتابهـــای دیگـــر هـــم اگـــر ردی از ایـــن
آییـــن باشـــد ،بایـــد آن را بـــا فرهنـــگ عـــوام
مرتبـــط دانســـت .در «ســـمک عیـــار» نیـــز
بســـیاری از عقایـــد و کردارهـــای عیـــاران
انعـــکاس یافتـــه اســـت کـــه بـــه ایـــن مـــوارد
میتـــوان اشـــاره کـــرد :اســـتفاده از داروی
بیهوشـــی ،کمندانـــدازی ،جوانمـــردی،
وفـــای بـــه عهـــد ،حفـــظ نامـــوس ،تغییـــر
چهـــره و لبـــاس و....
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آفتـاب تـازه سـر زده بـود کـه خواجـه نصیرالدین
طوسـی ،بنیانگـذار رصدخانـه مراغـه و مشـاور
هوالکـو ،عصـا و تسـبیح و اسـطرالب بـه دسـت
گرفـت و از گروهـی خواسـت تـا پشـت سـرش
آتـش و بخـور حمـل کننـد ،سـپس بـه سـمت
خیمـه هوالکو حرکت کـرد .خواجـه درحال بخور
دادن و نظـر کـردن بـه اسـطرالب به نـزد خاصان
ایلخـان رفـت و حال هوالکو را جویا شـد .هنگامی
کـه گفتند حالش مسـاعد اسـت ،درخواسـت کرد
کـه او را ببینـد .هوالکـو او را بـه حضـور پذیرفت و
خواجـه گفت کـه با رمل و اسـطرالب و نگاه کردن
در کواکـب دریافته کـه حادثه ناگواری بـرای خان
در حـال وقـوع بـوده و او بـا بخـور دادن و خوانـدن
ادعیـه از خدا خواسـته تـا آن را از خـان دور کند و
شایسـته اسـت که خان نیز دسـتور به آزادی تمام
حبسـیان دهد.
در میـان آزادشـدگان ،عطاءالملـک جوینـی
دیوانسـاالر بـزرگ ایرانـی هـم حضـور داشـت؛
سیاسـتمداری کـه هوالکـو به دسیسـه دشـمنان
فرمـان مرگـش را داده بـود و تمـام تدابیـری کـه
خواجـه نصیـر چیـده بـود ،از بـرای آزادی او بـود.
جوینـی بزرگ ،مردی که سـعدی شـیرازی را پدر
خطـاب میکـرد و سـعدی در قصیـدهای با مطلع
کـدام بـاغ به دیدار دوسـتان ماند /کسـی بهشـت
نگوید به بوسـتان ماند ،او را امین مشرق و مغرب و
علاء دولـت و دیـن نامیـده و سـتوده بـود.
خاندان جوینی از خاندانهای بااصالت ایرانی بودند
که سـیادت و سیاسـتورزی در آنهـا موروثی بود.
این خاندان در دولت سـلجوقیان و خوارزمشـاهیان
و مغـوالن همـواره دارای مشـاغل مهـم بودنـد و
اغلـب مقـام صاحـب دیوانـی داشـتند .بـه همین
علـت اکثـر افـراد ایـن خانـواده بـه صاحـب دیوان
معـروف بودنـد .وظیفه صاحـب دیـوان اداره کردن
امـور مالـی و عایدات مملکت بـود (تقریبا معادل با
وزارت دارایی کنونی) .عطاءالملک جوینی از سمت
مـادر نیـز با منتجبالدین جوینی نسـبت داشـت
و ایـن شـخص دایـی عطاءالملـک بـود و بـه گفته
خـودش نسـب به دبیر شـمسالمعالی قابوس بن
وشـمگیر میبرد .حضور سیاسـی پیاپی چند نسل

از ایـن خانواده در حکومتهای مختلـف ،آنان را در
فهرسـت خاندانهای سیاسـتمدار ایرانی همچون
آل برمـک در عصـر خلفا قـرار میدهد.
نــسب این خانواده به فضلبن ربیع،حاجب و وزیر
خلفای عباسی میرسـد .خاندان جوینی در زمانی
کـه ایرانیان مغلوب قو م مهاج م مغول شـده بودند،
بـا همراهی بزرگمردانی چـون خواجه نصیرالدین
طوسـی دوبـاره فرهنـگ ایرانـی اسلامی را احیـا
ن مرز و
کردنـد و شـایانترین خدمـات را بـرای ایـ 
بوم انجـام دادند.
بهاءالديـن جوينـى ،پـدر عطاءالملـک ،صاحـب
دیـوان اسـتیفای سـلطان محمـد خوارزمشـاه و
پسـرش جاللالدیـن منکبرنـی بـود  .او پـس از
زوال خوارزمشـاهیان بـه خدمـت مغـوالن درآمـد
و در آن حکومـت نیـز بـه مقـام صاحـب دیوانـی
رسـید .بهاءالدین ،دو پسـرش شمسالدین محمد
و عالءالدین عطاءالملک را بــ ه دســتگاه دیــوانی
مغـوالن وارد کرد .هوش و اسـتعداد ذاتـی دو برادر
ن نــیز همچـون پدر در شـمار
عاملی شـد تا آنــا 
زبدهتریـن دیوانیان عصر خود درآینـد و بالغ بر 20
ی قلمرو وسـیع ایلخانان
ت و ملکدار 
سـال سیاسـ 
مغـول را در دسـت گــیرند .عطاءالملـک جوینـی
در جویـن ،یکـی از شـهرهای خراسـان ،چشـم به
جهـان گشـود و قبـل از اینکـه بـه  20سـالگی
برسـد ،بهعنـوان دبيـر در دسـتگاه اميـر ارغـون
داخـل شـد .اميـر ارغـون ،در دوران حكومتـش در
ايـران ،به منظـور ارائه گزارش مقـر حكومتى خود
بـه امپراتـوران مغول ،پنجبـار ب ه قراقـوم ،پايتخت
مغولسـتان ،سـفر کـرد .در اغلـب ايـن سـفرها
عــطاملك کـه ازجمله کاتبـان ویـژه ارغـون بود،
او را همراهـى مىكـرد .نزديـك  10سـال از عمـر
ن سـفرها گذشـت.
عالءالديـن در ايـ 
ک در حدو د یک
در یکی از این سـفرها ،عطاءالملـ 
سـال و پنـج مـاه در اردوی منگوقـاآن در قراقـروم
توقـف کـرد و چنانکـه در دیباچـه کتاب خــود،
«تاریـخ جهانگشـای» ،بیـان میکنـد ،در همیـن
ت توقـف او در دربـار منگوقـاآن بود که جمعی
مـد 
از دوســتان و نــزدیکان او اشــاره کردند که اخبار
و اطالعـات قـوم مغـول را در قالـب کتابی تاریخی
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بنویسـد و او شـروع به تحریر «تاریخ جهانگشای»
کـرد .در این کتاب منظور از «جهانگشـای» همان
چنگيزخان اسـت .
هنگامـی کـه هوالکوخـان مغـول بـه خراسـان
آمـد ،عطاءالملـک بـه او پیوسـت و او را در جنگ
با اسـماعیلیان المـوت و خلیفه عباسـی در بغداد
همراهـی کرد .هوالکو هنـگام محاصره میمون دژ
ت که مسـکن شـخصی
از محکمتریـن قلا ع المو 
امامـان اسـماعیلیه بود ،به عطاءالملـک فرمان داد
طوماری را که مــتضمن شـرایط صلح و تسـلیم
اهـل قلعه بـود ،نـز د رکنالدین خورشـاه ،آخرین
شـاه اسـماعیلیه ،ببـرد .عطاءالملـک بـا جلـب
رضایـت هوالکـو توانسـت قسـمتی از کتابخانه
عظیـم المـوت و آالت رصـد را از نابـودی نجـات
دهـد .عطاءالملـک کـه هنـگام فتـح بغـداد و
برانـدازی آخرین خلیفه عباسـی در کنـار هوالکو
حضور داشـت ،یک سـال بعـد بهعنـوان فرماندار
بغـداد ،جنـوب بینالنهرین و خوزسـتان منصوب
شـد و بـر اریکـه خلفـا تکیـه زد .در تاریخ اسلام
ایـن اولیـن بار بود که بغداد به دسـت یـک ایرانی
اداره میشـد و عالءالدیـن حدو د  24سـال بر این
دیـار حکومـت کرد.
در زمـان حكومـت عطاءالملـك جوينـي ،نهتنهـا
خرابيهـاي بغـداد و عـراق ترميـم شـد ،بلكـه بـر
آباديها افزوده شـد .یکـی از کارهای او حفر نهری
در نجـف بـا صرف هزار دینار زر سـرخ برای انتقال
آب شـیرین فرات بـه کوفه بـود و  150قریهای که
بر کنار این نهر سـاخته شـد ،باعث رونـق زراعت و
آبادی ملک شـد و به شـهادت کتب تاریخی ،بغداد
در زمـان حكومـت عطاءالملـک بسـيار آبادانتر از
ايام خلفاي عباسـي شـد .او امر به ضرب سکههای
مسـی (فلـوس) داد تـا کار دادوسـتد مـردم بغداد
آسـانتر شـود و بـرای اسـتحکام پایـگاه مذهبـی
خانـدان خـود بـا شـمس الضحـی کـه از خانـدان
آخریـن خلیفـه بغداد بـود ،وصلت کرد .او به رسـم
دوران خلفـا بـه اقامـه نمازجمعـه در بغـداد اقـدام
کـرد و از برجسـتهترین کارهای او برقـراری مجدد
مراسـم حـج و برپاداشـتن آن برای اولیـن بار پس
از ایجـاد حکومـت مغولـی در ایران بود  .قسـمتی
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از متـن فرمـان بـاز شـدن راه حج به قلـم توانمند
عطاءالملک اینگونه اسـت« :ايها العشـاق بــاز آن
دلســتان آمــذ پديذ ،جان بر افـشانيد کــان آرام
ن آمذ پديذ ،وقــتست کــي ار با وجـد و صفا و
جا 
عاشـقان مروه و صفا که سـالها اسـت ناله شـوق
تقبيل عتبه کــعبه چــشم انتظار بر دريچه غيب
نهاذهانـد لبـيکزنان احـرام بـندند و عـاشقوار پاي
در راه نهند و روي بکار آرند و مــاسوي اهلل را پشت
پـاي زنند».
در دوره استیالی مغوالن بر ایران ،رسم شد که
دیوانیان و وزرا سه زبان فارسی و عربی و ترکی
یا مغولی را بدانند و مانند گذشته هر وزیر باید از
موسیقی ،نرد ،شطرنج ،شعرشناسی ،شعرسرایی،
لطیفهپردازی ،طب و نجوم سررشته داشت.
عطاءالملک دیوان انشا را به نحوی بازسازی کرد که از
آن پس نامهها نه به عربی ،که اغلب به فارسی و گاه
مغولی نوشته میشد .هنگامی که حکم فرمانروایی
شوشتر را دریافت کرد ،برای آبادانی این خطه دستور
به ساختن پلی پوالدین داد که آن را در دروازه دزپل
(دزفول) بر رودخانه نصب کردند و این همان مکانی
بود که در گذشته ساسانیان هم بر آن پلی ساخته
بودند .عطاءالملک یکی از دختران خود را به نکاح
شیخ صدرالدین حمویه شافعی درآورد و این همان
شخص بلندمرتبهای است که غازان خان ،نواده
هالکو ،به دست او اسالم آورد و به پیروی او نزدیک
به صد هزار نفر از امیران و لشکریان مغول به اسالم
گرویدند.
البتـه زندگـی عطاءالملـک خالی از رنج و مشـقت
نبود .بنا بر رسـم مغول ،خان برای نظارت مستقیم
در کار والیـات و فرمانروایـان ،ماموری مغولی به نام
«شـحنه» به والیات میفرسـتاد  .شحنهای مغولی
بـه نـام اسـتو بهـادر عطاءالملـک را به تصـرف در
امـوال دیوانـی متهـم کـرد ،بـه گونهای کـه هالکو
بـر عطاءالملـک خشـم گرفـت و تنهـا با شـفاعت
اعیـان بـود کـه حکـم مـرگ خواجـه به سـتردن
مـوی محاسـن تقلیـل پیـدا کـرد .شـمسالدین،
بـرادر عطاءالملـک که سـمت وزارت هوالکـو را بر
عهـده داشـت ،به ایـن شـحنه هشـدار داد« :موی
را هـرگاه بسـترند ،بـاز برویـد ،لیکن سـر را هرگاه

بسـترند ،هرگز دیگر بار نروید ».پـس از اینکه این
بیگناهـی عطاءالملک ثابت شـد ،فرمـان قتل این
شـحنه صـادر گشـت .عطاءالملـک یک بـار نیز به
کاردانـی خواجه نصیـر از مرگ رسـت و در آخرین
سـالهای زمـامداری هم مورد خشـم ارغـون خان
مغـول قرار گرفت و بسـیار رنجها کشـید تـا وفات
یافت.

تالیفات عطاءامللک جوینی

خ جـهانگشاى » جـوينى نوشته عطاءالملک
«تـاري 
ن منابع
جوینـی بـه زبان فارسـی ،یکـی از مهمتري 
بـراى بررسـى دوره حکومـت مغـول اسـت .زیـرا
مولـف سـالها در دربـار حاکمان مغـول از نزدیک
شـاهد وقایـع بـوده و همچنیـن هنـگام اقامـت
سـری مغوالن»
در مغولسـتان بـه کتـاب «تاریـخ ّ
دسترسـی داشـته اسـت .ظاهرا مغوالنی که مطلع
به حوادث و معتمـد بودهاند ،آن را برای وی ترجمه
کـرده بودنـد« .تاریـخ سـری مغـوالن» بـه زبـان
مغولـی ،دربـاره تاریخ مغـوالن و لشکرکشـیهای
آنهـا در زمـان حیـات چنگیز اسـت.
«تاریخ جهانگشـای» مشـتمل بر سـه جلد است:
جلـد نخسـت ،شـامل تاریـخ چنگیـز و فتوحـات
او ،دوران سـلطنت اوگتـای قـاآن پسـر چنگیـز و
سـلطنت گیـوک خـان پسـر اوگتـای .جلـد دوم،
شـامل تاریـخ خوارزمشـاهیان و قراختاییـان،
گورخانیـان و سرگذشـت حکام و شـحنگان مغول
در عهـد اوگتـای قاآن تـا ورود هوالکو .جلد سـوم،
شـامل تاریـخ منگوقـاآن و تفصیل حملـه هوالکو
بـه ایـران ،قلـع و قمع اسـماعیلیه و تاریـخ ملوک
اسـماعیلیه المـوت و شـرح مذهـب اسـماعیلیان
اسـت تا انقراضشان .عطاءالملک از فــتح بغدا د که
ی عرض ه نکرده اسـت.
خو د حضور داشـته ،گزارشـ 
درحــالیکه بعـد از آن او حدو د  27سـال دیگر در
قید حیات بوده اسـت .در برخی از نسـخههای این
کتـاب فصلـی هـم در شـرح فتـح بغداد به دسـت
هوالکو ،نوشـته خواجـه نصیرالدین طوسـی ،آمده
است.
«تاریـخ جهانگشـای» تاریـخ سیاسـی محـض
نیسـت ،زیـرا مولـف هنـگام شـرح وقایـع ،دربـاره

اوضـاع اقتصـادی ،اجتماعـی ،بافـت شـهرها و
موقعیت جغرافیایی آنها و اسـامی قدیمی شهرها
نیـز توضیحات جالبـی ارائه کرده اسـت .همچنین
اطـلاعات منحصربهفـردی در خصـوص روابـط
هیئـت حاکمـه با مـردم ،پایـگاه اجتماعی طبقات
مختلـف جامعه ،مبـارزات مردم بــرای رهــایی از
چــنگال بیگانـگان ،شـیوه حکومـتداری مغوالن
ن و حتی
و دسـتگاه دولتـی و مالیاتهـای گوناگـو 
مسـائل فرهنگـی جامعـه نظیر حقـوق زنــان در
قـبیلههای مختلف آنان ،ازدواج و آیینهای مربوط
به آنها در این کتاب تحریر شـده .او در این کتاب
بیطرفانـه بـه بررسـی و تحلیـل علـل شکسـت
سلاطین ایرانی در برابر مغوالن و بسیاری حوادث
دیگـر پرداخته و از این لحاظ شـیوه تاریخنگاری او
بـه شـیوه ابنخلـدون نزدیک اسـت.
مطالـب «تاریـخ جهانگشـای» درباره اسـماعیلیه
نیـز اهمیت دارد ،زیـرا او در این کتاب سرگذشـت
«سـیدنا» را کـه نوعـی زندگینامـه خودنوشـت از
حسـن صباح بـوده ،عینـا در آن گنجانیده اسـت.
رساله «تسلیه االخوان» کتابی دیگر از عطاءالملک
اسـت .شـهرت عالمگیـر و اقتـدار و محبوبیـت
عطاءالملـک ،آرامـش از دشـمنان و رقیبـان و
نودولتـان ربوده بود و هر از چند گاهی دسیسـهای
در مـورد او چنـان بـاال میگرفت کـه او را به زندان
و غـل و زنجیـر و حتـی تـا پـای اعدام میکشـاند
 .موضـوع «تسـلیه االخـوان» شـرح پـارهای از این
توطئههـا و سخنچینیهاسـت کـه در آخریـن
سـال زندگـی عطاءالملک به وقوع پیوسـته اسـت.

مرگ سیاستمدار

ایـن بزرگمـرد سـرانجام درحالیکـه ارغـون بر او
خشـم گرفته بود و مصایب بسـیار بر او وارد شـده
بـود ،درگذشـت .پیکـر او را بـه تبریـز بردنـد و در
مقبـره چرنـداب به خاک سـپردند.
برادرش شمسالدین در رثای او سرود:
ای دو نور دیده جهان فروزم
رفتی و زهجر تو سیه شد روزم
بودیم دو شمع هردو سوزان بودیم
ایام تو را بکشت و من میسوزم 
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آدمها و قصهها

گ
چو� که آرزوی انسان شدن داشت
ن�یه به پینوکیو ،داستان یک عروسک ب

تناقض پسرک چوبی دماغ دراز
 محـمد سـرابی 
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چطـور میشـود درون شـکم یک نهنگ شـمع
روشـن کـرد؟ حتـی در تصور کـودکان هم این
کار غیرممکـن اسـت ،ولی در داسـتان پینوکیو
ایـن اتفـاق افتاده اسـت .یا به بیـان دقیقتر ،از
وقتـی کـه کمپانی والـت دیزنی نشـان داد که
پـدر ژپتـو چطـور درون شـکم نهنـگ زندگـی
میکنـد ،همـه بـاور کردنـد کـه میشـود در
اعمـاق شـکم نهنـگ میـز و صندلـی گذاشـت
و بـه یـاد پسـر گمشـده چوبـی روزگار گذراند.
پینوکیـو بـا وجـود اینکـه یک داسـتان سـاده
و تقریبـا کوتـاه اسـت ،حتـی بـه بحثهـای
فلسـفی هـم راه پیـدا کـرده اسـت .اصطالحی
بـه نـام تناقـض پینوکیـو یکـی از مثالهـای
مشـهور «تناقضهـای دروغ» اسـت .زمانـی
کـه پینوکیـو در مقابـل پـری مهربـان دروغ
میگویـد و دماغـش بـزرگ میشـود ،فریـاد
میزنـد« :دماغـم داره بزرگ میشـه ».تناقض
پینوکیـو ایـن را مطـرح میکنـد که اگـر دماغ
پینوکیـو در حـال بـزرگ شـدن بـود ،پـس او
در حـال دروغ گفتـن بـود و اگـر داشـت دروغ
میگفـت ،پـس نمیتوانسـت عبارت «راسـت»
دماغـم بـزرگ میشـود را گفتـه باشـد!
پینوکیـو یـک داسـتان آموزشـی در پاورقـی
روزنامـهای بـود کـه مـدت زیـادی هـم ادامـه
پیـدا نکـرد ،ولـی بـا گذشـت زمان به شـهرت
جهانـی رسـید .کارلو لورنزینی در سـال 1826
در فلورانـس ایتالیـا به دنیا آمـد .او یکی از 10
فرزنـد پدری آشـپز و مـادری کشـاورززاده بود
کـه هفت نفـر آنهـا در کودکـی مـرده بودند.
دوران زندگـی کارلـو مصـادف بـا زمانی اسـت
کـه ایتالیـای امـروز در حـال تبدیـل شـدن به
یـک «کشـور» به معنـای جدید بـود .حاکمان
محلـی بایـد قـدرت خـود را بـه نفـع حکومت
مرکـزی واگـذار میکردنـد و همزمـان فرهنگ
قدیمـی در ایـن کشـور بسـیار سـنتی تغییـر
میکـرد و صنایـع و اندیشـههای جدیـد هـر
روز خـود را نشـان میدادنـد .طبیعـی بـود که
ایـن دگرگونیهـا باعـث تنشهـای فـراوان
اجتماعـی و بهخصـوص اقتصادی شـده بود که

ت نسـل جوان به کشـورهای
منجـر بـه مهاجر 
دیگـر مخصوصـا آمریـکا میشـد .کارلـو در
ایـن شـرایط وارد ارتـش توسـکانی شـد و از
 1848در  1860در آن خدمـت کـرد .او در
جریـان ایـن جنگهـای داخلی بـا دیدگاههای
سیاسـی رایـج در آن زمـان آشـنا شـد و حرفه
روزنامهنـگاری را بـرای خـود انتخـاب کـرد.
شـیوه نـگارش او کـه انتقـادی و طنزآمیز بود،
بـا سانسـور حاکمـان محلـی روبـهرو میشـد.
امـا لورنزینـی کـه نـام کلـودی را از شـهر
محـل تولـد مـادرش انتخـاب کـرده بـود ،این
شـیوه را ادامـه داد و در روزنامههـای متعددی
مطالـب گوناگونی مینوشـت .کارلـو کلودی در
 1874نوشـتن بـرای کـودکان را شـروع کـرد.
او مجموعـه داسـتانهای پسـربچهای بـه نـام
جیاننتینـو ( )Giannettinoرا نوشـت کـه از
سـال  1877تـا  1890در هشـت جلد منتشـر
شـد .ایـن داسـتانها در ایتالیـا مورد اسـتقبال
قـرار گرفـت و او کار کـردن در ایـن بخـش
ادبیـات را همچنـان ادامـه داد .امـا جیاننتینـو
بـه انـدازه شـخصیت دیگـری کـه سـاخت ،در
جهان مشـهور نشـد.
داسـتان کامـل پینوکیـو بارهـا از راه کتـاب و
فیلـم منتشـر شـده اسـت و کمابیـش بـرای
همـه آشناسـت .امـا ایـن داسـتان در ابتـدای
نـگارش کمـی متفـاوت بـود .ایـن داسـتان به
صـورت دنبالـهدار در هفتهنامـه Il Giornale
 per i Bambiniکـه اولیـن نشـریه ایتالیایـی
مخصـوص کـودکان بود ،بـه چاپ رسـید .ولی
انتهـای آن جایـی اسـت کـه مـا االن بهعنـوان
یکـی از نقـاط عطـف داسـتان میشناسـیم؛
موقعـی کـه گربـه و روبـاه در لبـاس راهزنهـا
بـه او حملـه میکننـد ،پولهایـش را
میگیرنـد و پینوکیـو را دار میزننـد .در اولین
نسـخه داسـتان ،زندگـی پینوکیـو در قسـمت
 15مجموعـه پاورقی تمام میشـود .بر اسـاس
متـن اولیـه « ...بـاد شـمالی وزیـد و او را کـه
آویختـه شـده بـود ،مثـل ناقوسـی کـه بـرای
عروسـی نواختـه میشـود ،تـکان داد .پینوکیو
سرآمد /شماره بیستونهم /آبان نود و پنج 109

دیگـر نفـس نکشـید ،چشـمهایش را بسـت و
دهانـش را بـاز کـرد .پاهایـش را صـاف کـرد و
لـرزش تنـد و نامحسـوس آنهـا تمـام شـد».
ایـن توصیـف دقیقـی از لحظـات مـرگ بـر اثر

اعـدام بـا طناب دار اسـت .امـا بهعنـوان پایان
یـک داسـتان کودکانـه سـرانجام ترسـناکی
بـرای شـخصیت عروسـکی آن به نظـر میآید.
پـس از چـاپ ،کلـودی ایـن قسـمت را تغییـر
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داد و در ابتـدای قسـمت  16میبینیـم کـه
«پـری مـو فیـروزهای» او را نجـات میدهـد
و تـا  36قسـمت طـول میکشـد کـه پینوکیو
تبدیـل بـه یـک کـودک واقعی شـود.
بعضی از شخصیتها هم به شکل دیگری در
ادامه داستان به حیات خود ادامه میدهند.
پینوکیو نمیخواهد به حرفهای «جیرجیرک
سخنگو» که به او درباره عواقب نافرمانی و
خوشگذرانی هشدار میدهد ،گوش کند.
بنابراین چکش نجاری را پرت میکند و او را
میکشد .ولی در ادامه داستان ،او به شکل یک
«روح» باز هم پینوکیو را دنبال میکند .کلودی
که متوجه محبوبیت شخصیت پینوکیو شده
بود ،برای پرورش آن وقت بیشتری گذاشت و
داستان را با پیچ و تابها بیشتری ادامه داد .او
که سابقه نوشتن آثار متعددی برای استفاده در
مدارس جدید و آموزش به کودکان داشت ،در
تمام داستان جنبه تعلیمی اثر را حفظ میکند.
پینوکیـو بهعنـوان یـک عروسـک چوبـی
جـاندار و بازیگـوش در دیگـر کشـورها هـم
تقلیـد شـد و داستاننویسـان نسـخههای
ملـی خـود از ایـن اثـر را بـه وجـود آوردنـد.
مشـهورترین نمونه «بوراتینـو» روس در کتاب
«کلیـد طالیـی» نوشـته آلکسـیی نیکوالیویچ
تولستوی اسـت که در سال  1936منتشر شد.
ابتـدای داسـتان شـبیه کتـاب کلـودی شـروع
میشـود ،امـا عروسـک بعـد از آشـنا شـدن با
سـیرک بـا موضوعاتـی ماننـد پـول و ثـروت
درگیـر میشـود و در عیـن ماجراجوییهـای
کودکانـه ،تبلیغـات غیرمسـتقیم شـوروی در
مذمـت مالانـدوزی را هـم انجـام میدهـد.
بوراتینـو بـا کلیـدی کـه همـراه دارد و کالهی
بـا خطهـای قرمز و سـفید شـناخته میشـود.
بیـن سـالهای  1959تـا  1975فیلمهـای
متعـددی بـا موضـوع بوراتینـو سـاخته شـد.
اما در آنسوی جهان هم بهرهبرداری از
پینوکیو جریان داشت .اقتباسی که از همه
بیشتر جنجالی شد ،فیلمی بود که استودیو
آمریکایی والت دیزنی از کتاب کلودی ساخت و

امروزه اصلیترین تصویری است که از پینوکیو
میشناسیم .والت دیزنی در  1937اولین فیلم
سینمایی انیمیشن خود را با نام «سفیدبرفی و
هفت کوتوله» روی پرده برده بود و موفقیت
تجاری آن باعث شد برای دومین فیلم ،داستان
پینوکیو را انتخاب کند تا از درآمدزایی این کار
هم مطمئن باشد .الگوی اصلی داستان در این
فیلم حفظ شده است ،اما ظاهر و جزئیات دیگر
عوض شدهاند .کاله مخروطی پینوکیو تبدیل
به کاله سنتی «تیرول» با یک پر شده است و
نام پری مو فیروزهای هم پری آبی است .البته
در  1940که این فیلم به نمایش درآمد ،یک
سال از شروع جنگ جهانی میگذشت .درست
موقعی که اقتباسهای جهانی از پینوکیو شدت
میگرفت ،ایتالیا یکی از سه محور اصلی جنگ
بود.
والـت دیزنی شـخصیتی را کـه در فیلم 1940
سـاخته بـود ،بهعنـوان یکـی از کاراکترهـای
کمپانـی خـود ثبـت کـرد و در گوشـه و
کنـار بقیـه آثـار پویانمایـی تـا بـه امـروز آن
را نشـان داده اسـت .کمپانیهـای مرتبـط بـا
دیزنـی ماننـد دریـم ورکـز هـم پینوکیـو را در
فیلمهایـی ماننـد «شـرک» بهعنـوان یـک
شـخصیت فرعـی بـه کار گرفتنـد ،ولـی ایـن
باعـث نشـد کـه دیگـر ملتهـا بـه نوبـه خـود
از ایـن داسـتان اسـتفاده نکننـد .دو سـریال
پویانمایـی ژاپنی در سـالهای  1972و 1976
هـر کـدام بـا  52قسـمت از روی این داسـتان
سـاخته شـد و اقتباسهـای دیگـر بـه حـوزه
فیلمهای ترس�ناکی مانن�د �Pinocchio’s Re
 vengeکشـیده شـد .با ورود فناوری داسـتان
بـاز هـم تغییـر کـرد و Pinocchio 3000
سـاخته شـد کـه در آن پینوکیـو یـک ربات و
ژپتـو یـک مختـرع اسـت.
یکـی از متفاوتتریـن فیلمهایـی کـه بـا
اسـتفاده از این داسـتان سـاخته شـد« ،هوش
مصنوعـی» به کارگردانی اسـتیون اسـپیلبرگ
در سـال  2001اسـت .ایـن فیلـم جـزو
پروژههـای بلندمـدت اسـتنلی کوبریـک بـود

کـه از سـالهای  1970قصـد سـاخت آن را
داشـت ،ولـی پـس از مدتـی طوالنـی در سـال
 1995خـودش آن را بـه اسـپیلبرگ واگـذار
کـرد .در سـال  1999و پـس از مرگ کوبریک،
اسـپیلبرگ کار را آغـاز کـرد .داسـتان در زمان
آینـده میگـذرد؛ دورانـی کـه رباتهـا در
میـان جامعـه انسـانی زندگـی میکننـد .یـک
نمونـ ه ربـات کـه به صـورت پسـربچه سـاخته
شـدهاسـت ،بـه زن و شـوهری داده میشـود
تـا بهعنـوان فرزنـد آنهـا پذیرفته شـود .ربات
کـه دیویـد نـام دارد ،بـه دلیـل نبوغ پروفسـور
سـازندهاش نشـانههایی از هوش -و در سطحی
باالتـر -احساسـات انسـانی دارد و مشـکل از
جایـی آغـاز میشـود کـه رابطـه ایـن ربـات
بـا زن خیلـی شـبیه به کـودکان و مادرانشـان
میشـود .ربـات کودکنمـا داسـتان پینوکیو را
کـه زن از روی کتابـی میخوانـد ،میشـنود
و میفهمـد کـه یـک پـری مهربـان عروسـک
چوبـی را تبدیـل بـه انسـان کـرده اسـت ،پس
میتوانـد او را هـم تبدیـل بـه یک پسـر واقعی
کنـد .ربـات در تمـام ادامـه ایـن فیلـم 140
دقیقـهای بـه دنبـال پـری مهربـان میگـردد.
خانـهای کـه کارلـو کلـودی دوران جوانـیاش
را در آن گذرانـد ،اکنـون بـه نـام خانـه
پینوکیـو نامگـذاری شـده اسـت .او در سـال
 1890درگذشـت و بـا اینکـه میدانسـت
داسـتانهایش مـورد توجـه قـرار گرفتـه
اسـت ،هیچگاه شـاهد شـهرت جهانی پسـرک
چوبـیاش نشـد.
در برخــی از تفســیرهای ادبــی پینوکیــو
نمــادی از یــک قهرمــان کهــن اســت کــه
گــذارش بــه جهنــم میافتــد و بــا تولــدی
دوبــاره از آن خــارج میشــود .امــا در
فرهنــگ عمومــی تماشــاگران میتواننــد او را
بهعنــوان یــک کــودک کــه گناهــی بــه جــز
بازیگوشــی نــدارد ،تصــور کننــد کــه درنهایــت
بــا معصومیــت و خوشقلبــی خــود نجــات
پیــدا میکنــد؛ بازیگوش ـیهایی کــه هرکــس
میتوانــد بــا آن همذاتپنــداری کنــد.
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سینمای جهان

در�ره فیمل ن
سی� ی� بلید ر نا� ساخته ریدیل اساکت
ب

روایت هبوط دوباره انسان
 روزبـه حسـینـی 
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دیگر وقتی باقی نمانده .اگر قرار است دنیای
فردای ما شبیه آنچه در فیلم «بلید رانر» روی
میدهد بشود ،ما تنها پنج سال فرصت داریم.
نیمی از یک دهه تنها زمانی است که باید از
آن استفاده کنیم تا خیابانهایی که هر روز در
آنها تردد میکنیم ،الزاما روی زمین نباشد.
بزرگراههای هوایی ،ماشینهای پرنده و کدهای
تغییردهنده روحیه ،تمای چیزهایی هستند که
طی پنج سال آینده باید به آنها برسیم.
چندی است که تصویری از مجلهای قدیمی
در فضای مجازی دست به دست میشود که
تصور تصویرساز از آینده را نشان میدهد .تصویر
مورد نظر چند دهه پیش تهیه شده و آینده
مورد بحثش ،امروز ماست .البته تصویرسازی که
حرفش شد ،تصور چندان بیراهی هم نداشته
و در اغلب موارد هواپیما و ماشین و تلفن را
درست و صحیح پیشبینی کرده ،اما تصور
ریدلی اسکات از آینده ،که میشود امروز ما،
تفاوت اساسی با واقعیت امروزی دارد.
«بلید رانر» ،فیلمی پاد آرمانشهری است که در
سال  ۱۹۸۲ساخته شده است .پاد آرمانشهر دقیقا
نقطه برابر آن مدین ه فاضلهای است که داستانها و
قصهها ،کارشناسان و فیلسوفان در پی بنا کردن و
رسیدن به آن بودند .فضای این شهرها که اغلب
کالنشهرهایی در محاصره صنعت و فناوری
هستند ،غرق در مصایب و گرفتاریهایی است که
جز با آشوب عظیم نمیتوان از شر آنها خالص
شد ،اما در این میان هستند کسانی که هنوز به
انسان و ذات آن باور دارند .همین عبارتهای کوتاه
شرح ماجرای فیلمی است که در میان یکصد اثر
ماندگار تاریخ سینما قرار گرفته است.

رسالت مامور دکارد

ریک دکارد (هریسون فورد) مامور مخفی است
که ماموریت دشواری بر دوش دارد .مسئولیت
اصلی او شناسایی ،تعقیب و درنهایت دستگیری
رپلیکانتها است .رپلیکانتها موجوداتی هستند
که در ظاهر کامال شبیه انسان معمولی به نظر
میآیند ،اما ژنهای آنها مصنوعی است و برای

همین هم به آنها آدم مصنوعی میگویند.
زمانی که جنگ بزرگ جهانی در آخرالزمان
مورد نظر فیلم ،به پایان میرسد ،منابع زمین
نیز در اثر این جنگ بزرگ از بین رفتهاند .برای
همین سیاره دوستداشتنی انسانها دیگر جای
مناسبی برای زندگی نیست و از همینرو هم
انسانها بار سفر را میبندند و هر کدام راهی
سیارهای میشوند .اما سفر به سیاره دیگر بدون
یار و همراه تقریبا غیرممکن است .برای همین
هم هر انسانی که قصد سفر میکند ،یکی از این
رپلیکانتها را با خود همراه میکند .گره داستان
از اینجا کور میشود که طبق همین سینما
و ادبیاتی که به فیلمها و آثار علمی -تخیلی
میپردازد ،آدمیزاد هرگز نباید به هوش مصنوعی
اعتماد کند .آدم مصنوعیها در سیارههای غریبه
به انسانها خیانت میکنند و راهی سرزمین
اصلی خود یعنی زمین میشوند .از اینجاست
که پلیس و جایزهبگیرهایی مانند ریک دکارد
کارشان آغاز میشود.
در صحنه ابتدایی فیلم هریسون فورد را در
هیبت همیشگی خود میبینیم؛ عاقلهمردی که
بزن بهادر است و از دیوار صاف باال میرود .او
سرش برای دردسر درد میکند و به استقبال
خطر میرود .در آغاز «بلید رانر» هم دنبال
کسی میکند که برای بیننده گنگ است ،مگر
او چه کرده .اما وقتی کمی این تعقیب و گریز
اوج میگیرد ،میفهمیم که مظنون قابلیتهای
فراانسانی دارد .او باید دستگیر شود.
ماجرای این فیلم در متروپلیس لسآنجلس و در
فاصله سالهای  ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۱روی میدهد.
زمانی که اگرچه امروز برای ما چند سال
آینده است ،اما در دهه  80میالدی آیندهای
دستنیافتنی به نظر میآمد .در ادامه یک
گروه مسلح از رپلیکانتها وارد شهر میشوند و
قصد دارند به ساختار تایرل کورپریشن ،شرکت
سازنده آدمهای مصنوعی رخنه کنند.

شاهکاری که جدی گرفته نشد

سال  ۱۹۸۲وقتی «بلید رانر» بر اساس برداشتی
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آزاد از کتاب «آیا آدم مصنوعیها خواب گوسفند
برقی میبینند» ساخته شد ،کمتر کسی گمان
میکرد با شاهکاری از دنیای سینما روبهرو
میشود .این اثر در هفتههای متمادی زمانی
که در سالنهای تاریک سینماها در آمریکا و
بعدا باقی نقاط دنیا اکران شد ،چندان توجهی به
خود جلب نکرد ،اما حرکت رو به اوج و صعود آن
زمانی آغاز شد که در هیاهوی سالهای دهه 80
نگاهها کمکم به سمت آن جلب شد.
موسسه فیلم آمریکا این اثر را شایسته حضور در
میان  ۱۰۰فیلم برتر تاریخ سینما خواند و روزنامه
گاردین وقتی نظرسنجی پیرامون آن برگزار کرد،
مشخص شد که بسیاری از دانشمندان و اهالی
علم و دانش« ،بلید رانر» را بهتریم فیلم تاریخ
سینما مینامند .همین اظهار نظرها موجب
شد که مردم تا دیر نشده به سالنهای تاریک
بروند و شاهد تالش انسان فردا برای زیستن بر
سرزمین کهن باشند .کار «بلید رانر» تا آنجا
پیشرفت کرد که امروز در مدارس فیلمسازی آن
را تدریس میکنند و بر اساس آن اصول را به
هنرجویان آموزش میدهند.
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آدمهای مصنوعی چه خوابی میبینند

این فیلم برداشتی آزاد از کتاب «آیا آدم
مصنوعیها خواب گوسفند برقی میبینند» است.
فیلیپ کی .دیک این اثر را نوشته و در آن دنیای
آخرالزمان را ترسیم کرده که پیشرفتهای بشر
جا را برای زیستن تنگ کرده .آنقدری که حتی
گریز به سیاره دیگر هم چارهساز نیست.
طبیعی است که داستان کتاب ،جزئیات بیشتری
را نسبت به فیلم برای بیننده ترسیم میکند و
سرگشتگیها عمق بیشتری در میان صفحههای
کاغذی دارند .در کتاب سالهای وقوع حوادث
مربوط به  ۱۹۹۲است که بعدها در نسخههای
جدیدتر این زمان به سال  ۲۰۲۱موکول شد.
نویسنده فجایع رویداده در کتاب را آنقدر زنده
و نزدیک میبیند که نام آینده و پیشگویی بر
آنها نمیگذارد .بحران هویت ،آنجا که انسانها
به ماهیت خود شک میکنند ،به اینکه نکند
آنها هم یکی از رپلیکانتها با هوش مصنوعی
و ساخته دست دیگری باشند ،یکی از مهمترین
مضامین کتاب و به تبع آن فیلم است .تردید در

شناسایی و بازشناسی امر درست و اخالقی دیگر
چالشی است که نویسنده و بعدا کارگردان پی 
ش
روی مخاطب قرار میدهد.
قهرمان اثر باید انسانهای واقعی را از مدلهای
مصنوعی شناسایی و نوع تقلبی و دروغین را
بازداشت کند ،اما ماجرا به همین سادگی نیست.
انسانهایی با هوش مصنوعی ،آنها که مانند ما
نیستند ،ساخته دست و زاده تفکر انسانهای
عادی هستند و برای همین هم بیشترین
شباهت را با آدمیزاد عادی و معمولی دارند .راه
شناسایی آنها اصال ساده نیست .تنها از طریق
آزمون همدلی و با سنجیدن حس همدردی
است که میتوان فهمید کدام واقعی و کدام
مصنوعی هستیم.
در دنیای فیلیپ دیک ،نویسنده کتاب ،ابزاها و
وسایلی معرفی میشود که شاید یادآور تصاویر
قدیمی و تصورات انسانهای آن دوره از زندگی
در دنیای جدید باشد .مثال اولین چیزی که به
ذهن هر آدم دهه هشتادی میرسید ،البد حضور
و وفور ماشینهای پرنده بود و اصال هم تفاوتی
برای آنها نداشت که ترافیک اعصاب خردکن
است ،چه در بزرگراهی روی زمین و چه در
خیابانی فرضی روی آسمان .اما در «بلید رانر»
این فضا را به تکرار میبینیم ،ولی دستگاهها و
وسایل و پیشرفتهای مورد نظر به ماشینها و
مسیر آمد و شد آنها خالصه و منتهی نمیشود.
دستگاه روحیهساز یکی از اصلیترین چیزهایی
است که در «بلید رانر» میبینیم.
هرچند تصور سازندگان از کامپیوترهای پیشرفته
امروزی چیزی شبیه همان سیستمهای ناتوان
و الکن دهه ۹۰میالدی است ،اما دستگاه
روحیهساز یکی از مهمترین وسایلی است که
با آن آشنا میشویم .کاربر با دادن کدی خاص
به این دستگاه روحیه انسان را تنظیم میکند.
بهعنوان مثال کدی برای ایجاد اشتیاق برای
تماشای تلویزیون وجود دارد .با استفاده از
این کد میل تماشا فارغ از محتوای برنامههای
تلویزیونی ایجاد میشود و انسان پیشرفته ،مات
و هیپنوتیزم جعبه جادو ،ذهن و فکرش را به

نورها و تصویر مغشوش آن کرایه میدهد.

سایرب پانک ،در جستوجوی درمان
دردهای بیدوا

آثار علمی -تخیلی ،آنها که آینده را ترسیم
میکنند یا گذشته را بر اساس تصورات خود
میچینند ،دستهها و گروههای مختلفی دارند و
در میان آثار ادبیات و سینما این دستهها از سوی
سازندگان رعایت میشود .یکی از محبوبترین
زیردستهها یا همان ساب ژانرها ،سایبرپانکها
هستند .دستهای که کلیدواژه آن داستانهای
پاد آرمانشهری است .جایی که پیشرفتها
منجر به وقوع فاجعه میشوند و آخرالزمانی مملو
از فناوری را رقم میزنند ،اما جایی برای زندگی
در آنجا نیست.
پیشرفتهای مبتنی بر فناوری در این دنیا
موجب ازهمگسیختگی نظم اجتماعی میشود.
ارتباطات میان فردی در این دنیا دچار تحوالت
عظیمی میشود که بازگرداندن آن به دنیای
قبل ،عمال غیرممکن به نظر میرسد .هکرها،
خرابکاریهای آنها و هوش مصنوعی که عنان
ازکف انسان گرفته و خود علیه سازنده شورش
کرده ،از دیگر ترجیعبندهای آثار علمی -تخیلی
در دنیای سایبر پانکها هستند .کارشناسان و
منتقدان زیادی بر این باورند که «بلید رانر»
مترقیترین و عمیقترین فیلم در میان این
دسته است.
فیلیـپ کی دیـک ،نویسـنده کتابی کـه «بلید
رانـر» بـه آن متکـی اسـت ،تنهـا  20دقیقـه
اول فیلـم را دیـد و پیـش از پایـان کار چشـم
از جهـان فـرو بسـت و هرگـز اثـر تصویـری و
زنـدهای از کتاب دوستداشـتنیاش مشـاهده
نکـرد .امـا در عـوض این فیلم را شـخصیترین
و دوستداشـتنیترین فیلـم ریدلـی اسـکات
خواندهانـد کـه اگرچه اکـران آن بـا یکی دیگر
از بهتریـن آثار سـینمای علمـی -تخیلی یعنی
«ای .تـی» همزمـان شـد ،امـا مـرور زمـان،
ن کرد تا
ارزشهـای آن را بـرای دنیای امـروز نمایا 
باشـند.
آنکـه از فـردای بیهـمدردی بر حذر
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آشنا� ب� راههای سالمت ماندن ب�ای پشت ی ز
م� ی ن
نش�ها
ی

سالمت

با کدام ورزش الغر شوم؟
 الهـه فخـریان 
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تی آر ایکس

مدام پشت سیستم نشستن باعث شده
چند کیلو اضافه وزن پیدا کنید و حاال
دنبال پیدا کردن یک راهحل ورزشی
برای خالص شدن از شر این چاقی
هستید؟ مدتهاست از اضافه وزن
موضعی در ناحیه شکم و پهلو و ...رنج
میبرید و میخواهید با افزایش فعالیت
بدنیتان اندامی متناسب داشته باشید؟
شاید هم وقتی روی ترازو میروید ،از
وزنتان راضی هستید ،یا وقتی جلو آینه
قرار میگیرد ،با تصویر خودتان مشکلی
ندارید ،ولی میخواهید ورزش کنید تا
جلوی اضافه وزن را در آینده بگیرید؟
در این شرایط سراغ چه نوع ورزشی
میروید؟ شاید تا چند سال پیش فقط
ایروبیک و بدنسازی مطرح بود ،ولی
امروز انواع و اقسام کالسهای ورزشی
از زومبا گرفته تا تیآر ایکس و یوگا و...
در باشگاهها برگزار میشود و حاال سوال
اینجاست که کدامیک از این ورزشها
زودتر میتواند شما را به هدفتان برساند
و اندامی متناسب برایتان بسازد؟

ورزش کـردن بـا طنـاب ایـن روزهـا محبـوب
نشـده ،بلکـه از قـرن  19میلادی روی بـورس
بـوده اسـت .امـا اولیـن بار رنـدی هتریـک ،تکاور
نیـروی دریایـی آمریکا ،بـود که حرکات ورزشـی
 Total Resistance eXerciseرا ابـداع کـرد.
اصـول کلـی ایـن ورزش شـامل انجام یکسـری
حـرکات بدنـی همراه با تسـمه و بندهـای خاص
اسـت و ورزشـکار بـرای انجام این حـرکات باید از
نیـروی بدنـیاش کمک بگیـرد .اما مسـئله اصلی
اینجاسـت کـه تـی آر ایکـس بهتنهایـی شـاید
نتوانـد منجـر به کاهـش وزن دلخواه شـود و الزم
اسـت که حتما در کنار تـی آر ایکس ،یک ورزش
هـوازی ازجملـه پیـادهروی ،دویـدن و تردمیـل را
هـم امتحـان کنید تا بتوانیـد بـه وزن دلخواهتان
برسـید .یکی از فواید اصلی این ورزش این اسـت
کـه بـه شـما کمـک میکنـد بدنـی انعطافپذیر
پیـدا کنید و همچنین تعادل بدنیتان به شـکلی
قابـل مالحظـه افزایش پیـدا کند.
ی آر ایکـس این
یکـی دیگـر از محاسـن ورزش تـ 
اسـت کـه ورزشـکار را کمتر از سـایر فعالیتهای
بدنـی در معـرض خطر آسـیبهای ورزشـی قرار
میدهـد ،چـون در ایـن نـوع فعالیـت ورزشـی ما
فقـط با نیـروی بـدن خود ورزشـکار و یکسـری
تسـمه یـا طنـاب طـرف هسـتیم و از وزنـه و...
خبـری نیسـت .البته تصـور نکنید که چـون قرار
نیسـت در ایـن ورزش دنبـل بزنید ،تـی آر ایکس
تاثیـری روی افزایـش حجـم عضالتتـان نـدارد،
چـون مطالعاتـی کـه اخیـرا انجـام شـده ،نشـان
داده اسـت ایـن فعالیـت ورزشـی میتوانـد تـوان
عضالنـی ورزشـکار و حجـم ماهیچههـای او را به
سرآمد /شماره بیستونهم /آبان نود و پنج 117

انـدازه ورزشهـا و تمرینهایـی کـه با وزنـه انجام
میشـود ،بهبـود بدهـد و از این نظر کاملا با وزنه
زدن قابـل رقابت اسـت.
اگر پیش از این آسیبی به کمرتان وارد شده
است ،حتما پیش از شروع ورزش تی آر ایکس،
با یک متخصص پزشکی ورزشی مشورت کنید تا
معاینات کامل برای شما انجام شود و ببینید که
آیا اصال برای انجام تی آر ایکس آماده هستید یا
خیر .فراموش نکنید که این ورزش به نیروی زیادی
در ناحیه میانتنه نیاز دارد و به کمر و شکم فشار
میآورد .همچنین اگر قصد الغر شدن دارید ،عالوه
بر تمرکز بر ورزش تی آر ایکس ،یک فعالیت بدنی
هوازی را نیز شروع کنید.

زومبا

در حـال حاضـر زومبـا یکـی از محبوبتریـن
برنامههـای فیتنـس و تناسـب انـدام در دنیـا
محسـوب میشـود کـه توسـط یـک کلمبیایـی
در طـول سـالهای  1990ابـداع شـده و در آن
علاوهبـر یکسـری حـرکات مـوزون ،حرکاتـی
نظیر اسـکات و النژ و ...نیز گنجانده شـده اسـت.
هماکنـون بیـش از  15میلیـون نفـر در بیـش از
 180کشـور دنیـا بهطـور هفتگـی در کالسهای
آمـوزش زومبـا شـرکت میکننـد .بهرهگیـری از
حـرکات موزون و پرانرژی بودن این ورزش یکی از
دالیـل اصلی محبوبیـت روزافزون این نوع فعالیت
بدنـی بیـن مـردم اسـت ،چـون بیشـتر از اینکه
شـبیه ورزش باشـد ،یـک نـوع سـرگرمی مفرح و
شـادیبخش اسـت .زومبا جزو ورزشهای هوازی
یـا ایروبیک تقسـیمبندی میشـود .بااینحال اگر
میخواهیـد در ایـن ورزش بـه موفقیـت برسـید،
باید عضلات قوی و انعطافپذیری باالیی داشـته
باشید.
 118سرآمد /شماره بیستونهم /آبان نود و پنج

زومبـا میتواند انتخابـی خوب برای افرادی باشـد
کـه قصـد چربیسـوزی و کاهـش وزن دارنـد،
چـون کالریسـوزی بـه دنبـال انجـام حـرکات
زومبـا نسـبتا باالسـت .بهعنـوان مثـال شـما
بـا انجـام  15دقیقـه حـرکات زومبـا میتوانیـد
چیـزی حـدود  150کالـری بسـوزانید .بااینحال
پیـش از شـروع ایـن ورزش برای رسـیدن به وزن
ایـدهآل بایـد یکسـری نـکات را بهدقـت رعایـت
کنیـد ،بهخصـوص اگـر دچـار بیماریهایی نظیر
بیماریهـای قلبـی و عروقـی و دیابـت و دردهای
مفصلـی هسـتید .در شـرایطی که فرد بـه دیابت
مبتلا باشـد ،یـا از سـایر بیماریهـای متبولیک
رنـج ببـرد ،یـا آسـیبی در زانو ،مچ پـا و ...داشـته
باشـد ،میتوانـد انـواع دیگـر ورزش زومبـا مثـل
زومبـای طالیی یا گلـد یا زومبای آبـی را امتحان
کنـد .همچنیـن داشـتن کفـش مناسـب بـرای
انجـام حـرکات زومبـا از اهمیت باالیـی برخوردار
اسـت ،چـون این ورزش هم شـدت باالیـی دارد و
هم ترکیبـی از حرکات جانبی مکرر دارد .بنابراین
موقـع ورود بـه کالس زومبا باید کفش مخصوص
پیادهرویتـان را کنار بگذاریـد و از یک کفش نرم
اسـتفاده کنیـد تـا به خودتـان آسـیب نزنید.

حلقه

تقریبـا همـه مـا در کودکـی هوالهـوپ داشـتیم
و اصلا فکـر نمیکردیـم کـه بازیچـه دوران
کودکیمـان امـروز تـا ایـن انـدازه محبوب شـود.
البتـه این محبوبیت نـه فقط بین کـودکان ،بلکه
بیـن بزرگترهایـی دیـده میشـود که از مشـکل
چاقـی و اضافـه وزن موضعـی رنـج میبرنـد و
میخواهنـد بـا حلقـه زدن ،پهلو و شـکمی صاف
و متناسـب داشـته باشـند .حلقه زدن مثل خیلی
از ورزشهـای دیگـر ازجملـه پیـادهروی ،دویدن،

اسـتفاده از تردمیـل ،حرکات موزون و ...در دسـته
ورزشـههای ایروبیـک طبقهبنـدی میشـود و
اگـر بـا شـدت و زمـان کافـی انجـام شـود ،مثـل
هـر ورزش هـوازی دیگـری میتوانـد به سـوزانده
شـدن چربیهایـی کمک کنـد که اطراف شـکم
و پهلویتـان تجمـع پیـدا کردهاند .حلقـه زدن اگر
قرار اسـت منجر بـه کاهش اندازه دور کمر شـود،
باید با شـدت مناسـب انجام شـود ،یعنی مثل هر
نـوع ورزش هـوازی دیگـری تعداد تنفس شـما و
ضربـان قلبتـان را در دقیقه باال ببـرد .بهطوریکه
وقتـی در حـال حلقـ ه زدن هسـتید ،نتوانیـد
بهراحتـی صحبت کنیـد و باید چنـد دقیقه صبر
کنیـد و نفس بگیرید تـا بتوانید حرف بزنید .البته
بهتر اسـت از ابتدا با این شـدت شـروع به ورزش
نکنید ،بلکـه به مرور ،زمان و شـدت حلقه زدن را
بـاال ببریـد و بـه  200تا  300دقیقـه در هر هفته
برسـانید .هـر چند توصیـه بهتر این اسـت که به
جـای تمرکـز روی حلقـه زدن ،سـایر ورزشهای
هـوازی را نیـز بـا ایـن فعالیت بدنی همـراه کنید.

پیالتس

حرکات ورزشـی پیالتس اولین بـار در اوایل قرن
بیسـتم میالدی توسـط جوزف پیالتس ابداع شد
و بهسـرعت در جهـان ،بهویـژه کشـورهایی مثـل
آمریـکا و کانـادا ،رواج پیـدا کـرد ،بهطوریکـه
بـر اسـاس آمارهـای منتشرشـده تا سـال 2005
میلادی بیـش از  11میلیـون نفـر در آمریـکا به
ایـن ورزش میپرداختنـد و تـا آن زمـان 14000
مربـی بهطـور حرفـهای بـه آمـوزش پیالتـس در
این کشـور مشـغول بودند.
جـوزف پیالتـس پژوهشگـر فرهنـگ ورزشـی
بـود و در خانوادهای ورزشـکار در موشـن گالدباخ
آلمـان بـه دنیـا آمد .پـدر او یک ژیمناسـتیککار

شناختهشـده بـود کـه جوایـز جهانی نیز کسـب
کـرده و مـادرش طبیعتگـرا بـود .او از دوران
کودکـی بـا انـواع و اقسـام ورزشهـای شـرقی و
غربـی ازجملـه مدیتیشـن و یوگا ،ژیمناسـتیک،
بوکس ،کشـتی و ورزشهای سـنتی یونانی آشـنا
شـد .پیالتس در کتـاب خود با عنوان «بازگشـت
بـه زندگـی از طریق کنترولـوژی» پیالتس را هنر
انجـام یکسـری حـرکات کنترلشـده معرفـی
میکنـد کـه بایـد بهعنـوان تمریـن ورزشـی و
نـه یـک روش درمانـی در نظـر گرفتـه شـود .او
میگویـد بـا انجـام حـرکات پیالتـس بـه مـرور
انعطافپذیری و اسـتقامت کل بدن بـاال میرود و
ایـن ورزش نیازمند توجه به شـیوه تنفس ،تمرکز
بـر ناحیه مرکزی بدن ،بهبـود هماهنگی عضالت
و افزایـش تعـادل بدن اسـت.
حـرکات ورزشـی پیالتـس یکـی از بهتریـن
فعالیتهـای بدنـی اسـت کـه بـه افـراد چـاق یا
دارای اضافـه وزن یـا آنهایی توصیه میشـود که
از درد کمـر و ضعف عضالت شـکمی رنج میبرند
و هـر چنـد به خودی خود نمیتوانـد کاهش وزن
شـدیدی ایجـاد کنـد ،امـا بسـته به شـدت انجام
حـرکات ورزشـی ،میتوانـد بـه چربیسـوزی
کمـک کنـد .تخمیـن زده میشـود کـه فـرد بـا
انجـام حـرکات پیالتس در سـطوح پیشـرفته در
هـر پنـج دقیقـه ،حـدود  30کالـری میسـوزاند.
بنابرایـن انجـام مداوم ایـن ورزش به انـدازه  30تا
 60دقیقـه در روز میتوانـد بـه شـما کمـک کند
تـا چیزی حـدود  150تـا  300کالری بسـوزانید.
امـا توجـه داشـته باشـید که ایـن کالریسـوزی
منحصـر به زمانی اسـت کـه حـرکات پیالتس با
شـدت بـاال انجـام شـود ،وگرنـه مبتدیهایی که
تازه پیالتس را شـروع کردهانـد ،تغییرات چندانی
در تعـداد ضربـان قلـب و درنتیجـه چربیسـوزی
تجربـه نمیکنند.
اگـر به دلیل درد مفاصل امکان پیـادهروی ندارید،
یـا عـادت بـه ورزش نداشـتید و در حـال حاضـر
آمادگـی بدنتـان پاییـن اسـت و اگـر میخواهید
نقـص گـودی کمرتان را جبـران کنیـد ،در انجام
پیالتـس شـک نکنید.
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سه سوته بخواب!

 .2از روغنهای گیاهی
استفاده کنید
استفاده از روغنهای گیاهی
یا آروماتراپی (رایحه درمانی)،
روشی ساده ،طبیعی و درمانی
برای تجربه یک خواب راحت
و بدون مشکل است.

 .4برنامه منظمی برای
خوابیدن داشته باشید
سعی کنید انجام کارهایتان را به
روز موکول کنید .با این کار هم
خودتان احساس میکنید که انرژی
بیشتری برای انجام کار دارید و هم
شبها میتوانید راحتتر بخوابید.

 .6گوسفندها را نشمرید!
اگر بعد از اینکه  20دقیقه از رفتنتان به
تحت گذشته خوابتان نمیبرد ،به جای اینکه
دراز بکشید ،بهتر است بلند شوید و از تخت
بیرون بیایید .البته بهتر است سراغ تلفن همراه
و رایانه شخصی و تلویزیون و ...نروید ،بلکه
کتاب بخوانید ،یا مجلهای ورق بزنید ،یا هر کار
دیگری که به نور کمی احتیاج داشته باشد.

 .8دعا کنید
قبل از خواب چند نفس عمیق بکشید،
چند دقیقه تمرکز و دعا کنید .نکات خوب
روزی را که گذراندهاید ،بهخاطر بیاورید و
بهخاطر آن خدا را شکر کنید .این کار ذهن
و بدنتان را در حالت تعادل قرار میدهد و
باعث آرامش و خواب خوب میشود.
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 .1دمای اتاق را بهدرستی
تنظیم کنید
برای تجربه یک خواب راحت و
بدون وقفه در طول شب دمای
اتاقتان را بین 15تا  23درجه
سانتیگراد تنظیم کنید.
 .3از خوردن شکر
و کربوهیدرات قبل از خواب
اجتنابکنید
سعی کنید قبل از خواب از خوردن قند و شکر
و غذاهای شیرین ،آبمیوه و میوه خودداری
کنید ،چون با این کار قند خون افزایش
پیدا میکند و انرژی بدن بیشتر میشود.
درنتیجهممکناستاحساسگرسنگی
در طول شب شما را از خواب بیدار کند.
 .5از مواد غذایی حاوی
مالتونیناستفادهکنید
مالتونین یکی از کلیدیترین مواد طبیعی است
که باعث تنظیم سیکل خواب میشود .بنابراین
خوردن میوهها و کربوهیدراتهای حاوی
مالتونین یا دارای اسیدآمینه تریپتوفان که منجر
به افزایش مالتونین در بدن میشود ،میتواند
خواب راحت و آرامی را برای شما رقم بزند.
.7حمامدتوکسبگیرید
به جای اینکه سریع دوش
بگیرید ،بهتر است شبها
داخل وان حمامتان روغنهای
گیاهی و ...بریزید و کمی توی
آب بمانید تا خستگی و مواد
زاید را از بدنتان دفع کنید.
.9ماهیچههایتانرا
تمرینبدهید
تمرین دادن ماهیچههای بزرگ
در طول روز ،بهویژه عضالت پا،
شما را از نظر جسمی خسته
میکند و درنتیجه راحتتر
میتوانید به خواب بروید.

 .10درست غذا بخورید
استفاده از مواد غذایی
حاوی منیزیم و
ویتامین ب 6کمخوابی
را رفع میکند.
 .11ذهنتان را خالی کنید
 30دقیقه قبل از اینکه زمان
خوابتان برسد ،شروع به خواندن
یک کتاب خوب آرامشبخش،
یک رمان ساده ،یا یک کتاب دعا
کرده و با این کار ذهنتان را برای
داشتن خواب راحت تخلیه کنید.

 .13بعد از ساعت  12شب
از کافئین استفاده نکنید
برای تنظیم سیکل خواب،
هرگز بعد از نیمهشب از مواد
غذایی یا نوشیدنیهای حاوی
کافئین استفاده نکنید.

 .15چای بابونه بنوشید
نهتنها استفاده از
نوشیدنیهای گرم
قبل از خواب شما را
خوابآلوده میکند ،بلکه
نوشیدن چایهای گیاهی
بدون کافئین دارای اثر
آرامشبخشی در بدن است.
 .17از مکمل منیزیم
استفاده کنید
با استفاده از مکملهای منیزیم
میتوانید راحتتر بخوابید.

 .19برای خرید یک تشک
خوب پول خرج کنید
همه این توصیهها در صورتی که
تختخواب و تشک خوبی نداشته باشید،
بیتاثیر هستند! سالمت شما به داشتن
خواب راحت در طول شب وابسته است.
بنابراین با استفاده از یک تشک نامناسب
خوابتان را دچار چالش نکنید.

 .12وسایل الکترونیکی را
با خودتان به تخت نبرید
تلویزیون و رایانه شخصی و...
را در اتاق خواب نگه ندارید.
نیم ساعت قبل از زمان خواب،
وسایل الکترونیکیتان را خاموش
کنید تا به بدنتان نشان دهید
که زمان خواب رسیده است.
 .14خاطراتتان
را بنویسید
قبل از اینکه برای خوابیدن آماده
شوید ،وقایع ناراحتکننده یا سختی را
که در طول روز برایتان اتفاق افتاده،
در یک دفترچه یادداشت کنید .این
کار نوعی روش درمانی برای خالی
کردن مغز و خواب راحتتر است.
 .16آفتاب بگیرید
اگر صبحها در معرض
نور طبیعی خورشید قرار
بگیرید و بیدار شوید،
هم سطح مالتونین و
هورمون کورتیزول و
هم ساعت بیولوژیکی
بدنتان تنظیم میشود.
 .18از مکملهای طبیعی
خوابآور استفاده کنید
اگر دچار مشکل کمخوابی هستید،
میتوانید از مکملهای طبیعی مانند
سنبلالطیب ،گل ساعتی و مالتونین
استفاده کنید .اما مصرف این مکملها
باید محدود باشد و اگر احساس میکنید
مشکلتان چند هفته است که ادامه دارد،
با پزشک متخصص مشورت کنید.
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اخبار خارجی

نوسانات شدید اقتصادی
کشــف جدیــد تلســکوپ بـه دلیـل تغییـرات
آبوهوایـی در کره زمین
هابــل

1

تلسـکوپ مشـهور فضایی ناسـا
بهتازگـی توانسـته قسـمتی
کوچـک از بقایـای یـک سـتاره
عظیمالجثـه در حال گسـترش
را کشـف کنـد کـه بـه گفتـه
محققـان بیـش از هشـت هـزار
سـال قبل منفجر شـده و از بین
رفتـه اسـت .ایـن سـحابی کـه
توسـط تلسـکوپهابل کشـف
شـده اسـت ،ویـل نـام دارد و
از مشـهورترین سـحابیهای
بهجامانـده از یـک ابرنواختـر
اسـت و نام آن از ساختار ظریف
و رشـته ماننـدش گرفته شـده
اسـت .محققان سـازمان فضایی
ناسـا میگوینـد ایـن سـحابی
کـه از نظـر انـدازه شـش برابـر
مـاه بزرگ اسـت ،حـدود 1500
سـال نوری از کـره زمین فاصله
دارد .سـحابی ویـل سـاختاری
رشـتهای دارد و بخشـی از حلقه
دجاجه محسـوب میشـود و در
محدوده رصدی ستارهشناسـان
قـرار نـدارد و بـه همیـن دلیـل
تنهـا راه آشکارسـازی آن
عکسبرداریهـای نجومـی
اسـت .سـحابی ویل از یک پرده
گازی عظیم تشـکیل شـده و از
انفجـار یک سـتاره در قالب یک
ابرنواختر به وجود آمده اسـت.
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بانـک جهانـی در گزارشـی
جدیـد اعلام کـرده اسـت که
تـا  15سـال دیگـر میلیونهـا
نفـر از سـاکنان شـهرهای
مختلـف در جهـان در شـرایط
بـد اقتصـادی بـه سـر خواهند
بـرد و ایـن وضعیـت نتیجـه
مسـتقیم تغییـرات آبوهوایی
در کـره زمیـن اسـت .بنـا بـر
ایـن گـزارش ،رشـد سـریع
شـهرها ،بهویژه در کشـورهای
در حـال توسـعه ،باعـث شـده
زیرسـاختها تـا حـدود زیادی
نادیـده گرفتـه شـود و ایـن
مسـئله با افزایش احتمال بروز
تغییـرات آبوهوایـی در ایـن
مناطـق رابطـه مسـتقیم دارد.
آمارهـا نشـان میدهـد کـه در
حـال حاضر از هـر هفت نفری
کـه روی کـره زمیـن زندگـی
میکننـد ،یـک نفـر درآمـدی
کمتر از  25/1دالر در روز دارد
و ایـن معادل یـک میلیارد نفر
از جمعیـت دنیاسـت .حـاال بر
اسـاس گـزارش جدیـد بانـک
جهانـی اگـر تـا سـال 2030
برنامـهای جـدی بـرای مقابلـه
بـا بالیـای طبیعـی حاصـل از

تغییـرات آبوهوایـی تدویـن
نشـود و به اجـرا درنیایـد ،این
رقـم بهشـدت افزایـش خواهد
یافـت .محققـان معتقدنـد بـا
سـرمایهگذاری در زمینـه
پیشگیـری از ایجـاد تغییرات
آبوهوایـی ،بهویـژه بـاال آمدن
سـطح آب دریـا در مناطـق
مختلـف ،میتـوان هزینههـای
ناشـی از بالیـای طبیعـی را به
شـکل قابـل توجهـی کاهـش
داد .بـرآورد بانـک جهانـی
این اسـت کـه سـرمایهگذاری
در ایـن زمینـه سـاالنه یـک
تریلیـون دالر هزینـه دارد.

التهـاب ،آتـش افرسدگـی
را تیـز میکنـد

3

التهـاب مزمـن در جریان خون
درسـت مثـل بنزینی کـه روی
آتـش ریختـه میشـود ،آتـش
افسـردگی را تیزتـر کنـد .ایـن
نتیجـه تازهتریـن تحقیـق
دانشـمندان دانشـگاه رایـس
و اوهایـو اسـت کـه در شـماره
اخیـر American Journal
 .of Psychiatryمنتشـر شده
اسـت .ایـن پژوهش با بررسـی
 200مقالـه منتشرشـده بـا
موضـوع افسـردگی و التهـاب
انجام شـده اسـت .کریسـتوفر
فاگونـدس ،دسـتیار پروفسـور
روانشناسـی و از اعضـای ایـن

گـروه تحقیقاتـی میگویـد که
در ایـن پژوهـش روی تاثیـر
اسـترس بر سیسـتم ایمنی که
میتوانـد بـر سلامت مغـزی
اثر بگذارد ،تمرکز شـده اسـت.
ایـن محققـان میگوینـد در
افـرادی کـه دچـار افسـردگی،
بهویـژه از نـوع مزمـن آن،
هسـتند ،سـطح دو فاکتـور
التهابـی تحـت عنـوان CRP
و  IL-6افزایـش یافته و سـطح
آن در بـدن افـراد افسـرده تـا
 50درصـد بیشـتر از افـرادی
اسـت که عالیمی از افسـردگی
ندارند.

پنجرههایـی کـه مولـد
بـرق میشـوند
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محققـان در پژوهشـگاه ملـی
لـس آالمـوس بهتازگـی
توانسـتهاند بـا اسـتفاده از
فنـاوری کوآنتومـی صفحـات
نازکـی را طراحـی و تولیـد
کننـد کـه میتوانـد بـرق
خورشـیدی را بـه شـکل
کاملا اقتصـادی و از طریـق
پنجرههـای سـاختمان تولیـد
کنـد .ایـن فناوری بـرای اولین
بار اسـت که در جهان سـاخته
و مـورد آزمایـش قـرار گرفتـه
اسـت .این محققـان میگویند
اگـر تمـام سـطح بامهـای
سـاختمانهای بلندمرتبـه در

شـهرهای مختلـف مجهـز بـه
سیسـتم تولیدکننـده بـرق از
نور خورشـید شـوند ،همچنان
بـرق تولیدشـده متناسـب بـا
نیـاز سـاختمان نخواهـد بـود
و درنهایـت تنهـا راهـی کـه
میتوانـد بـه شـکل اقتصـادی
برق مـورد نیاز یک سـاختمان
را تولیـد کنـد ،اسـتفاده از
فنـاوری کوانتومی بـرای تولید
بـرق با اسـتفاده از نوری اسـت
کـه بـه پنجرههای سـاختمان
تابیـده میشـود .دکتـر
ویکتـور کلیـماف ،متخصـص
نانوتکنولـوژی و سرپرسـت این
تیـم تحقیقاتـی ،میگویـد :تـا
امـروز پژوهشهـای زیـادی
بـرای تولید فناوری کـه بتواند
انـرژی را از شیشـه جذب کند،
انجـام شـده اسـت ،امـا تولیـد
بـرق بـه صـورت اقتصـادی
از ایـن شیشـهها مسـتلزم
تیـره شـدن آنهاسـت کـه
درنتیجـه کارایـی خـود را از
دسـت میدهنـد .بنابرایـن
تنهـا راهـی کـه میتـوان بـر
اسـاس آن انـرژی تابیدهشـده
بـه شیشـه را بـه بـرق تولیـد
کـرد ،بـدون اینکـه الزم
باشـد ماهیـت شیشـه تغییـر
پیـدا کنـد ،ایـن اسـت کـه از
فنـاوری نیمهرسـانای نقـاط
کوانتومـی اسـتفاده کـرد تـا
فقـط بخـش قابـل تولیـد برق
از نـور خورشـیدی کـه بـه
شیشـه تابیـده اسـت ،جـذب
شـود و مـورد اسـتفاده قـرار
گیـرد .ایـن محققـان کـه
بهتازگـی توانسـتهاند بـه ایـن

فنـاوری دسـت پیـدا کننـد،
در حـال حاضـر روی تولیـد
صفحـات تبدیلکننـده انـرژی
کار میکننـد کـه  14سـال
عمـر داشـته و ضریـب تبدیـل
انـرژی توسـط آنهـا چیـزی
معـادل شـش درصـد باشـد.
جالـب اسـت که ایـن صفحات
کوانتومـی کـه میتواننـد نـور
خورشـید را بـه بـرق تبدیـل
کننـد ،ایـن امـکان را دارند که
روی هـر نـوع شیشـهای نصب
شـوند و اسـتفاده از آن در کنار
مجهـز کـردن پشـت بامهـا به
صفحـات تبدیلکننـده انـرژی
میتوانـد تولیـد بـرق را در
سـاختمانها افزایـش دهـد.

استرس در کودکـی و
بیامر شدن در بزرگسالی

5

محققـان دانشـگاههـاروارد در
تازهتریـن بررسـی خـود اعالم
کردهانـد کـه گذرانـدن دوره
کودکـی در شـرایط اسـترسزا
منجـر بـه افزایـش احتمـال
ابتلای فـرد بـه بیماریهـای
مزمـن ازجملـه بیماریهـای
قلبـی و عروقـی و دیابـت در
دوران بزرگسـالی میشـود.
ایـن محققـان با انجام بررسـی
روی بیـش از  6700کـودک
انگلیسـی ،ایـن نتیجـه را
اعلام کـرده و میگوینـد
تفاوتـی نمیکنـد کـه فـرد
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در دوران بزرگسـالی خـود
شـغل یـا زندگـیای بـه دور
از اسـترس داشـته باشـد
یـا خیـر ،چـون اسـترس در
دوران کودکـی تاثیـر خـود
را بـر دوران بزرگسـالی فـرد
گذاشـته و منجـر بـه افزایـش
ریسـک او بـرای ابتلا بـه
بیماریهـای مزمـن میشـود.
اگرچـه ایـن محققـان تنهـا
توانسـتهاند وجـود ایـن رابطـه
مسـتقیم را اثبـات کننـد،
امـا هنـوز بررسـیها بـرای
پیـدا کـردن علـت چنیـن
رابطـهای میان اسـترس دوران
کودکـی و بیماریهـای دوران
بزرگسـالی ادامـه دارد.

بـدون قـرص بـا گجـت
آرام بخوابیـد

6

محققـان انگلیسـی دانشـگاه
کمبریـج موفـق بـه سـاخت
گجت هوشـمندی شـدهاند که
بـا شبیهسـازی امـواج صوتـی
موجـود در محیط جلـوی وارد
شـدن صـدای اضافـی را بـه
اتـاق خـواب میگیـرد و بـه
بهبـود خواب افـرادی که دچار
مشـکل کمخوابـی و بیخوابی
هسـتند ،کمـک میکنـد.
مطالعاتـی کـه در گذشـته
انجـام شـده ،نشـان داده کـه
عکسالعمـل افـراد در زمان به
خـواب رفتـن بـا هـم متفاوت
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اسـت .گروهی از افراد هسـتند
کـه فقـط در محیطـی کاملا
سـاکت و بـه دور از صداهـای
اضافـی میتواننـد بـه خـواب
برونـد و دسـته دوم افـرادی
هسـتند کـه بـرای خوابیدن به
صداهـای اضافی ماننـد صدای
رادیـو یا تلویزیـون ،صدای آرام
کولـر و ...نیـاز دارنـد .بر همین
اسـاس ،ایـن گـروه تحقیقاتـی
موفـق شـده اسـت گجتـی را
طراحـی کنـد کـه صداهـای
مزاحمـی را کـه بیـرون از اتاق
وجـود دارد ،تقلیـد میکنـد و
عملکری شـبیه به دیـوار عایق
صوتـی دارد .درنتیجه صداهای
اضافـی امـکان ورود بـه اتـاق
خـواب را نخواهنـد داشـت و
افـرادی کـه بـرای بـه خـواب
رفتـن نیـاز بـه محیط سـاکت
دارنـد ،با اسـتفاده از این گجت
میتواننـد بهتـر بـه خـواب
برونـد .ایـن دسـتگاه نایتینگل
نـام دارد و از دو قسـمت مجـزا
سـاخته شـده اسـت کـه بایـد
در مجـاورت اتـاق خـواب قرار
بگیرنـد .عملکـرد دسـتگاه بـه
ایـن صـورت اسـت کـه وقتـی
شـروع بـه کار میکنـد ،صدای
اضافـی را کـه قـرار اسـت از
محیـط خانـه وارد اتـاق خواب
شـود ،جـذب میکنـد و بـا
ایجـاد صدای مشـابه ،این صدا
را بـه بخـش دیگـری از خانـه
هدایـت میکنـد و درنتیجـه
بـا ایجـاد چیزی شـبیه به یک
عایـق صوتـی باعـث میشـود
کاربـر بهراحتـی و در کمـال
آرامـش و بـه دور از صداهـای

اضافـی در اتـاق خـواب آرام
خـود بخوابـد و اسـتراحت
کنـد .ایـن دسـتگاه امـکان
شبیهسـازی  15نـوع صـدای
از پیـش تعیینشـده ازجملـه
صـدای بـاران ،عبـور اتومبیل،
تصادفـات رانندگـی و ...را دارد.
همچنیـن ایـن دسـتگاه بـرای
کنتـرل شـدن توسـط کاربـر
میتوانـد بـه سیسـتم عامـل
آیاواس یـا اندرویـد یـا حتـی
مرورگرهـای اینترنتـی مرتبط
شـود .تخمین زده شـده اسـت
کـه ایـن دسـتگاه در ابتـدای
سـال جدیـد میلادی و بـا
قیمتـی معـادل  149دالر در
دسـترس مصرفکننـدگان
قـرار گیـرد.

شبیهسـازی کشـاورزی
ک هاوایـی
مریـخ در خـا 

7

پـروژه جدیـدی کـه توسـط
مرکـز فضایـی ناسـا و بـا
همـکاری موسسـه تکنولـوژی
فلوریـدا در جریـان اسـت،
ایجـاد یـک باغچـه مصنوعـی
بـا اسـتفاده از خـاک هاوایـی
اسـت کـه شـرایط کشـاورزی
در سـیاره مریخ را شبیهسـازی
میکنـد تـا محققـان بتواننـد
امـکان پـرورش گیـاه در ایـن
سـیاره را مـورد بررسـی و
مطالعـه قـرار دهنـد .اسـتفاده

از خـاکهاوایـی به ایـن گروه
از پژوهشگـران ایـن امـکان را
داده اسـت تا بتوانند به شرایط
آبوهوایی و خصوصیات خاک
در کره مریخ نزدیک شـوند .در
حال حاضـر یکـی از مهمترین
چالشهایـی کـه فضانوردانـی
کـه بـه ماموریتهـای فضایـی
فرسـتاده میشـوند ،بـا آن
مواجـه هسـتند ،امـکان تهیـه
غذاسـت .درحالیکـه اگـر
محققـان فضایـی بتواننـد
شـرایطی را بـه وجـود بیاورنـد
کـه امـکان تولیـد میـوه و
سـبزی در خـاک مریـخ وجود
داشـته باشـد ،ایـن مشـکل
تـا حـد قابـل توجهـی مرتفـع
میشـود .بـرای انجـام ایـن
مطالعـه خاکـی کـه ازهاوایـی
برداشـته شـده ،بهعنـوان پایـه
کشـاورزی مـورد اسـتفاده قرار
گرفتـه و بـا عناصـر معدنـی
دیگـر غنیسـازی شـده اسـت
تا بـه خصوصیات خـاک مریخ
شـبیهتر شـود .ایـن محققـان
در سـه محیـط سـاده ،محیط
غنیشـده بـا مـواد مغـذی و
در خـاک گلـدان ایـن آزمایش
را انجـام داده و در هـر سـه
آزمایـش متوجـه شـدند کـه
سـبزی مـورد نظـر (کاهـو) در
هر سـه محیـط رشـد میکند
و محصـول بهدسـتآمده از
ایـن محیطها تفـاوت چندانی
با هم ندارنـد .اگرچه محصولی
کـه در خاک شبیهسازیشـده
بـه خـاک مریخ رشـد کـرد ،از
نظر سـرعت رشـد کندتـر بود
و ریشـه ضعیفتـری داشـت

و از نظـر جوانهزنـی و بـه بـار
نشسـتن دو روز از محصول دو
محیـط دیگـر عقب مانـد .این
مطالعـه که طی یـک دوره 30
روزه و توسـط تیمی متشکل از
بومشناسـان ،بیوشیمیسـتها
و متخصصـان بومشناسـی
شـیمیایی انجـام شـده ،اولین
تلاش از ایـن نـوع بـوده و
ناسـا اعلام کـرده کـه تلاش
بـرای کاشـت و برداشـت گیاه
در خـاک شبیهسازیشـده بـه
خـاک مریـخ همچنـان ادامـه
خواهـد داشـت.

سـاختامن سـبز در قلـب
شیکاگو

8

بهتازگی گروه بیمه زوریخ
فعالیت خود را به صورت رسمی
در شیکاگو آمریکا آغاز کرده و
ساختمان سبز آن در تیتر اخبار
قرار گرفته است .این ساختمان
که حدود  240کیلومتر مربع
مساحت دارد ،توسط شرکت
گوتچ و شرکا و با مشاوره آژانس
تورنتون توماستی طراحی شده
و رویکرد اصلی در طراحی آن
راهبرد انرژی سبز پایدار بوده
و گفته میشود که قرار است
مجوز  LEEDبه آن اختصاص
پیدا کند .ساختمان جدید گروه
بیمه زوریخ در آمریکا دارای

ساختاری انعطافپذیر و مجهز
به سه میله بزرگ است که هم
وضعیت چرخش سلولهای
خورشیدی نصبشده در آن را
به وضعیت بهینه رسانده و هم
امکان دیدن منظره اطراف را به
حداکثر رسانده است .همچنین
این ساختمان مجهز به
سیستمی است که میتواند آب
حاصل از بارندگی را دوباره مورد
استفاده قرار دهد و همچنین
مجهز به سیستمهای نوری است
که با استفاده از نور خورشید کار
میکند و مصرف انرژی را به
شکل بهینه درآورده و از هدر
رفتن آن بهشدت جلوگیری
میکند .همچنین مهندسان
مشاور از گروه مشاوران تورنتون
توماستی نرمافزار این ساختمان
ی هانی بی
را به سیستم نرمافزار 
مجهز کردهاند که این امکان
را ایجاد میکند تا نور خودکار
داخل ساختمان بهدقت ارزیابی
شود و بهرهوری دستگاههای
داخل ساختمان به صورت قابل
مالحظهای افزایش پیدا کند.
سقفهای سبز این ساختمان
و همچنین بومیسازی محوطه
بیرونی ساختمان گروه بیمه
زوریخ از دیگر نکات قابل
مالحظه در طراحی ساختمان
است که توجه خیلیها را به
خود جلب کرده و میتواند
الگویی برای معماری سبز
باشد.
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گ
ها� که زند� را یمچرخاندند
حاکیت چرخ خیایط ی
داستان

خانم کوچیک
 شـرمیـن نادری 

خانـم کوچیـک را بـا صـدای چـرخ خیاطـی
میشـناختیم ،صـدای قژقـژ چرخیـدن چـرخ
و صـدای سـوزن زدنـش بـه پارچههـا و نـوای
خوشآهنـگ بـاز کـردن و بسـتن ماسـوره
و قرقـره و صـدای آواز خانـم کوچیـک وقتـی
میخوانـد و میدوخـت و میخندیـد .همـه
چیزمـان را خانـم کوچیـک دوختـه بـود آن
روزهـا؛ روپوشهای مدرسـه ،شـلوارهای بازی،
لباسهـای خانـه و گاهـی اگـر حوصله داشـت،
پالتویـی بـرای زمسـتان یـا کتـی بـرای یـک
عیـدی ،همهشـان هم مد روز و تمیز و قشـنگ
بـا گلدوزی اسـم خودمـان روی در جیبـش.
صورتـش هنـوز جلوی چشـمم اسـت وقتی با
متـر سـبز رنگورورفتـهاش دور کمـر بچههای
خانـه و قدشـان را انـدازه میگرفت و از شـادی
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بـزرگ شدنشـان پر از نور و روشـنی میشـد.
دائـم میگفـت ای وای بچههـای مـن قـد
کشـیدهاند ،و بلنـد میشـد و اسـفند دود
میکـرد و بـه هـر فقیـری کـه از کنـار در
میگذشـت ،نـان و حلـوا و پـول مـیداد کـه
صدقـه سـر ما باشـد .اما خـودش هیـچ بچهای
نداشـت .زنعمـوی پدرمان بـود خانم کوچیک.
از جوانـی تنهـا بـود ،شـوهرش گذاشـته بـود و
رفتـه بـود و زن دیگـری گرفتـه بـود و این زن
کـه مهربانتریـن موجـود عالـم بود ،مانـده بود
بـرای مـا .پـدرم میگفـت یـادش نمیآیـد تـا
وقتـی سـرکار رفتـه و بـا پول خـودش لباس نو
خریـده ،لباسـی بـه غیـر از دوختهای دسـت
خانم کوچیک پوشـیده باشـد ،حتـی چادر نماز
عروسـی مـادرم و لباسهای نـوزادی خواهرم و

بقچههـا و مالفههـا و پارچههای آشـپزخانه کار
دسـت خانـم کوچیـک بودنـد و بعدهـا کـت و
شـلوار پـدر را هـم که سـر عقـد خواهـر بزرگم
پوشـید ،همیـن خانـم کوچیـک دوخـت ،هزار
بـار قشـنگتر از کت و شـلوارهای آمـاده .البته
درسـت قبـل از اینکـه دیگر چشـمش نبیند و
نتوانـد جادکمه و سـجاف بدوزد و دسـتش درد
بگیـرد و دیگـر نتوانـد آن چـرخ کوچـک چرخ
خیاطـی قدیمـیرا بچرخانـد و بـرای نخ کردن
سـوزن چـرخ هـی صدایمـان بزند.
خواهـرم امـا حواسـش بیشـتر از مـا بـه خانـم
کوچیـک بـود .پیـش دسـتش مینشسـت و
برایش دکمـه میدوخت و تودوزی و پسدوزی
میکـرد و درزها را میشـکافت و روی پارچهها
الگـوی جدیـد میکشـید و مجلههـای بوردایی
کـه از تجریـش خریده بـود ،برایـش میبرید و
میچسـباند روی دیـوار کـه جلـوی چشـمش
باشـد و طبـق مـد روز بـدوزد .بعـد هـم وقتـی
جهیزیـهاش را میخریدنـد ،جفـت پایـش را
تـوی یـک کفـش کـرد و گفـت چـرخ خیاطی
مـدل جدیـد میخواهـد .مـادر میگفـت یـک
چـرخ خیاطیهـای خارجـی هسـت کـه صـد
سـال عمـر میکنـد و خواهـرم میگفـت چرخ
خیاطـیاش بایـد مـال همینجـا باشـد .همین
ایـران خودمـان مگـر چـه اشـکالی دارد ،حتما
بایـد ثابـت کنیم کـه مرغ همسـایه غاز اسـت،
واهلل ،راسـتش داشـت عیـن خانـم کوچیـک
حـرف مـیزد و مـا بـا دهـان بـاز نگاهـش
میکردیـم و باورمـان نمیشـد چقـدر بـزرگ و
خانـم شـده و بـرای خـودش بـرو بیایـی دارد.
میگفـت خیلیهـا مثـل خانـم کوچیـک دارند
همـه عمرشـان میدوزنـد و میبرنـد و وصلـه
میکننـد ،خیلیهـا تـوی کارخانـه ایرانی چرخ
خیاطـی کار میکننـد ،همیـن سـرهم کـردن
چـرخ خیاطـی مگـر کار نیسـت ،حیف نیسـت
نانشـان را ببریـم و بدهیـم دسـت غریبههـا،
حیـف نیسـت؟ و مـادر میگفـت اسـتغفراهلل و
روی لیسـت جهیزیـهای کـه نوشـته بـود ،خط
میکشـید .یعنـی ایـن نشـد ،آن یکـی گـران
بـود ،ایـن یکـی بـه درد نمیخـورد و آن یکی

هـم انشـاءاهلل بعدتر.
خواهـرم امـا روی حـرف خودش ایسـتاده بود.
اینقـدر گفـت و گفـت کـه باالخـره چـرخ
خیاطـی ایرانـی خریـد .چـرخ را کـه آوردنـد
برایـش ،خانـم کوچیـک را صـدا زد و دوتایـی
نشسـتند بـه یـاد گرفتنـش .یـک آقایـی هـم
همـراه چـرخ آمـد خانهمـان ،یـک چیزهایـی
گفـت و بعـد هـم از مـادرم تشـکر کـرد کـه
بـه صنعـت ایرانـی اعتمـاد کـرده .مـادرم امـا
همینطـور عیـن دیـوار سـاکت بـود ،بعـد که
آقـا رفـت ،یـک طـوری رفتـار کـرد کـه انـگار
ایـده چرخ خیاطـی ایرانی اصال ابتـکار خودش
بـوده .گلدوزیهـا و دوردوزیهـا را میبـرد و
بـه در و همسـایه نشـان مـیداد و لحـاف و
روفرشـی سـفارش مـیداد بـه خانـم کوچیک
و هرجـا مینشسـت ،میگفـت میدانیـد چنـد
نفـر همینطوری نان میخورند .در و همسـایه
هـم میگفتنـد آفریـن و بـه خانـم کوچیـک و
خواهـرم سـفارش میدادنـد و پولش یک سـفر
مشـهدی شـد کـه مـادرم بـا خانـم کوچیـک
رفـت و دسـتآخر وقتـی خواهرم بچهدار شـد
و دیگـر چشـم و چـار خانـم کوچیـک یـاری
نمیکـرد ،مـادرم خـودش کار بـا چـرخ را یـاد
گرفـت و ماجـرای دوختودوز فامیلـی ما ادامه
پیـدا کـرد تـا امـروز .چـرخ هنـوز هـم گاهـی
میچرخـد .البتـه پـدال دارد و برقـی اسـت،
امـا هربـار میبینیمـش ،یـاد چـرخ عتیقـه
خانـم کوچیـک میافتیـم کـه نمیدانـم بعد از
رفتنـش نصیب کی شـد ،یا کجا گذاشـتند دم
در؛ همـان کـه سـالها نـانآور خانـهاش بـود
و باعـث شـادی همـه بچههـای فامیـل .یـادم
کـه میافتـد بـه قیچـی زدنـش ،دوختنـش
و بـا خـودم میگویـم :میدانـی چنـد نفـر
همینطـوری نـان میخورنـد ،و بلند میشـوم
چـرخ خیاطی مامان را میبوسـم ،جای دسـت
خانـم کوچیـک مانـده رویـش انگار و بـرای ما
مـکان مقدسـی اسـت آن صندلـی روبهرویش،
بـا آن صـدای آوازی کـه تـوی گوشـمان
اسـت و آن صـدای چـرخ کـردن و چرخیـدن
بیپایانـش .
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سخن آخر

از یک فرمول ناکارآمد ،به تو...
 سـید حسـین متولـیان 

قرار نیست همه اختراعها به نتیجه برسد...
قرار نیست همه فرمولها جواب بدهد...
قرار نیست همه ترکیبهای شیمیایی درست
همان نتیجهای را بدهند که ما انتظار داشتهایم...
اصال این قانون خلقت است که گاهی
میخواهی فرمولی را کشف کنی و در میانه
راه چیز دیگری به دست میآوری .میخواهی
به جزیرهای که میشناسی بروی و موجها تو
را به ناشناختهترین سواحل هدایت میکنند
که پیش از این هیچ بشری بر آن گام نگذاشته
است!
اینطور وقتهاست که سعی میکنی آزمایش
کنی و دوباره و دوباره مواد و عددها و فرمولها
را جدا کنی و از نو بچینی تا به همان نتیجهای
که میخواهی ،برسی...
و من هر روز فکر میکنم روزی چند بار مالئکه
به خدا میگویند :خدایا! این آدم همانی که قول
داده بودی ،نشد!
ببین خونریزی میکند و مهربانی را فراموش
کرده ...ببین به جنگ با تو برخاسته و
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چشمهایش را مقابل لطف بیانتهایت بسته و
به هر سمت که فکر میکند تو ایستادهای ،قهر
و دشمنی شلیک میکند...
و هر بار خدا یک چیز میگوید:
«من چیزهایی میدانم که شما نمیدانید!»
خدا جان!
فرمول ناکارآمد به
این یک نامه است! از یک
ِ
تو...
من چه میدانی که به جای مهر ،قهر بر سرم
نمیباری!
اما باور کن که میدانم خراب کردهام ...همه
راه را باختهام؛ از همه مسیر فقط شرم و
سرافکندگی آوردهام...
میشود مرا از خودم ناامید کنی و به خودت
امیدوار؟
ممکن است این فرمول ِنافرجام را ،این جزیره
اختراع
ترکیب ناسازگار را ،این
سیاه را ،این
ِ
ِ
ناکارآمد را ...مرا ویران کنی و دوباره بسازی؟
شاید اینبار ناامیدت نکنم...
آید!...
از تو هر معجزهای برمی


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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