شماره سیوچهارم
دوره جدید
نوروز 1396
 8000تومان

saramad

ماهنامهخبری،علمی/آموزشی،تحلیلی
بنیادملینخبگان

یک ب�اریه فناورانه

نگاهمان را استارتآپی کنیم
نوروز؛ یم�اث معنوی ملل ن
گو� گون

ارمغان همزیستی و همبستگی

دغدغههای  10نخ�به یا� نا� در سایل که گذشت

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی

موانع معماری ب ز
س� در یا�ان

زمین و چرخ و دریا را بگردان

ق
ش
یکتا�دازان یو�ارسای جنوب
مد�عامل � کت پ
گفتوگو ب� راحهل ح� ،ی

مصصمتر از همیش ه هستم

در سالهای اخیر ،استان خوزستان ،تنها به واسطه نفت و گاز و منابع زیرزمینیاش شناخته
نمیشود؛ منابعی که تا چند سال پیش درآمد اصلی کشور را تشکیل میدادند و تصور اقتصاد
ایران ،بدون این منابع ممکن نبود .اما چندی است که شرکتهای دانشبنیان کار خود را در این
استان آغاز کردهاند و میتوان امیدوار بود تا چند سال دیگر ،خوزستان به شرکتهای دانشبنیان
قوی و پیشرفتهاش شناخته شود ،نه منابع زیرزمینی و خدادادی و خامفروشی .یکی از این
شرکتها ،یکتاپردازان ویراسرای جنوب است .راحله حقی ،مدیرعامل این شرکت ،فعالیت خود
را از روزهای دانشجویی شروع کرده و بالفاصله پس از اتمام تحصیل ،دست به کار تاسیس این
شرکت شده است .به گفته او یکتاپردازان ویراسرای جنوب با امکانات حداقلی فعالیت خود را آغاز
کرده است و با وجود تمام سختیهای پیش رو ،همچنان به حرکت در این مسیر مصمم است.
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از دل پرخون بلبل کی خبر دارد بهار؟
هر طرف چون الله صد خونینجگر دارد بهار
شاهدان غیب را بیپرده جوالن میدهد
منت بسیار بر اهل نظر دارد بهار
مستی غفلت حجاب نشئه بیگانه است
ورنه بیش از باده در دلها اثر دارد بهار
از قماش پیرهن غافل ز یوسف گشتهاند
شکوهها از مردم کوتهنظر دارد بهار
خواب آسایش کجا آید به چشم شبنمش؟
همچو بوی گل عزیزی در سفر دارد بهار
از سرشک ابر و آه برق و های و هوی رعد
میتوان دانست شوری در جگر دارد بهار
رنگ و بو را دام اطفال تماشا کرده است
ورنه صد دام تماشای دگر دارد بهار
از عزیزی های شبنم میتراود در چمن
گوشه چشمی که با اهل نظر دارد بهار
از برای موشکافان در رگ هر سنبلی
معنیی پیچیده چون موی کمر دارد بهار
هر زبان سبزه او ترجمان دیگرست
از ضمیر خاکیان یکسر خبر دارد بهار
ناله بلبل کجا از خواب بیدارش کند؟
بالش نرمی که از گل زیر سر دارد بهار
بس که میبالد ز شوق عالم باال به خود
خاک را نزدیک شد از جای بردارد بهار
میکند از طوق قمری حلقه نام سرو را
قد موزون که را تا در نظر دارد بهار
عشق در دلهای سنگین شور دیگر میکند
جلوه مستانه در کوه وکمر دارد بهار
قاصد مکتوب ما صائب همان مکتوب ماست
از شکوفه نامههای نامهبر دارد بهار
صائب تبریزی
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سخن نخست
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نگاهمان را استارتآپی کنیم
 پـرویـز کـرمـی 

تعـارف را کنـار بگذاریـم .همـه فصلهـا لطفی
دارنـد برای خـود .هیچکـدام بر دیگـری ارجح
نیسـت .اگـر انبـار و انبانت پر باشـد ،زمسـتان
سـرد و یـخزده ،گـرم و دلنشـین خواهـد بـود.
اگـر آسـمانت پربار باشـد ،تابسـتانت ثمربخش
اسـت و پـر از میوههای شـیرین و آبـدار .پاییز
و بهـار هـم ،چنـان کـه بایـد باشـند ،خواهنـد
بود.
بهـار دیگری از راه رسـیده اسـت؛ بهـار دیگری
از سـالهای پیشـرفت .اواخـر سـال ،1395
خبـر رسـید که جمهوری اسلامی ایـران رتبه
نخسـت شـتاب علمـی را در جهـان بـه دسـت
آورده اسـت .همیـن خبرهـا و رویدادهاسـت
کـه ضمیـر انسـان را بارورتـر و شـادابتر و
حاصلخیزتـر میکنـد .اینکـه بتوانیـم کاری
کنیـم کـه بهتـر باشـیم ،یعنـی تحـول و
سـبزینگی و شـکوفایی.
حـاال دیگـر همه بـاور دارند و مطمئن هسـتند
کـه جوانـان ایـران اسلامی از دل تنگتریـن
راههـا و تاریکتریـن چاههـا ،آنچه را کـه باید،
بیـرون میکشـند و سـفته میکننـد و بـه
گل مینشـانند .تاریـخ ثابـت کـرده اسـت کـه
«اگـر علـم به ثریا بسـته باشـد و در آسـمانها
قـرار گیـرد ،مردانـی از پـارس آن را در اختیار
خواهنـد گرفت ».جمهـوری اسلامی ایران در
کوچکتریـن ذرهها تا در آسـمان ،نشـانههایی
از خـود بـه جـا گذاشـته اسـت .چـه بـا پرچم
سـهرنگ مقدسـش ،چـه بـا نـام فرزنـدان
برومنـد و کاربلـدش.
اینـک بهـار اسـت .طبیعـت بـا بهـار زنـده
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میشـود .جـان دوبـاره میگیـرد .شـکوفهها
سـر میزننـد و گلهـا عطرافشـانی میکننـد.
زمیـن نو میشـود .نو کـه نه؛ نـوآوری میکند.
نوآوری همیشـه حال زمین و آسـمان و انسـان
را خـوب میکنـد .نـوآوری خصیصـه انسـان
اسـت .نقطـه قدرتبخـش اشـرفیتش .طبیعت
بـا فـن و چاره و دانـش غریزیاش ،سـرزندگی
را کسـب میکنـد ،انسـان هم بـا درس گرفتن
از مشـی فناورانـه زمیـن و زمـان ،خـودش را
بزرگتـر و بلندمرتبهتـر از قبـل کـرده و بـه
رمـوز بسـیار خالـق توانـا دسـتیافته اسـت.
شـروع تـازه رمز ماندگاری اسـت .هر شـروعی،
رویـدادی را بـه همـراه دارد .اگـر همـراه بـا
برنامـه و هـدف و همراهـی و فنـاوری باشـد،
بـه جاهـای خـوب ختـم میشـود .مدتـی
اسـت در کشـورمان رویدادهـای کارآفرینـی و
اسـتارتآپها را جدیتـر از گذشـته شـاهد
هسـتیم .بـه مـدد عالقـه و هـوش و تـوان
جوانـان و مدیریـت باتجربـه ،اسـتارتآپها
رونـق گرفتهانـد و در ایـن میـان اسـتعدادهای
درخشـانی رخنمایـی کردهانـد .حـاال دیگـر
همـه قبـول کردهانـد کـه بـرای رسـیدن بـه
پیشـرفتهای چشـمگیر دنیـا بایـد نـگاه
فناورانـه و اسـتارتآپی داشـته باشـیم .در این
شـرایط اسـت کـه زیسـتبوم کارآفرینـی جان
میگیـرد و پـر و بـال میگیـرد و اوج میگیرد
و بـاال و باالتـر مـیرود.
زیسـتبوم کارآفرینـی ،بـرای امـروز مـا امـری
حیاتـی اسـت .اقتصـاد مـا ،فناوری مـا ،تجارت
مـا ،بازرگانی مـا ،تولید ما ،صنعت ما ،کسـب و

کار مـا و اشـتغال مـا باید طعم بهار را بچشـند.
بایـد طعم نوشـوندگی و نوآوری را در کامشـان
احسـاس کننـد .سـاده و صریـح بگویـم؛ همـه
اینهـا بهـار میخواهنـد .بهارشـان را مـا بایـد
بسـازیم .اگر سـبک زندگیمان را اسـتارتآپی
و نوآورانـه کنیـم ،ایـن بهـار بـا پـای خـودش
میآیـد بـه خانههایمـان؛ بـا نـوآوري ،اميـد،
اعتبـار و افتخار.
کسـب و کارهـای نوپـا و نـوآور خودشـان
همینطـوری ظهـور نمیکننـد ،بلکـه مـا
بایـد زمینـهاش را فراهـم کنیـم .مـا بایـد بـذر
و نهالـش را در زمینه فرهنگمـان آبیاری کنیم
و بومـياش كنيـم .خـوب مراقبـش باشـیم
تـا بـرگ و شـاخه بدهـد ،گل بدهـد ،شـکوفه
بدهـد و دسـتآخر هـم میوههـای شـیرین
و آبـدار برایمـان بیـاورد .بهـار واقعیتـر و
دوستداشـتنیتر ،همـان اسـت« .نـوروز» هم
ارتباطدهنـده و يـادآور «يـا مقلـب القـوب»
ماسـت و هـم «محـول الحـول و االحـوال» ما
جـای خـودش را دارد .اصلا نشـانهای از نـگاه
عالمانـه ایرانـی مسـلمان دارد .هیـچ تقویمـی
همچـون تقویـم نـوروز ایرانـی دقیـق و علمـی
نیسـت .یکـی از نشـانههای پیشـرفت و تـداوم
آن در دوران طالیـی علـم ،همیـن توجـه بـه
«زمـان» و حسـاب و کتـاب دقیقـش بـوده
اسـت .نـوروز جـدای از وصـل بودنش بـه بهار،
فرهیختگـی نوآورانـه را گوشـزد میکنـد.
رشـد و شـکوفایی زمیـن مـا اگـر بـه بهـار
طبیعـت اسـت ،بالندگـی و پیشـرفتمان هم به
شـکوفایی فنـاوری و نوآوری و رونق بخشـیدن
بـه کسـب و کارهـای فناورانه و نوآورانه اسـت.
اینهـا فقـط شـعار نیسـت؛ راهنمـای عمـل
اسـت .راه بـزرگ شـدن و باالتـر رفتـن اسـت.
جوانـان مـا موسـم سـرزندگی و شـادابی و
بهارانگی کشورمان هسـتند .قدرشان را بدانیم.
دانشـگاهها و کارخانههـا و شـرکتهای بـزرگ
و کوچـک و بـازار ،پـر اسـت از ایـن جوانهـا
کـه نبایـد تلاش کنیـم بـه راهشـان بیاوریم،
بلکـه راه را به رویشـان نبندیم .راههـا را بازتر

و پهنتـر کنیـم .موانـع را از جلـوی پایشـان
برداریم.
پيـر مـا فرمـود كـه بـه ایـن نسـل اطمینـان
کامـل دارد و دلش روشـن اسـت .نسـل جوان
حاضـر ،حاصـل مقاومت و بردبـاری و اعتماد و
اعتقـاد اسـت .نسـلی اسـت که همه سـختیها
و دشـواریها و نداریهـا و تحریمهـا و
بیمهریهـا و نامهربانیهـای دنیـا بـه پـدران
و بزرگانـش را درک کـرده اسـت و اکنـون قدر
داشـتههایش را میدانـد .قـدر مملکتـش را
میدانـد .قـدر پیشـرفت را میدانـد .قـدر علـم
را میدانـد؛ قـدر نـوآوری را هـم خیلـی زیـاد.
ایـن نسـل ،نسـل نـوآور و پراميـد اسـت .اصال
بـه نوآوری بسـته شـده اسـت .هوای تنفسـش
اسـت .ایـن سـرمایههای بینظیر را کـه قیمتی
نمیتـوان رویشـان گذاشـت ،کجـا میتوانیـم
پیـدا کنیـم؟ چطـور میتوانیـم از آن خـود
کنیـم؟ میبینیـم کـه ابرقدرتهـا بـا همـه
طـاق و ترنبشـان ،نمیتواننـد هویـت ایرانـی
جوانـان مـا را بـا زرق و برقهایشـان بگیرنـد.
میبینیـم کـه هنـوز و همچنـان ،مرکـز عالـم
بـرای جـوان ایرانـی ،همینجاسـت .همیـن
ایـران اسـت .همیـن خـاک پـاک و مهربـان و
میهماننـواز؛ بـا همـه تلخیهـا و سـختیهایی
کـه بـر سـرش آمـده ،همچنـان مـادریاش را
در حـد اعلا حفظ کـرده اسـت و فرزندانش را
عاشـق مهـرش کرده اسـت.
دیگـر تعـارف را کنـار بگذاریـم .ایـران مـا بـه
بهـار علـم و فنـاوری نیـاز دارد؛ همانطـور که
بهـار طبیعتـش دلخـوش اسـت .همانطور که
بهـار طبیعـت ایـران ،شـهره آفـاق اسـت ،بهار
علـم و فنـاوری نیـز میبایسـت چنیـن باشـد.
الحمـدهلل کـه همـه چیـز مهیاسـت؛ بیتعارف.
بهـار طبیعـت را بـه همـه هموطنـان عزیـز
تبریـک میگویـم و آرزومنـدم کـه نسـیم
زندگـی و زمانـه نوآورانـه ایرانی نیـز ،به زودی
زود ،در کوچههـا و کویهـا و شـهرهایمان،
پرطـراوت و شـکوفهبار ،بـوزد .نوروزتـان
خجسـته .
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در�ره یا�نکه یمتوان ب�ار و دانش را بسیار به مه شبیه دانست
ب
یادداشت

بهار علم

 محـمد یوسـفنیا 

بهـار فصل عجیبی اسـت ،بهخصوص که توانسـته
از مفهـوم مسـتتر در یک فصل سـال فراتـر برود و
دایره تداعی و معانی بسـیار گسـتردهای پیدا کند.
بـه شـعر شـاعران که نـگاه کنیـم ،میبینیـم بهار
را گاهـی بهعنـوان یـک فصـل در نظـر گرفتهانـد
و گاهـی هـم آن را نمـاد مفاهیـم بـزرگ معنـوی
گرفتهانـد .مثلا بعضی از شـاعران بهـار را بهخاطر
رسـتاخیزی کـه در طبیعـت بـه وجـود مـیآورد،
نمـاد دنیای ابدی بعـد از مرگ دانسـتهاند ،بعضی
آن را تعبیـر بـه قیامـت کردهانـد و برخـی هـم از
روح سـبزی کـه بـا آمدنش بر طبیعـت حکمفرما
میشـود ،سـخن بـه میـان آوردهانـد .علیایحال،
چیـزی کـه اهمیـت دارد ،ایـن اسـت کـه بهـار با
هـر تشـبیه و تعبیری کنایـهای از احیای جسـم و
جـان اسـت .درسـت همانطـور که مـا و طبیعت
بـا بهـار تازه میشـویم ،خـود بهـار میتواند معنی
ضمنـی تازگـی و طراوت باشـد .از ایـن حیث بهار
را بـه علـم هـم میتـوان شـبیه دانسـت .حقیقت
این اسـت کـه علـم و جهـل ،روشـنایی و تاریکی
هسـتند .نـور در هـر مرتبـهای بـا حیـات و تازگی
پیونـد دارد ،درسـت عکـس جهـل و تاریکـی کـه
پـرده بـر چشـم و فهـم و گـوش و شـعور آدمـی
میکشـد و اجـازه درک و دریافـت درسـت جهان
را از انسـان میگیـرد .اینکـه خداونـد در قـرآن
میفرمایـد آیـا برابرنـد آنهایـی کـه میداننـد بـا
آنهایـی کـه نمیداننـد ،بـه یـک تعبیر اشـاره به
همیـن معناسـت که اصحاب علم و نـور با اصحاب
جهـل و تاریکی نسـبتی ندارند.
از قدیـم و ندیـم رسـم بـزرگان و حکمـا و عارفان
ایـن بـوده اسـت کـه بشـر را دعـوت میکردهانـد
بـه اینکـه از طبیعـت درس بیامـوزد .از نظـر آنان
طبیعـت ،بهخصـوص طبیعـت زنـده بهـار ،کتاب
8
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مشـحون از حکمتی اسـت که آدمیزاد میتواند در
هـر مرتبـهای از آن درس زندگـی بیامـوزد .در این
سـاحت فقط سـعدی نبـوده کـه تاکیـد میکرده
بـرگ درختـان سـبز در نظر هوشـیار ،هـر ورقش
میتوانـد دفتـری باشـد بـرای شـناخت خداونـد
بـزرگ ،بلکـه کل عارفان و شـاعران کتاب طبیعت
را لـوح بـزرگ معرفت خداوند میدانسـتند .بر این
اسـاس همـان کاری را کـه بـاد بهاری با جسـم ما
و درختـان میکنـد ،علـم هـم میتوانـد بـا جـان
مـا انجـام بدهد .کـم نبودهانـد مردانی که سـالها
در ظلمـات گمراهـی بودنـد ،امـا بهخاطـر گـوش
سـپردن به سـخن آگاهی و علم ،جانشان شعلهور
شـده و از درکات ظلـم بـه درجات نور رسـیدهاند.
حقیقتـا یکـی از ویژگیهـای علـم همیـن اسـت،
یعنی میتواند وسـیله نجات انسـان را فراهم کند.
اینکـه از معصـوم روایات بسـیار در لـزوم اهمیت
و محتـرم شـمردن علـم نقـل کردهانـد ،به همین
دلیـل اسـت که آگاهـی و علم از سـنخ نور اسـت
و میتوانـد همچـون چراغی روشـن ،شـب دیجور
ظلمانی بشـری را روشـن نگه دارد .بعضی از حکما
اسـم روزگار جدیـد مـدرن غربـی را شـب ظلمت
گذاشـتهاند و تاکیـد کردهانـد که اگر در این شـب
سـیاهت گـم گشـت راه مقصـود ،بایـد از کوکـب
هدایـت اسـتمداد بجویـی .مـن نمیدانـم منظور
حافـظ از کوکـب هدایت چه بـوده ،امـا میدانم با
تـوکل بـه مهربانی خدا و کمک گرفتـن از معرفت
و دانـش میتـوان بر این ظلمت سـتبر ،غلبه کرد.
یکـی از دالیلـی که بسـیاری از دردمنـدان عالم را
بـه طرفـداری از انقالب اسلامی وادار کرد ،همین
بـود کـه آنهـا انقلاب را راه برونرفتـی از شـب
ظلمانـی ایـن روزگار میدانسـتند .بـه ایـن تعبیر
یکـی از شـئون انقالبـی بـودن مجهـز شـدن بـه

دانـش و آگاهـی اسـت ،کمااینکـه راه رسـتگاری
مـا و سـرزمینمان در دنیـای فعلـی از زمین علم و
دانـش و خودکفایـی و خودباوری خواهد گذشـت.
مـن هـر وقت بـه آینده کشـور و اوضـاع فعلیمان
فکـر میکنـم ،یـاد آن بخـش از سـخنان رهبـر
معظـم انقلاب میافتـم کـه میفرمودنـد اگـر
بـه علـم روز مجهـز نباشـیم ،از قافلـه دنیـا عقـب
خواهیـم مانـد و مجبوریـم حـرف زور دیگـران را
بشـنویم .از ایـن حیث دانش نه فقـط راه نجات در
دنیـای کنونـی ،بلکه راه حفظ کشـور هم میتواند
نـام بگیـرد .اجـازه بدهید که قسـمتی از سـخنان
ایشـان را بـا هـم بخوانیـم« :حقیقتا کشـوری که
دسـتش از علم تهی اسـت ،نمیتوانـد توقع عزت،
توقع اسـتقالل و هویت و شـخصیت ،توقع امنیت
و توقـع رفـاه داشـته باشـد .طبیعت زندگی بشـر
و جریـان امـور زندگـی ایـن اسـت .علـم ،عـزت
میبخشـد .جملـهای در نهجالبالغـه هسـت کـه
خیلـی جملـ ه پرمغـزی اسـت .میفرمایـد« :العلم
سـلطان»؛ علـم اقتـدار اسـت« .سـلطان» یعنـی
اقتـدار ،قـدرت« .العلـم سـلطان مـن وجـده صال
و مـن لـم یجـده صیـل علیه»؛ علـم اقتدار اسـت.
هـر کس ایـن قـدرت را بـه چنـگ آورد ،میتواند

تحکـم کنـد ،میتوانـد غلبـه پیدا کند ،هر کسـی
کـه ایـن اقتدار را به دسـت نیـاورد« ،صیل علیه»؛
بـر او غلبـه پیـدا خواهد شـد ،دیگران بـر او قهر و
غلبـه پیـدا میکننـد ،بـه او تحکم میکننـد .این
واقعیـت را ملـت ایـران در یـک دوره طوالنـی ،بـا
پوسـت و گوشـت و اسـتخوان خودش لمس کرد.
بـه ما تحکـم کردند ،بـه مـا زور گفتنـد ،منابع ما
را در مشـت گرفتنـد ،ملـت مـا را از رفـاه محـروم
کردنـد .تاریخچـ ه تلـخ و محنتبـاری ایـن دور ه
صد سـال ه کشـور ما دارد ،کـه ما نتایجـش را االن
داریـم میچشـیم؛ بـا اینکه مـا حرکت را شـروع
کردیـم ،انقلاب اوضـاع را دگرگـون کـرد ،ورق را
برگردانـد .امـروز کشـور مـا یـک کشـوری اسـت
کـه از لحـاظ عزت سیاسـی و بینالمللـی ،در دنیا
کمنظیـر اسـت؛ ایـن را دشـمنان مـا هـم قبـول
دارند .ملت بیدار شـده اسـت .شـجاع است .کشور
دارای هویت و شـخصیت اسـت ،امـا در عین حال
نتایجـش را داریـم میبینیم .یعنی آن کسـانی که
علـم را صـد سـال ،دویسـت سـال پیـش از مـا به
دسـت آوردنـد و چند میـدان از مـا جلوتر حرکت
کردنـد و پیـش رفتند و به برکات علم دسـت پیدا
کردنـد ،هنوز هـم دارنـد زور میگوینـد»...
سرآمد /شماره سیوچهارم /نوروز نود و شش
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دغدغههای  10نخ�به یا� نا� در سایل که گذشت

پرونده

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
 مستانه تابش

نخبه امنیت شغلی میخواهد

نخبه شدن کار سادهای نیست .نخبه
کسی است که یک عمر در زمینهای
علمی تحصیل و پژوهش کرده و با همه
همت و توانش توانسته چیزی بر آن
علم بیفزاید .او رنجها برده تا به گنج
دانش رسیده است .برای همین است که
نشستن پای صحبتهای چنین افرادی
ارزشی ممتاز دارد .یکی از رسالتهایی که
نشریه «سرآمد» برای خود تعریف کرده،
انعکاس نظرات نخبگان این سرزمین
است .در سالی که گذشت ،با  10تن از
نخبگان علمی و هنری کشور که جزو
چهرههای شناختهشده بینالمللی در
توگو
حیطه تخصصیشان هستند ،به گف 
نشستیم و دنبال پاسخ به این سوال
بودیم که جامعه نخبگان ایران امروز از چه
مشکالتی رنج میبرد و چطور میتوان با
رسیدگی بیشتر به نخبگان ،سرعت رشد
علم را در کشور افزایش داد .در آخرین
شماره امسال ،مروری داریم بر مهمترین
بخشهای این گفتوگوها که میتوانند
در چشمانداز سال جدید راهگشا باشند.
10
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دکتــر اصغــر آقامحمــدی ،فــوق تخصــص
ايمونولــوژي و آلــرژي بالينــي از انگلســتان،
اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــكي تهــران،
عضــو شــورای پژوهشــی مركــز تحقيقــات
آســم و آلــرژی اســت .او تاکنــون در زمینــه
بيماریهــای نقــص اوليــه ،تشــخيص ملكولــی
بيماريهــای نقــص اوليــه آنتــی بــادی،
تشــخيص و درمــان بيماریهــای نقــص
اوليــه آنتــی بــادی و كاربــرد ايمنوگلوبوليــن
وريــدی و زيرجلــدی و ...فعالیــت کــرده،
پژوهشهــای متعــددی را انجــام داده و تــا
امــروز در ســمتهای مختلــف ازجملــه معــاون

جميعــت هــال احمــر ،قائــم مقامــی دانشــگاه
علــوم پزشــكي اهــواز ،رئیــس بیمارســتان
امیرکبیــر ،مســئولیت كميتــه پژوهشــی
گــروه بيماریهــای كــودكان ،مديــركل امــور
فارغالتحصيــان وزارت بهداشــت درمــان
و آمــوزش پزشــكي ،دبيــر شــورايعالي
ارزشيابــي مــدارك فارغالتحصيــان خــارج
از كشــور ،عضــو هيئــت تحريريــه مجلــه آســم
و آلــرژي و ايمونولــوژی ايــران ،عضــو هيئــت
تحريريــه مجلــه ايمونولــوژي ايــران و ...فعالیــت
کــرده اســت.
او در ســال  1391برگزیــده دومیــن دوره
جایــزه عالمــه طباطبایــی شــد.

نخبه کیست؟

یــک امتحــان نمیتوانــد نخبگــی آدمهــا را
مشــخص کنــد .از دیــدگاه شــخصی بنــده
نخبگــی چنــد ویژگــی مهــم دارد .اول اینکــه
عــاوه بــر آن اســتعداد ذاتــی یــا بــه اصطــاح
آی کیــو کــه در افــراد مختلــف متفــاوت اســت،
تربیتــی کــه فــرد پیــدا میکنــد نیــز در تبدیــل
و طبقهبنــدی او بهعنــوان نخبــه مهــم اســت.
مــن همیشــه میگویــم کســی کــه ســوال
نداشــته باشــد ،نمیتوانــد آدم موفقــی باشــد.
روحیــه پرســشگری یکــی از مســائل بســیار
مهمــی اســت کــه بایــد در یــک نخبــه آن را
ببینیــم.
ایــن روحیــه بهعنــوان پرســشگری
نقادانــه ســقراط معــروف اســت .ســقراط
مــدام شــاگردان را بــه پرســشگری تشــویق
میکــرد .معنایــش ایــن اســت کــه دانشــجویی
کــه صبــح بــه دانشــگاه میآیــد ،واقعــا بایــد
ســوال یــا ســوالهایی در ذهــن داشــته
باشــد .همچنیــن بایــد از میــان جوابهایــی
کــه بــرای ایــن ســواالت میشــنود ،فقــط
پاسـخهای قانعکننــده را قبــول کنــد .از طــرف
دیگــر ،نخبــه کســی اســت کــه بــه هــر ســوالی
پاســخ بیمــورد ندهــد .درواقــع منظــورم ایــن
اســت کــه عــاوه بــر اســتعداد شــخصی ،روحیه
پرس ـشگری نقادانــه و هــر حــرف غیرمنطقــی

را نپذیرفتــن و تــاش و جدیــت ازجملــه
عواملــی هســتند کــه میتواننــد شــخصی را
بــه فــردی نخبــه تبدیــل کننــد.
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بایــد ببینیــم چــه عواملــی باعــث میشــود کــه
دانشــجو از ایــران مهاجــرت کنــد و آنهــا را کم
کنیــم و عوامــل مانــدگار شــدن دانشــجویان را
در کشــور افزایــش دهیــم.
ایــن عوامــل مشــخص هســتند؛ امیــد بــه
آینــده ،امنیــت شــغلی ،فراهــم بــودن زمینــه
پژوهــش ،در اختیــار داشــتن امکانــات ،داشــتن
پشــتوانه مالــی بــرای امــور پژوهشــی و...
اینهــا چیزهایــی اســت کــه یــک پژوهشگــر
بــه آنهــا نیــاز دارد ،چــه بســا حقــوق
آنچنانــی هــم نخواهــد ،ولــی دوســت دارد
بتوانــد کاری را کــه میخواهــد ،انجــام دهــد...
بایــد آنهایــی کــه رفتنــد و آنهایــی را کــه
ماندنــد ،بــا هــم مقایســه کنیــم .طبیعــی اســت
عمدتــا آنهایــی کــه میتواننــد و از اســتعداد
باالیــی برخــوردار هســتند و میتواننــد بعضــی
از امتحانهــای مهــم آنجــا را پــاس کننــد و
میتواننــد پذیــرش بگیرنــد ،از ایــران میرونــد
و معمــوال آنهایــی کــه نمیتواننــد در ایــن
امتحانهــا قبــول شــوند و ...میماننــد .ایــن
بــه آن معنــا نیســت کــه آنهایــی کــه ماندنــد،
آدمهــای ضعیفــی هســتند .بلکــه آدمهــای
قــوی و باهــوش هــم درشــان هســت .ولــی
آنهایــی کــه میرونــد ،معمــوال از آن قشــر
هســتند کــه بســیار باهــوش ،دارای آی کیــو
بــاال و بااســتعداد و توانمنــد هســتند .شــما در
کشــورهای آفریقایــی میبینیــد کــه آیکیــو
در حــال کاهــش اســت .بــه چــه دلیــل؟
چــون آنهایــی کــه میتواننــد ،توانمنــدی
یادگیــری زبــان دوم را دارنــد ،توانایــی انطبــاق
خــود را بــا محیــط جدیــد دارنــد ،از کشــور
بیــرون میرونــد و آنهایــی کــه فاقــد ایــن
توانمندیهــا هســتند ،باقــی میماننــد و
نســلی کــه مانــده اســت ،تکثیــر میشــود.
یعنــی نســلی کــه ابتــدا آیکیــو  100یــا
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باالتــر داشــته ،مــیرود و نســلی کــه آیکیــو
پایینتــر دارد ،باقــی مانــده کــه همیــن نســل
در کشورشــان زادوولــد میکنــد .بنابرایــن
آیکیویــی کــه بهطــور متوســط در  10ســال
قبــل  100بــود ،االن بــه صــورت متوســط 75
اســت .تفاوتــش را میبینیــد؟

جمله کلیدی

عــاوه بــر انگیــزهدار کــردن و تشــویق بــه
پژوهــش و آمــوزش ،مــا بایــد بــه دانشــجو
یــاد بدهیــم کــه ایــن مملکــت مــال شماســت.
شــما هســتید کــه بایــد آینــده ایــن مملکــت را
بســازید و شــما هســتید کــه بایــد ایــن مملکــت
را اداره کنیــد.

بــا مهاجــرت نخبــگان ،بهرتینهــا را از
دســت میدهیــم

دکتــر رضــا ملـکزاده ،اســتاد دانشــگاه علــوم
پزشــكي تهــران ،رئيــس مركــز تحقيقــات
گــوارش و كبــد ايــن دانشــگاه و معــاون
پژوهشــي فرهنگســتان علــوم پزشــكي
اســت .او بیــش از  300مقالــه پژوهشــي در
مجــات معتبــر بينالمللــي دارد و در ميــان
اعضــاي هيئــت علمــي بالينــي دانشــگاههاي
علــوم پزشــكي و ســازمانهاي وابســته رتبــه
نخســت و در كل رتبــه چهــارم را در ایــن
زمینــه دارد.
او تاکنــون بهعنــوان مدیــر گــروه داخلــی
دانشــکده پزشــکی شــیراز ،مدیــر گــروه داخلــی
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دانشــکده پزشــکی دانشــگاه تهــران ،رئیــس
دانشــگاه شــیراز ،معــاون آموزشــی دانشــگاه
شــیراز ،معــاون آموزشــی وزیــر بهداشــت ،وزیــر
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،رئیــس
بیمارســتان شــریعتی تهــران ،رئیــس مرکــز
تحقیقــات بیماریهــای کبــد و گــوارش و
معــاون تحقیقاتــی فرهنگســتان علــوم پزشــکی
ایــران و ســردبیر مجلــه Archives of Iranian
Medicineفعالیــت کــرده و در ســال 1390
جایــزه عالمــه طباطبایــی را از آن خــود کــرده
اســت.

نخبه کیست؟

مــن جــزو آن دســته افــرادی هســتم کــه
فکــر میکنــم الزم نیســت مــا بنیــادی بــه
اســم بنیــاد نخبــگان داشــته باشــیم .مگــر
کشــورهای دیگــر دنیــا کــه نخبههــای مــا
را جــذب میکننــد ،بنیــاد نخبــگان دارنــد؟!
نــه ،آنهــا ضوابطــی گذاشــتند کــه بــر اســاس
ایــن ضوابــط نیروهــای نخبــه میتواننــد رشــد
کننــد.
مــا هــم بایــد چنیــن سیســتمی را درســت
کنیــم .بــه نظــر مــن نخبــه یعنــی فــردی کــه
خــاق اســت.
خیلــی از دانشــجوها نفــر اول بــورد میشــوند،
معــدل بــاال دارنــد ،ولــی حاضــر نیســتند هیــچ
خالقیتــی داشــته باشــند.
بــه نظــر مــن نخبــه کســی اســت کــه میتوانــد
در کارهــای علمــی خالقیــت داشــته باشــد.
نخبــه کســی اســت کــه وقتــی وارد رشــته
پزشــکی میشــود ،چیــزی بــه ایــن علــم اضافــه
میکنــد ،حتــی یــک جملــه بــه علــم پزشــکی
اضافــه میکنــد و ایــن فقــط بــا خالقیــت
امکانپذیــر اســت.
نخبگــی چیــزی اســت کــه افــراد بایــد در
وجودشــان داشــته باشــند .نخبگــی یــک
جــور عشــق اســت ،کاری اســت کــه آدم بایــد
عشــقش را داشــته باشــد تــا بتوانــد انجامــش
بدهــد.
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ایــن مملکــت ارزش بیشــتری دارد .حــاال
ببینیــد بــرای اکتشــاف یــک چــاه نفــت چقــدر
خــرج میکنیــم ،ولــی یــک نیــروی نخبــه را
خیلــی راحــت از دســت میدهیــم.

فقــط دو درصــد نیروهــای مــا خیلــی مبتکــر
هســتند و اگــر دقــت کنیــد ،میبینیــد کــه
مــا دقیقــا بهتریــن نیروهایمــان را از دســت
میدهیــم ،درحالیکــه هــر کــدام از ایــن جامعــه علمــی از رشــد بیرویــه
افــراد جــزو بزرگتریــن ســرمایههای کشــور دانشــگاهها در رنــج اســت
هســتند.
درســت اســت کــه تعــداد دانشــجوهای
پزشــکی خیلــی زیــاد شــده ،ولــی از نظــر مــن
کیفیــت آمــوزش پزشــکی خیلــی بهتــر نشــده
و همچنــان شــاهد ایــن هســتیم کــه بهتریــن
دانشــجوهایمان بــه محــض فارغالتحصیلــی از
ایــران میرونــد .چــون مــا در داخــل زمینــه
الزم را کــه بتوانیــم آنهــا را رشــد بدهیــم،
نداریــم.
مــا اینجــا جــزو مراکــزی هســتیم کــه بهتریــن
دانشــجوها بعــد از فارغالتحصیلــی را جــذب دکتــر ناصــر ایرانپــور ،از پیشگامــان تولیــد
میکنیــم تــا بتواننــد ادامــه تحصیــل بدهنــد علــم شــیمی در ایــران و بنــا بــر گــزارش
و تخصــص بگیرنــد .بعضــی وقتهــا بهتریــن موسســه اطالعــات علمــی ( ،)ISIجــزو یــک
نیروهــا را داریــم ،ولــی یــک آزمایشــگاه نداریــم درصــد دانشــمندان پراســتناد جهــان اســت کــه
در ســال  1355از ایــران رفــت تــا در انگســتان
کــه در آن کار کنــد.
بنابرایــن ایــن آدم بخواهــد خــاق باشــد ،بــه تحصیالتــش ادامــه دهــد ،امــا در دهــه 60
مجبــور اســت بــرود خــارج .متاســفانه ایــن بــه ایــران بازگشــت و بهعنــوان اســتاد و
طــرز فکــر را بعضــی مســئوالن دارنــد کــه بــه پژوهشگــر فعالیتهــای علمــی کمنظیــر
نظــرم کامــا اشــتباه اســت ...یکــی از موانــع خــود را در دانشــگاه شــیراز آغــاز کــرد .ايشــان
مــا ایــن اســت کــه بــه جــای اینکــه ایــن همچنيــن جــرو دانشــمندان برگزيــده
افــراد را بهعنــوان یــک نیــروی فعــال در نظــر كشــورهاي اســامي ،برنــده جايــزه خوارزمــي،
بگیریــم کــه کار میکننــد ،تــاش میکننــد ،منتخــب انجمــن شــيمي ايــران بهعنــوان
بااســتعداد هســتند ،ارزش افــزوده دارنــد و ،...شــيميدان برجســته كشــوري ،اســتاد و
حواســمان بــه ظواهرشــان اســت .برایمــان پژوهشگــر برجســته دانشــگاه شــيراز و عضــو
مهــم نیســت کــه ایــن انســان چقــدر میتوانــد هيئــت تحريریــه چنديــن مجلــه ملــي و
مفیــد باشــد ،چقــدر میتوانــد بیمــاران را در بينالمللــي و همچنيــن برگزيــده جايــزه
کشــور درمــان کنــد ،تحقیقــات بــاارزش انجــام عالمه طباطبايي در سال  91است.
دهــد و ...بلکــه بعضــی اوقــات بــرای گزینشــمان
نخبه کیست؟
بــه مســائل ســطحی توجــه میکنیــم.
بــرای نخبــه نمیتــوان تعریــف مشــخصی ارائــه
جمله کلیدی
داد ،امــا بهطــور کلــی نخبــه فــردی اســت کــه
یــک آدم نخبــه از یــک چــاه نفــت هــم بــرای از هــوش و اســتعداد ذاتــی باالیــی بهرهمنــد
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اســت و ایــن قابلیــت را دارد کــه هــوش
خــدادادی خــود را در جهــت رســیدن بــه
هــدف خــود بــه کار بگیــرد .البتــه بــدون شــک
پشــتکار و کوشــش همــراه بــا برنامهریــزی
مناســب و قــرار گرفتــن در محیــط مناســب
بــا زیرســاختهای الزم بایــد مهیــا باشــد.
تلقــیای کــه در حــال حاضــر در جامعــه مــا
در مــورد نخبــه بــر اســاس رتبههــای عالــی
در کنکــور یــا المپیادهــا و رتبههــای ممتــاز
در مقاطــع تحصیلــی وجــود دارد ،میتوانــد
درســت باشــد ،چــون بههرحــال ایــن رتبههــا
بــر اســاس شایســتگیهایی بــه دســت آمــده
اســت .امــا بــرای اینکــه ایــن جوانــان بــه
نخبــگان آتــی تبدیــل شــوند ،بایــد در محیــط
مناســب قــرار بگیرنــد و نیازهــای نرمافــزاری و
ســختافزاري آنهــا رفــع شــود و همچنیــن
از راهنماییهــای اســاتید نخبــه برخــوردار
باشــند .یعنــی در محیــط بهاصطــاح
نخبهپــرور قــرار بگیرنــد و اســتعداد و هــوش
سرشارشــان در جهــت ایجــاد خالقیــت تقویــت
شــود.

شــرکتهای دانشبنیــان کــه امــکان جــذب
نیروهــای متخصــص را دارنــد ،بیشــتر در
ایــن امــر مشــارکت کننــد ،بــازار کار بــراي
متخصصــان رونــق پیــدا میکنــد و ارتبــاط
علمــی صنعــت و دانشــگاه هــم قویتــر
میشــود.

جمله کلیدی

یکــی از مشــکالت اساســی در آمــوزش عالــی
کشــور ،رشــد کمــی بیرویــه در ایجــاد
دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی دولتــی
و غیردولتــی اســت ،بــدون اینکــه حداقــل
زیرســاختهای الزم را از نظــر ســختافزاری
و نرمافــزاری داشــته باشــند.

نخبگی باید در ذات انسان باشد

چطور نخبههایامن را حفظ کنیم؟

یکــی از عوامــل مهــم خــروج نخبــگان از کشــور
ایــن اســت کــه فارغالتحصیــل نخبــه امکانــات
و فضــای علمــی داخــل کشــور را مطابــق بــا
نیازهــای خــود نمیبینــد و بــرای اســتفاده و
یادگیــری بیشــتر و بهتــر از امکانــات علمــی
بیشــتر دنیــا از کشــور خــارج میشــود .بــدون
شــک تقویــت امکانــات پژوهشــی کشــور و
بهروزرســانی تجهیــزات میتوانــد در جــذب
ایــن نخبــگان جــوان در داخــل موثــر باشــد.
عامــل دوم بــرای خــروج متخصصــان جــوان
مــا نگرانــی از آینــده کاری و کســب درآمــد
متناســب بــا نیازهــای زندگــی در شــأن یــک
متخصــص نخبــه اســت .داشــتن حداقــل یــک
مســکن مناســب ،خــودروی مناســب و امکانــات
الزم بــا درآمــد ناکافــی امــروز تقریبــا محــال
اســت و اگــر دانشــگاهها ،صنایــع مختلــف و
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محمدجلیــل رســولی ،از چهرههــای مانــدگار
عرصــه هنــر و از خطاطــان برجســته ایرانــی
اســت کــه میتــوان هنرمنــدی او را در كتابــت
كتــاب نفيــس «گلشــن راز» ،کتابــت داســتان
«فــرود از شــاهنامه فردوســی» ،کتابــت «نهــج
البالغــه» ،کتــاب «جــان جانــان» ،کتــاب «چهار
فصــل» و کتابــی شــامل مجموعــه  30ســال
تــاش در زمینــه خــط و نقاشــی و همچنیــن
طراحــی نامنوشــته فیلــم «محمــد رســولاهلل»
ســاخته مجیــد مجیــدی و خوشنویســی بیتــی
از فردوســی در بخــش پشــتی اســکناس 50
هــزار ریالــی دیــد .او در ســال  1391جایــزه
شــهید آوینــی را دریافــت کــرد.

نخبه کیست؟

نخبــه هنــری بایــد حرکــت خاصــی را در
هنــر بــه کار ببنــدد تــا بتوانــد بــه ایــن درجــه
برســد ،کــه البتــه ایــن خیلــی ســخت اســت و
اصــا نمیتوانیــم بگوییــم کار راحتــی اســت.
هــر کســی نمیتوانــد بــه ایــن جایــگاه برســد
و بــرای رســیدن بــه ایــن مرتبــه بایــد خیلــی
ریاضــت بکشــد و ممارســت داشــته باشــد تــا
بتوانــد بــه ایــن مرتبــه برســد .طبعــا اینطــور
نیســت کــه مــا بتوانیــم کســی را کــه دارای
رتبــه برتــر در یــک آزمــون میشــود نخبــه
بدانیــم ،بلکــه الزمــه نخبگــی در عرصــه هنــر،
گــذر زمــان و انجــام کار و تمریــن مــداوم
اســت .حــاال بعضیهــا هــم هســتند کــه در
زمینــه کارهــای هنــری پــس از ســالها بــه
درجــه اســتادی میرســند ،امــا اســتادی در
هنــر بــا نخبــه هنــری بــودن فــرق میکنــد و
نمیتــوان اینهــا را یکــی دانســت .نخبگــی در
هنــر قطعــا یــک کار خــاص اســت ،یــک کاری
کــه بــه نوعــی بایــد «کارســتان» باشــد .اینکــه
دانشــجویی یــا جوانــی خیلــی کار هنــری
انجــام بدهــد ،میتوانیــم بگوییــم اســتعدادش
در هنــر خــوب اســت ،ولــی نمیتوانیــم کلمــه
نخبــه را بــه او اطــاق کنیــم.

میگرفتنــد تــا بتواننــد بــه درجــات باالیــی
دســت پیــدا کننــد ،حــاال چــه ایــن حمایتهــا
در دانشــگاه ارائــه شــود ،یــا در انجمنهــای
هنــری و ...مــا بایــد بتوانیــم امکاناتــی را در
اختیــار جوانــان قــرار دهیــم تــا بتواننــد کار
کننــد .هنــر یــک وادی اســت کــه خیلــی
ریاضــت کشــیدن میخواهــد ،مثــل علــم
پزشــکی نیســت کــه مــا بگوییــم بــا یــک دوره
 30ســاله درس خوانــدن شــخص تبدیــل بــه
یــک پزشــک یــا یــک جــراح میشــود ،بلکــه
بــه نظــرم وقتــی هنرمنــد  60 ، 50ســال کار
میکنــد ،تــازه فکــر میکنــد اول راه اســت و
ایــن تفــاوت مهــم و برجســته هنــر بــا ســایر
علــوم اســت.

جمله کلیدی

عرصــه هنــر اینطــور نیســت کــه فــرد بــا
شــامورتیبازی بــه ایــن درجــه برســد .بــرای
هنــر بایــد زحمــت بکشــند .امــا االن روزگاری
شــده کــه جوانهــا نمیخواهنــد بنشــینند و
تمریــن و ممارســت کننــد.

خالقیت را در دانشگاه درس منیدهند

چطور نخبههایامن را حفظ کنیم؟

هنــر یکــی از مســائلی اســت کــه بــرای
پیشــرفت بــه حمایــت شــدن نیــاز دارد ،امــا
بــه نظــرم بــا ایــن حمایــت کردنهــا هیــچ
هنرمنــدی لزومــا نخبــه نمیشــود .درواقــع
اینطــور نیســت کــه انتظــار داشــته باشــیم از
هنرمنــدان حمایــت کنیــم و همهشــان تبدیــل
بــه نخبــه هنــری شــوند .نخبگــی بایــد در ذات
فــرد باشــد ،بایــد عاشــق باشــد ،اینقــدر بایــد
کار کنــد کــه بــه آن مرحلــه و جایــگاه برســد،
ولــی بهطــور کلــی هنــر بــه حمایــت نیــاز دارد
و همیشــه در تاریــخ هــم اینجــوری بــوده کــه
هنرمندهــا بــه یــک نوعــی مــورد حمایــت قــرار

جــال شــباهنگی ،عضــو پیوســته فرهنگســتان
هنــر از ســال  1347بیــش از  30ســال عضــو
هیئــت علمــی دانشــکده هنرهــای زیبــا بــود و
در دانشــگاههای مختلــف از تهــران گرفتــه تــا
ســوره و شــاهد و الزهــرا تدریــس کــرده اســت.
عــاو ه بــر گرافیــک و نقاشــی ،شــباهنگی در
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زمینــه ســاخت احجــام شیش ـهای معــروف بــه
 Blowing Glassنیــز شــهرتی جهانــی دارد.
او در ســال  1391جایــزه شــهید آوینــی را
دریافــت کــرد.

نخبه کیست؟

مــن فکــر میکنــم آدم نخبــه دارای خــرد
ذاتــی اســت و ایــن خــرد ذاتــی بــر مبنــای
یکســری واقعیتهــای حقیقــی اســتوار
اســت کــه هــر فــرد نخبــهای بــر اســاس آن
فعالیتهــای هنــری خــود را شــکل میدهــد.
حــاال ایــن فعالیتهــا میتوانــد در قالــب
تدریــس باشــد ،یــا در قالــب اجــرای کار
هنــری .البتــه خیلــی طبیعــی اســت کــه همــه
آدمهــا دارای یکچنیــن ویژگــیای نیســتند،
مگــر اینکــه کســی از ابتــدا دارای خــرد
ذاتــی باشــد .مــن همیشــه در کالسهایــم بــه
دانشــجویان و هنرآمــوزان گفتــم دنبــال ایــن
نرویــد کــه کتابــی پیــدا کنیــد کــه آن کتــاب
خالقیــت ذاتــی را بــه شــما درس بدهــد ،یــا
شــما را بــه آن خــرد ذاتــی برســاند ،چــون
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا نمیتوانیــم
خالقیــت را بــه آدمهــا درس بدهیــم .کتابــی
هــم وجــود نــدارد کــه بگویــد خالقیــت ایــن
اســت و ایــن تعریــف را دارد .نمیتوانیــم بــه
دانشــجو بگوییــم کــه شــما اگــر فــان کار را
بکنیــد ،خــاق میشــوید.

چطور نخبههایامن را حفظ کنیم؟

متاســفانه در حــال حاضــر میبینیــم اســاتیدی
کــه ســر کالس میرونــد ،جــدا از اســاتیدی کــه
سالهاســت تجربــه دارنــد ،دارای آن کلیاتــی
نیســتند کــه یــک اســتاد بایــد داشــته باشــد و
آن را بهعنــوان ابــزار در اختیــار دانشــجویان
قــرار دهــد .خــود مــن اغلــب اوقاتــی کــه ســر
کالس مــیروم ،کار میکنــم و طــرح میزنــم،
چــون بچههــا بایــد بفهمنــد کــه مــن
بهعنــوان اســتاد دارم کار میکنــم و اصــا کار
کــردن چطــوری اســت و یــک طــرح چطــور
 16سرآمد /شماره سیوچهارم /نوروز نود و شش

بایــد شــکل بگیــرد .ایــن کار باعــث میشــود
نوعــی حــس اعتمــاد در دانشــجو شــکل
بگیــرد تــا ایــن دانشــجو بتوانــد خــودش را بــه
مــن بســپارد کــه بلــه ،اســتاد مــن خــودش
میدانــد چطــور بایــد ایــن مســائلی را کــه
بهعنــوان تئــوری ســر کالس مطــرح میکنــد،
بــه صــورت عملــی دربیــاورد .همیــن االن
شــما از خیلــی دانشــجوها ســوال کنیــد ،اصــا
استادهایشــان را نمیشناســند و نمیداننــد
ایــن اســاتید چقــدر توانایــی اجرایــی ســر
کالس دارنــد .کار هنــری کــه تئــوری نیســت،
ولــی بیشــتر اســتادهای مــا کــه در شــرایط
فعلــی درس میدهنــد ،توانایــی اجــرا ســر
کالس را ندارنــد .مــا در گذشــته اســاتیدی
داشــتیم کــه خودشــان مینشســتند و ســر
کالس کار میکردنــد و دانشــجوها بهتریــن
آمــوزش را از نشســتن کنــار دســت اســتاد
دریافــت میکردنــد .مــن بهعنــوان یــک
اســتاد میتوانــم بــه شــما بگویــم کــه خــط
را اینطــوری بکــش .ولــی توانایــی شــما در
کشــیدن ایــن خــط چقــدر اســت؟ شــما بایــد
ببینیــد مــن چطــوری ایــن خــط را میکشــم.
مســئله صــرف گفتــن نیســت ،بلکــه فقــط بــا
کار کــردن و اجــرا کــردن آن تئوریهاســت
کــه میتــوان دانشــجو را هدایــت کــرد .ایــن
روزهــا بعضــی از اســتادان مــا کــه خودشــان
توانایــی اجــرای کار ندارنــد ،بــا تئــوری
میخواهنــد یــک برنامههایــی را بــه وجــود
بیاورنــد ،ولــی متاســفانه دانشــجو را بــه ایــن
ترتیــب ســردرگم میکننــد.

جمله کلیدی

خــارج از ایــران ایــن فضاهــا را بــاز میگذارنــد
و بــه دانشــجو میگوینــد بایــد برویــد زیــر
دســت اســتادانی کــه در ایــن حرفــه کار
میکننــد ،دوره ببینیــد و آنجــا کار را یــاد
بگیریــد و همــه تجربههایــی را کــه بــه دســت
میآوریــد ،در کالس پیــاده کنیــد .اینکــه
دانشــجو را از کالس بیــرون میآورنــد تــا بــا

یــک اســتادکار رابطــه برقــرار کنــد ،یعنــی یــک
ارتبــاط ســازنده بــه وجــود میآورنــد.

پله اول رشد علمی ،پژوهش است

نشــريات فارســي و  77مقالــه در نشــريات
بينالمللــي دارد کــه از ایــن نظــر یکــی از
پرکارتریــن اســاتید محســوب میشــود .او
در ســال  1391در مراســم اعطــای دومیــن
مرحلــهجایــزه ملــی عالمــه طباطبایــی ویــژه
اســاتید و نخبــگان برجســته ،توســط رئیــس
جمهــور وقــت تقدیــر شــد.

نخبه کیست؟

دکتــر محمدعلــی جــوادی ،پزشــک مشــهور
ایرانــی و برنــده جایــزه علمــی عالمــه
طباطبایــی ،از نخبــگان و اســاتید برتــر
چشمپزشــکی و مدیرعامــل بانــک چشــم
ایــران اســت .اســتاد ممتــاز دانشــگاه علــوم
پزشــكي شــهید بهشــتی در ســال  1331در
یــزد متولــد شــده و در ســال  1365بــا دریافــت
فلوشــیپ قرنیــه از دانشــكده پزشــكي دانشــگاه
شــهيد بهشــتي در زمینــه درمــان بيماريهــای
قرنيــه و ســگمان قدامــی فعالیــت میکنــد.
ریاســت مرکــز تحقیقــات چشــم ایــران ،دبيــری
بــورد تخصصــي چشمپزشــكي ،عضویــت در
هيئـــت مديــره انجمــن چشمپزشــكي ايــران و
فرهنگســتان علــوم پزشــکی کشــور و عضویــت
در هیئــت تحریریــه مجــات مختلــف ،تنهــا
گوشــهای از فعالیتهــای ایــن پزشــک شــهیر
ایرانــی اســت .دکتــر جــوادی عــاوه بــر کارنامه
پربــاری کــه در زمینــه درمــان عیــوب چشــمی
در بیمارســتانهای فارابــی ،لبافینــژاد و...
دارد ،در حــوزه پژوهــش نیــز فعالیتهــای
فراوانــی داشــته و در ایــن زمینــه نیــز مــورد
تقدیــر قــرار گرفتــه اســت.
دکتــر جــوادی کــه از ســال  1365عضــو
هيئــت بــورد تخصصــي چشمپزشــكي ایــران
نیــز هســت 13 ،کتــاب 186 ،مقالــه در

بــه نظــر مــن نخبــگان جامعــه کســانی
هســتند کــه علــم مفیــد خــود را بــا عملشــان
میآمیزنــد و ایــن علــم و دانــش را وارد عرضــه
اجتماعــی میکنــد و بــه انــدازه تــوان و دانشــی
کــه دارنــد ،در جهــت بهبــود اوضــاع محیــط
خــود و جامعــه انســانی اســتفاده کــرده و ســعی
میکننــد مفیــد باشــند .طــرز تلق ـیای کــه در
حــال حاضــر از واژه نخبــه در جامعــه مــا وجــود
دارد ،بــه نظــرم صحیــح نمیآیــد و حتــی در
پــارهای از مــوارد ایــن طــرز تلقــی و تعریــف
از نخبگــی منجــر بــه کســب امتیازهــای ناحــق
بــرای کســانی میشــود کــه اساســا نخبــه
نیســتند.

چطور نخبههایامن را حفظ کنیم؟

مهاجــرت تنهــا منحصــر بــه کشــور مــا نیســت
و از تمــام نقــاط دنیــا مهاجــرت بــه مراکــز
علمــی معتبــر صــورت میگیــرد و تــا زمانــی
کــه کمیتـهای بــا حضــور افــراد علمــی و متعهد
و واقعــا نخبــه تحــت نظــر باالتریــن مســئول
مملکــت در دانشــگاهها تشــکیل و فعــال نشــود
و در جهــت شناســایی و پــرورش دانشــجویان
و اســاتید مســتعد فعالیــت نکنــد ،ایــن رونــد
همچنــان ادامــه خواهــد داشــت.

جمله کلیدی

انتشــار مقــاالت در مجــات بینالمللــی امــری
بســیار مهــم اســت ،ولــی درحقیقــت پلــه اول
کار ،تحقیــق اســت کــه خوشــبختانه طــی
ســالهای گذشــته ایــن امــر بهخوبــی در
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کشــور انجــام شــده اســت.
ولــی مانــدن در همــان پلــه اول ،خطــای
بزرگــی محســوب میشــود کــه بــا انتشــار
مقــاالت مــورد اســتناد قــرار نمیگیرنــد و بــه
نظــر میرســد کــه خیلــی از ایــن مقالههــا
صرفــا جهــت ارتقــای علمــی و تکمیــل رزومــه
شــخصی نوشــته میشــوند.

اقتصــاد دولتــی بــه رشــد کشــور لطمــه
میزنــد

پروفســور محمــد نمــازی ،اســتاد تمــام رشــته
حســابداری و عضــو هیئــت علمــی دانشــکده
اقتصــاد ،مدیریــت و علــوم اجتماعــی دانشــگاه
شــیراز و رئیــس گــروه حســابداری ایــن
دانشــگاه اســت کــه در ســال  1391توانســت
جایــزه ملــی عالمــه طباطبایــی را از آن خــود
کنــد.
او در شــیراز بــه دنیــا آمــد و در تهــران مــدرک
کارشناســی خــود را در رشــته بانــکداری از
موسســه علــوم بانکــی ایــران گرفــت و ســپس
رهســپار آمریــکا شــد تــا در مدیریــت بازرگانــی
و حســابداری درس بخوانــد و مــدرک بگیــرد.
دكتــر محمــد نمــازي اوليــن اســتاد (پروفســور)
حســابداري در ايــران بعــد از انقــاب اســامي
اســت كــه در ســال 1379موفــق بــه كســب
ايــن عنــوان شــده اســت.

نخبه کیست؟
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نخبــه کســی اســت کــه در رشــته و کار خــود
ســرآمد (پی ـشرو) بــوده و از اخــاق حرف ـهای
واال نیــز برخــوردار باشــد.
اگــر تلقــی جامعــه از نخبــه بــا تعریــف
بنــده همســو باشــد ،بــه نظــر میآیــد طــرز
تلقــیای کــه در حــال حاضــر در جامعــه از
ایــن واژه وجــود دارد ،مشــکلی نداشــته باشــد
و در حســابداری هــم ماننــد هــر رشــته
دیگــری ،نخبهپــروری هــم ممکــن اســت و
هــم الزم.

چطور نخبگامنان را حفظ کنیم؟

بررســی علــت اصلــی مهاجــرت دانشــجویان
کــه نیــاز بــه یــک تحقیــق مــدون دارد ،امــا
بــا توجــه بــه مشــاهدات موجــود ،بــه نظــرم
میرســد کــه عــدم یافتــن شــغل مناســب،
ارتقــای تحصیــات و آشــنایی بــه فرهنگهــا و
علــوم و فنــون جدیــد و دسترســی بــه آخریــن
یافتههــا و زندگــی بهتــر از انگیزههــای اصلــی
مهاجــران باشــد.
بــه اعتقــاد مــن بورســیه کــردن دانشــجویان
در زمــان تحصیــل ،بــهروز کــردن امکانــات
آموزشــی و کمــک آموزشــی و آزمایشــگاهی
دانشــجویان ،گســترش شــبکههای علمــی و
اطالعاتــی رشــتههای گوناگــون ،ارتباطهــای
بینالمللــی دانشــگاهها و مراکــز علمــی بــا
یکدیگــر و افزایــش حــس تعلــق و خدمــت
دانشــجویان بــه ایــن کشــور و ملــت و فراهــم
کــردن بســترهای الزم در ایــن مــورد میتوانــد
تاثیــر بســزایی داشــته باشــد.

جمله کلیدی

مهمتریــن عواملــی هــم کــه مانــع حرکــت
ســریعتر در زمینــه رشــد علمــی بــوده ،شــامل
در دســت بــودن بخش اعظــم اقتصاد در دســت
دولــت ،کمبــود امکانات مالــی و ســرمایهگذاری
در ایــن زمینــه ،نبــود پیونــد بیــن دانشــگاه و
موسســات دولتــی و صنعتــی و کمبــود نیــروی
متخصــص و ماهــر در ایــن زمینــه اســت.

در جامعــه پزشــکی مشــکل مهاجــرت
نداریــم

دکتــر ناصــر ســيمفروش ،عضــو هیئــت علمــی
و اســتاد برجســته دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــهید بهشــتی و آغازگــر خودكفايــي علــم
اورولــوژي در ايــران ،عضــو انجمــن بينالمللــي
جراحــي كليــه  SIUو انجمــن جراحــان كليــه
آمريكاســت .او کــه در ســال  1326بــه دنیــا
آمــده ،از ســال  1390تاکنــون اســتاد ممتــاز
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــوده
و از دهــه  60تاکنــون ریاســت بخــش پیونــد
و بخــش اورولــوژی بیمارســتان لبافینــژاد را
برعهــده دارد .اقدامــات دکتــر ســیمفروش و
همکارانــش در ایــن بیمارســتان باعــث شــده
موفقیــت مــدل ایرانــی پیونــد کلیــه در آســیا و
جهــان زبانــزد باشــد و نــام جمهــوری اســامی
ایــران بهعنــوان تنهــا کشــوری مطــرح شــود
کــه کوتاهتریــن لیســت انتظــار پیونــد کلیــه
را دارد.

نخبه کیست؟

نخبــه کســی اســت کــه در میــدان عمــل،
حــال مشــکالت باشــد و از هــر لحــاظ بتوانــد
بــه مــردم کمــک کنــد .یــک پزشــک میتوانــد
یــک پزشــک ســاده باشــد و در عیــن حــال
نخبــه هــم باشــد .از آن طــرف پزشــکی ممکــن
اســت عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه باشــد،
ولــی لزومــا نتوانیــم او را نخبــه بدانیــم .شــما

پزشــکی را در نظــر بگیریــد کــه در رشــته
خــودش بــه یــک جــای بســیار محــروم رفتــه
کــه هیچکــس دیگــری حاضــر نبــوده در آن
منطقــه کار کنــد و در آنجــا کارهــای بزرگــی
انجــام داده تــا دیگــر الزم نباشــد صدهــا بیمــار
بــرای درمــان بــه مرکــز بیاینــد .بــا خــودش
تکنولــوژی را بــه آن منطقــه بــرده و کارهــای
بــزرگ و مهمــی انجــام داده اســت .طبیعتــا
میتــوان ایــن فــرد را نخبــه دانســت .از
ســوی دیگــر کســی هــم کــه عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه اســت ،میتوانــد نخبــه باشــد،
چــون معمــوال ابتــکارات و نــوآوری و خدمــات
تولیــدی و ...در ســطح علــم و در مرکــز علــم بــه
وجــود میآیــد.

چطور نخبههایامن را حفظ کنیم؟

مــا بــا برنامهریــزیای کــه در زمینــه پزشــکی
انجــام دادیــم ،پزشــکان زیــادی تربیــت کردیــم
و بــه همیــن خاطــر هــم از مهاجــرت بعضــی
پزشــکان نگــران نیســتیم .تعداد زیادی پزشــک
تربیــت کردیــم کــه اگــر یکــی بــرود ،دو تــای
دیگــر بــه جــای او ســبز میشــود و خــوب هــم
تربیتشــان کردیــم .در حــال حاضــر در تمامــی
رشــتهها ،فلوشــیپ و فــوق تخصــص داریــم و
از ایــن بابــت نگرانــی جــدیای نداریــم .دکتــر
طباطبایــی ،اولیــن ایرانــی کــه در حــال حاضــر
در هــاروارد اســت ،فارغالتحصیــل ماســت.
دکتــر جاللــی را در کالیفرنیــا داریــم و آنهــا
هــم بــا مــا در ارتبــاط هســتند ،میآینــد و
میرونــد .مــا اینجــا آنقــدر نیــرو داریــم
کــه دنبــال جــای کار برایشــان میگردیــم.
بنابرایــن در پزشــکی ایــن مشــکل را نداریــم
و بــه نظــر میرســد کــه ایــن مســئله بیشــتر
مشــکل رشــتههای غیرپزشــکی باشــد.

جمله کلیدی

کالس و دانشــگاهی کــه دیــوار دارد ،بــه درد
نمیخــورد .ایــن درهــا را بایــد بــاز کنیــم تــا
دانشــجوها بتواننــد وارد فضــای کاری شــوند ،و
سرآمد /شماره سیوچهارم /نوروز نود و شش 19

علــت اینکــه مــا بهشــدت موافــق جــدا شــدن
وزارت بهداشــت و درمــان از وزارت فرهنــگ و
آمــوزش عالــی بودیــم ،دقیقــا همیــن مســئله
بــود.

دانشگاههایی که نخبه میسوزانند!

دکتــر محمدعلــی رجبــی ،فرزنــد مرحــوم
عالمــه علــی رجبــی دوانــی ،نگارگــر برجســته
ایرانــی ،برگزیــده جایــزه شــهید آوینــی ،عضــو
هیئــت علمــی دانشــکده هنــر دانشــگاه شــاهد
و عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر کشــور
اســت کــه پــس از طــی مراحــل تحصیــل از
دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران
فارغالتحصیــل شــده و طــی ســالهای
طوالنــی ،از محضــر اســتادان نــامدار نگارگــر،
همچــون اســتاد محمــود فرشــچیان بهرمنــد
شــده و بــا «اجازهنامــه» اســتاد فرشــچیان،
بهعنــوان اســتاد مســلم نگارگــری برگزیــده
شــده اســت.
اســتاد رجبــی در تاســیس برخــی نهادهــای
هنــری و برگــزاری همایشهــای ملــی و
منطقـهای هنــر اســامی و ایــران و نیــز چــاپ و
انتشــار نفیــس نگارگــری نقــش موثــری داشــته
و همچنیــن دههــا نگارگــر هنرمنــد را تربیــت
کــرده اســت.

نخبه کیست؟

مــا نخبــه را در هــر زمینــه علمــی کســی
میدانیــم کــه در آن رشــته علمــی هنرمنــد
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باشــد .هنرمنــد در اینجــا یعنــی کســی
کــه دارای فضیلــت عملــی شــده و فضیلــت
علمــی را هــم مثــا کنکــور مشــخص
نمیکنــد .شــرایطی کــه بــرای کنکــور
گذاشــتهاند ،شــرایطی اســت کــه ربطــی بــه
کار هنــری نــدارد ،یعنــی در آنجــا ذوقســنجی
نمیکننــد ،بلکــه هوشســنجی میکننــد و
ایــن هیــچ ربطــی بــه هنــر نــدارد.
مــا نمیتوانیــم شــاگرد اول کنکــور هنــر را
بهعنــوان اینکــه نبوغــی دارد ،یــا نخبــه
اســت ،متمایــز کنیــم .همانطــور کــه
روانشناســان میگوینــد ،ذوق بــا هــوش در
تعــارض اســت ،در کار هنــر کســانی کــه هوش
خوبــی دارنــد ،اتفاقــا ذوق خوبــی نمیتواننــد
داشــته باشــند .بــرای اینکــه اطالعــات بــرای
کســانی کــه هــوش خوبــی دارنــد ،مطــرح
اســت و ایــن اجــازه نمیدهــد نبوغشــان
پــرواز کنــد.

چطور نخبههایامن را حفظ کنیم؟

دانشــگاههای مــا اگــر دانشــجو را نســوزانند،
بایــد شــاکر باشــیم! سیســتم آموزشــی
دانشــگاهی مــا سیســتمی نیســت کــه ذوق
هنرمنــد را متجلــی کنــد .همانطــور کــه
عــرض کــردم ،همیــن کــه ذوق دانشــجو را
کــور نمیکنــد ،بایــد شــاکر باشــیم! علتــش
هــم ایــن اســت کــه قواعــد موجــود بــر اســاس
یــک نظــام آموزشــی از پیــش تعییــن شــده
اســت .در صورتــی کــه سیســتمی کــه در
گذشــته حاکــم بــود ،سیســتم اســتاد شــاگردی
بــود ،یعنــی اســتاد بــه حــال و احــوال شــاگرد
نــگاه میکــرد و متناســب بــا ذوق و جهــت
ذوقــی او عمــل میکــرد ،نــه اینکــه یــک
قانــون بــرای همــه بگــذارد.
چنیــن سیســتمی بــه هیــچ عنــوان بــه درد
هنــر نمیخــورد .تاکنــون هــم نتیجــهای
نــداده اســت ،مخصوصــا اینکــه عالــم هنــر
عالــم ابتدایــی نیســت ،عالــم کامــا انضمامــی
اســت .بــه همیــن خاطــر هــم دانشــگاههای

مــا هــر کاری میکننــد ،دوبــاره از یــک چالــه
بــه چالــهای دیگــر میافتنــد و راه بــه جایــی
نمیبرنــد.

جمله کلیدی

از یــک نفــر پرســیدند اگــر دنیــا را بــه تــو
بدهنــد چــه کار میکنــی ،گفــت میفروشــم
مــیروم خــارج! شــرایط امــروز جوانهــا هــم
اینطــوری شــده .یعنــی خــارج را برایشــان
بــزرگ کردهانــد ،درحالیکــه واقعــا ربطــی بــه
موضــوع کارشــان نــدارد.

بــا بیناملللــی کــردن دانشــگاهها
مهاجــرت مغزهــا کمــر میشــود

دكتــر محمــد عبداللهــی ،برگزیــده جایــزه
عالمــه طباطبایــی و دارای درجــه دکتــرای
داروســازی و دکتــرای تخصصــی در رشــته
سمشناســی و داروشناســی و اســتاد دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران اســت .او كــه باالتریــن
اچایندکــس را در میــان دانشــمندان علــوم
پزشــکی کشــور داراســت ،در رشــته تخصصــی
داروشناســی و سمشناســی رتبــه  134جهانــی
را بــر اســاس آخریــن گــزارش موسســه
علمســنجی تامپســون دارد .عبداللهــی عضــو
موثــر چندیــن ســازمان علمــی جهانــی اســت و
داشــتن مقــاالت داغ و پرارجــاع و کتابهــای
مرجــع بینالمللــی و ثبــت اختــراع و تاســیس
شــرکت دانشبنیــان نیــز در پرونــده علمــی او
دیــده میشــود.

نخبه کیست؟

هــر شــخصی در هــر موقعیتــی ،چــه علمــی و
چــه غیرعلمــی و از هــر نظــری میتوانــد دارای
یــک مجموعــه از تواناییهــا باشــد کــه در
مقایســه بــا همموقعیتیهــا و شــاخصهای
عــرف ،برتــر و بهاصطــاح نخبــه تلقــی شــود.

چطور نخبگامنان را حفظ کنیم؟

اصــوال رشــد علمــی در هــر کشــوری در وهلــه
اول وابســته بــه حضــور مغزهــا و نیروهــای
علمــی آن کشــور و بهاصطــاح مرجعیــت
علمــی اســت و در مرحلــه بعــد وجــود محیــط
یــا لــوازم مناســب قــرار میگیــرد .بنابرایــن
آمــاده کــردن بهتریــن محیطهــای علمــی
بــرای ارضــای طلــب علمــی فــرد نخبــه حتمــا
موثــر واقــع خواهــد شــد.
البتــه مهاجرتهــای علمــی امــری طبیعــی
و الزمــه رشــد کالن علــم جهــان اســت و
در تمــام کشــورها بــه نحــوی کــم و زیــاد
دیــده میشــود و نبایــد زیــاد از ایــن اتفــاق
نگــران بــود .بایــد ســعی کنیــم خودمــان نیــز
جذابیتهــای علمــی الزم را بــرای نخبههــا
ایجــاد کنیــم.
جــذب دانشــجویان خارجــی و در کنــار
دانشــجویان داخــل قــرار دادن و بهاصطــاح
بینالمللــی کــردن دانشــگاهها ،مهاجــرت
نیروهــای خــودی را کمتــر میکنــد .اســتفاده از
تجربــه کشــورهای موفــق در ایــن امــر را بایــد
جــدی گرفــت.

جمله کلیدی

نخبــگان علمــی اگــر احســاس کننــد کشــور
خودشــان و اســاتید دانشــگاههای آن در
مســیر مرجعیــت علمــی جهانــی بــا تمــام
خصوصیاتــش ،حرفــی بــرای گفتــن دارنــد و
در صــدر منطقــه و جهــان قــرار دارنــد ،حتمــا
نســبت بــه مهاجــرت دائمــی تجدیــد نظــر
میکننــد  .
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ششم� نشست رسارسی رؤسای بنیادهای نخ� گب�ن ن
ین
استا�:
ستاری در بیست و
گزارش

اکوسیستمکارآفرینیمهمترین
زیرساخت تفکر دانشبنیان است
 فائزه کرمی 

سورنا سـتاری ،معاون علمیو فناوری رئیسجمهور
و رئیـس بنیـاد ملی نخبگان در بیسـتو ششـمین
نشسـت سراسری رؤسای بنیادهای نخبگان استانی،
اصلاح فرهنـگ جامعـه را اولیـن گام در توسـعه
دانسـت و گفت« :ظرفیتها و موهبتهای بسـیاری
در کشـور وجـود دارد ،امـا بـه دلیـل فقدانفرهنـگ
دانشبنیـان ،ایـن داشـتهها نتوانسـتهاند کشـور را
به توسـعهیافتگی برسـانند ».وی افزود« :بـا اقدامات
انجامشـده در سـالهای اخیـر و ایجـاد گفتمـان
دانشبنیـان ،خوشـبختانه جامعـه امـروزی قابلیـت
دریافـت فرهنـگ دانشبنیـان را پیـدا کـرده اسـت
تـا جایـی که یکـی از موضوعـات و مباحـث مهم در
رسـانهها و فضای مجازی ،مسـئله تفکر دانشبنیان
اسـت ».معـاون علمـیو فنـاوری رئیسجمهـور بـا
اشـاره بـه لـزوم فراهـمشـدن بسـتر مناسـب برای
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فعالیـتنخبگانـی در حـوزه دانشبنیان ،بیـان کرد:
«اسـتانها باید بهسـمتی بروند که زیرسـاخت الزم
بـرای فعالیـت اقتصـادی دانشبنیـان فراهـم شـود،
بـه طـوری کـه اگـر فـردی بومی بـرای تحصیـل از
اسـتان خارج شـد و به دانشـگاههای بزرگ داخلی و
خارجـی رفـت ،پس از پایان تحصیل ،اسـتان خود را
بـرای فعالیتهـای دانشبنیـان ،انتخـاب کند».
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان در ادامـه رفاهزدگـی را
در تضـاد با تفکر نخبگی دانسـت و گفت« :مسـتعد
برتـر نبایـد بـا اولین شکسـت ناامیـد شـود ،چراکه
بـرای تاثیرگـذاری در جامعـه بـه اعتمـاد بـهنفـس
بـاال و نترسـیدن از شکسـت نیـاز اسـت .مهمتریـن
هـدف بنیاد ملـی نخبگان از برگزاری جشـنوارههای
اختراعـات یـا اسـتارتآپها نیـز همیـن اسـت».
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان ایجـاد اکوسیسـتم

کارآفرینـی را مهمتریـن زیرسـاخت نهادین ه شـدن
تفکـر دانشبنیـان برشـمرد و گفـت« :امـروزه در
دانشـگاههای بزرگ کشـور مانند شـریف ،امیرکبیر،
اصفهـان ،تهـران و ...بهخوبـی فرهنـگ دانشبنیـان
نهادین ه شـده اسـت .به طـوری که دانشـجویان این
دانشـگاهها بـه دنبال جـذب سـرمایهگذار خصوصی
بـرای طرحها و ایدههای خود هسـتند .باید دانسـت
حتـی حمایـت از اختراعـات برگزیـده یـا ایدههـای
نخبگانـی نیز باید در روندی تدریجـی با تزریق توان
بخـش خصوصی میسـر شـود».
وی بیان داشـت« :بسیاری از شرکتها و مراکز بزرگ
دنیا ،به جـای پرداخت پول بیتکلف ،مسـتعدانبرتر
را بـورس میکننـد .همین روند باید در شـرکتهای
بزرگ کشـور و در اسـتانها نیز رخ دهد .شرکتهای
بـزرگ داخلی باید به مسـتعدانبرتر بـورس دهند و
مشـکالت خود را در قالب اسـتارتآپ به آنان عرضه
کننـد .ایـن رونـد خروجی بسـیار بهتری نسـبت به
گسـترش واحدهـای تحقیـق و توسـعه در صنعـت
دارد ».معـاون علمیو فنـاوری رئیسجمهور با بیان
اینکـه بنیادهـای نخبگانـی باید بازی بـدون توپ را
در پیـش بگیرند( ،پول و بودجه فقط مالک نباشـد)
یـادآور شـد« :آنچه برای بنیـاد ملی نخبگان اهمیت
دارد ،ایجاد و گسـترش اکوسیسـتم کارآفرینی است.
بـرای ایجـاد ایـن فضـا ،حضـور فعـال دسـتگاههای
دروناسـتانی و ظرفیتهـای آنان بسـیار مهم اسـت
کـه البتـه اقدامـات فرهنگـی بـرای همراهـی ایـن
دسـتگاهها امـری ضـروری اسـت ».سـتاری ادامـه
داد« :امـروز شـاهد هسـتیم روند مهاجـرت نخبگان
عکس شـده است و بسیاری از محققان غیرمقیم در
حال بازگشـت هسـتند و تعـداد زیادی از ایـن افراد
بـه جـای اشـتغال در دانشـگاه ،درخواسـت حضـور
در شـرکتهای دانشبنیـان را دارنـد .بنیادهـای
نخبـگان اسـتانی میتواننـد از این فرصـت بهخوبی
اسـتفاده و تلاش کننـد با همـکاری اسـتانداریها
زمینـه را بـرای حضـور ایـن محققـان در منطقـه
خـود فراهـم و از ایـن طریـق بـه ایجاد اکوسیسـتم
کارآفرینی کمـک کنند».
وی در بخـش انتهایـی سـخنان خود بر لـزوم پرهیز
بنیادهـای نخبـگان اسـتانی از ورود بـه عرصههـای
سیاسـی تاکیـد کـرد و گفـت« :اگـر امـروز معاونت

ی و بنیـاد ملـی نخبـگان بـه موفقیتهـای
علمـ 
چشـمگیر رسـیده ،به دلیـل دوری از سیاسـتبازی
و سیاسـتزدگی اسـت؛ بنابرایـن بنیادهای نخبگان
اسـتانی نیـز نبایـد بـه هیچوجـه خـود را در عرصـه
سیاسـت وارد کنند ».سـتاری با بیان اینکه دسـتور
اکیـد رئیسجمهـور بر پرهیـز دسـتگاههای دولتی
از جهتگیـری در انتخابـات اسـت ،بیـان کـرد:
«هیچیـک از بنیادهای نخبگانی اسـتانی نبایـد وارد
فضای انتخابات ریاسـتجمهوری سـال آینده شوند
یـا اجـازه دهند گروههـای مختلف سیاسـی از نام یا
آرم آنهـا بـرای تبلیغـات خود اسـتفاده کننـد ».در
بخـش دیگـری از این نشسـت پرویز کرمی ،مشـاور
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان و دبیـر سـتاد توسـعه
فرهنـگ علم ،فناوری و اقتصاد دانشبنیان ،با اشـاره
به تغییرات اعمالشـده در سایت بنیاد ملی نخبگان
گفـت« :بـا راهانـدازی سـایت جدید ،امکان پوشـش
فعالیتهـای بنیادهـای نخبـگان اسـتانی بیـش از
گذشـته فراهم میشـود».
وی افـزود« :برنامههـای ملـی بنیادهـای نخبـگان
اسـتانی نیـز بایـد انعـکاس بیشـتری در سـایت
بنیـاد ملـی نخبـگان داشـته باشـد ،بههمیـن دلیل
ضـرورت دارد این بنیادها بیش از گذشـته در بخش
اطالعرسـانی فعالیـت کننـد ».کرمـی در ادامـه بـا
اشـاره بـه راهانـدازی و تاسـیس مرکـز نشـر بنیـاد،
بـه موضـوع تألیف و انتشـار کتاب توسـط بنیادهای
نخبگان اسـتانی اشـاره کرد و گفت« :سـتاد توسـعه
فرهنـگ علـم ،فنـاوری و اقتصـاد دانشبنیـان تنها
در صورتـی از ایـن اقـدام حمایـت میکنـد که بنیاد
نخبـگان اسـتان از معاونـت مربوطـه در بنیـاد ملی
نخبـگان مجوز داشـته باشـد».
مشـاور رئیس بنیـاد ملی نخبگان ادامـه داد« :ترویج
و فرهنگسـازی در حـوزه اسـتارتآپهای اسـتان
و رویدادهـای کارآفرینـی و همچنیـن برنامههـای
اسـتانی مورد تایید ستاد
فرهنگی بنیادهای نخبگان
ِ
اجرایی بنیـاد ملی نخبگان ،از اولویتهـای کاری در
سـال آینده اسـت ».شناسـایی و معرفـی نخبگان و
اسـتعدادهای برتر استان از سـوی بنیادهای استانی
بـه سـتاد توسـعه فرهنـگ علـم ،فنـاوری و اقتصاد
دانشبنیـان جهـت الگوسـازی در رسـانهها ،از دیگر
موضوعـات مـورد تاکید کرمی بـود .
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ستاری در ب�زدید از دستاوردهای ج�ادگران عیمل و فناوری:
گزارش

بازار محصوالت دانشبنیان داخلی
با الزامهای فرهنگی رونق میگیرد
 مهناز رنجبران 
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معــاون علمــی و فنــاوری رئیــسجمهــوری
در بازدیــد از نمایشــگاه دســتاوردهای فناورانــه
چهارمیــن جشــنواره جهادگــران علــم و فنــاوری
دانشــگاه آزاد اســامی و ســازمان بســیج
علمــی گفــت :بــرای ایجــاد بــازار محصــوالت
دانشبنیــان داخلــی ،بایــد فرهنــگ اســتفاده
از ایــن محصــوالت در جامعــه و دســتگاهها
نهادینــه شــود.
ســورنا ســتاری فرهنگســازی را یــک ضــرورت
اصلــی بــرای رونــق بــازار شــرکتهای
دانشبنیــان دانســت و گفــت :بــازار محصــوالت
دانشبنیــان داخلــی نســبت بــه قبــل بهتــر
شــده اســت ،امــا همچنــان بــا نقطــه مطلــوب
فاصلــه داریــم و الزم اســت همچنــان در زمینــه
فرهنگســازی اقدامــات بیشــتری انجــام
دهیــم .چــون بــا وجــود تمــام تالشهایــی کــه
در ســالهای اخیــر انجــام شــده اســت ،ایــن
حــوزه نیــاز بــه توجــه بیشــتری دارد.
ســتاری مصوبــه اســتفاده از محصــوالت
داخلــی و دانشبنیــان را یــک گام دیگــر در
مســیر فرهنگســازی ایــن ضــرورت عنــوان
کــرد و گفــت :ایــن مصوبــه بــر مبنــای ضــرورت
خریــد محصــوالت داخلــی ،بــا رویکــردی
فرهنگــی بــه دســتگاهها ابــاغ شــده اســت
و الــزام ایجــاد میکنــد کــه نیازهایشــان را
از محصــوالت داخلــی تامیــن کننــد .در ایــن
راســتا همچنیــن تفاهمنامههایــی بــا وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،جهــاد
کشــاورزی و دیگــر دســتگاههای اجرایــی امضــا
شــده اســت.
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ،توانمنــدی
شــرکتهای دانشبنیــان و نقشآفرینــی
در صحنــه اقتصــادی کشــور را نتیجــه
رشــد زیســتبوم نــوآوری و کارآفرینــی و
جهتگیــری دانشــگاهها بــرای حرکــت در
ایــن مســیر دانســت و ابــراز کــرد :خوشبختانــه
شــرکتهای دانشبنیــان بــا ســرعت و شــتاب
نســبتا خوبــی در حــال رشــد هســتند و در
حــال حاضــر محصــوالت دانشبنیــان حــدود
30هــزار میلیــارد تومــان درآمــد داشــتهاند.

توافــق اجــرای برنامههــای مشــرک
حــوزه علــم و فنــاوری

در ایــن جشــنواره بــا هــدف گســترش و ارتقــای
همکاریهــای علمــی و فنــاوری و اجــرای
برنامههــای مشــترک ،توافقنامــه میــان
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و
ســازمان بســیج علمــی ،پژوهشــی و فنــاوری بــه
امضــا رســید کــه بــر اســاس ایــن توافقنامــه،
برنامههــای مشــترک در حــوزه ترویــج،
گفتمانســازی و توســعه فناوریهــای راهبــردی و
تعاملهــای ســختافزاری
و نرمافــزاری مــورد نیــاز
فراهــم میشــود.
این مصوبه بر
در ایــن توافقنامــه و مبنای ضرورت
بــر اســاس برنامــه اقــدام خرید محصوالت
مشــترک معاونــت علمــی و داخلی ،با
فنــاوری ریاســت جمهــوری رویکردی فرهنگی
و ســامان بســیج علمــی ،به دستگاهها ابالغ
پژوهشــی و فنــاوری شده است و الزام
زیرســاختها ،زمینههــا ایجاد میکند
و برنامهریــزی الزم که نیازهایشان
بــرای راهانــدازی مرکــز را از محصوالت
نــوآوری بســیج و اســتفاده داخلی تامین
از ظرفیــت مبتکریــن و کنند .در این
مخترعین بســیجی سراســر راستا همچنین
کشــور ایجــاد میشــود .تفاهمنامههایی با
چهارمیــن
جشــنواره وزارت بهداشت،
ـاوری،
ـ
فن
و
ـم
ـ
عل
جهادگــران
درمان و آموزش
غرفــه
50
حضــور
بــا
پزشکی ،جهاد
از شــرکتهای فنــاور ،کشاورزی و دیگر
دســتاوردهای دانشبنیــان دستگاههای
ایــن حــوزه را در معــرض اجرایی امضا
دیــد مخاطبــان قــرار داده شده است
اســت .در نمایشــگاه دائمــی
محصــوالت دانشبنیــان
دانشــگاه  290محصــول از پژوهشگــران بســیجی
در ایــن جشــنواره بــه نمایــش گذاشــته شــده
اســت و همچنیــن در ایــن جشــنواره تعــدادی از
محصــوالت پژوهشــی و فناورانــه رونمایی شــد.
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گزارش

وز� حمیطزیست آملان
ستاری در دیدار ب� معاون ی

توانمندی نیروی انسانی چهره تازهای
از ایران در همکاریهای بینالمللی
شمیدهد
نمای 
 کاوه منزوی 

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــور ،در دیــدار بــا یوخــن فالشــبارت،
معــاون وزیــر محیطزیســت آلمــان ،نقــش
کشــورمان در عرصــه تولیــد انــرژی را ســازنده
برشــمرد و گفــت« :ایــران بــا صــادرات روزانــه
بالــغ بــر  004میلیــون متــر مکعــب میعانــات
گازی ،بــه عنــوان چهارمیــن تولیدکننــده نفــت
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جهــان یکــی از قدرتهــای جهانــی حــوزه تولیــد
انــرژی بــه شــمار مـیرود ،امــا اقتصــاد دانشبنیان
ایــن کشــور بــا تکیــه بــه توانمندیهــای جوانــان
تحصیلکــرده  42تــا  03ســال چهــره تــازهای از
توانمندیهــا و ظرفیــت بــاالی ایــن کشــور را در
همکاریهــای بینالمللــی اقتصــادی بــه نمایــش
میگــذارد».

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور رونــق
کســب و کارهــای فناورانــه نوپــا را یکــی از
زمینههــای مســاعد بــرای همــکاری میــان دو
کشــور دانســت و گفــت« :ســرمایه عظیــم و
ارزشــمند اســتعدادهای جــوان ایــران بــا تربیــت
بیــش از پنــج میلیــون دانشــجوی فارغالتحصیــل
رشــتههای فنــی و مهندســی توانســته اســت
زمینهســاز ظهــور اســتارتآپهای درآمــدزا
و پررونــق بــه خصــوص در حــوزه آیتــی باشــد
کــه ایــن عرصــه میتوانــد یکــی از محورهــای
همــکاری اقتصــادی میــان دو کشــور باشــد».
وی بــا اشــاره بــه حــوزه بهینهســازی انــرژی،
عــاوه بــر قــرار داشــتن ایــران در جایــگاه
نخســتینهای تولیدکننــده انــرژی ،کشــورمان
را بــازاری گســترده و بکــر بــرای شــرکتهای
دانشبنیــان حــوزه انــرژی عنــوان کــرد و گفــت:
«ایــران بــه عنوان ســومین کشــور دارای سیســتم
ســوزاندن گازهــای هدرســوز فلــر ،بعــد از
کشــورهای روســیه و امریــکا ،بــا ظرفیت جمعیتی
 80میلیــون نفــری و شــکل گرفتن فضــای جدی
کســب و کار دانشبنیــان ،بــازاری ارزشــمند بــرای
شــرکتهای فعــال در حوزههــای گوناگــون از
جملــه انــرژی بــه شــمار م ـیرود».
در ادامــه ایــن نشســت ،معــاون وزیــر
محیطزیســت و انــرژی آلمــان بــا اشــاره بــه
ظرفیــت دو کشــور بــرای همکاریهــای دوجانبــه
در حــوزه راهکارهــای نویــن محیطزیســتی و
انــرژی گفــت« :ایــران از کشــورهای توانمنــد
در حــوزه تولیــد انــرژی بــه شــمار مــیرود و
میتوانــد در حوزههایــی چــون پژوهــش و
شــرکتهای بهینهســازی انــرژی بــا کشــور
آلمــان همکاریهــای گســتردهای را صــورت
دهــد ،زیــرا امــروزه جهــان عــاوه بــر نیــاز
روزافــزون بــه انــرژی ،نیازمنــد اســت کــه بــه
راهکارهــای نــو و پیشــرفته بــرای تامیــن انــرژی
و حفــظ منابــع انــرژی روی آورد».
وی افــزود« :ایــران و آلمــان میتواننــد در زمینــه
کاهــش اثــرات نامطلــوب انرژیهــای فســیلی
و همچنیــن بهرهمنــدی از فناوریهــای نــو
بــا تکیــه بــه توانمنــدی دانشــگاهی و علمــی در

حــوزه انــرژی همــکاری کننــد و بــرای حفاظت از
محیطزیســت جهانــی گام بردارنــد».
یــداهلل ســبوحی ،دبیــر ســتاد بهینهســازی
انــرژی و محیطزیســت معاونــت علمــی و
فنــاوری ،نیــز در ایــن دیــدار بــا ارائــه گزارشــی از
فعالیتهــا و توانمندیهــای کشــورمان در حــوزه
محیطزیســت و انــرژی ،زمینههــای انتقــال
فنــاوری و توســعه همکاریهــای شــرکتهای
دانشبنیــان ،پژوهشهــا و تحقیقــات مشــترک
و همکاریهــای دانشــگاهی را ،از حوزههــای
مختلــف همــکاری میــان دو کشــور دانســت.

همکاریهــای دوجانبــه
ایـران و آملــان در حــوزه
انــرژی و محیطزیســت

ایران به عنوان
سومین کشور
دارای سیستم
سوزاندن گازهای
هدرسوز فلر،
بعد از کشورهای
روسیه و امریکا ،با
ظرفیت جمعیتی
 08میلیون نفری
و شکل گرفتن
فضای جدی کسب
و کار دانشبنیان،
بازاری ارزشمند
برای شرکتهای
فعال در حوزههای
گوناگون از
جمله انرژی به
شمار میرود

در بخــش دیگــری از دیــدار
میــان معــاون علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــور
کشــورمان و معــاون انــرژی
و محیطزیســت آلمــان،
تفاهمنامــه همــکاری
در حــوزه «اقتصادهــای
ســازگار بــا محیطزیســت
و کمکربــن» ،بــه
امضــای ســبوحی دبیــر
ســتاد توســعه فنــاوری
بهینهســازی انــرژی و
محیطزیســت معاونــت
علمــی و یوخــن
فالشــبارت ،معــاون وزیــر
محیطزیســت آلمــان،
رســید.
تبــادل تجربیــات در
خصــوص ایجــاد و مدیریــت بازارهــای
رقابتــی ،توســعه اقتصــاد کمکربــن ،ایجــاد
مکانیزمهــای کاهــش گازهــای گلخانــهای
در کنــار توســعه چارچوبهــا ،سیاســتها
و گســترش فناوریهــای ســازگار بــا
محیطزیســت از محورهــای اساســی ایــن
تفاهمنامــه همــکاری بــود.
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گزارش

وز� دفاع صورت گرفت؛
ب� حضور معاون عیمل و فناوری رئیس ج�هور و ی

بالگرد ملی «صبا »۲۴۸
رونمایی شد
 بهرنگ عادل 
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بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــور و وزیــر دفــاع طــرح کالن
ملــی فنــاوری بالگــرد ملــی «صبــا »۸۴۲
کــه بــا حمایــت معــاون علمــی وفنــاوری
رئیسجمهــور و بــه دســت ســازمان صنایــع
هوایــی وزارت دفــاع طراحــی و ســاخته شــده
اســت ،رونمایــی شــد.
ایــن رویــداد در ســیصد و پنجــاه و ســومین
روز از ســال اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام و
عمــل ،بــا حضــور ســردار حســین دهقــان،
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح
و ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری ،رخ داد و طــرح کالن
ملــی فنــاوری بالگــرد ملــی صبــا  842کــه
بــه دســت متخصصــان شــرکت پشــتیبانی و
نوســازی بالگــرد ایــران وابســته بــه ســازمان
صنایــع هوایــی وزارت دفــاع طراحــی و
ســاخته شــده اســت ،رونمایــی شــد .مرکــز
طــرح کالن ملــی فنــاوری معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری کــه بــه عنــوان
کارفرمــا ایــن طــرح را مــورد حمایــت قــرار
داد ،تــاش میکنــد ظرفیتهــای کشــور در
فناوریهــای پیچیــده را بــا تولیــد محصــول
یــا خدمــت بــه بهرهبــردار ارائــه نمایــد.
ســردار دهقــان در مراســم رونمایــی از ایــن
بالگــرد ملــی طــی ســخنانی بیــان داشــت:
«مفتخریــم کــه در ســال اقتصــاد مقاومتــی؛
اقــدام و عمــل یکــی از پروژههــای مهــم را
کــه حقیقتــا از نمادهــای اقتصــاد مقاومتــی
اســت ،امــروز رونمایــی کنیــم».
وزیــر دفــاع افــزود« :بــا توجــه بــه نیــاز کشــور
بــه بالگردهایــی در کالس وزنــی متوســط
کــه باالتریــن درخواســت و نیــاز آتــی اســت،
شــرکت پنهــا بــا همــکاری شــرکتهای
دانشبنیــان ،دانشــگاهها و مراکــز علمــی و
تحقیقاتــی صنایــع مختلــف در وزارت دفــاع
اقــدام بــه طراحــی ،ســاخت و تولیــد بالگــرد
ملــی صبــا  842کــرد».
دهقــان دربــاره ایــن بالگــرد گفــت« :بالگــرد
ملــی صبــا  842در کالس وزنــی ســبک و

متوســط ،کاربــری چنــد منظــوره ،دو موتــوره،
چهــار ملخــه و بــا ظرفیــت هشــت سرنشــین
قــادر اســت ماموریتهــای حمــل و نقــل
بــار و مســافر و عملیــات امــداد و نجــات،
عکســبرداری و شناســایی ،آمبوالنــس هوایــی،
عملیــات فراســاحلی و تاکســی هوایــی را
انجــام دهــد».
وزیــر دفــاع اســتفاده از فناوریهــای روز
در حــوزه ناوبــری ،هدایــت و ســامانههای
مکانیکــی ،کارکــرد قابــل قبــول در حالــت
یــک موتــور خامــوش ،قابلیــت اطمینــان
بــاال ،صــدا و ارتعاشــات کــم و ســرعت بــاال،
قابلیــت عملیاتــی در محــدوده دمایــی  52تــا
 55درجــه ســانتیگراد و بدنــه آیرودینامیکــی
مناســب را از جملــه مشــخصات فنــی بالگــرد
 842ذکــر کــرد و گفــت« :ایــن بالگــرد بــر
اســاس نیــاز مشــتریان نظامــی و غیرنظامــی
و قابلیــت صــادرات بــه بازارهــای بینالمللــی،
خصوصــا کشــورهای اســامی ،بــا قیمــت
رقابتــی قابــل عرضــه اســت».
دهقــان طراحــی و ســاخت ایــن بالگــرد را
یکــی از آرزوهــای دیرینــه مســئوالن کشــور و
متخصصــان صنعــت هوایــی دانســت و گفــت:
«بنــده ضمــن عــرض خــدا قــوت بــه همــه
دســتاندرکاران طراحــی و ســاخت ایــن
پــروژه بــزرگ ملــی ،ایــن دســتاورد بــزرگ
و درخشــان را بــه محضــر فرماندهــی معظــم
کل قــوا ،ملــت شــریف و قدرشــناس ایــران
تبریــک عــرض میکنــم و در آســتانه ســال
جدیــد آن را عیــدی وزارت دفــاع بــه ایــن
ملــت بــزرگ اعــام میکنــم».
ســردار دهقــان بــا تشــکر و قدردانــی از همــه
مراکــز علمــی ،دانشــگاهی و شــرکتهای
دانشبنیــان کــه وزارت دفــاع را در تحقــق
ایــن پــروژه ملــی یــاری و حمایــت کردنــد،
بیــان کــرد« :حرکــت بــه ســمت طراحــی
و ســاخت بالگردهــای ســنگین را بــه طــور
جــدی در دســتور کار داریــم کــه امیدواریــم
بتوانیــم در ســالهای آتــی ایــن مهــم را نیــز
تحقــق بخشــیم».
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دستاوردهای سفر معاون عیمل و فناوری رئیس ج�هور به تا�یش

گزارش

امضای چهار سند همکاری
بخش خصوصي میان دو کشور
 حسین محبعلی 

در نخســتین روز ســفر ســورنا ســتاری
بــه اتریــش ،نشســت فنــاوری و اقتصــادی
شــرکتهای دانشبنیــان ایرانــی و اتریشــی
برگــزار شــد و بــا حمایــت معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری ســند همــکاری
ســهجانبه بیــن ســتاد توســعه فنــاوری
انرژیهــای تجدیدپذیــر ،شــرکت دانشبنیــان
ایرانــی و یــک شــرکت اتریشــی ،در زمینــه
ســامانههای تبدیــل پســماند بــه انــرژی از
جملــه فنــاوری زبالهســوز بــه امضــاء رســید .بــر
اســاس ایــن ســند یــک دفتــر طراحی مشــترک
در ایــران ایجــاد خواهــد شــد .هــدف از ایــن کار،
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توســعه و بومیســازی فنــاوری تبدیــل پســماند
بــه انــرژی بــا اســتفاده حداکثــری از تــوان و
دانــش ایرانــی و بــا بهرهگیــری همزمــان از
تجربیــات برتــر جهانــی در ایــن حــوزه اســت.

دیــدار معــاون علمــ ی و فنــاوری
رئیسجمهــور و وزیــر حمــ ل و نقــل و
نــوآوری اتریــش

در دومیــن روز ســفر هیئــت عالیرتبــه علمــی
و فنــاوری کشــورمان بــه ویــن ،دكتــر ســتاري
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور و
جــرج لیــچ فریــد وزیــر حمــل و نقــل و نــوآوري

توگــو کردنــد.
اتريــش ديــدار و گف 
پرویــز کرمــی ،مشــاور معــاون علمــی و فناوری
رئیسجمهــور ،گفــت« :معــاون علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــور بــا آقــای جــرج لیــچ
فریــد ،وزیــر حمــل و نقــل و نــوآوري کشــور
اتریــش ،دیــدار کــرد كــه در ايــن نشســت دو
طــرف بــر گســترش همكاريهــاي فنــاوري و
نــوآوري و تحكيــم روابــط تاكيــد كردنــد».
وی افــزود« :در ایــن نشســت ،وزیــر حمــل و
نقــل و نــوآوری اتریــش از امضــای قراردادهــا
و تفاهمنامههــای همــکاری میــان ایــران و
اتریــش کــه روز گذشــته صــورت گرفتــه بــود،
اســتقبال و از انجــام آن حمایــت کامــل کــرد».
دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری
و اقتصــاد دانشبنیــان همچنیــن بــا بیــان
اینکــه وزیــر حمــل و نقــل و نــوآوری اتریــش
پیشــرفتهای جمهــوری اســامی ایــران را در
حوزههــای مختلــف علــم و فنــاوری ســتود،
ابــراز کــرد« :آقــای لیــچ فریــد همچنیــن
تاکیــد کــرد کــه اتریــش در زمینــه حمــل و
نقــل و توســعه زیرســاختها در ایــن عرصــه،
همکاریهــای الزم را بــا جمهــوری اســامی
ایــران خواهــد کــرد.
کرمــی بیــان کــرد« :در روز دوم ایــن ســفر
همچنیــن نشســت مشــترک شــرکتهای
دانشبنیــان ایرانــی و اتریشــی (بیزینــس
فــوروم) بــا حضــور شــرکتهای فنــاور دو
کشــور برپــا شــد کــه در ایــن نشســت ســه
ســند همــکاری بخــش خصوصــي میــان دو
کشــور بــه امضــاء رســید».
وی همچنیــن ابــراز کــرد« :در آغــاز ایــن
نشســت مشــترک ،دکتــر ســتاری دربــاره
ضــرورت همکاریهــای فناورانــه میــان دو
کشــور ،توانمندیهــای کشــورمان در حــوزه
اقتصــاد دانشبنیــان و ایجــاد بســتر اقتصــادي و
فنــاوري الزم توســط شــركتهاي دانشبنيــان
دو کشــور بــرای تعامــل فناورانــه و صــادرات و
بيــان فرصتهــا و تعامــات علمي و دانشــگاهي
صحبــت کــرد».
مشــاور رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان همچنیــن

دربــاره ســایر برنامههــای ایــن نشســت گفــت:
«در ادامــه ایــن نشســت شــرکتهای حاضــر
توگــو ادامــه دادنــد و نشســت
بــه تعامــل و گف 
کســب و کار ( )B2Bنیــز برپــا شــد».

بررســی زمینههــای تعامــل و همــکاری
کشــور ای ـران و اتریــش

پرویــز کرمــی دربــاره دیگــر برنامههــای ســفر
هیئــت عالیرتبــه علمــی و فنــاوری کشــورمان
گفــت« :معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهور
بــا گزمــات گریــم ،معــاون وزیــر حمــل و نقــل،
فنــاوری و نــوآوری کشــور اتریــش ،نیــز دیــدار
توگــو دربــاره
توگــو کــرد .ایــن گف 
و گف 
ظرفیتهــای همــکاری فناورانــه میــان دو
کشــور و زمینههــای تعامــل و همــکاری میــان
فعــاالن علمــی و دانشــجویی و شــرکتهای دو
کشــور صــورت گرفــت».
از ديگــر برنامههــاي دكتــر ســتاري در ایــن
ســفر مصاحبــه بــا تلويزيــون ملــي اتريــش و
روزنامــه وينرســايتونگ بــود.
براســاس ایــن گــزارش ،در ایــن ســفر
محمــود شــیخ زینالدیــن (معــاون نــوآوری
و تجاریســازی فنــاوری) ،منوچهــر منطقــی
(دبیــر ســتاد توســعه هوایــی و هوانــوردی)،
ســعید ســرکار (دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری
نانــو) ،پرویــز کرمــی (دبیــر ســتاد توســعه
فرهنــگ علــم ،فنــاوری و اقتصــاد دانــش
بنیــان) ،ســیروس وطنخــواه (دبیــر ســتاد
توســعه فنــاوری انرژیهــای تجدیــد پذیــر)،
ســیداحمدرضا عالئــی طباطبایــی (مدیــر کل
دفتــر تبــادل فنــاوری معاونــت امــور بینالملــل
معاونــت علمــی) ،عبــاداهلل موالیی (ســفیر ایران
در اتریــش) ،ســیدعلی اکرمیفــر (رئیــس مرکــز
همکاریهــای فنــاوری و نــوآوری ریاســت
جمهــوری) و حســین احمــدی (مدیــر امــور
بینالملــل ایــن مرکــز) ،حمیــد بیــات (معــاون
مدیــر کل غــرب اروپــای وزارت امــور خارجــه)
و بیــش از پنجــاه نفــر از روســای شــرکتهای
دانشبنیــان و فعــاالن حــوزه فنــاوری کشــور،
دکتــر ســتاری را همراهــی کردنــد.
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گزارش

ن
سیدحسی� و فرهنگ شکویه ب�گزار شد
نکوداشت رضا

آنان که محیط فضل و آداب شدند
 منصوره حاج ابوالحسنی 

معرفــی مشــاهیر ایرانــی در ســطح ملــی و
بینالمللــی ،الگوســازی شــیوه زندگــی و
کاری نخبــگان و تکریــم مفاخــر کشــور ،از
اهــداف بنیــاد ملــی نخبــگان اســت.
در همیــن راســتا همایــش ملــی بزرگداشــت
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زندهیــاد رضــا سیدحســینی چهــره مانــدگار
ادبــی و از بنیانگــذاران نهضــت ترجمــه در
ایــران توســط بنیــاد نخبــگان اســتان اردبیــل
برگــزار شــد.
همچنیــن در ســمنان بنیــاد نخبــگان ایــن

اســتان ،آییــن تکریــم اســتاد فرهنــگ
شــکوهی ،شــاعر ،محقــق و پژوهشــگر فرهنگ
عامــه و زبــان ســمنانی را برگــزار کــرد.

مــردی کــه عمــر خــود را وقــف اعتــای
ایـران کــرد

در مراســم بزرگداشــت زندهیــاد رضــا
سیدحســینی ،حســین شــایقی ،رئیــس بنیــاد
نخبــگان اســتان اردبیــل ،گفــت« :هــدف از
برگــزاری همایــش ملــی بزرگداشــت زندهیــاد
رضــا سیدحســینی ،تقدیــر از مقــام و جایــگاه
رفیــع علمــی و فرهنگــی یکــی از مفاخــر
اســتان و نیــز شــناخت بیشــتر اجتمــاع
نخبگانــی از ایــن ثروتهــای ملــی اســت».
ن بیــان را
شــایقی تخصــص ،ذوق و فــ 
مهمتریــن شــاخصهای علمــی اســتاد
سیدحســینی دانســت و ادامــه داد« :دو
اثــر ایــن اســتاد فرزانــه بــه عنــوان کتــاب
برگزیــده ســال کشــور انتخــاب شــده اســت.
نبــوغ سرپرســتی و هدایــت او در گــردآوری
فرهنـ ِ
ـگ آثــار نیــز کامــا مشــهود اســت کــه
ایــن فرهنــگ آثــار بــه میــراث مانــدگار در
ادبیــات و هنــر تبدیــل شــده اســت».
در ادامــه محمــد نریمانــی ،قائممقــام
رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیلــی ،بــا اشــاره
بــه اهمیــت بزرگداشــت نخبــگان و بــزرگان
کشــور ،زندهیــاد سیدحســینی را از مفاخــر
کشــور دانســت و گفــت« :نزدیــک بــه ســی
و چهــار جلــد کتــاب از ایــن اســتاد برجســته
بــه یــادگار مانــده اســت کــه هــر یــک گویــای
تــوان و ســطح علمــی وی اســت».
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ترجمــه و نقــش
آن در پیشــرفت و اعتــای کشــور ،افــزود:
«اســتاد سیدحســینی بــا بیــش از چهــل ســال
فعالیــت در امــر ترجمــه ،عمــر خــود را وقــف
اعتــای نــام ایــران کــرده بــود».
نریمانــی ترجمــه را فعالیتــی بســیار ســختتر
از تالیــف دانســت و بیــان کــرد« :بــا توجــه بــه
اینکــه اســتاد رضــا سیدحســینی تمــام عمــر
علمــی و پژوهشــی خــود را در عرصــه ترجمــه

ســپری کــرده ،ایــن کار یعنــی اســتاد عمــر
خــود را وقــف ایــران کــرده اســت».
م مقــام رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیلــی
قائ ـ 
ادامــه داد« :ســرآمدان و بــزرگان علمــی و
فرهنگــی بســیاری در اردبیــل حضــور دارنــد
و همچنــان مشــغول فعالیــت هســتند کــه
تجلیــل از آنــان در زمــان حیــات و فعالیتشــان
میتوانــد نقــش بســزایی در ایجــاد انگیــزه
بــرای نســل جــوان داشــته باشــد».
نریمانــی از نامگــذاری تــاالر ســخنرانی
دانشــکده ادبیــات و علومانســانی دانشــگاه
محقــق اردبیلــی بــه نــام «اســتاد رضــا
سیدحســینی» خبــر داد.
دکتــر حبیــب ابراهیمپور،
رئیــس دانشــکده ادبیــات
و علــو م انســانی دانشــگاه با توجه به اینکه
محقــق اردبیلــی ،نیــز بــا استاد رضا
بیــان اینکــه ســردیس سیدحسینی
مرحــوم احمــدی گیــوی تمام عمر علمی و
در روزهــای اخیــر در پژوهشی خود را
دانشــگاه محقــق اردبیلــی در عرصه ترجمه
رونمایــی شــد ،گفــت :سپری کرده ،این
«ســاخت و رونمایــی کار یعنی استاد
ســردیس اســتاد رضــا عمر خود را وقف
سیدحســینی نیــز برنامــه ایران کرده است
آتــی دانشــکده ادبیــات و
علــوم انســانی اســت».
وی بــا اشــاره بــه ویژگیهــای شــخصیتی و
علمــی اســتاد سیدحســینی ،افــزود« :تواضــع،
فروتنــی و ایثــار از ویژگیهــای مشــترک
همــه مفاخــر و بــزرگان علــم و فرهنــگ ایــران
اســت».
لــوران کریکــه ،وابســته زبــان فرانســه در ایران
نیــز در ایــن همایــش بــا ادای احتــرام بــه آثــار
پژوهشــی اســتاد رضــا سیدحســینی ،گفــت:
«حضــور در بزرگداشــت ایــن اســتاد بــزرگ،
افتخــار بزرگــی بــرای مــن اســت ،چراکــه
زندهیــاد سیدحســینی انســانی کمنظیــر در
بُعــد علمــی و شــخصیتی بــود».
وی افــزود« :بررســی شــیوه زندگــی و منــش
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علمــی سیدحســینی میتوانــد تاثیــرات
مثبتــی در نســلجــوان بــر جــا بگــذارد».
وابســته زبــان فرانســه در ایــران ،بــا اشــاره بــه
اثرگــذاری بیبدیــل مرحــوم سیدحســینی در
رونــق زبــان فرانســه در ایــران ،بیــان داشــت:
«او پــس از بازگشــت از فرانســه بــه ایــران،
گامهــای بلنــدی بــرای رونــق ایــن زبــان در
ایــران برداشــت و در ســال  1947اولیــن
ترجمــه خــود از زبــان فرانســه را منتشــر
و ایرانیــان را بــا آثــار بــزرگ فرانســه آشــنا
کــرد .کشــور فرانســه نیــز بــه پاسداشــت
خدمــات ارزنــده ایــن اســتاد برجســته ،بــا
اهــدای نخــل آکادمیــک در ســال  ،2006بــه
شــخصیت علمــی و فــردی سیدحســینی ادای
دیــن کــرد».
الزم بــه ذکــر اســت ،احمــد ســمیعیگیالنی
(عضــو فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی)،
قدمعلــی ســرامی (اســتاد برجســته ادبیــات
کشــور) ،موســی اســوار (رئیــس شــورای عالــی
ویرایــش ســازمان صــدا و ســیما) و اهللشــکر
ت علمــی دانشــگاه
اســداللهی (عضــو هیئــ 
تبریــز) از دیگــر ســخنرانان ایــن مراســم بودند.
در پایــان ایــن مراســم ،ضمــن قرائــت ارجنامــه
دکتــر ســورنا ســتاری و بیانیــه انجمــن ترویــج
زبــان و ادبیــات فارســی ،بــا حضــور خانــواده
اســتاد رضــا سیدحســینی از تابلــو نقاشــی
اســتاد رونمایــی شــد.
رضــا سیدحســینی مترجــم پیشکســوت در
ســال  ۱۳۸۰عنــوان چهــره مانــدگار را بــه
خــود اختصــاص داد .وی همچنیــن نشــان
«شــوالیه پالــم آکادمیــک فرانســه» را در
ســال  ۲۰۰۰در کارنامــه خــود دارد .وی کــه
در ســال  ۱۳۰۵در اردبیــل متولــد شــده بــود،
در اردیبهشــت  ۱۳۸۸بــر اثــر بیمــاری دار
فانــی را وداع گفــت.

شکوه فرهنگ سمنان

مراســم تکریــم از مقــام علمــی ،فرهنگــی
و هنــری اســتاد فرهنــگ شــکوهی(شــکوه
فرهنــگ ســمنانی) ،بـ ه همــت بنیــاد نخبــگان
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ش و پــرورش
اســتان ســمنان و ادارهکل آمــوز 
و مؤسســه فرهنگــی  -هنــری ســمنبویان
اســتان بــا حضــور رئیــس بنیــاد نخبــگان
اســتان ،فرماندار و شــهردار ســمنان ،ســرآمدان
و دانشــگاهیان در ســمنان برگــزار شــد.
در ایــن مراســم داود فیــض ،رئیــس
بنیــاد نخبــگان اســتان ســمنان ،تکریــم و
تجلیــل از نخبــگان حوزههــای مختلــف
را از رســالتهای ایــن بنیــاد عنــوان کــرد
و گفــت« :در ایــن مراســم قــرار اســت از
اســتاد شــکوهی کــه بهحــق شــکوه فرهنــگ
ســمنانی نــام گرفتهانــد ،تجلیــل شــود».
وی افــزود« :خدمــات ارزنــدهای کــه اســتاد
شــکوهی ،ایــن شــخصیت بــزرگ و از مفاخــر
علمــی و فرهنگــی بــه مــردم ایــن دیــار ارائــه
کــرده ،بســیار ارزشــمند و ســتودنی اســت».
فیــض در ادامــه بــر ضــرورت زنــده نگهداشــتن
فرهنــگ ،خاصــه زبــان و گویشهــای اســتان
ســمنان ،تاکیــد کــرد و بیــان داشــت« :زنــده
نگــهداشــتن فرهنــگ بومــی نیازمنــد تــاش،
همدلــی ،همراهــی و مشــارکت مــردم اســت
و ایــن مــردم هســتند کــه بایــد بخواهنــد
فرهنگهــا و زبــان حفــظ و مانــدگار شــود».
در ادامــه محمدرضــا جهــان ،مدیــرکل
ش و پــرورش اســتان ،بــا اشــاره بــه
آمــوز 
پیشــینه اســتان ســمنان در نخبهپــروری
بیــان کــرد« :تالشهــا و زحمــات اســتاد
فرهنــگ شــکوهی بــرای فرهنــگ و زبــان
مــردم ســمنان و همچنیــن آمــوزش و پرورش
ســتودنی اســت».
عبدالمحمــد خالصــی ،مشــاور رئیــس قــوه
قضائیــه و از مفاخــر مانــدگار و شــاعران
ســمنانی هــم در ایــن مراســم ،تجلیــل از
هنرمنــدان را تجلیــل از هنــر و تکریــم از
دانشــمندان را تکریــم ارزش دانــش دانســت و
گفــت« :اینگونــه مراســمها باعــث افزایــش
انگیــزه نســل جــوان میشــود».
در پایــان ایــن مراســم نیــز بــا اهــداء لــوح
یادبــود از زحمــات و خدمــات ارزنــده اســتاد
فرهنــگ شــکوهی تقدیــر شــد.

ایده کسبوکار من کجاست؟
دنبال لحظه بزرگ «یافتم ،یافتم» نباشید،
چون ممکن است هیچوقت از راه نرسد.
بلکه اصولی و برنامهریزیشده جلو
بروید تا ایده تجاری و منحصربهفرد
خود را برای سال جدید پیدا کنید.

در محل کار یا بهعنوان سرگرمی ،چه
مهارتهایی پیدا کردید؟ لیستی از
توانمندیهای خودتان و حوزههایی را که در
آن عملکرد رضایتبخشی دارید ،پیدا کنید.

کاری را که واقعا عاشقش هستید و باعث
میشود حتی یک روز در عمرتان هم
به کار کردن فکر نکنید ،پیدا کنید.

بلندمدت فکر کنید .آنچه را که در
رسانههای مختلف بهعنوان ترندهای
جدید پخش میشود ،دنبال کنید.

برای الهام گرفتن سراغ آن
بخشهای اقتصادی بروید
که در حال رشد هستند.

کار متفاوتی را شروع کنید.
داشتن اهداف و مقاصد
جدید قطعا میتواند برای
شما الهامبخش باشد.

دو مغز بهتر از یک مغز کار میکند،
بنابراین به جای اینکه دائما
بهتنهایی فکر کنید ،سعی کنید از
روش بارش افکار استفاده کنید.

به هر کسبوکار جدیدی فکر کنید و آن را با زمان
و شرایط جامعهای که در آن هستید ،تطبیق دهید.
به مشکالت شخصی خودتان و مسائلی که
دوستانتان دائما با آن درگیر هستند ،فکر کنید.
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یادداشت

افقهای پیش روی پ ژ�وهشهای علوم ی ن
زم�

زمینانسانها
 دکتر مهدی زارع 
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در یادداشـت حاضـر تلاش میشـود بـا توجـه
بـه برنامههـای بلندمـدت موجـود در زمینه علم
و فنـاوری زمینشناسـی در جهـان ،افـق پیـش
روی ایـن علـم با نگاهـی به دو تـا از اولویتهای
پژوهـش زمینشناسـی در ایـران ارزیابی شـود.
امیـد کـه مـا نیـز در ایـن برنامههـای بـزرگ
بینالمللـی مشـارکت کـرده و تلاش کنیـم
بـرای سـواالت مهـم مربـوط بـه پوسـته زمیـن
در کشـور خودمان از طریق تشـریک مسـاعی و
همـکاری بینالمللـی و بـا بهرهگیـری از آخرین
دسـتاوردهای علـم و فنـاوری در دنیـا جـواب
بیابیـم .بـا کارهـا ،فکرهـا و تالشهـای کوچک
نمیتـوان سـواالت مهـم را پاسـخ داد و مسـائل
مهـم را حـل کرد.

سند راهربدی علوم زمین

در سـال  2014بنیاد علم آمریکا ،سـندی تحت
عنـوان «زمیـن پویـا :اولویتها و افقهـای علوم
زمیـن  »2020-2015منتشـر کـرد .این سـند
نشـاندهنده یـک تلاش جمعـی بـرای بیـان
اولویتهـا در زمینـه علـوم زمیـن اسـت .هـدف
از انتشـار ایـن سـند معرفـی یـک طـرح جدید
کوتاهمـدت بـرای پژوهـش در علوم زمین اسـت
کـه توسـط بنیـاد ملـی علـوم آمریـکا حمایـت
میشـود .اولویتهـای پژوهشـی سـند -2020
 2015شـامل سـه مـورد زیر اسـت:
 .1حمایت از پژوهشهای بنیادی
حمایـت همهجانبـه از پژوهشهـای بنیـادی
جهـت پیشـرفت در شـناخت بهتـر تغییـرات
پیچیـده سـیاره زمین و فرایندهـای موثر بر آن،
بهویـژه در زمینههـای مطالعه مرزهای سـاحلی،
مطالعـه خصوصیـات فیزیکی مواد معدنی فشـار
و دمـا بـاال ،مطالعـات میدانی در مقیـاس بزرگ
و بررسـی ویژگیهـای محیطـی دریاچههـای
زیریخـی ،پیشبینیهـای پیشـرفته شـرایط
آبوهـوا بـا اسـتفاده از امکانـات فضایی.
 .2اقـدام جمعـی بـرای بهبـود درک و
تـابآوری مخاطـرات و سـوانح طبیعـی
شـدید
حمایـت از پژوهشهـای کلیـدی در زمینـه

مخاطـرات طبیعـی بـرای فهـم عمیقتـر
فرایندهـای طبیعـی موثر بر مخاطـرات طبیعی،
تهیـه مدلهـای کمـی پیشـرفته و پژوهشهای
کیفـی کـه میتوانـد آمادگـی اجتماعـی و
تـابآوری در برابـر چنیـن سـوانحی را افزایـش
دهـد و پژوهشهـای پایه در مطالعـه مخاطرات
طبیعـی در مناطـق بالقـوه خطرنـاک.
 .3اقدام جمعی برای شناخت چرخه آب
تعییـن محلهایـی کـه منابـع آب با بیشـترین
تنـش و عـدم قطعیـت مواجـه اسـت .همچنین
مـوارد دیگـر مطـرح در مطالعـه چرخـه آب
عبارتانـد از :تعییـن اثـرات محلـی و جهانـی
تغییرات در پویایی چرخه آب در مناطق با طول
و عـرض جغرافیایـی بـاال ،توسـعه نوآوریهـای
فناورانـه موثـر در مهندسـی ،اسـتخراج مـواد
معدنـی و انـرژی و شـیوههای کشـاورزی در
دسـتیابی بـه تـابآوری و پایـداری سیسـتم،
اکتشـاف منابع پنهـان آب و هیدروکربن در زیر
سـطح زمیـن ،اثـرات تکـه تکـه شـدن پوشـش
گیاهـی بـر مقـدار آب ،کیفیـت آب و کیفیـت
زندگـی انسـانها و اکوسیسـتم ،اثـر تغییر اقلیم
بـر الگـوی بـارش جهانـی و منطقـهای ،تولیـد
سـوختهای زیسـتی پایـدار و تعییـن راهبـرد
بهینـه بـرای تولیـد سـوخت زیسـتی پایـدار،
تعییـن راهبـرد اندازهگیـری جدید ،مدلسـازی
یکپارچـه و داده و اطالعاتی در مورد چرخه آب،
پیشبینـی و تصمیمگیـری در سـطوح مختلف.
سـازمان زمینشناسـی ایـاالت متحـده بیشـتر
بودجـ ه خـود را در سـال  2016در ایـن مـوارد
هزینـه کـرد :علـوم آب بـرای قرن بیسـتویکم،
مطالعـات ژئومورفولـوژی ،مخاطـرات طبیعـی،
مدیریـت محیـط زیسـت ،تغییـرات اقلیـم
و تـابآوری اقلیمـی ،انـرژی و کانسـارها و
زیرسـاختارهای مطالعـات علمـی.

بزرگتریــن برنامههــای اکتشــافی علــوم
زمین

مهمترین برنامه اکتشـافی علمی زمینشناسـی
در سـال  2017در دریـای چیـن و سـاحل
جنـوب غـرب اسـترالیا در قالب برنامه اکتشـاف
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بینالمللـی اقیانوسـی  IODPانجـام خواهـد
شـد .ژرفتریـن حفاریهـای بشـر در پوسـته
زمیـن از  1965میلادی بـا برنامه دانشـمندان
اتحـاد شـوروی بـرای حفـاری در شـبهجزیره
کـوال KOLAتـا ژرفـای  12کیلومتـری (در
مـدت  24سـال) آغـاز شـد .موقعیـت حفـاری
در شـبهجزیره کـوال واقـع در شـمال غـرب
شـوروی سـابق ۱۰ ،کیلومتـری غـرب شـهری
بـه نـام زاپولیارنـی انتخـاب شـد .هـدف اولیـه
در نظـر گرفتهشـده بـرای ایـن گمانـه عمق 15
کیلومتـری بود .در سـال  ۱۹۸۳عمق حفاری از
 ۱۲۰۰۰متـر گذشـت و حفـاری این رویـداد در
حـدود یک سـال متوقف شـد .این وقفـه زمانی
ناامیدکننـدهای کـه در سـپتامبر  ۱۹۸۴رخ داد،
ادامـه پیـدا کرد .چراکـه در حین حفـاری متراژ
 ۱۲۲۶۲در حـدود  ۵۰۰۰متـر از لولـه حفـاری
پیـچ خـورد و در گمانـه باقـیمانـد .بـرای رفع
ایـن مشـکل تصمیـم گرفتـه شـد کـه حفـاری
از عمـق  ۷۰۰۰متـری مجـددا انجـام شـود .در
سـال  ۱۹۸۹عمـق حفـاری بـه  ۱۲۲۶۲رسـید.
انتظـار میرفـت کـه گمانـه در پایـان سـال
 ۱۹۹۰بـه عمـق  ۱۳۵۰۰متـری و در سـال
 ۱۹۹۳بـه متـراژ نهایـی  ۱۵۰۰۰برسـد ،امـا در
ایـن عمق دانشـمندان با گرمـای غیرمنتظرهای
معـادل  ۱۸۰درجـه سـانتیگراد مواجه شـدند،
درحالیکـه گرمـای پیشبینیشـده در ایـن
عمـق معـادل  ۱۰۰درجـه سـانتیگراد بـود.
حفـاری بیشـتر در ایـن شـرایط امکانناپذیـر
بـه نظـر میرسـید و درنتیجـه حفاری در سـال
 ۱۹۹۲متوقـف شـد ،چراکـه حفـاری تـا عمـق
 ۱۵۰۰۰متـری مسـتلزم افزایـش حـرارت تـا
 ۳۰۰درجـه سـانتیگراد میشـد و در ایـن دمـا
سـرمتههای حفـاری نمیتوانسـتند کار زیـادی
انجـام دهند.
برنامـه  IODPبزرگتریـن پـروژه علـوم زمیـن
بـرای شـناخت پوسـته زمیـن (و اخیـرا با هدف
گـذر از پوسـته اقیانوسـی بـرای رسـیدن بـه
گوشـته) اسـت .این برنامـه با برنامـه JOIDES
آمریـکا از ژانویـه  1985شـروع شـد و از فوریـه
 2009اهـداف جدیـدی را بـا تجهیـزات و
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پرسـنل جدیـد دنبـال کـرده اسـت .در ادامـه
قـرار اسـت تـا سـال  2018برنامه اکتشـافی در
جنـوب اقیانـوس آرام دنبـال شـود و در 2019
بـه خلیـج مکزیـک برسـد و از آنجا به حاشـیه
سـاحل غربـی اقیانـوس اطلس (شـرق آمریکای
جنوبـی) ادامـه یابد ،سـپس در سـال  2019در
سـاحل شـرقی اقیانوس اطلس (غـرب آفریقا) و
در سـال  2021در شـمال اقیانـوس اطلـس (به
سـوی گرینلند) ادامـه خواهد یافـت .این برنامه
کـه یـک پـروژه همـکاری علمـی بینالمللـی
اسـت ،در نظـر دارد به سـواالت مهمـی در مورد
کـره زمیـن پاسـخ دهـد .ازجملـه اینکـه مـرز
بیـن پوسـته و گوشـته چگونه اسـت؟ در نواحی
برخورد پوسـته اقیانوسـی به پوسـته قـارهای در
پهنههـای فرورانـش ،وضعیـت ژئودینامیکی در
پوسـته چگونـه اسـت؟ بخـش ژاپنی ایـن پروژه
بینالمللـی خود یکـی از بزرگتریـن برنامههای
علمـی زمینشناسـی در دنیاسـت .در  16نوامبر
 ،2007اولیـن حفاری توسـط کشـتی Chikyū
آغـاز شـد .در  11مـارس  ،2011این کشـتی در
 300متـری بنـدرهاچینوهه ،توسـط سـونامی
جابهجـا شـد و به اسـکله برخورد کرد و آسـیب
شـدیدی دید .این کشـتی تحقیقاتـی هماکنون
در حـال انجـام حفاریهـای مختلـف در قالـب
برنامه بینالمللی اکتشـافات اقیانوسـی ()IODP
اسـت .بعـد از زلزلـه  11مـارس  2011ژاپـن
بـا هـدف پاسـخ بـه سـوالی مهـم آغـاز بـه کار
کـرد و آن سـوال ایـن بـود :چـرا در جایـی کـه
انتظـار حداکثـر زلزلـهای با بـزرگای  8میرفت،
زلزلـهای بـا بـزرگای  9رخ داد؟ بدیـن منظـور
بـرای اولیـن بـار در تاریـخ بـرای حفـاری هفت
کیلومتـر زیـر سـطح دریـای ژاپـن برنامهریـزی
شـده اسـت .کشـتی حفـاری و تحقیقاتـی
 Chikyūبـرای برنامه جامـع حفاری در اقیانوس
( )IODPو توسـط سـازمان علوم و فنون دریایی
و زمینی ژاپن سـاخته شـده اسـت .بودجه اولیه
 550میلیـون دالر بـوده و بودجـه نهایـی یـک
میلیـارد دالر برآورد شـده اسـت .این کشـتی با
 10کیلومتـر طـول رشـته حفـاری ،بـرای انجام
حفاریهـای عمیق تا گوشـته در کـف اقیانوس

و جهـت مطالعـه مناطـق لرزهخیز دنیـا طراحی
و سـاخته شـده اسـت .از فوریـه  2013ایـن
عملیـات بـا همکاری برنامه اکتشـاف اقیانوسـی
بینالمللـی دنبـال میشـود.

انرژی زمین گرمایی

اولیـن نیـروگاه زمیـن گرمایـی بـا آزمایـش
اولیـن ژنراتـور زمیـن گرمایـی توسـط پرنـس
پیـرو گنـوری کونتـی (Prince Piero Ginori
 )Contiدر ایتالیـا و روشـن کـردن یـک المـپ
شـروع بـه کار کـرد .در  1911اولیـن اسـتفاده
ن گرمایـی در دنیـا در
تجـاری از انـرژی زمیـ 
همیـن محـل آغـاز شـد .در دهـه  20میلادی
ژنراتورهای آزمایشـی در ژاپن و شـمال کالیفرنیا
(در منطقـه آبفشـانهای ژیـزرس )Geysers
سـاخته شـد .اکنون در  20کشـور دنیا از انرژی
ن گرمایی الکتریسـیته حـدود  11گیگاوات
زمیـ 
بـرق (حـدود یک درصد مصرف کنونـی در دنیا)
تولیـد میشـود( .ظرفیت تولیـد در آینده بین 3
تـا  180برابـر تولید کنونی برآورد شـده اسـت).
در ایـران تاکنـون پتانسـیلهای اسـتفاده از
انـرژی زمیـنگرمایـی در  18ناحیه کشـور پیدا
و مطالعـه شـده اسـت .از میـان ایـن  18پهنـه،
هفـت محـدوده دماوند ،سـهند ،سـبالن ،خوی،
تفتـان و بزمـان بـه سـامانههای آتشفشـانی
مربوطانـد .نیـروگاه زمینگرمایـی «شـولتز سـو
فوره» در شـمال اسـتان آلزاس فرانسـه (نزدیک
مـرز آلمـان) پـس از یـک سـرمایهگذاری 23
سـاله در ژوییـه  2010بـه بهرهبـرداری رسـید.
ایـن نیـروگاه از پاییـز 1389( 2010ش ).بـا
تولیـد  1.5مـگاوات برق برای اسـتفاده در شـهر
شـولتز سـو فـوره در شـبکه تولیـد برق فرانسـه
قـرار گرفتـه اسـت .ایـن نیـروگاه دارای برنامـه
وسـیع پژوهشـی و عملیاتـی برای تولیـد انرژی
ن گرمایـی ،در عمق پنج کیلومتـری زمین
زمیـ 
بـا حفر سـه چـاه اسـت .ایـن نیـروگاه بـا تولید
بـرق از انـرژی زمینگرمایـی در عمـق زمین در
نـوع خـود اولین و از نظـر تولید الکتریسـیته به
صـورت تجـاری تنهـا مـورد در دنیـا محسـوب
میشـود .بررسـی گزارشهـای اخیـر نشـان

میدهـد که در کشـور سـوییس در همسـایگی
فرانسـه و همچنیـن در آلمـان هماکنـون
پژوهشهـای وسـیعی بـرای بهرهبـرداری از
ن گرمایـی در  15تا 20
بـرق نیروگاههـای زمیـ 
سـال آینده در دانشـگاهها و مراکز پژوهشـی در
جریان اسـت.

برنامــه پژوهشــی حفاری در گســل ســان
آندریاس

برنامـه پژوهشـی حفـاری و پایش عمیق گسـل
سـان آندریاس از سال  1984در ایالت کالیفرنیا
آغـاز شـد .در ایـن برنامه دو چاه اکتشـافی یکی
بـه عمـق  9و دیگـری بـه عمـق  11کیلومتـر
حفـر شـده اسـت .در ژوئـن  ،2004بنیـاد ملـی
علـم آمریـکا با همکاری سـازمان زمینشناسـی
آمریـکا اقـدام بـه حفـر چاهـی عمیـق بـرای
نصـب مسـتقیم دسـتگاههای لرزهنـگار روی
پهنه گسـل سـان آندریـاس ،در نزدیکـی کانون
زلزلـه پارکفیلـد بـا بـزرگای  6کـرد .عمـق چاه
حـاوی تجهیـزات رصـد لرزهخیـزی حدود سـه
کیلومتـری زمیـن اسـت SAFOD .اطالعات در
مـورد خـواص فیزیکـی و مکانیکـی سـنگهای
داخـل پهنـه گسـله را بهطـور مسـتقیم ثبـت
خواهـد کرد.

رصدخانه علوم زمین اروپایی

EPOS

 EPOSیـک برنامـه بلندمـدت بـرای تسـهیل
اسـتفاده یکپارچـه از دادههـا ،تولیـد داده و
امکانـات حاصـل از زیرسـاختهای پژوهشهـا
بـرای علـوم زمیـن در اروپاسـت که فـاز اول آن
از  2015تـا  2018اجرا میشـود .ایـن برنامهای
بلندمـدت بـرای تسـهیل اسـتفاده یکپارچـه
از دادههـا ،تولیـد داده و امکانـات حاصـل از
زیرسـاختهای پژوهشهـا برای علـوم زمین در
اروپاسـت .بـا ایـن برنامـه درواقـع دوره جدیدی
در نحـوه فعالیتهـای علمـی در علـوم زمیـن
آغـاز میشـود .از اهـداف رصدخانه علـوم زمین
اروپایـی میتـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد:
ارائـه چشـمانداز و رویکـرد علمـی کـه در آن
پژوهشهـای بیـن رشـتهای و نوآورانـه بـرای
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درک بهتـر از فرایندهـای فیزیکـی کنتـرل
زمینلرزههـا ،آتشفشـانها ،سـوانح طبیعـی
ناگهانـی و سـونامیها و همچنین زمینسـاخت
و پویایـی سـطح زمیـن انجـام میگیـرد ،ایجـاد
یـک برنامـه بلندمـدت بـه منظـور تسـهیل
اسـتفاده یکپارچـه از دادههـا ،مدلهـا و امکانات
موجـود و زیرسـاختهای جدیـد جهـت اجرای
پژوهشهـا در علـوم زمیـن و اتخـاذ راهحلهای
قانونـی مناسـب بـرای مدیریت زیرسـاختهای
پژوهشـی اروپـا ،تامین امنیت در مورد سیاسـت
بـه اشـتراکگذاری دادههـا و دسترسـی بـاز و
اسـتفاده شـفاف از دادههـا و تضمیـن احتـرام
متقابـل حقـوق مالکیـت معنـوی.

برنامههــای ســازمان فضایــی ایــاالت
متحــده در زمینــه علــوم زمیــن

طـی چند دهـه اخیر ،ناسـا علاوه بـر مطالعات
فضایـی ،بـه مطالعـه تغییـر اقلیـم ،رصـد
مخاطـرات طبیعـی ،اکتشـافات زمینشناسـی،
رصـد یخچالهـای طبیعـی ،ابرهـا و تنشهـای
تکتونیکـی از طریـق ارسـال شـبکهای از
ماهوارههـای دورسـنجی پرداختـه اسـت .میزان
بودجـه تخصیصیافتـه بـه ناسـا در ایـن زمینـه
دو میلیـارد دالر برای سـال  2017اسـت .دونالد
ترامـپ ،رئیـس جمهـور جدیـد آمریـکا ،اعلام
کـرده اسـت تمـام فعالیتهـای ناسـا در زمینـه
علـوم زمیـن و تغییر اقلیـم را قطـع خواهد کرد
و مطالعـات ناسـا تنهـا بـرای اکتشـافات فضایی
و تکمیـل پـروژه منظومه شمسـی خواهـد بود.
بـا حـذف برنامههـای علوم زمیـن و اقلیم ناسـا،
پژوهشهـا در ایـن زمینـه لطمه بزرگـی خواهد
دید.

مثالهایــی از دو اولویــت مهــم در افــق
پژوهشهــای زمی نشناســی ایــران

آتشفشـان :قرارگيـري دماونـد در نزديکـي
مناطـق پرجمعيتـي ماننـد تهـران اهميـت
بررسـي و مطالعـه ايـن سيسـتم را مشـخص
ميکنـد .بـه عبارتـي دیگـر ،روشـن شـدن اين
مسـئله کـه فـوران آتشفشـان دماونـد چـه
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خطـری بـراي شـهر تهـران و نواحي مجـاور به
همـراه دارد ،نکتـ ه بااهميتی اسـت .در بررسـي
اطالعـات موجـود ،توزیـع تغییـر شـکل در
گسـترهای وسـیعتر از قلـه آتشفشـانی دماوند
قابـل مشـاهده اسـت .وجـود چشـمههاي آب
گـرم بـا روند شـمالي -جنوبـي ميتواند نشـانه
توزیـع تغییـر شـکل در گسـترهای وسـیعتر از
آتشفشـان دماونـد باشـد .بررسـی تفصیلـی
آتشفشـان دماونـد از دو دیـدگاه میتوانـد
ضـروری باشـد .دیـدگاه اول بـه اهمیـت خـود
دماونـد بهعنـوان سیسـتمی کـه فـوران آن
خطـرات بسـیاری را بـرای منطقـه ایجـاد
میکنـد ،توجـه دارد و دیـدگاه دوم بـا دیـد
گسـتردهتر بـه نقـش آن در یـک سیسـتم
زمینسـاختی فعـال و احتمال اثـر فعالیتهای
سـامانه آتشفشـانی دماونـد در تحریـک و
چکانـش جنبـش در گسـلهای بنیـادی البـرز
مرکـزی و جنوبی ،بهویژه گسـل مشـا و شـمال
تهـران ،و درنتیجـه اهمیـت آن در اثرگـذاری
غیرمسـتقیم بـر رخـداد یـک زمینلـرزه
مخـرب در محـدوده و نزدیکـی شـهر تهـران
و شهرسـتانهای اسـتان تهـران و شـهرهای
مرکـزی اسـتان مازنـدران مربـوط میشـود.
زلزلـه :رخداد زلزلههای طبـس  ،1357منجیل
 ،1369اردکـول قائـن  1376و بم  1382همگی
یـادآور رخـداد زلزلههـای مخـرب در ایـن فالت
اسـت کـه موجب کشـته شـدن هـزاران تـن از
هموطنانمـان شـده اسـت .زلزلههـای بـزرگ
موجـب پدیـد آمـدن خسـارتهای بیشـتر در
محیطهـای زندگـی مسـکونی در کشـور و
سـاختههای دسـت بشـر میشـود .شـناخت
تفصیلـی خطـر و ریسـک زلزلـه در تهـران و
کالنشـهرهای دیگـر (ماننـد تبریـز و مشـهد)
از اولویتهـای مهـم امنیـت ملـی ایـران اسـت.
پهنهبنـدی خطر زلزلـه با اسـتفاده از رهیافتها
و فناوریهـای جدیـد بـر پایـه مکانهایـی کـه
بهعنـوان پهنههـای مهلـرزهای و پتانسـیلهای
خطـر رخداد زلزله در راسـتای گسـلهای فعال
ایران شـناخته میشـوند ،بهعنـوان خروجی این
مطالعـات خواهـد بـود .

دانشجو�ن رادیولوژی
شن� یهای ب�ای
ی
گزارش

پرتو

 ماجده مقدم

نشــریات علمــی ،دانشــجویی نقشــی اساســی
در ترویــج فرهنــگ علــم دارنــد .عمــده افــرادی
کــه وارد دانشــگاه میشــوند ،آشــنایی دقیقــی
بــا رشــته تحصیلــی خــود ندارنــد و ایــن وظیفــه
دانشــجویان ســالهای باالتــر اســت تــا از طریــق
انجمنهــای علمــی دانشــکدهها و چــاپ
نشــریههای تخصصــی ،آنهــا را بــا فضــای علمــی
رشــتهای کــه انتخــاب کردهانــد ،آشــنا کننــد و
باعــث رشــد و ارتقــای دانــش علمیشــان شــوند.
در همیــن راســتا ،نشــریه علمــی ،پژوهشــی
و فرهنگــی پرتــو توســط دانشــجویان رشــته
رادیولوژی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد منتشــر
میشــود .ایــن نشــریه تالشــی اســت از ســوی
دانشــجویان ایــن رشــته کــه بــا همــکاری اســاتید
محتــرم ،تاکنــون موفــق بــه انتشــار چهــار شــماره
اصلــی و دو ویژهنامــه شــده اســت .اولیــن شــماره
گاهنامــه پرتــو در پاییــز ســال  1391بــه چــاپ
رســیده اســت .نشــریه پرتــو عــاوه بــر پرداختــن
بــه مباحــث علمــی علــوم تصویربــرداری ،مطالــب
فرهنگــی و دستنوشــتههای
خانــواده بــزرگ پرتونــگاری و
رادیولــوژی را در خــود جــای داده
اســت تــا دانشــجویان و همکاران
بتواننــد ذوق و ســلیقه هنــری و
ادبــی خــود را بــه عرصــه نمایش
بگذارنــد .مســئوالن ایــن نشــریه
اهــداف خــود را اینگونــه
معرفــی میکننــد:
 .1انتشــار و توســعه دانــش روز
در محیــط آکادمــی گروههــای
رادیولــوژی

 .2بسترسازی برای انتشار مقاالت دانشجویی
 .3ایجاد انگیزه فعالیت در دانشجویان پرتونگاری
 .4تقویت مهارت نگارش مطالب علمی
 .5تقویــت مهــارت چگونگــی اســتفاده از منابــع
علمــی
 .6ایجــاد انگیــزه فعالیــت در حوزههــای ادبــی و
هنــری
 .7کسب مهارت همکاری تیمی
 .8بسترســازی بیــان انتقــاد ســازنده و لــزوم توجــه
بــه آن
 .9تالش برای تعالی رشته وزین پرتونگاری
نشــریه پرتــو در چشــمانداز خــود در نظــر دارد
ایــن گاهنامــه را بــه دوفصلنامــه تبدیــل کنــد و
بــه ســمت انتشــار نشــریه بــه صــورت الکترونیــک
حرکــت کنــد .همچنیــن برگــزاری کالسهــای
ژورنالیســتی و جلب مشــارکت بیشــتر دانشجویان
تحصیــات تکمیلــی رشــتههای مرتبــط ،از دیگــر
چشــماندازهای کادر ایــن مجلــه اســت.
صاحــب امتیــاز ایــن نشــریه بســیج دانشــجویی
دانشــکده پیراپزشــکی اســت.
نشــریه پرتــو بــه مدیرمســئولی
احســان ژرژ و ســردبیری
ســیده اعظم حســینی ،شــماره
پنــج خــود را در آذرمــاه 95
منتشــر کــرده اســت و در
آن مطالبــی بــا موضوعــات
رادیولــوژی چیســت ،مصاحبــه
بــا دکتــر اســدینژاد،fMRI ،
هایپرترمیــا ،شــیلداکتومی و...
در اختیــار خواننــدگان مشــتاق
و عالقهمنــد اســت.
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خ� داد:
ستاری در مرامس افتتاح شبکه نوآوری ت�ران ب

گزارش

تهران دانشبنیان استعدادهای برتر
ایرانی سراسر دنیا را جذب میکند
 زهرا نافعی 

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــور ،در آییــن رونمایــی از شــبکه
نــوآوری تهــران ،ایــن شــبکه را گام تــازهای در
مســیر تقویــت زیسـتبوم کارآفرینــی و نــوآوری
دانســت و گفــت« :آینده شــهر در دســتان عناصر
زیســتبوم نــوآوری و دانشبنیــان شــدن شــهر
تهــران اســت و شــبکه نــوآوری تهــران میتوانــد
ایــن شــهر را بــه بســتری بــرای جذب اســتعدادها
و توانمندیهــای نوآورانــه نخبــگان ایرانــی از
سراســر دنیــا بــدل کنــد».
ســتاری بارزتریــن پیام و رســالت شــبکه نــوآوری
تهــران را ضــرورت حرکــت بــه ســوی دانشبنیان
شــدن دانســت و گفــت« :مــدل شــبکه نــوآوری
قابــل تســری بــه دیگــر شهرهاســت و تهــران بــا
بــدل شــدن بــه یــک شــهر دانشبنیــان آغازگــر
جــذب اســتعدادهای سراســر دنیــا و مرکــزی
بــرای جــذب و توســعه توانمندیهــای فناورانــه
اســت ».معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور
بــه گامهــای تحولآفریــن و مثبتــی در حــوزه
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اقتصــاد دانشبنیــان از ســوی دانشــگاهها ،مراکــز
علمــی ،پژوهشــی و نــوآوری و شــرکتهای فنــاور
مســتقر در تهــران اشــاره کــرد و گفــت« :بــا
جهتگیــری پویــا و مثبــت نســبت بــه اقتصــاد
دانشبنیــان ،شــرکتهای دانشبنیــان بــا رشــد
کلونیهایــی در مجــاورت دانشــگاهها میتواننــد
کشــور را بــه ســوی شــکل تــازهای از اقتصــاد بــا
تکیــه بــه ســرمایههای انســانی حرکــت دهنــد».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بهرهمنــدی از
ظرفیتهــای تهــران را در گــروی دانشبنیــان
شــدن ایــن شــهر دانســت و گفــت« :بایــد اثبــات
کنیــم تهــران در کنــار مراکــز تجــاری و رفاهــی
و خدماتــی میتوانــد زمینــه خوبــی بــرای
شــکوفایی نــوآوری و اســتعدادها باشــد ،چراکــه
ایــن شــهر ،بــا بیشــترین تمرکــز شــرکتهای
دانشبنیــان و مراکــز علمــی و پژوهشــی دارای
ظرفیــت خوبــی اســت .بنابرایــن تهــران میتوانــد
بــا تکیــه بــر مدیــران خــاق و جــوان کــه ضمــن
ایجــاد اشــتغال و ارزش افــزوده ،مــدل نویــی

از کســب و کار را ارائــه میکننــد ،زمینهســاز
اقتصــاد دانشبنیــان بــه عنــوان آیندهســاز
کشــور باشــد».
ســتاری بــا تاکیــد بــر شــکلگیری محیــط
مســاعد کســب و کار در بســتر زیســتبوم
نــوآوری و کارآفرینــی گفــت« :مهمتریــن الزمــه
اقتصــاد دانشبنیــان زیس ـتبومی اســت کــه در
آن محیــط مســاعد بــرای کســب و کار فناورانــه
فراهــم شــود و بــا ارزشگذاشــتن بــه نیــروی
انســانی خــاق در ازای منابــع زیرزمینــی از
اســتعدادهای برتــر حمایــت کنــد .ایــن زیســت
بــوم میتوانــد کشــور را یــک گام بــه دانشبنیــان
شــدن اقتصــاد نزدیکتــر کنــد و ایــن محیــط
مســاعد میتوانــد از تهــران ایجــاد شــود ».وی
بــا بیــان اینکــه کســب و کارهــای فناورانــه نوپــا
ضمــن حــل چالشهــا نقــش اثرگــذار خــود را در
اقتصــاد و اشــتغال ایفــا میکننــد ،گفــت« :ایــن
شــبکه امکانات بســیار خوبی را در اختیــار فعاالن
زیســتبوم نــوآوری قــرار میدهــد و کســب و
کارهــای نوپــا کــه مهمتریــن و ارزندهتریــن
دارایــی نــوآوری هســتند و قــدر و قیمتشــان بــه
ســرمایههای ملمــوس متکــی نیســت ،در چنیــن
فضایــی شــکوفا میشــوند».
مهــدی صفارینیــا ،رئیــس پــارک فنــاوری
پردیــس و دبیــر شــبکه نــوآوری تهــران ،نیــز
در مراســم افتتــاح شــبکه نــوآوری «تهــران» بــا
اشــاره بــه هــدف تاســیس ایــن شــبکه گفــت:
«شــبکه نــوآوری تهــران از برنامههــای معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری اســت و بــا
هــدف تجمیــع امکانــات در سیســتم نــوآوری و
فنــاوری کشــور در یــک سیســتم راهاندازی شــده
اســت ».وی بــا بیــان اینکــه تاســیس و افتتــاح
شــبکه نــوآوری تهــران بــا ســه محــور بــوده
اســت ،بیــان کــرد« :شــرکتهای دانشبنیــان،
مجتمعهــای فنــاوری و ســایر بازیگــران عرصــه
فنــاوری همچــون زیســتبومها ،دانشــگاهها،
پژوهشــگاهها ،صندوقهــا و شــتابدهندهها از
محورهــای اصلــی شــبکه نــوآوری تهران هســتند
و میتواننــد در ایــن شــبکه حضــور یابنــد».
رئیــس پــارک فنــاوری پردیــس تأکیــد کــرد:

«شــرکتهای دانشبنیــان در هــر نقطــه
از شــهر تهــران کــه باشــند ،میتواننــد بــا
عضویــت در ایــن شــبکه خدمــات جدیــدی را
دریافــت کننــد و امکانــات خــود را بــا ســایر
شــرکتهای حضوریافتــه در شــبک ه نــوآوری
بــه اشــتراک بگذارنــد ».صفارینیــا بــا بیــان
اینکــه شــرکتهای دانشبنیــان میتواننــد در
قالــب یــک مجتمــع در ایــن شــبکه بــه فعالیــت
بپردازنــد ،بیــان داشــت« :ایــن مجتمعهــا
میتواننــد از مجمــوع ده شــرکت دانشبنیــان
تشــکیل شــوند و از مزایــای خوبــی بــرای ادامــه
فعالیتهــای فناورانــه خــود برخــوردار شــوند».
وی در ادامــه گفــت« :در واقــع هــر مجتمعــی
متشــکل از ده شــرکت فنــاور اســت کــه
میتوانــد از مزایایــی همچــون معافیتهــای
مالــی ،معافیتهــای عوارضــی و ...برخــوردار
شــود .اکنــون شــرکتهایی کــه در اســتان
تهــران هســتند ،میتواننــد در ســامانه نــوآوری
تهــران عضــو شــوند و ثبتنــام کننــد».
صفارینیــا افــزود« :فضایــی کــه در شــبکه
نــوآوری تهــران ایجــاد شــده ،امــکان تبــادل نظــر
میــان دســتاندرکاران حــوزه فنــاوری را ایجــاد
میکنــد ».دبیــر شــبکه نــوآوری تهــران بــا بیــان
اینکــه ایــن شــبکه نــوآوری دارای یــک مجمــع
ســالیانه اســت ،بیــان کــرد« :از ایــن طریــق
شــرکتها میتواننــد خدماتــی را بــه اعضــای
شــبکه نــوآوری تهــران ارائــه کننــد».
بــه گفتــه صفارینیــا ،به واســطه شــبکه نــوآوری
تهــران ،عناصــر زیســتبوم فنــاوری در قالــب
یــک شــبکه بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار میکنند.
وی بــا بیــان اینکــه ثبتنــام شــرکتها و ســایر
بخشهــای فناورانــه اســتان تهــران از  71اســفند
 59آغــاز شــده اســت ،بیــان داشــت« :تاکنــون
 ۸۰۱۱شــرکت دانشبنیــان در ایــن ســامانه
ثبتنــام کردهانــد و اطالعــات اولیــه آنهــا روی
ســامانه وجــود دارد .البتــه ایــن شــرکتها بایــد
اطالعــات خــود را تکمیــل کننــد».
صفارینیــا افــزود« :بنــا داریــم بــا همــکاری
اســتانداریها و شــهرداریها ،ایــن شــبکه را
توســعه دهیــم».
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گفتوگو

گفتوگو ب� زهرا داورپناه و ندا موسوی

همهتحوالت
ازخانوادهشروعمیشود
 رویا کامیار 
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در مهرماه  ،95مقام معظم رهبری
جلسهای را با جمعی از نخبگان
و استعدادهای برتر داشتند .در
این جلسه ،تعدادی نیز به بیان
دیدگاهها و طرحهای خود پرداختند
که ازجمله این افراد ،زهرا داورپناه
بود .او دکترای فلسفه خود را از
دانشگاه اصفهان دریافت کرده و
هماکنون بهعنوان پژوهشگر مرکز
تحقیقات زنان و خانواده مشغول به
کار است .وقتی از داورپناه خواستم
تا درباره طرحش و انگیزهای که او را
به سمت تحقیقاتش کشانده ،سخن
بگوید ،درخواست کرد که در این
گفتوگو ندا موسوی نیز همراهیاش
کند ،زیرا این تحقیقات و پژوهشها
حاصل همکاری و همفکری هر دوی
آنهاست .به این ترتیب موسوی
و داورپناه ضمن توضیح موضوع
پژوهش خود و علت انتخاب این
موضوع ،به مشکالت پژوهشگران
و کارآفرینان نیز پرداختند.

 طــرح شــما در چــه حــوزهای بــود و
چــه چیــزی باعــث شــد بــه ســمت ایــن
موضــوع برویــد؟ درواقــع چــه لزومــی
احســاس کردیــد؟
داورپنــاه :انگیــزه اولیــه مــن در ایــن رونــد،
تجربــه خــودم بــود .مــن ســردرگمی اقتصــادی و
بیتجربگیهــای مالــی خــودم را از همــان دوران
دانشــجویی احســاس میکــردم .پــس از شــروع بــه
کار و مهمتــر از آن ازدواج بــود کــه واقعــا نیــاز بــه
آمــوزش را حــس کــردم .متاســفانه مــا دچــار خلط
چنــد مبحــث شــدهایم .آمــوزش اقتصــادی لزومــا
بــه اشــتغال زنــان مربــوط نیســت و اشــتغال هــم
حتمــا بــه معنــای کار ثابت بیــرون از خانه نیســت.
رب درســت کــردن در خانــه همانقــدر جنبــه
اقتصــادی دارد کــه پزشــک متخصــص بــودن.
کارهــای روزمــره خانـهداری هــم در جهــت کمــک
بــه اقتصــاد خانوادهانــد .بانــوان نخبــه هــم یکــی از
اقشــار بانــوان هســتند کــه از ناآگاهــی اقتصــادی
ضربــه میخورنــد و چــون امــکان اشــتغال و
فعالیــت اقتصــادی بــرای ایشــان جدیتــر اســت،
ممکــن اســت دوچندان در معرض مشــکل باشــند.
البتــه اگــر کســی بگویــد مــردان مــا هــم آمــوزش
اقتصــادی شایســتهای نمیبیننــد ،متاســفانه بایــد
او را تاییــد کــرد .در ایــن راســتا شــروع بــه مطالعــه
کــردم و متوجــه شــدم خانــم نــدا موســوی هــم
بــه همیــن ضــرورت رســیدهاند .مشــورت مــا بــا
ســرکار خانــم دکتــر حقجو ابعــاد دیگری را روشــن
کــرد .ایشــان بــه مــا ایــن نکتــه را تذکــر دادنــد که
بــا وجــود اینکــه در دعاهــای ائمــه مــا بــر ایــن
مســئله تاکیــد شــده کــه علــم بایــد نافــع باشــد و
حتــی در گفتمــان مــدرن نیــز بــر فایــده و کاربــرد
بیــش از هــر چیــز تاکیــد میشــود ،متاســفانه مــا
در ایــران درس میخوانیــم تــا کار نکنیــم .ایــن
مشــکل بــا هنجارهــا و آموزشهــای غلــط دیگــر
تشــدید میشــود؛ مــواردی مثــل روحیــه انفعــال
و مطالبهگــری از دولــت ،تاکیــد زیــاد بــر اخــذ وام،
عالقــه نهادهــای رســمی به دخالــت در هــر جریان
نافــع و فروکاهــش آنهــا بــه قالبهــای تنــگ و
بیثمــر اداری .بــه ایــن ترتیــب یکــی از مشــکالت
جامعــه ایرانــی بهخصــوص جوانــان و نخبــگان،
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فرهنــگ و بینــش کار در کنار مســائل زیرســاختی
آن اســت .نکتــه دیگــر مــورد اشــاره ایشــان
ایــن بــود کــه بینــش زنــان نســبت بــه مســائل
مختلــف ازجملــه کار ،بســیار تاثیرگــذار اســت،
چــون زنــان متولیــان تربیــت نســل بعــد هســتند.
مــادران فرزندانــی را تربیــت میکننــد کــه نقــش
خــود را مصرفکننــده منابــع نداننــد .همچنیــن
مدیریــت ســبک زندگــی میتوانــد توســط زنــان
محقــق شــود تــا خانــواده بــا تنشهــا از دســت
نــرود .مــا مفهــوم قناعــت را درســت نفهمیدهایــم.
درنهایــت زنــان میتواننــد ســبک زندگــی را
مولــد ســازند .درحالیکــه تــا همیــن چنــد ســال
پیــش خانوادههــا واحدهایــی مولــد بودنــد ،ولــی
امــروزه حتــی خانههــای مــا صرفــا آپارتمانهایــی
هســتند کــه فضایــی صرفــا جهــت خــواب دارند و
نــه کار و فعالیــت.
موســوی :همانطــور کــه خانــم داورپنــاه نیــز
اشــاره کــرد ،طــرح مــا در حــوزه سیاس ـتگذاری
فرهنگــی راجــع بــه تاثیــر آمــوزش نــرم اقتصــادی
بــه خانــواده ،بهویــژه زنــان ،در اقتصــاد مقاومتــی
بــود .در جامعــه مــدرن امــروز بــا بحــران و
چالشهــای فــراوان اقتصــادی روب ـهرو هســتیم و
همانطــور کــه میدانیــم ،بــرای کارهــای بــزرگ
بایــد از کارهــای کوچــک شــروع کــرد .درنتیجه اگر
خانــواده بهعنــوان جامعــه کوچــک آموزشهــای
اقتصــادی ببینــد ،میتوانیــم کمکــم روی جامعــه
بزرگتــر تاثیــر بگذاریــم .زنــان مــا بایــد بــه اعضای
خانوادهشــان بیاموزنــد کــه تنهــا مصرفکننــده
نباشــند .نیــروی انســانی بههرحــال اول در بســتر
خانــواده شــکل میگیــرد و در بســتر خانــواده دوم
زندگــی اقتصــادیاش را ادامــه میدهــد .یعنــی
فــرد از والدینــش یــاد میگیــرد کــه پرتــاش
یــا منفعــل باشــد و صداقــت ،شــرافت و اخــاق
حرفــهای و ...را میتوانــد بیامــوزد .هنگامــی هــم
کــه ازدواج میکنــد ،توقعــات و عــادات همســرش
بــر او اثــر میگــذارد و چــه بســا مســیر زندگــی
فــرد تغییــر کنــد .اگــر خانــواده و در قلــب آن زنان،
آگاه بــه شــرایط روز باشــند و از نیروهــای اقتصادی
شــاغل و جهتگیریهــای کالن کشــور حمایــت
کننــد ،منجــر بــه کارآمــدی همــه نیروها میشــود.
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اقتصــاد مقاومتــی در حــوزه روابــط خانوادگی یعنی
اینکــه همــه مــادران و همــه همســران مشــوق
فرزنــدان و شــوهران خــود باشــند و آنهــا را بــه
فعالیــت بهینــه ،دوری از مصرفگرایی و اســراف و...
تشــویق کننــد.
 در جلسـهای کــه بــا رهبــر معظــم انقالب
داشــتید ،بــه چــه نکاتــی اشــاره کردید؟
داورپنــاه :ارائــه مــا در ایــن راســتا بــود کــه
برداشــت مــا از ســخنان ایشــان ایــن اســت کــه
اقتصــاد مقاومتــی افقــی اســت بــرای خــروج از
کلیشـهها ،ولــی متاســفانه بســیاری از تالشهــای
تحولجویانــه در کشــور مــا منحصــر بــه امــور کلی
و کالن و درواقــع یکســری ســخنرانی میشــوند.
کلــی بــودن ســبب میشــود ایــن تغییــرات تبدیل
بــه برنامههــای عملــی نشــوند و کالننگــری بــه
معنــای بیتوجهــی بــه نقــش افــراد و ســاختارهای
خــردی اســت کــه بــا ســرعت و انعطــاف بیشــتری
میتواننــد تغییــر کننــد .در مقابــل اقتصــاد
مقاومتــی مردمبنیــاد اســت و نیــروی انســانی را
مهمتریــن منبــع میدانــد ،پــس بایــد بــه ســمت
کارهــای فــردی و غیردولتــی رفــت .نکتــه بعــدی
کژکارکــردی ســاختار اداری و دولتی مــا و نقش آن
در مشــکالت اقتصــادی اســت .بــه نظــر میرســد
اغلــب قوانیــن کاری مــا همــه از یک مشــکل بزرگ
رنــج میبرنــد .ایــن قوانیــن بــا تاکیــد بــر مجوزهــا
بــه شــروع کار اختصــاص دارند .تــا قبــل از دریافت
آنهــا ،کارهــا بایــد معطــل بمانــد و دریافتشــان به
معنــای رهایــی از نظــارت جــدی در ادامــه اســت.
مــا بــرای تاکیــد بــر اهمیــت ایــن مســئله گفتیــم
شــاید دیگــر بــه جــای قوانیــن جدیــد ،بــه نهضتی
مجــوززدا و قانــونزدا نیازمندیــم کــه بــه جــای
ســنگافکنی ،مســیرهای زایــش و رونــق را همــوار
ســازد ،چــون برخــی قوانیــن و ســاختارهای کنونی
نهتنهــا عامــل ناکارآمــدی هســتند ،بلکــه بیــش از
آن روندهــای طبیعــی زندگــی حتــی ازدواج و تولد
و مــرگ را بحرانــی کردهانــد .ســومین مســئله بــه
یــک معضــل فرهنگی بــا تبعات واقعــی اشــاره دارد
و آن نــگاه منفــی بــه واســطهها و تاجران اســت که
باعــث احتیــاط و حــس ناامنــی و حتــی مهاجــرت
افــراد توانمنــد اقتصــادی میشــود .ضمــن توجــه

بــه ســامت اقتصــاد ،بایــد بدانیــم تجــارت در
اســام بســیار مــدح شــده اســت .اهمیــت تجــارت
در اســام ناشــی از ایــن درک پیشــرفته بــوده
کــه بیوســاطت و شــفاعت واســطهها و تاجــران
منصــف ،هیــچ تولیدی بــه ثمــر نمیرســد .االن در
کشــور مــا بیشــترین مشــکالت در مرحلــه فــروش
اســت.
درخواســت نهایــی مــا ایــن بــود کــه در عمــل،
شــأن تولیــدات خانگــی ،شــأن تاجــران ،شــأن
خردهســاختارها ،شــأن خانــواده و کرامــت زنــان
در اقتصــاد حفــظ شــود .اگــر نهادهــای دولتــی
مایلانــد و میتواننــد ،بایــد بــرای جریــان یافتــن
ایــن ظرفیتهــا مســیر بســازند ،نــه اداره و کارگروه
و ســازمان.
 شــما مشــکالت محققــان و کارآفرینــان
عرصــه دانشبنیــان را چــه میدانیــد؟
موســوی :اگــر بخواهــم فهرسـتوار اشــاره کنــم،
مشــکالت اصلــی ایــن افــراد قبــل از ورود بــه ایــن
عرصــه ناکارآمــدی آنهــا در فضــای کســبوکار
امــروز بــا توجه بــه تــوان و معلوماتشــان ،نداشــتن
انگیــزه بــرای شــروع کســبوکار بــه دلیــل
پروسـههای طوالنــی اخــذ مجوزهــا بــرای ورود بــه
عرصــه کارآفرینــی و آمــاده نبــودن بســتر مناســب
بــرای ورود ایــن افــراد در فضای کسـبوکار اســت.
همچنیــن مشــکالتی کــه کارآفرینــان بعــد از
ورود بــه ایــن عرصــه بــا آن دســت بــه گریبــان
هســتند ،عبــارت اســت از :دور بــودن آنهــا از بازار
و نــگاه علمــی و نداشــتن شــناخت واقعــی بــازار،
نداشــتن مهــارت کار تیمــی ،عــدم توانایــی مالــی
و همچنیــن ریســک دریافــت وام بــرای شــروع
کســبوکار و عــدم آشــنایی بــا مدیریــت بحــران و
چگونگــی خــروج از آن.داورپنــاه :بــه نظــر مــن در
بــدو امــر آموزشهــا و هدایتهــای غلــط ســبب
میشــود خیلــی از افــراد ،بهخصــوص نخبــگان،
اصــا بــه فکــر ورود بــه ایــن عرصــه نیفتنــد.
یــادم هســت شــب قبــل از دیــدار بــا مقــام معظــم
رهبــری چنــد نفــر از نخبــگان بــه اصــرار از مــن
میخواســتند درخواســت کنــم اســاتید مســن
و بازنشســته بــا اســاتید جــوان نخبــه جایگزیــن
شــوند .اســتدالل صحیــح دوســتان ایــن بــود کــه

صرفنظــر از مســائلی مثــل کیفیــت کار و حتــی
عدالــت اجتماعــی ،بــار مالــی جوانترهــا هــم
کمتــر خواهــد بــود .مــن در عیــن تاییــد ســخن
ایشــان میگفتــم نفــس ایــن منتظــر بــودن غلــط
اســت .مــا در دور باطلی گرفتاریم که ســاختارهای
دولتــی دوســت دارنــد در همـ ه چیــز نقــش ایفــا
کننــد و مــردم هــم بــه تبــع آن و بــا وجــود
مشــاهده ناتوانیهــا متوقــع و منفعــل میشــوند.
بــرای همیــن افــراد اگــر تصمیــم بــه کارآفرینــی
هــم بگیرنــد ،بــاز ســریع لیســتی از وظایــف دولت
در ذهــن دارنــد .مشــکل دوم ایــن اســت کــه
ســاختارهای دولتــی  -کــه آنقــدر هم مــورد امید
و انتظارنــد  -اغلــب جــز فرســایش نیروهــا تاثیری
ندارنــد .بــرای مثــال ماههــا قبــل از مهــر مــاه
امســال کــه مــن در محضــر مقــام معظــم رهبــری
صحبــت کــردم ،بــا همــکاری خانــم حقجــو،
موســوی ،قاســمی و رضاپــور عــاوه بــر مطالعــه و
تحقیــق ،دو دوره برنامــه آمــوزش اقتصــادی بانوان
را برگــزار کردیــم .ایــن اتفــاق بــا همــکاری خانــم
لنــدی ،رئیــس دفتــر بانــوان اصفهــان ،رخ داد کــه
ماجرایــی دارد .بعــد از بازخوردهــای مثبــت مــا
تصمیــم گرفتیــم بر ایــن فعالیــت متمرکز شــویم.
رونــد اخــذ مجــوز مــا از آن زمــان تاکنــون  -یعنی
حــدود  10مــاه  -اســت کــه ادامــه دارد .نتیجــه
ایــن اتفــاق چــه بــود؟ مــن بــه دلیــل اعتقــاد بــه
کار خصوصــی قانونــی از کار دولتــی و بیمجــوز
پرهیــز کــردم ،مقاومــت و پیگیــری کــردم و
درنهایــت فعالیــت در آن زمینــه را کال متوقــف
کــردم .چــون عمــر و نیــرو و انگیــزه انســان
محــدود اســت .روزانــه چنــد ایرانــی بــا شــور و
شــوق و ایدهشــان در راهروهــای ایــن اداره و زیــر
بــار کاغذهــا و الزامهــای بیفایــده بــه ایــن نتیجــه
میرســند کــه کاش کارمنــدی بــا یــک حقــوق
حداقلــی بودنــد؟ مــن بــاز هــم تاکیــد میکنــم
امــروز مهمتریــن عامــل مهاجــرت نخبــگان
علمــی ،شــغلی ،اقتصــادی ،هنــری و ...را همیــن
«فــرار اعصــاب» میدانــم .بیشــترین دلیلــی کــه
مــن از دوســتان مهاجــرم میشــنوم ،ایــن اســت
کــه اعصابمــان خــرد میشــد .مراقــب اعصــاب
نخبــگان و همــه مــردم باشــیم.
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اخبار سال

تــحقــــق اقتــــصاد
دانشبنیـــان و تغییـــر
فرهنــــگ جـــــامعه،
بهخصــــوص فرهنـــگ
فکــــری اســتعدادهای
برتــر و نخبــگان ،مســیری
پرپیچوخــم اســت کــه
چنــد ســالی اســت بنیــاد
ملــی نخبــگان و معاونــت
علمــی و فنــاوری بــه
ریاســت دکتــر ســورنا
ســتاری قــدم در آن
گذاشــته اســت.
ســال  ،95ســالی موفــق
در ایــن راه بــوده و
بنیــاد توانســته اقدامــات
مهمــی در ایــن زمینــه
انجــام دهــد .خبرهــای
پیشــرفت در ایــن
مســیر زیــاد اســت و
در حوصلــه ایــن چنــد
صفحــه نمیگنجــد ،امــا
در صفحــات پیــش رو
تــاش کردهایــم تنهــا
گزیــدهای از خبرهــای
مهــم ایــن حــوزه را در
ســالی کــه گذشــت،
یــادآوری کنیــم.
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ســامانه نظرســنجی درباره
«جایزههــای تحصیلــی
بنیــاد ملــی نخبــگان»
راهانــدازی شــد

پرویــز کرمــی ،مشــاور معــاون
علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری و دبیــر ســتاد
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فرهنــگ علــم ،فنــاوری و
اقتصــاد دانشبنیــان ،از
راهانــدازی ســامانه نظرســنجی
دربــاره «جایزههــای تحصیلــی
بنیــاد ملــی نخبــگان» بــه
اینترنتــیhttp://
آدرس
 edu94.bmn.irخبــر داد .او
گفــت« :بــا اجــرای آییننامــه
اعطــای جایزههــای تحصیلــی
بــه مســتعدان برتــر دانشــگاهها
در ســال جــاری و اهمیــت آن
و بــا توجــه بــه رویکردهــا،
گســتردگی و تعــداد قابــل
توجــه مشــموالن اســتفاده
از آن ،بنیــاد ملــی نخبــگان
در تــاش اســت در قالــب
نظرســنجی و از طریــق
دیدگاههــای
دریافــت
برتــر
دانشــجویان
دانشــگاههای کشــور کــه
درواقــع جامعــه هــدف ایــن
آییننامــه هســتند ،شــرایط
بررســی و ارتقــای آن را
فراهــم کنــد ».مشــاور رئیــس
بنیــاد ملــی نخبــگان افــزود:
«ایــن ســامانه در هفــت بخش
«اطالعات شــخصی»« ،ســابقه
بهرهمنــدی از جایزههــا»،
«رویکردهــای بنیــاد در اعطای
«معیارهــای
جایزههــا»،
مشــموالن»،
شناســایی
«نــوع جایزههــا»« ،شــیوه
اعطــای جایزههــا» و «میــزان
جایــزه» طراحــی شــده و در
هــر قســمت بــا در اختیــار
قــرار دادن اطالعاتــی دربــاره
جایــزه فرصتــی را بــرای
دانشــجویان فراهــم کــرده تــا
موافقــت و مخالفــت خــود را
بــا مــوارد مطرحشــده اعــام

کننــد .همچنیــن در هــر
بخــش امــکان ارائــه نظــرات
بــه صــورت تشــریحی فراهــم
شــده تــا فرصــت بیــان
دیدگاههــای دانشــجویان
مقاطــع مختلــف تحصیلــی
دربــاره رویکردهــا ،مشــکالت
و شــیوه اجــرای آییننامــه
فراهــم شــود».
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وبســایت رهنمــون
در حــوزه کارآفرینــی
راهانــدازی شــد

پرویــز کرمــی ،دبیــر ســتاد
توســعه فرهنگ علــم و فناوری
و اقتصــاد دانشبنیــان معاونت
علمــی ،دربــاره راهانــدازی
وبســایت «رهنمــون» گفــت:
«ایــن ســایت بــه منظــور
دســتیابی بــه اهدافــی
چــون ایجــاد فضــای الزم
جهــت تامیــن محتــوای
باکیفیــت بــه منظــور اســتفاده
مخاطبــان ،فرهنگســازی،
ترویــج اقتصــاد دانشبنیــان و
موضــوع کارآفرینــی در میــان
نخبــگان و نســل جــوان و
اطــاع شایســته کاربــران از
نهادهــای حامــی کارآفرینــی
در ســال اقتصــاد مقاومتــی؛
اقــدام و عمــل بــه همــت

مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه
صنعتــی شــریف راهانــدازی
شــده اســت».
محتــوای مطالــب ایــن ســایت
مربــوط بــه کارآفرینــی
و کســبوکار اســت و
خبرنامــه،
بخشهــای
مقــاالت و کتــب آموزشــی،
مشــاوره آنالیــن ،نهادهــای
حامــی کارآفرینــی و آمــوزش
و خدمــات نیــز در ایــن
ســایت تعریفشــده اســت.
مســتندات
همچنیــن
رویدادهــا،
رســانهای،
کارآفرینــان موفــق ،تــاالر
گفتوگــو از دیگــر محورهــای
تعریفشــده در محتــوای
مطالــب وبســایت رهنمــون
اســت.
ســایت
مخاطبــان
رهنمــون بــه آدرسhttp://
 rahnomoon.irدانشــجویان،
اســاتید دانشــگاهها ،محققــان
و پژوهشگــران ،کارآفرینــان،
صاحبــان کسـبوکار ،مدیــران
شــرکتهای نوپــا و همــه
عالقهمنــدان بــه حــوزه
کارآفرینــی هســتند.

اردیبهشت
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کشــور بــا پشــتیبانی صنــدوق
حمایــت از پژوهشگــران
و فنــاوران معاونــت علمــی
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.
ایــن بنیــاد خیریــهای بــا
اســتفاده از تواناییهــای افــراد
خیــر تشــکیل و راهانــدازی
شــده تــا از ظرفیتهــای
انســانی و مالــی کشــور در
راســتای علمــی بهرهبــرداری
بهینــه شــود .الزم بــه ذکــر
اســت ،اســاسنامه ایــن بنیــاد
تدویــن شــده و بــه تصویــب
هیئــت موســس رســیده
اســت .ایــن افــراد زمینههــای
کمکرســانی بــه حــوزه
پژوهــش و فنــاوری را فراهــم
میکننــد .
هیئــت موســس ،مجمــع
عمومــی ،هيئــت امنــا ،هيئــت
مديــره و بازرســان ارکان ایــن
بنیــاد هســتند .همچنیــن
نصــرتاهلل ضرغــام بهعنــوان
مدیرعامــل ایــن بنیــاد
منصــوب شــده اســت.
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نخســتین بنیــاد حامیــان
پژوهــش ،فنــاوری و بازدیــد رئیــس بنیــاد
نــوآوری فعالیــت خــود را ملــی نخبــگان از
آغــاز کــرد
بیس ـتویکمین منایشــگاه
نخســتین بنیــاد حامیــان بیناملللــی نفــت و گاز
پژوهــش ،فنــاوری و نــوآوری

ســورنا ســتاری ،معــاون

علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ،یکشــنبه 19
اردیبهش ـت مــاه ســال جــاری
بــرای اطــاع از آخریــن
دســتاوردهای تالشگــران
صنعــت نفــت کشــورمان
و گفتوگــو بــا فنــاوران و
متخصصــان ایــن حــوزه ،از
ســالنهای ســازندگان و
پیمــانکاران بخــش خصوصــی
و همچنیــن شــرکتهای
دولتــی بازدیــد کــرد.
معــاون علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری در ادامــه
بازدیــد از بیســتویکمین
نمایشــگاه نفــت ،گاز و
پتروشــیمی در غرفههــای
مختلــف ازجملــه ســتاد نانــو
معاونــت علمــی ،توســعه و
نوســازی صنایــع گداختــار،
غرفــه پــارک علــم و فنــاوری
پردیــس معاونــت علمــی
و همچنیــن غرفههــای
سیســتم اطالعــات مدیریــت
پــروژه و چند شــرکت تولیدی
دانشبنیــان حضــور یافــت و
بــا متخصصــان و فنــاوران آن،
دربــاره فعالیتهــای آنــان
گفتوگــو و توصیههــای
الزم را در راســتای پیشــبرد
اقتصــاد دانشبنیــان و
فعالیتهــای فناورانــه بــرای
جلوگیــری از خامفروشــی
ارائــه کــرد.
نمايشــگاه بينالمللــی نفــت،
گاز ،پااليــش و پتروشــيمی
ايــران از بزرگتريــن
رخدادهــای صنعتــی و
تجــاری کشــور در ايــن حــوزه
اســت كــه ســاالنه بــا حضــور
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جمــع كثيــری از شــركتهای
توانمنــد داخلــی و خارجــی در
زمينــه صنعــت نفــت ،گاز،
پااليــش و پتروشــيمی برپــا
ميشــو د .

خرداد
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دیــدار ســورنا ســتاری بــا
شــهردار ویــن

ســورنا ســتاری ،معــاون علمی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
در دیــدار میشــاییل هویپــل،
شــهردار ویــن ،گفــت« :ســطح
روابــط ایــران و اتریــش در
دو ســال اخیــر گســترش
فوقالعــادهای داشــته و
قراردادهــای متعــددی بیــن
دو کشــور منعقــد شــده اســت
کــه نیــاز بــه پیگیریهــای
مســتمر بــرای اجرایــی شــدن
دارد».
ســتاری بــا بیــان اینکــه
شــهر ویــن یــک شــهر
دانشبنیــان اســت ،گفــت:
«تهــران نیــز چنیــن شــرایطی
را در آینــده نزدیــک خواهــد
داشــت ،زیــرا دانشــگاهها،
و
تحقیقاتــی
مراکــز
شــرکتهای فعــال زیــادی
در حــوزه علمــی و فنــاوری در
تهــران وجــود دارد کــه اگــر
از ایــن امکانــات بهخوبــی
اســتفاده شــود ،میتوانیــم
تهــران را نیــز بــه یــک شــهر
دانشبنیــان و فناورمحــور
تبدیــل کنیــم».
در ادامــه ایــن جلســه
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میشــاییل هویپــل نیــز بــا
بیــان اینکــه شــهر ویــن
عالقهمنــد گســترش و
تعمیــق همکاریهــای خــود
بــا تهــران اســت ،گفــت:
«ویــن در زمینــه فنــاوری،
گردشــگری و فرهنــگ آمــاده
همــکاری بــا تهــران اســت و
عالقهمنــد هســتیم در ایــن
ســه حــوزه بــا تهــران روابــط
دوســتانهای داشــته باشــیم».
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حضــور رشکتهــای
دانشبنیــان ایرانــی در
یونــان تســهیل شــد

بنــا بــه دعــوت پــارک
فنــاوری پردیــس معاونــت
علمــی ،رئیــس هلکســپو
(شــرکت ملــی نمایشــگاهی
یونــان) همــراه بــا هیئــت
گریــس اینترپرایــز (ســازمان
ســرمایهگذاری و توســعه
تجــارت یونــان) بــه همــراه
هیئــت یونانــی در ایــن
نمایشــگاه حضــور یافتنــد.
طــی جلســهای کــه ایــن
هیئــت بــا شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللــی
جمهــوری اســامی ایــران
و مســئوالن پــارک فنــاوری
پردیــس معاونــت علمــی
داشــتند ،توافــق شــد تــا
دو طــرف ایرانــی و یونانــی
خدمــات مشــترکی را
طــی یــک تفاهمنامــه بــه
شــرکتهای دو کشــور
ارائــه کننــد .براســاس ایــن
توافقنامــه تبــادل غرفــه

در نمایشــگاههایی کــه در
ایــران و یونــان بهطــور
متقابــل برگــزار میشــود
و ارائــه تخفیــف بــرای ایــن
غرفههــا در نظــر گرفتــه شــد.
همچنیــن از شــرکتهای
ایرانــی دعــوت بــه عمــل آمــد
تــا در نمایشــگاه عمومــی
یونــان در شــهر تســالونیکی
کــه ســپتامبر  2016برگــزار
شــد ،در یــک پاویــون
اختصاصــی حضــور پیــدا
کننــد .نمایشــگاه تســالونیکی
معتبرتریــن نمایشــگاه یونــان
و حــوزه بالــکان اســت کــه
بــا قدمتــی  90ســاله از ســال
 1926در شــهر تســالونیکی
(شــهر نمایشــگاهی یونــان)
برگــزار میشــود.

تیر
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امــکان فعالیــت در
اماکــن مســکونی بــرای
رشکتهــای دانشبنیــان
بالمانــع شــد

تفاهمنامــه
براســاس
همــکاری بیــن شــهرداری
تهــران و معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری
کــه در راســتای اجرایی شــدن
سیاس ـتهای ابالغــی اقتصــاد
مقاومتــی بــه امضــا رســید،
شــرکتهای دانشبنیــان
مســتقر در تهــران امــکان
فعالیــت در اماکــن مســکونی
را پیــدا کردنــد .در ابالغی ـهای
کــه براســاس تفاهمنامــه

یادشــده منتشــر شــده اســت،
آمــده :اســتقرار آن دســته از
شــرکتهای دانشبنیــان
کــه از طریــق معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری
معرفــی میشــوند ،در اماکــن
مســکونی واقــع در پهنههــای
کار و فعالیــت و مختلــط
(پهنههــای  Mو  )Sکــه
دارای شــاکی خصوصــی یــا
آرای کمیســیونهای مــاده
صــد نباشــند (مشــابه دفاتــر
مهندســی) ،بالمانــع اســت .بــر
همیــن اســاس ،برخــی اهــداف
تفاهمنامــه بیــن معاونــت
علمــی و فنــاوری و شــهرداری
تهــران ،توســعه اقتصــاد
دانشبنیــان در شــهر تهــران،
کمــک بــه حــل مشــکالت
شــهرداری از طریــق نــوآوری
و فنــاوری ،ترویــج و فرهنــگ
اقتصــاد دانشبنیــان ،ایجــاد
و توســعه فرصتهــای شــغلی
دانشآموختــگان،
بــرای
بازارســازی و بازاریابــی
محصــوالت دانشبنیــان زیــر
نظــر کمیتــهای مشــترک
در حــال پیگیــری اســت.
بــر پایــه ایــن تفاهمنامــه،
اعضــای کمیتــه مشــترک
محمــود شــیخ زینالدیــن،
و
نــوآوری
معــاون
فنــاوری
تجاریســازی
معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری و پرویــز
کرمــی ،مشــاور معــاون علمــی
و فنــاوری رئیسجمهــور
نماینــدگان
بهعنــوان
تاماالختیــار معاونــت علمــی
و دکتــر بابــک نگاهــداری،

رئیــس مرکــز فنــاوری شــهر
تهــران ،بهعنــوان نماینــده
شــهرداری
تاماالختیــار
تهــران هســتند.
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امضــای تفاهمنامــه
همــکاری بیــن معاونــت
علمــی و ســازمان بــورس
و اوراق بهــادار

همــکاری
تفاهمنامــه
مشــترک بیــن معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری و ســازمان بــورس
و اوراق بهــادار بــا هــدف
بهکارگیــری ظرفیتهــای
بــازار ســرمایه ،در جهــت
رشــد و توســعه محصــوالت
و خدمــات دانشبنیــان
در راســتای تحقــق اهــداف
اقتصــاد مقاومتــی بــه امضــا
رســید.
موضوعــات مطرحشــده در
ایــن تفاهمنامــه شــامل
همــکاری بــرای ترویــج
ســرمایهگذاری در حــوزه
دانشبنیــان از طریــق
ســرمایهگذاران
آشــنایی
بخــش خصوصــی بــا ایــن
حــوزه و آمــوزش مفاهیــم،
اصطالحــات و نحــوه فعالیــت
در بــازار ســرمایه بــه فعــاالن
حــوزه دانشبنیــان ،همــکاری
در جهــت تســهیل فراینــد
ورود و تشــویق شــرکتهای
دانشبنیــان بــه حضــور
و اســتفاده از ابزارهــا و
نهادهــای تامیــن مالــی بــازار
ســرمایه و همــکاری بــرای

راهانــدازی و تقویــت صنــدوق
ســرمایهگذاری جســورانه
میشــود« .ترویــج ،آشــنایی
و آمــوزش» مهمتریــن
تعهــدات طرفیــن تفاهمنامــه
عنــوان شــده و در ایــن
تفاهمنامــه تاکیــد شــده
اســت کــه ایــن امــر بــا
تشــکیل شــورای آمــوزش بــا
حضــور نماینــدگان طرفیــن
تفاهمنامــه انجــام گیــرد.
مــدت ایــن تفاهمنامــه از
تاریــخ  12تیــر مــاه بــه مــدت
ســه ســال تعییــن شــده
اســت.

مرداد
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بهرهمنــدی اف ـراد کلیــدی
رشکتهــای
فعــال
دانشبنیــان از تســهیالت
نظــام وظیفــه تخصصــی

سرپرســت امــور شــرکتها
و موسســات دانشبنیــان
معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری ،آخریــن
آمــار افــرادی را کــه از
تســهیالت نظــام وظیفــه برای
فعالیــت در شــرکتهای
برخــوردار
دانشبنیــان
شــدهاند ،اعــام کــرد.
صاحــبکار بــا بیــان
اینکــه حمایــت از توســعه
شــرکتهای دانشبنیــان
فعالیــت
مهمتریــن
معاونــت علمــی و فنــاوری
اســت،
رئیسجمهــوری
گفــت« :یکــی از مهمتریــن
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حمایتهــای تمهیدشــده،
ارائــه تســهیالت نظــام وظیفــه
تخصصــی بــه افــراد کلیــدی
و فعــال در شــرکتهای
دانــش بنیــان اســت .بــه
دلیــل اینکــه عــدم فعالیــت
فــردی کــه بایــد ســربازی
خــود را بگذرانــد ،باعــث افــت
فعالیــت شــرکت دانشبنیــان
میشــود ،از ایــنرو درصــدد
برآمدیــم تــا تســهیالتی را
بــه ایــن افــراد ارائــه دهیــم
کــه بتواننــد همزمــان بــا
گذرانــدن دوره ســربازی در
شــرکت دانشبنیــان خــود
فعالیــت کننــد.
طــی چنــد ســال گذشــته
شــرایط انجــام خدمــت
وظیفــه تخصصــی بــرای
افــراد تحــت پوشــش بنیــاد
ملــی نخبــگان (ماننــد
المپیادهــا،
برگزیــدگان
برگزیــدگان کنکــور و)...
فراهــم شــده بــود ،کــه ایــن
افــراد پــس از گذرانــدن دوره
آمــوزش ســربازی ،الزامــی
بــه حضــور تماموقــت در
پادگانهــا نداشــته باشــند
و بــا اجــرای موفــق یــک
پــروژه تحقیقاتــی مــورد نیــاز
دســتگاههای دفاعــی یــا
دولتــی ،کارت پایــان خدمــت
خــود را دریافــت میکردنــد.
اکنــون ایــن افــراد میتواننــد
از تســهیالت نظــام وظیفــه
تخصصــی برخــوردار شــوند
و در شــرکت دانشبنیــان
نیــز فعالیــت کننــد .تاکنــون
 ۱۲۱نفــر توانســتهاند از ایــن
تســهیالت برخــوردار شــوند».
 52سرآمد /شماره سیوچهارم /نوروز نود و شش
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مــورد نیــاز خــود را در ســایت
منتشــر کننــد و از مزایــای آن
بهرهمنــد شــوند.

فرصتهــای شــغلی
جامعــه دریایــی ایــران شهریور
مهیــا شــد

پایــگاه جامــع اطالعرســانی
دریایــی ایــران در پاســخ بــه
نیــاز جامعــه دریایــی کشــور
بــا پیشبینــی بخشهــای
مختلفــی از قبیــل بانــک
اطالعاتــی ،دادههــای دریایــی،
انتشــارات ،صنعــت ،بــازار
کار و ...ایجــاد و ســعی شــده
تــا نیــاز اقشــار مختلــف
بخــش دریایــی کشــور اعــم
از دانشــجویان ،اســاتید،
کارشناســان ،مدیــران و...
تامیــن شــود.
یکــی از زیرمجموعههــای
مهــم ایــن ســایت بــازار کار
اســت کــه تحــت عنــوان
« »talent.imarine.irپایــگاه
اشــتغال
اطالعرســانی
فنــاوری صنایــع دریایــی
راهانــدازی شــده اســت.
ایــن پایــگاه درواقــع آژانــس
کاریابــی جهــت متخصصــان
دریایــی و تامیــن نیــروی
انســانی مجــرب جهــت
شــرکتهای مرتبــط دریایــی
اســت .در ایــن پایــگاه افــراد
جویــای کار میتواننــد
رزومــه خــود را بــه صــورت
آنالیــن ثبــت کننــد و جهــت
فرصتهــای شــغلی موجــود
کاندیــدا شــوند.
همچنیــن شــرکتها نیــز
میتواننــد بــه صــورت
رایــگان جایگاههــای شــغلی
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طرحهــا و دســتاوردهای
فناورانــه دریایــی حامیــت
میشــوند

ســتاد توســعه فنــاوری و
صنایــع دانشبنیــان دریایــی
از طــرح و دســتاوردهای
فناورانــه دریایــی در
حوزههــای مختلــف صنایــع
دریایــی داوری و تقدیــر
بــه عمــل خواهــد آورد .از
آنجــا کــه بخــش مهمــی از
فعالیتهــای ســتاد توســعه
فنــاوری و صنایــع دانشبنیــان
دریایــی ،توســعه فناوریهــای
کلیــدی دریایــی اســت ،ایــن
آییننامــه بــرای انتخــاب
طرحهــا و دســتاوردهای
فناورانــه برتــر در حــوزه
صنایــع دانشبنیــان دریایــی
تدویــن شــده اســت .در
ایــن راســتا شناســایی
طــرح و دســتاوردهای
مناســب امــری مهــم اســت.
طبــق ایــن آییننامــه،
طرحهــای ارســالی بــه
دبیرخانــه جشــنواره ملــی
«دریــا مســیر پیشــرفت»
در حوزههــای مختلــف
صنایــع دریایــی دریافــت
میشــود و مــورد بررســی و
داوری قــرار میگیــرد .الزم
بــه ذکــر اســت ،طرحهــا

و دســتاوردهای فناورانــه
دریایــی در ســه حــوزه
شــرکتهای دانشبنیــان،
ســازمانها و ارگانهــای
دریایــی و درنهایــت
دانشــگاهها و مراکــز علمــی
و تحقیقاتــی دریایــی مــورد
بررســی و انتخــاب قــرار
میگیــر د .
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همکاریهــای فناورانــه
ایــران و فرانســه توســعه
مییابــد

ژان لویــی شوســد ،مدیرعامــل
شــرکت فرانســوی ســوئز ،و
هیئــت همــراه او بــا ســورنا
ســتاری ،معــاون علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــوری
اســامی ایــران دیــدار کردنــد.
در ایــن دیــدار ،ژان لویــی
شوســد ضمــن قدردانــی از
فرصــت بهوجودآمــده بــه
ارائــه مختصــری در خصــوص
شــرکت ســوئز پرداخــت
و بــا اشــاره بــه ســابقه
کار طوالنــی ایــن شــرکت
در ایــران ،خواســتار آغــاز
مجــدد همــکاری جمهــوری
اســامی ایــران و شــرکت
ســوئز شــد .ایشــان در پایــان
اظهــار امیــدواری کــرد
کــه پــروژه کنونــی بتوانــد
همکاریهــای
ســرآغاز
موفــق و بلندمــدت ایــن دو
مجموعــه باشــد .در ایــن
نشســت ســتاری دربــاره
مشــکالت حــوزه منابــع آبــی
کشــور گفــت« :در شــمال

دریــای کاســپین و در جنــوب
خلیــج فــارس را داریــم کــه
تنــوع زیســتی محیطــی
فوقالعــادهای را در کشــور
ایجــاد میکننــد .همچنیــن
بــا وجــود جنگلهــای
فشــرده نقاطــی بیابانــی نیــز
در ایــران وجــود دارد .تمــام
ایــن مــوارد پتانســیل باالیــی
را در بحــث مدیریــت و هدایت
منابــع آبــی ایجــاد میکنــد.
تحقیقــات روی آبهــای
عمیــق کــه بــا شــرکت ســوئز
آغــاز شــده ،بخــش کوچکــی
از فراینــدی اســت کــه
میتــوان انجــام داد .ایــران
کشــوری بــا پتانســیلهای
بــاال بــرای ســرمایهگذاری
اســت و معاونــت علمــی
بــرای همــکاری بــا شــرکت
ســوئز در تمامــی حوزههــا
آمادگــی دارد .بانــک
اطالعاتــی فوقالعــادهای در
معاونــت علمــی در خصــوص
شــرکتهای فعــال در
حوزههــای مختلــف وجــود
داردکــه میتوانیــم در اختیــار
شــرکت ســوئز قــرار دهیــم».

مهر
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ســتاری در جمــع
کارآفرینــان و متخصصــان
مقیــم آمریــکا

ســورنا ســتاری ،معــاون
علمــی و فنــاوری رئیــس
جمهــور ،در حاشــیه ســفر
رئیــس جمهــور کشــورمان

بــه نیویــورک بــرای شــرکت
در هفتادویکمیــن نشســت
مجمــع عمومــی ســازمان
ملــل متحــد ،در جمــع
کارآفرینــان و متخصصــان
مقیــم ایــاالت متحــده آمریــکا
حضــور یافــت و بــا اشــاره بــه
پیشــرفت و تغییــر رویکــرد
عمومــی کشــور بــه ســود
اقتصــاد دانشبنیــان گفــت:
«بــا اصــاح رویکردهــای
پیشــین در حــوزه فرهنــگ
اقتصــادی و توجــه جامعــه بــه
مقولــه اقتصــاد دانشبنیــان،
بخشــی از دانشــگاهها از
یــک فضــای صرفــا علمــی بــه
محیطــی بــرای کارآفرینــی
بــدل شــدهاند و بخــش
خصوصــی وارد عرصــه
فنــاوری شــده اســت کــه
مجمــوع ایــن تغییــرات زمینــه
تحــول جــدی در کشــور را
فراهــم میکنــد».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان
هــدف از نشســتهای
ســاالنه نیویــورک را یافتــن
راههــای بهرهمنــدی از
توانمنــدی نخبــگان ایرانــی
ســاکن آمریــکا عنــوان کــرد
و افــزود« :ایجــاد ارتبــاط
نخبــگان و مراکــز علمــی و
پژوهشــی کشــور ،ارتبــاط و
تعامــل ســرمایهگذاران بــا
فنــاوران و نیــز مســاعد کــردن
زمینــه بــرای کارآفرینانــی
کــه عالقهمندنــد کســبوکار
فناورانــه خــود را در
کشــور ایجــاد کننــد ،از
رســالتهای اصلــی معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت
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جمهــوری و بنیــاد ملــی
نخبــگان و برگــزاری ایــن
نشستها ســت » .
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان
گفــت« :ایجــاد زمینههــای
مناســب در کشــور موجــب
جــذب نخبــگان شــده اســت
و بــا ایجــاد بیــش از  50بــا حضور دهیــاران شهرســتان
مرکــز جــذب نخبــگان خــارج ســمیرم و بــا همراهــی
از کشــور شــامل پژوهشــگاهها ،نخبــگان و اســتعدادهای
شــرکتهای دانشبنیــان و برتــر و همچنیــن مشــارکت
دانشــگاهها و ارائــه تســهیالتی روســتاییان بــا هــدف
همپــای مراکــز خارجــی ،یافتــن راهکارهــای نــو بــرای
جــذب نخبــگان بــا رونــدی راهانــدازی کســبوکارهای
رو بــه رشــد و شــتاب بــاال تــازه در شهرســتان ســمیرم از
انجــام میشــود و در حــال توابــع اســتان اصفهــان برگــزار
حاضــر بــه رکــورد بازگشــت شــد.
دو نخبــه در روز نزدیــک در ایــن رویــداد دو روزه
شــدهایم ،بهطوریکــه در مســائل روســتا و فرصتهــای
یــک ســال و نیــم گذشــته آن در زمینههــای مختلــف
 300نفــر از متخصصــان بــه ازجملــه کمبــود منابــع آبــی و
کشــور بازگشــتهاند و شــرایط پاییــنبــودن قــدرت ریســک
مســاعدی بــرای فعالیــت کشــاورزان بــرای تغییــر
پژوهشــی و علمــی خــود الگوهــای کشــت قبلــی بــا
دارنــد .در میــان آنــان افــرادی محصــوالت یــا روشهــای
جایگزیــن،
هســتند کــه بــا درآمــد بــاالی کشــتهای
 350هــزار دالری بــه کشــور مدیریــتبهینــه مصــرف آب
بازگشــتهاند و درآمــدی یــا حفــظ آب موجــود ،عــدم
باالتــر از ایــن رقــم را بــرای آشــنایی تولیدکننــدگان
اســتارتآپ خــود پیشبینــی محصــوالت کشــاورزی و
دامــی بــا صنایــع تبدیلــی و
میکننــد » .
روشهــای ایجــاد ارزشافزوده
مــورد بحــث و بررســی قــرار
گرفــت.
دومیــن رویــداد ملــی عــدمدسترســی بــه اطالعــات
کارآفرینــی
«همنــت کافــی بــرای ارتقــای وضــع
روســتا» در ســمیرم برگـزار موجــود در کســبوکارهای
شــد
روســتایی ،عــدم شــناخت
دومیــن رویــداد ملــی بــازار و کمبــود مهارتهــای
کارآفرینــی «همنــت روســتا» بازاریابــی و فــروش ،بــاال
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بــردن مانــدگاری حیــن
تولیــد تــا فــروش محصــوالت
تولیــدی روســتا ،بســتهبندی
ســردرگمی
هوشــمند،
هنرهــای اصیــل و بومــی
روســتا بــرای یافتــن مشــتری
و تبدیــل بــه محصوالتــی
متناســب بــا مدلهــای
کاربــردی در زندگــی امــروز از
دیگــر مــوارد مطرحشــده در
ایــن رویــداد کارآفرینــی بــود.

آبان
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فروشــگاه اینرتنتــی ایــرف
رومنایــی شــد

ایــرف( )www.eraf.irمرکــز
نمایــش ،خریــد و فــروش
آثــار فرهنگــی و هنــری
ایــران اســت .در ایــن مرکــز
پدیدآورنــدگان فرهنگــی و
هنــری عــاوه بــر نمایــش و
فــروش آثــار خــود ،میتواننــد
ابــزار و مــواد اولیــه کار خــود
را تهیــه کننــد و در حــوزه
کاری خــود بــا دیگــران تبــادل
اطالعــات کننــد .فعالیتهــای
ایــرف در پنــج گــروه
تقســیمبندی میشــود کــه
شــامل گروههــای فرهنگــی،
هنــری ،صنایــع دســتی ،ابــزار
و مــواد اولیــه و تبلیغــات و
اطالعرســانی اســت.
تیــم ایــرف بــا شــناخت
نیازهــای پدیدآورنــدگان
فرهنگــی و هنــری بــرای
برطــرف کــردن ایــن
نیازهــا و همچنیــن رونــق

کســبوکار ایــن حــوزه و
گســترش فرهنــگ و هنــر
ایرانــی طراحــی و راهانــدازی
شــده اســت .خالــق آثــار
فرهنگــی و هنــری از هــر
نقطــهای از کشــور میتوانــد
اثــرش را در ایــرف بــه
نمایــش بگــذارد و آن را بــه
فــروش برســاند.
ایــن بســتر میتوانــد در
زمینــه معرفــی و فــروش آثــار
هنرمندانــی کــه از مکانیســم
نمایــش و فــروش دور
هســتند ،مفیــد باشــد.
یکــی از متمایزتریــن خدمــات
فروشــگاه اینترنتــی ایــرف
برگــزاری حــراج الکترونیکــی
در حــوزه فرهنــگ و هنــر
پدیدآورنــدگان
اســت.
فرهنگــی و هنــری میتواننــد
بــا اســتفاده از پورتــال حــراج
الکترونیکــی ایــرف بــدون نیــاز
بــه حضــور در محلــی خــاص،
بهســادگی و تنهــا از طریــق
رایانــه شــخصی ،آثــار خــود
را بــه مزایــده بگذارنــد و آن
را بــه باالتریــن قیمــت بــه
فــروش برســانند.
ایــده ســاخت ایــن فروشــگاه
اینترنتــی در ســال  1392در
شــرکت میــراث آرکا شــکل
گرفــت و بــا حمایــت ســتاد
توســعه فناوریهــای نــرم و
هویتســاز معاونــت فنــاوری
ریاســت جمهــوری در ســال
 1394بــه اجــرا درآمــد .در
ایــن مرکــز تخصصــی ،آثــار
هنــری و فرهنگــی ایــران بــه
همــراه ابــزار و وســایل مرتبــط
بــا آن خریــد و فــروش

میشــود.
همچنیــن ایــرف در تــاش
اســت تــا یــک گالــری آنالین
همــراه بــا جذابتریــن شــیوه
نمایــش آثــار بــرای هنرمنــدان
ایــن ســرزمین ایجــاد کــرده
تــا بــدون واســطه ،محصــوالت
خــود را عرضــه کننــد.
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ثبــت بیناملللــی 16
اخــراع جدیــد ایرانــی

حمایــت و کمــک بــه ثبــت
اختراعــات
بینالمللــی
محققــان ،پژوهشگــران و
مخترعــان کشــور ازجملــه
خدمــات ویــژه کارگــروه ثبــت
اختراعــات صنــدوق حمایــت
از پژوهشگــران و فنــاوران
معاونــت علمــی اســت .از
اواخــر ســال  85برنامهریــزی
بــرای ایجــاد فرایندهــا و
شــیوهنامههای
تهیــه
اجرایــی الزم در خصــوص
نحــوه حمایــت و کمــک بــه
ثبــت بینالمللــی اختراعــات
محققــان ،پژوهشگــران و
مخترعــان کشــور بــا ایجــاد
کارگــروه ثبــت اختراعــات
متشــکل از اســاتید مطلــع و
صاحبنظــر در حوزههــای
مختلــف مالکیــت فکــری
آغــاز شــد و تاکنــون بیــش
از  40ثبــت بینالمللــی
اختــراع بــا حمایــت صنــدوق
انجــام شــده اســت .در
همیــن راســتا در دو جلســه
آخــر کارگــروه ثبــت اختــراع
صنــدوق ،ثبــت  52اختــراع

بررســی شــد کــه درنهایــت
مصــوب شــد  16اختــراع
ثبــت بینالمللــی شــوند.
زمینههــای ایــن اختراعــات
تجهیــزات پزشــکی ،هندســه،
شــیمی تجزیــه ،مهندســی
بــرق ،کشــاورزی ،مکانیــک،
شــیمی ،مهندســی شــیمی و
صنایــع غذایــی اســت.
از مزایــای ثبــت اختــراع،
عــدم افشــای نتایــج بــاارزش
حاصــل از تحقیقــات
شــرکتهای دانشبنیــان یــا
پایاننامههــای دانشــجویی
در قالــب مقالــه و کمــک بــه
تجاریســازی دســتاوردهای
پژوهشــی پژوهشگــران و
نخبــگان علمــی و صنعتــی
اســت.

آذر
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اجــاس منطقـهای شــورای
جهانــی پژوهــش بــا
حضــور ای ـران برگ ـزار شــد

اجــاس منطقــه آســیا -
اقیانوســیه شــورای جهانــی
پژوهــش ( )GRCدر شــهر
کواالالمپــور و بــه میزبانــی
گــروه همکاریهــای دولتــی
 صنعتــی مالــزی و آکادمــیعلــوم مالــزی برگــزار شــد .در
ایــن اجــاس عــاوه بر ایــران،
نمایندگانــی از بنیادهــای
حامــی پژوهــش کشــورهای
کانــادا ،اســترالیا ،نیوزیلنــد،
آلمــان ،ژاپــن ،کــره جنوبــی،
چیــن ،ســنگاپور ،هندوســتان،
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چیــن تایپــه ،تایلنــد و ویتنــام
حضــور داشــتند کــه رابطــه
پویــا میــان پژوهــش بنیــادی
و نــوآوری و ظرفیتســازی و
رابطــه موثــر میــان بنیادهــای
حامــی پژوهــش و فنــاوری را
مــورد بررســی قــرار دادنــد.
براســاس ایــن گــزارش،
حاضــران در ایــن اجــاس
ابتــدا مقاالتــی از موضوعاتــی
را کــه توســط دبیرخانــه
عنــوان شــده بــود ،ارائــه
دادنــد و ســپس بــه بحــث و
تبــادل نظــر دربــاره مباحــث
ارائهشــده پرداختنــد .در
ایــن راســتا ،درخصــوص
«رابطــه پویــا میــان پژوهــش
بنیــادی و نــوآوری» پنــج
مســئله بیــان شــد و مــواردی
همچــون نقــش بنیادهــای
حاضــر در حمایــت از نــوآوری
در کشــورهای خــود ،موانــع
بالقــوه پیــش روی نــوآوری،
ابزارهــای پیونــد نــوآوری و
پژوهــش بنیــادی ،ابزارهــای
اصلــی ســنجش تاثیــر و
زمینههــای بالقــوه همــکاری
میــان شــرکتکنندگان GRC
را مــورد بحــث قــرار دادنــد
و همچنیــن درخصــوص
«ظرفیتســازی و رابطــه
موثــر میــان بنیادهــای حامــی
پژوهــش و فنــاوری» مســائل
مختلفــی را مطــرح کردنــد.
تمــام مــوارد و پیشــنهادهای
مطرحشــده در ایــن اجــاس
در اختیــار دبیرخانــه GRC
قــرار گرفــت تــا در کنــار نتایج
اجــاس ســایر مناطــق مــورد
ارزیابــی قــرار گیــرد .ســپس
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دســتورالعمل و بیانیــه مرتبــط
بــه هــر یــک از موضوعــات بــا
نظرســنجی از همــه کشــورها
تهیــه شــد و در اجــاس
جهانــی GRCکــه خردادمــاه
ســال آینــده برگــزار خواهــد
شــد ،جمعبنــدی و نهایــی
خواهــد شــد.
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ســفر وزیــر امــور خارجــه
ایــران بــه ژاپــن بــرای
گســرش همکاریهــای
فناورانــه

ســفر محمدجــواد ظریــف،
وزیــر امــور خارجــه کشــور،
همــراه بــا هیئتــی فنــاور
متشــکل از  18شــركت
دانشبنیــان در دو حــوزه
نانوتكنولــوژی و بیوتكنولــوژی
بــا هــدف شــتاب بخشــیدن
بــه توســعه فنــاوری بــا
ارتقــای ســطح تعامــات
بینالمللــی ،افزایــش تبــادالت
ســرمایهگذاری
فنــاوری،
مشــترك ،توســعه بــازار
محصــوالت دانشبنیــان و
افزایــش بازارهــای صادراتــی
دانشبنیــان در ســایر كشــورها
صــورت گرفتــه اســت .دکتــر
ظریــف و مســئوالن ارشــد
وزارت امــور خارجــه در خــال
ایــن ســفر ،نشســتی بــا
مدیــران شــركتهای فــوق
بــرای بررســی راهكارهــای
توســعه كس ـبوكار بینالملــل
شــركتهای دانشبنیــان و
صــادرات محصــوالت آنهــا
داشــتند .در ایــن دیــدار وزیــر

امــور خارجــه کشــور بیــان
کــرد« :رویكــرد دیپلماســی
فنــاوری یكــی از اولویتهــای
وزارت امــور خارجــه اســت و
امیدواریــم بــا ایــن رویكــرد
شــاهد ارتقــای جایــگاه
ایــران در عرصــه بینالمللــی
باشــیم ».همچنیــن در
ســفر بــه ژاپــن ضمــن ارائــه
توانمندیهــای ایــران در
دو حــوزه مذكــور ،برخــی از
شــركتها نســبت بــه تنظیــم
قراردادهای همكاری مشــترك
اقــدام کردنــد و هیئــت فــوق
در نشســتی مشــترک بــا
شــركتهای متناظــر ژاپنــی
نیــز شــركت کردنــد.

دی
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واردات کاالهــای مشــابه
محصــوالت دانشبنیــان
تولیدشــده در کشــور
ممنــوع میشــود

امیــد توکلــی ،رئیــس مرکــز
راهبــردی
فناوریهــای
معاونــت علمــی و فنــاوری
جمهــوری،
ریاســت
درخصــوص ارائــه فهرســت
ممنوعیــت خریــد کاالهــای
خارجــی بیــان کــرد:
«موضــوع فهرســت ممنوعیــت

خریــد کاالهــای خارجی دارای
مشــابه تولیــد داخلــی توســط
دســتگاههای دولتــی چنــد
ســالی اســت کــه بــه تصویــب
هیئــت وزیــران رســیده و در
حــال بهروزرســانی اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه خریــد
کاالی ایرانــی و اســتفاده از
فناوریهــای داخلــی در
کشــور یکــی از اهــداف مدنظر
معاونــت علمــی اســت ،ایــن
طــرح نیــز در همیــن راســتا
اجرایــی میشــود».
رئیــس مرکــز فناوریهــای
راهبــردی معاونــت علمــی
گفــت« :بــا توجــه بــه
اهمیــت ایــن موضــوع در
بازارســازی بــرای محصــوالت
دانشبنیــان ،ایــن معاونــت
قصــد دارد محصــوالت
دانشبنیانــی را کــه از
نظــر ظرفیــت و کیفیــت در
شــرایط مناســبی قــرار دارنــد
و توانســتهاند اســتانداردهای
الزم را کســب کننــد ،بــه ایــن
فهرســت اضافــه کنــد».
بــه گفتــه توکلــی ،معــاون
س
علمــی و فنــاوری رئیــ 
جمهــور بــر ایــن موضــوع
تاکیــد زیــادی دارد .بــر
همیــن اســاس نامــهای بــه
تمــام معاونتهــا و ســتادهای
معاونــت علمــی ارائــه شــده
تــا فهرســت محصــوالت
دانشبنیانــی را کــه از نظــر
ظرفیــت و کیفیــت در شــرایط
مناســبی قــرار دارنــد و
توانســتهاند اســتانداردهای الزم
را کســب کننــد ،ارائــه دهنــد
تــا واردات کاالهــای مشــابه

ایــن محصــوالت ممنــوع شــود.
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نخســتین اوراق وقــف
علــم و فنــاوری جمعی در
مشــهد رومنایــی شــد

نخســتین اوراق وقــف علــم و
فنــاوری جمعــی در راســتای
همــکاری بیــن معاونــت
علمــی و ســازمان اوقــاف در
مشــهد رونمایــی شــد .علیرضا
دلیــری ،معــاون توســعه
مدیریــت و منابــع معاونــت
علمــی ،دربــاره رونمایــی
ایــن اوراق گفــت« :بــا توجــه
بــه همکاریهــای معاونــت
علمــی و ســازمان اوقــاف
بــرای حمایــت از طرحهــای
دانشبنیــان و توســعه علــم
و فنــاوری کشــور ،نخســتین
اوراق وقــف علــم و فنــاوری
جمعــی در مشــهد رونمایــی
شــد».
دلیــری ضمــن اشــاره بــه ایــن
موضــوع کــه ســازمان اوقــاف
میتوانــد تنهــا امــاک
و امــوال واقفیــن را وقــف
کنــد ،گفــت« :ایــن اوراق کــه
هرکــدام بــه مبلــغ صــد هــزار
ریــال ارزش مالــی دارد ،میــان
مــردم و متقاضیــان امــور
خیریــه توزیــع میشــود تــا
متقاضیــان بــه تعــداد مــورد
نیــاز خریــداری کننــد .پــس
از جمــعآوری ایــن اوراق
کــه قابلیــت خریــد و وقــف
شــدن دارد ،ســازمان اوقــاف
میتوانــد یــک ملــک را
خریــداری کنــد و آن محــل را

وقــف حــوزه علــم و فنــاوری
کشــور کنــد .در حــال حاضــر
 54وقــف علــم و فنــاوری
در تهــران وجــود دارد .در
وقفهــای علــم و فنــاوری
نیــز بایــد تــاش شــود
حتیاالمــکان نیــات واقفیــن
از آمــوزش بــه ســمت تولیــد
محصــول ســوق یابــد».

بهمن
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روابــط ایــران و ســوئد
در عرصــه همکاریهــای
علمــی و فناورانــه توســعه
مییابــد

بــا امضــای تفاهمنامــهای
پنــجســاله همــکاری مشــترک
میــان پــارک فنــاوری پردیــس
معاونــت علمــی و وزارت
نــوآوری و شــرکتهای ســوئد،
زمینــه گســترش تعامــات و
همکاریهــای دو کشــور در
زمینــه نــوآوری و فنــاوری و
شــرکتهای دانشبنیــان دو
طــرف فراهــم شــد .بــر اســاس
ایــن تفاهمنامــه همــکاری،
عــاوه بــر تســهیل و تشــویق
بــه همکاریهــای دوجانبــه در
حوزههــای فناورانــه ،برگــزاری
همایشهــا و رویدادهــای
علمــی و فناورانــه میــان دو
طــرف ،تبــادل دانــش در
زمینــه سیاســتگذاری در
حــوزه نــوآوری در دســتور
کار قــرار میگیــرد و نیــز
در زمینــه اطــاع و ارتبــاط
ظرفیتهــای
پیرامــون
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ســرمایهگذاری و حضــور در
پارکهــای علــم و فنــاوری
متناظــر ،همــکاری بــرای
تبــادل اطالعــات و یافتههــای
پژوهشــی ،اســتفاده از ظرفیــت
علمــی متخصصــان بــا
برگــزاری نشســت ،ســمپوزیوم
و حضــور متخصصــان و
مشــاوران و دیگــر شــرکای
مرتبــط از هــر دو طــرف
در نشســتهای یادشــده و
همکاریهــای دیگــری کــه
در مــورد آنهــا تصمیمگیــری
شــود ،در دســتور کار قــرار
خواهــد گرفــت .ایجــاد
زمینههــای الزم بــرای
همــکاری میــان شــرکتهای
فنــاور ،موسســات تحقیقاتــی و
پژوهشــی ،میزبانــی نشس ـتها
و کنفرانسهــای تخصصــی
بــا حضــور فعــاالن فنــاوری
و نــوآوری و شــکلگیری
نشســتهای تبــادل فنــاوری
توســط شــبکه فنبــازار ملــی
ایــران بــا مجموعــه متناظــر
خــود در ســوئد ( ،)RISEاز
دیگــر محورهایــی اســت کــه
ایــن تفاهمنامــه همــکاری
مشــترک بــر آنهــا تاکیــد
دارد.
همچنیــن همــکاری میــان
دو دولــت ،مســئوالن و
دســتاندرکاران اســتانی و
بومــی در کنــار تعامــل میــان
موسســات پژوهشــی بــرای
تبــادل دانــش و تجربیــات
و بــه اشــتراکگذاری
نتایــج و دســتاوردها در ایــن
تفاهمنامــه همــکاری مــورد
تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.
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رشکتهــای دانشبنیــان
پروانــه «دانشمنــاد»
دریافــت م یکننــد

بــا امضــای توافقنامــه
صــدور گواهــی انطبــاق و
محصــول بــرای محصــوالت
دانشبنیــان توســط ســورنا
ســتاری ،معــاون علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــور ،و نیــره
پیروزبخــت ،رئیــس ســازمان
ملــی اســتاندارد ایــران،
شــرکتهای دانشبنیــان
از فرصــت دریافــت گواهــی
انطبــاق و گواهــی محصــول
و نیــز پروانــه کاربــرد نشــان
دانشبنیــان
محصــوالت
بــا عنــوان «دانشنمــاد»
میشــوند.این
بهرهمنــد
توافقنامــه عــاوه بــر تدویــن و
اســتقرار صــدور گواهــی انطباق
و محصــول و صــدور پروانــه
دانشنمــاد ،ضمــن آنکــه
بســتر الزم را بــرای دریافــت
اســتانداردهای ســری 17000
در صــدور گواهــی محصــوالت
دانشبنیــان فراهــم میکنــد،
تدویــن
سیاســتگذاری،
اصــول اساســی و ضوابــط کلــی
اســتانداردهای ایــن محصــوالت
را در ســطوح منطقــهای و
بینالمللــی تحقــق میبخشــد
کــه ایــن موضــوع مســیر را
بــرای شــناخته شــدن بهتــر
شــرکتهای دانشبنیــان
و حضــور بهتــر در بازاهــای
تجــاری بینالمللــی همــوار
خواهــد کــرد .بــا تحقــق ایــن

توافقنامــه ،سیاســتگذاری،
تهیــه و تصویــب نظــام ملــی
صــدور گواهی انطباق و بررســی
ویژگیهــا و اســتانداردهای
کاربــردی بــرای شــرکتهای
دانشبنیــان بــر اســاس
اســتانداردهای ثبتشــده بــرای
کاالهــای دانشبنیــان و صــدور
گواهــی بــرای ایــن محصــوالت،
آزمایشــگاههای عضــو شــبکه
آزمایشــگاهی فناوریهــای
راهبــردی معاونــت علمــی و
فنــاوری نیــز پــس از تاییــد
صالحیــت اســتاندارد  17025را
دریافــت میکننــد و از خدمــات
ایــن اســتاندارد بهرهمنــد
میشــوند.
معاونــت علمــی و فنــاوری بــا
مشــارکت در تدویــن نقشــه
راه صــدور گواهــی کیفیــت
بینالمللــی ،زمینــه پیوســتن
اعضــای شــبکه آزمایشــگاهی
بــه شــبکه آزمایشــگاههای
همــکار اســتاندارد را فراهــم
میکنــد و از ایجــاد نهــاد
صــدور گواهینامــه محصــوالت
دانشبنیــان در ســازمان ملــی
اســتاندارد و نیــز شــرکتهای
متقاضــی دریافــت صــدور
گواهــی حمایــت خواهــد کــرد.

اسفند
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برگــزاری مرحلــه نهایــی
پنجمیــن دوره مســابقات
کنســت ایــران

تاکنــون چهار دوره از مســابقات
کنســت در کشــور برگــزار

شــده و پنجمین دوره مسابقات
آن توســط پژوهشــگاه هوافضــا،
وزارت علــوم تحقیقــات و
فنــاوری و بــا حمایــت مرکــز
ملــی فضایــی ایــران در روز
هفتــم اســفند مــاه  ۱۳۹۵بــا
حضــور تیمهــای منتخــب از
مراکــز و دانشــگاههای سراســر
کشــور در محــل فــرودگاه
آزادی برگــزار شــد.این دوره
از مســابقات بــا حمایــت
معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری (مرکــز
ملــی فضایــی ایــران) در دو
کالس سنجشــی  -ارتباطــی
و علمــی  -اکتشــافی برگــزار
شــد .هشــت تیــم حاضــر در
مرحلــه نهایــی بــا گــذر از
چندیــن مرحلــه پاالیــش و
داوری از میــان  ۲۶تیــم بــه
ایــن مرحلــه راه یافتــه بودنــد.
کنســت یــک ســامان ه بســیار
ســاده مکاترونیکــی اســت کــه
بهعنــوان زیرمجموعــهای از
دانــش رباتیــک فضایــی مطــرح
میشــود .نــام ایــن ســامانه بــر
پایــ ه اســتاندارد ســاخت آن
هـمارز ماهــوارهای کــه در ابعــاد
قوطــی نوشــابه اســت ،برگزیده
شــده اســت .یــک کنســت
بایــد شــامل هم ـ ه بخشهــای
اساســی یــک ماهــواره ازجملــه
تــوان،
زیرسیســتمهای
مدیریــت داده و فرمــان و

مخابــرات باشــد تــا بتوانــد
بــه صــورت مســتقل عمــل
کند.کنســت را میتــوان
بــا وســایلی همچــون راکــت
و بالــون از ارتفاعــات مختلــف
رهــا کــرد تــا ماموریــت مــورد
نظــرش را انجــام دهــد.
افــزون بــر آن ،ســامانههای
فــرود متفاوتــی میتوانــد
بــرای کنســت اســتفاده
شــود کــه شــاخصترین
آنهــا چتــر ()Parachute
اســت .کنســتها در دو
کالس اســتاندارد (کــه ابعــاد
آن در حــد قوطــی نوشــابه
اســت) و آزاد (کــه حجــم
آن بــه یــک لیتــر محــدود
میشــود) طراحــی و ســاخته
میشــوند.از نــکات مهــم
ایــن دوره ،اســتفاده از پهپــاد
چندپــره (مالتــی روتــور) بــرای
رهاســازی کنســت تیمهــا
بــود کــه ایــن امــر بــرای
نخســتین بــار در ایــران رخ
مـیداد .همچنیــن یــک بالــون
سرنشــیندار هــوای گــرم بــا
قطــر  ۱۷متــر ،بهعنــوان
ســامانه پرتــاب پشــتیبان در
ایــن دوره بــه پــرواز درآمــد.
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برگ ـزاری  11کارگاه علمــی
و تخصصــی توســط
محققــان خــارج از کشــور
حامیــت شــد

صنــدوق حمایــت از
پژوهشگــران و فنــاوران
در جهــت بهبــود کیفیــت و
گســترش برنامههــای آموزشــی

و تحقیقاتــی دانشــگاهها و
مراکز علمی و پژوهشــی کشــور
از دعــوت محققان ،دانشــمندان
و فنــاوران برجســته خــارج از
کشــور بــرای برنامههــای علمی
کوتاهمــدت حمایــت میکنــد.
ایــن تصمیم به منظور اســتفاده
از دانــش و تجربیــات اســاتید و
صاحبنظــران ایرانــی و
غیرایرانــی مقیــم خــارج از
کشــور و در راســتای توســعه
علمــی و فنــاوری در ســطح
ملــی و بینالمللــی اتخــاذ
شــده است.ســال  95از تعــداد
 28درخواســت حمایــت از
محققــان و فنــاوران خــارج
کشــور بــرای برنامههــای
علمــی کوتاهمــدت تعــداد 11
درخواســت توســط صنــدوق
مصــوب شــد کــه بــر ایــن
اســاس  11ویژهبرنامــه علمــی
در قالــب کارگاه آموزشــی و
تخصصــی توســط محققــان
ایرانــی خــارج از کشــور و
اســاتید برجســته خارجــی در
کشــور برگــزار شــد.قابل ذکــر
اســت کــه کارگاه بینالمللــی
نــور و مــواد ســاختاریافته
بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم
پایــه زنجــان و بــا همــکاری
فیزیــک نظــری ایتالیــا ،کارگاه
بینالمللــی برهمکنشهــای
ب ـسذرهای در نانوســاختارهای
گرافنــی در دانشــگاه مشــهد،
کارگاه ملــی همایــش پــردازش
ســیگنال ،کارگاه تخصصــی
پیشــرفتهای اخیــر در نظریــه
ریســمان و موضوعــات مرتبــط
برخــی از ایــن عناویــن
هســتند .
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مد�عامل ش�کت تپ�و تج� ی ز
ه� سپاهان
گفتوگو ب� عیلحممد ی زا�دی ،ی
گفتوگو

شرکتها بر اساس
تواناییشان در
مناقصات
شرکت داده
شوند
 نیلوفر منزوی 
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مدتهاست در بدنه دولت عزم
جدی برای حمایت از شرکتهای
دانشبنیان وجود دارد .این را
میشود از بستههای حمایتی که
برای این شرکتها تهیه میکنند،
دریافت ،ولی همچنان مشکالتی
پیش روی شرکتهای دانشبنیان
است .علیمحمد ایزدی ،مدیرعامل
شرکت پترو تجهیز سپاهان ،لیسانس
مهندسی مکانیک از دانشگاه
امیرکبیر دارد و فوقلیسانس
مهندسی صنایع خود را در دانشگاه
صنعتی شریف خوانده است .او که با
سرمایه امید به آینده و هزینه شخصی
این شرکت را تاسیس کرده است ،در
گفتوگو با سرآمد از زمینه فعالیت
این شرکت و مشکالت مدیریت
شرکت دانشبنیان میگوید؛ مشکالتی
که ممکن است حتی ایزدی و شرکتش
را زمین بزنند ،اما نمیتوانند او را از
مسیری که طی کرده ،پشیمان کنند.

 شـرکت از چـه سـالی فعالیـت خـود را
آغاز کـرده و در چه زمینهای فعال اسـت؟
شـرکت مـا از مهـر سـال  87فعالیـت خـود را
آغـاز کـرده اسـت .البته سـابقه کار مـا در زمینه
تولیـد شـیرآالت صنعت نفـت به سـالهای ،75
 76برمیگـردد .مـن از همـان زمان مدیـر پروژه
تولیـد شـیرهای بـزرگ نفتـی بـودم و پـس از
آن فعالیـت ایـن شـرکت را در منطقـه صنعتـی
نجفآبـاد شـروع کردیـم .در حال حاضـر تقریبا
 17 ،16شـرکت شیرسـاز در ایـران هسـتیم.
دامنـه محصـوالت مـا انواع و اقسـام شیرهاسـت
کـه هـم در نـوع و سـایز متفـاوت اسـت و هم با
توجـه بـه کارکـرد و سـیالهای مختلـف فـرق
میکنـد .مجموعـا در حـدود  170نـوع شـیر
تولیـد میکنیـم.
 گفتید  17شـرکت در ایـن زمینه فعالیت
میکننـد .فکـر میکنیـد ایـن شـرکتها
توانسـتهاند فعالیـت خود را در کشـور جا
بیندازند؟
شـخصا اعتقـاد دارم بسـتر فکـری جامعـه مـا
تشـنه توسـعه تکنولـوژی اسـت .مغزافـزار و
پـروژه زیـاد داریـم ،بنابرایـن بسـتر آماده اسـت
کـه اینهـا را بـه هـم وصـل کنیـم .درهرحـال
نیـاز وجـود دارد .بهراحتـی و بـا برنامـه منظـم
میتـوان از پتانسـیل موجـود بـرای تامیـن
نیازهـا اسـتفاده کـرد .شـرکتهای ایرانـی نیـاز
دارند بسـترها و اسـتخوانبندی مناسـب داشـته
باشـند .شـرکتهایی کـه توسعهشـان مبتنـی
بـر تکنولـوژی و دانـش فنـی اسـت ،حرکتشـان
مسـتمرتر اسـت ،چـون بـرای سـود زودگـذر و
تامیـن نیـاز زودگـذر نیسـت .مـا این شـرکت را
ریشـهای بنـا کردیم .بسـترها بـرای تامیـن نیاز
مبتنـی بـر دانـش فنـی اسـت .مـا مونتـاژکار
نیسـتیم و کارمـان را بـر اسـاس دانش فنـی و با
اسـتفاده از نیروهای جـوان و تحصیلکرده انجام
میدهیـم.
 چطـور توانسـتید بـازار را قانـع کنید؟
چـون بهخصـوص در موارد مهمـی که پای
شـرکتهای خوشسـابقه خارجـی هم در
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میـان اسـت ،بهسـختی بـه شـرکت های
داخلـی اعتماد میشـود.
ببینیـد ،مسـئوالن کشـور خوشـبختانه بـه این
درک رسـیدهاند کـه اسـتفاده از شـرکتهای
داخلـی مزایایی دارد که همکاری با شـرکتهای
خارجی نـدارد .ما هرکـدام از پروژههای شـرکت
را بـا یک ماموریت کشـوری انجـام دادهایم .مثال
در عسلویه قرار بود گاز را استخراج کنیم و آن را
تبدیل به ثروت و اشـتغال کنیم .آنجا مسئوالن
دیدند که اگر از پتانسـیل داخلی اسـتفاده کنند،

یعنـی بـه توسـعه تکنولـوژی و توسـعه ثـروت و
اشـتغال فکـر کردهانـد و درمجمـوع موفقتـر
خواهیـم بود .شـاید شـرکتهای خارجی بعضی
جاهـا بهظاهـر ارزانتـر کار را تمـام کننـد ،ولـی
وقتـی شـرکت ایرانی ایـن کار را انجـام میدهد،
هـم تولیـد ثـروت داخلـی انجـام میشـود و هم
اشتغالزاسـت .ایـن هـدف کلـی دولـت بـرای
توسـعه اسـت .مـا در ابتـدای امر دالیـل ارجحی
نسـبت بـه شـرکتهای دیگـر نخواهیم داشـت،
امـا در اسـتمرار داریـم .ممکن اسـت شـیری که
مـا تولیـد میکنیـم ،چنـدان بهتـر از تولیـدات
خارجی نباشـد ،ولی درنهایـت آوردههای دیگری
داریـم؛ تولیـد ثـروت ،ایجـاد اشـتغال و نهادینـه
کردن علم در کشـور .این سیاسـت دولت اسـت.
صنعـت نفـت وظیفـه دارد جنـس خـوب تامین
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کنـد و وزارت صنایع وظیفه دارد از شـرکتهای
داخلـی مثـل مـا حمایت کنـد و ایـن دو وظیفه
در نقطـه همرسـی به هـم میرسـند و درنهایت
میشـود هـدف بهینـه مملکـت .هـر کاری کـه
میکننـد ،مجموعا بـرای تولید ثروت و اشـتغال
اسـت ،امـا هرکـس بـه یـک روش .مـا بهعنـوان
اجـزا و المانهـای طـرح توسـعه موظفیـم کار
کنیم .شـرکتی که االن دارد پا میگیرد ،مسـلما
بـا شـرکتی کـه  50سـال اسـت در اروپـا کار
میکنـد ،فاصلـه دارد ،ولـی ایـن فاصلـه و کمک
بـه آنهـا بـرای رسـیدن بـه نقطـه بهینـه جـزو
هدفهای توسـعه اسـت.
 تفاوت شرکتی که بر پایه دانش فعالیت
میکند و دانشبنیان است ،با یک شرکت
معمولی در چه چیزهایی است؟
اگـر شـرکت را یـک بنـگاه اقتصـادی بدانیم که
سـودآور اسـت ،شـرکت دانشبنیـان بـر مبنـای
دانـش تولید ثروت میکنـد .در ابتدا سـرمایهای
که مصرف میشـود ،بیشـتر از سـودی اسـت که
بـه دسـت میآیـد ،ولـی نهادینهتـر اسـت .تفکر
اسـتراتژیک مدیر مبتنی بر نهادینه شـدن دانش
اسـت .این شـرکتها نمیتوانند طـی یک مدت
کوتـاه تولید برای سـهامداران ایجاد سـود کنند،
بلکـه میتواننـد در بحـث تامیـن تجهیـزات و
ریشـههای دانشـی که ایجاد میکنند ،سـودهای
جانبی ایجـاد کنند.
 سـرمایه اولیـه کار را چطـور بـه دسـت
آوردیـد؟
مـن با یک سـرمایه بسـیار کوچک و کم شـروع
کـردم ،ولـی طی هفـت سـال توانسـتم گامهای
بلنـدی بـردارم و درنهایت این شـرکت را به یکی
از شـرکتهای معتبر در ایـن زمینه تبدیل کنم.
سـرمایه انـدک شـخصیام کـه بـا آن شـرکت را
تاسـیس کـردم ،چیـزی در حـدود  500میلیون
تومـان بود که بـرای شـروع کار اینچنینی اصال
کافی نیسـت .بعد هم وام گرفتیم و اقسـاطش را
بـا گرفتن وامهـای دیگر پرداخـت کردیم.
 شـما سـرمایه شـخصیتان را وارد
ایـن شـرکت کردیـد و ریسـک باالیـی را

پذیرفتید .نگران نبودید سـرمایه شخصی
و شـرکت از دسـت بروند و شـما بمانید و
اقسـاط وامـی کـه بایـد پرداخـت کنید؟
ایـن احتمـال که کار به نتیجه نرسـد و سـرمایه
از دسـت بـرود ،همیشـه وجـود داشـت .هنـوز
هـم وجـود دارد ،ولـی بـه کاری کـه دارم انجـام
میدهـم ،اعتقـاد دارم .همیـن حـاال هـم کـه در
ایـن شـرکت  130محصـول دانشبنیـان تولیـد
میکنـم ،اگـر شکسـت بخـورم و مجبـور شـوم
شـرکت را تعطیـل کنـم ،معتقـدم باز هـم ضرر
نکـردهام ،چـون کاری را انجـام دادهام کـه بـه
آن اعتقـاد داشـتم و توانسـتم چیزهایـی بـه این
صنعـت اضافـه کنم.
 بهعنـوان مدیر یک شـرکت دانشبنیان
صنعتـی چـه معضالتـی را پیـش روی
شـرکتهایی از ایـن دسـت میبینیـد؟
چـه ضعفهایی وجـود دارد که اگـر آنها
حـل شـوند ،با قدرت و سـرعت بیشـتری
میتوانیـد مسـیر کاریتان را طـی کنید؟
دو مشـکل بـه صـورت کلـی وجـود دارد کـه
دولـت بایـد بـرای حـل آنهـا فکـری کنـد و
نگـذارد شـرکتها آسـیب ببیننـد .یکـی اینکه
درسـت اسـت بـرای شـرکتهای دانشبنیـان
وامهـای کمبهـره در نظـر گرفتـه شـده ،ولی این
کافـی نیسـت .مهـم اسـت کـه ایـن شـرکتها
بـرای حفـظ افراد کلیـدی در مجموعـه خود نیز
امتیازاتی داشـته باشـند .ما در مجموعه خودمان
بسـیار تلاش کردیـم افـرادی را بـا مهارتهـای
خـوب جـذب کنیـم .اینهـا ممکن اسـت حتی
تحصیلات آکادمیـک در سـطح بـاال نداشـته
باشـند ،امـا میتواننـد در مجموعـه موثـر واقـع
شـوند و مـا بـا انتقـال فکـر و اعتقـادات خـود و
تـا حـدودی هـم بـا تامیـن مسـائل مالـی مانـع
مهاجرت آنها از شـرکت خود شـدیم .درواقع آن
چیـزی کـه تا امـروز این افـراد را در شـرکت نگه
داشـته ،تفکـری اسـت کـه با آنهـا به اشـتراک
گذاشـتهایم .دولـت و سـازمانهای پشـتیبان
وظیفـه سـنگینی در این خصـوص دارنـد ،چون
نیـروی انسـانی بـرای شـرکتهای دانشبنیـان

بسـیار مهـم و کلیدی هسـتند .یکـی از کارهایی
کـه دولـت میتوانـد انجـام دهـد ،این اسـت که
بـرای آدمهـای کلیدی بـاارزش مجموعـه بتواند
سوبسـید بدهـد .در غیـر اینصـورت شـرکتها
مجبور هسـتند برای نگهداری این افراد از سـود و
سـرمایه شـرکت هزینه کنند .این در حالی است
کـه ممکن اسـت آنها حتـی در مجموعه نمانند
و وارد شـرکتهای دیگری بشـوند و شرکت اولیه
اصلا از هزینـهای که صرف کرده ،اسـتفاده نبرد.
در دولـت کارهایـی شـروع شـده ،ولـی کافـی
نیسـت .در حـال حاضر نهادهایی کـه برای کمک
بـه شـرکتهای دانشبنیـان فعـال هسـتند ،بـه
صـورت جزیـرهای کار میکننـد و بـه شـکل یک
پکیـج کامـل نیسـتند؛ پکیجـی کـه در آن تمـام
نیازهـا ،انتظارات و مشـکالت شـرکت دانشبنیان
مشـخص باشـد و بـرای هرکـدام راهحـل ارائـه
شـود .هر چنـد معاونت علمـی تالشهایـی برای
هماهنگـی آغـاز کـرده اسـت .معمـوال مشـکالت
ایـن دسـته از شـرکتها را تنهـا در مسـائل مالی
میبیننـد ،درحالیکـه فقـط این نیسـت .مثال در
مناقصات دالیل راجحی برای حضور شـرکتهای
دانشبنیـان وجـود نـدارد کـه بایـد وجود داشـته
باشـد .البته تسـهیالت کمبهـرهای هم کـه به این
شـرکتها پرداخت میشود ،شـرایط سختی دارد.
سـندهای مختلفی از افراد میخواهند که این کار
را بسـیار سـخت میکند .مثال در ژاپن هر طرحی
کـه داده میشـود ،در اتـاق فکر بررسـی میشـود
و بـدون آنکـه ضمانتی بخواهند ،به او تسـهیالت
میدهنـد .اگر شکسـت بخـورد ،بـاز هم ایـن کار
تکرار میشـود و درنهایت سـه بار به او تسـهیالت
میدهنـد .ولـی ما مجبوریم دائـم به بیزینس فکر
کنیـم .مثلا اصلا نیـازی بـه صـرف هزینههـای
سـنگین برای شـرکت در مناقصهها نیسـت .باید
شـرکتها شناخته شـوند و براسـاس تواناییشان
دسـتهبندی شـوند و کار بـه آنهـا سـپرده شـود.
بـا این مسـائلی کـه در مناقصـات اتفـاق میافتد،
شـرایط بـرای خیلیهـا کـه توانایـی انجـام کار را
دارنـد ،سـخت میشـود و از طرفـی هـم اشـتغال
کاذب در کنـارش ایجـاد میشـود .
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موفقیت

نشوند
دو�ره مرتکب �
 9اشتبایه که افراد موفق ب

هرگز به عقب برنگرد!
 محدثه شریفی 

هیچ مطالعه علمی و نظرسنجی نشان نداده است
که افراد موفق لزوما کمتر از افراد عادی اشتباه
میکنند ،اما تفاوت آدمهای موفق و معمولی از
رویکردی که نسبت به این شکست دارند ،مشخص
میشود .دکتر هنری کلود ،روانشناس بالینی و
نویسنده کتاب «هرگز به عقب باز نگرد» ،با مطالعه
دقیق زندگی افراد موفق به این نتیجه رسیده است
که در برههای از زندگی شغلی و شخصی این افراد،
نوعی «بیداری» اتفاق میافتد که زندگیشان را به
دو مرحله قبل و بعد از آن اتفاق تقسیم میکند
و باعث میشود هرگز دوباره به آن مسیر سابق
برنگردند .دکتر کلود در بخشی از کتابش مینویسد:
«سالها پیش ،یک تصمیم بسیار بد کاری از طرف
من باعث شد بحث جالبی میان من و راهنمایم
پیش بیاید .در نهایت سختی توانسته بودم درس
مهمی بگیرم و راهنمایم به من اطمینان خاطر داد
که اتفاق خوب این است که وقتی درست را گرفتی،
دیگر هرگز به عقب برنگردی».
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 .1بازگشــت بــه ایــده یــا پــروژهای کــه
متام شده است

فرقی هم نمیکند که یک رابطه کاری باشد یا
یک کسبوکار ناموفق ،وقتی چیزی به سرانجام
نرسیده و در هر مرحلهای تمام شده ،حتما
دلیل خوبی وجود داشته است .بنابراین هرگز
بدون اینکه تغییری در خودتان یا مسیرتان به
وجود بیاورید ،به عقب بازنگردید و انتظار نتیجه
متفاوتی را نداشته باشید.

 .2انجــام هــر کاری کــه باعــث میشــود
خــود واقعیتــان نباشــید
وقتی قرار است هر کار جدیدی را شروع کنید ،از
خودتان بپرسید« :چرا این کار را انجام میدهم؟»،
«آیا برای انجام این کار مناسب هستم؟»« ،آیا این
کار برای من مناسب است؟» و «آیا این کار برای
من قابل تحمل است؟» اگر پاسختان به هر کدام
از این سوالها منفی بود ،بهتر است دلیل واقعا
خوبی برای ادامه آن کار داشته باشید!

 .3تالش برای تغییر دادن دیگران

وقتی بفهمید که هرگز نمیتوانید بهزور کسی را
وادار به انجام کاری کنید ،عاقبت یاد میگیرید که
آزادی الزم را به او بدهید تا خودش تجربه کند و
نتیجه واقعی عملکردش را ببیند .با این کار شما
هم معنای واقعی آزادی را کشف میکنید.

 .4بــاور داشــن بــه اینکــه میتوانیــد
هــر کســی را خشــنود کنیــد

وقتی درک کنید که هرگز نمیتوانید همه آدمها
را راضی و خشنود نگه دارید ،میتوانید هدفمند
زندگی کردن را شروع و تنها برای خشنود کردن
آدمهای «درست» تالش کنید.

 .5آســایش موقتــی را بــه نتیجــه
بلندمــدت ترجیــح میدهیــد

افراد موفق میدانند که رسیدن به آنچه
میخواهند ،ممکن است مستلزم برداشتن
قدمهای سخت و سنگین باشد ،اما این مسئله
باعث ناراحتیشان نمیشود ،چون قرار است آنها
را به سود و منفعت بلندمدت برساند .زندگی
کردن بر اساس این بینش یکی از اساسیتریم
تفاوتهایی است که افراد موفق و ناموفق دارند.

 .6اعتــاد کــردن بــه چیــزی یــا کســی
کــه بیعیبونقــص بــه نظــر میرســد

میل و اشتیاق ما نسبت به چیزهایی که
«باورنکردنی» به نظر میرسد ،کامال طبیعی است.

همه ما عاشق برتری هستیم و همیشه و همه
جا به دنبال آن میگردیم .اصال اگر میخواهید
آدم موفقی باشید ،باید دنبال آدمهایی باشید که
کار خود را به بهترین شکل انجام میدهند ،دنبال
کارمندانی که عملکرد و تواناییهای شغلی باالیی
دارند ،دنبال دوستانی که شخصیتی برجسته
دارند و  ...اما یادتان باشد وقتی چیزی بیش از
حد خوب به نظر میرسد که واقعیت داشته باشد،
احتماال غیرواقعی است! دنیا هرگز کامل نیست و
شما هیچچیز یا هیچکسی را پیدا نمیکنید که
بیعیبونقص باشد و اگر چنین چیزی به نظرتان
رسید ،بهتر است قبل از انتخاب کمی فکر کنید.

 .7چشم برداشنت از تصویر کلی

اگر همیشه آن تصویر کلی را که از موفقیت در
ذهن دارید و میخواهید به آن برسید ،پیش
چشمتان نگه دارید ،عملکردتان چه از نظر
هیجانی و چه از نظر حرفهای بهتر میشود .برای
آدمهای موفق ،هیچ اتفاقی همه ماجرا نیست.
برندهها میدانند که موفقیتهای روزانه کوچک
قرار است آنها را به آن تصویر بزرگتر برساند.

 .8فراموش کردن موهبت سختکوشی

مهم نیست که یک چیز چقدر از بیرون عالی
و بیعیبونقص به نظر میرسد ،چون تنها با
یک نگاه عمیق و صادقانه است که میتوانیم به
آنچه الزم است ،پی ببریم .در مسیر موفقیت
هرگز فراموش نکنید که ماندن در واقعیت و
سختکوشی را به خودتان مدیون هستید.

 .9نداشنت پاسخ مناسب برای این
سوال که چرا و چطور به جایگاه فعلی
رسیدهاید

یکی از مهمترین تفاوتهای افراد موفق و ناموفق
این است که آدمهای موفق همیشه از خودشان
میپرسند« :من در این موقعیت چه میکنم و
چه نقشی دارم؟» به عبارت دیگر آدمهای موفق
هرگز خودشان را قربانی شرایط نمیدانند ،حتی
اگر واقعا قربانی باشند! 
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گ
مد�عامل سایت آموزش مج ازی بز�ن ان�ییس «وافل»
گفتوگوی رسآمد ب� ی
گفتوگو

«وافل» نسخهای برای دسترسی
عادالنه معلوالن به امکانات آموزشی
 مریم طالبی
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بسیاری از معلوالن برای رفتن
به مراکز علمی و آموزشی ،با
مشکالت جدی روبهرو هستند.
وقتی به پای پلههای ورودی هر
مرکز آموزشی میرسند ،باید
مدتی صبر کنند تا شاید کسی
در گذر از پلهها ،آنها را یاری
کند ،اصال انگار پلهها با سیستم
آموزشی ما ادغام شده است.
سعید ضروری ،خودش
معلولیت دارد و با ویلچر
حرکت میکند .او با مدرک
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
به سراغ راهاندازی سایت
آموزش مجازی زبان انگلیسی
رفته تا این محدودیت را از
دوش همگنانش بردارد.
مدیرعامل سایت آموزش مجازی
زبان انگلیسی «وافل» ،دارای
معلولیت دیستروفی عضالنی
از نوع خیلی شدید است و
از ویلچر برقی برای حرکت
استفاده میکند .به قول خودش،
همین وضعیت جسمی او و عدم
مناسبسازی مراکز آموزشی
برای معلوالن ،او را به فکر
خلق وافل انداخته است .حاال
ایده وافل به نقطهای رسیده
که برای بسیاری از معلوالن
مترجم ،شغل ایجاد کرده است.

 کمـی از فعالیـت «وافـل» برایمـان
بگوییـد .ایـن سـایت آموزشـی چطور به
مـدد معلـوالن میآیـد؟
در حـال حاضـر وافـل بـه دو بخـش تقسـیم
میشـود کـه یک بخـش ،کار دریافت سـفارش
آنالیـن ترجمه به شـش زبـان را انجام میدهد
و در یـک بخـش هـم بـه درخواسـتهای
آمـوزش مجـازی رسـیدگی میشـود کـه هـر
دو روی یـک وبسـایت انجـام میشـود .البتـه
اخیـرا در حـال جداسـازی ایـن دو بخش روی
دو وبسـایت جدا از هم هسـتم .تعداد کاربران
شـناور هسـتند ،اما تعـداد اعضای ثبتنامشـده
بیـش از دوهـزار نفـر هسـتند .ایـن را هـم باید
در نظـر گرفـت که بسـیاری از مشـتریان عضو
سـایت نمیشـوند و بعـد از دریافـت خدمـات
مـورد نظـر ،از طریـق تلگـرام یـا ایمیـل در
ارتباط هسـتند.
 چـه تعـداد مترجم به ترجمـه متنهای
درخواسـتی کاربرها میپردازند؟
در حـال حاضـر این وبسـایت با ارائـه خدمات
ترجمـه غیررسـمی (شـش زبان) به شـرکتها
و افـراد مختلـف ،زمینـه درآمد و اشـتغال برای
پنـج مترجـم دارای معلولیـت ۱۰ ،مترجـم
غیرمعلـول و  ۲۰مترجـم بهصورت شـناور (در
زمـان افزایـش سـفارش کار) را فراهـم کـرده
اسـت .بـا بازنگریهایـی کـه بهطـور مرتـب
دربـاره سـطح کیفـی کار ایـن افـراد انجـام
میشـود ،تعـداد همـکاران مـا در حـال حاضـر
حـدود  40نفـر اسـت.
 قـدم بعـدی بـرای توسـعه ایـن
آموزشـگاه مجـازی چیسـت؟ درنهایـت
وافـل بـه کجـا میرسـد؟
هـدف مـن رسـاندن این افراد به  ۵۰نفر اسـت
و طرحهـای توسـعهای بـرای دریافت سـفارش
کار بیشـتر را در دسـت اقـدام دارم .هماکنـون
هـم در حـال برنامهریـزی بـرای آمـوزش
مترجمهـای دارای معلولیتـی هسـتم کـه فعال
از نظـر سـطح کاری توانایـی الزم بـرای گرفتن
کار را ندارنـد و نیـاز دارند مهـارت ترجمه آنها
افزایـش پیـدا کند.
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 ایـده راهانـدازی وافل چطـور به ذهنتان
خطـور کرد؟
سـال  ۸۵بـود کـه در رشـته زبـان و ادبیـات
انگلیسـی پذیرفتـهشـدم ،اما هـر بار که بـا کوه
پلههـا در محوطـه دانشـگاه مواجـه میشـدم و
مجبـور بـودم بهسـختی از پلههـا تردد کنـم ،به
چهار سـال آیندهام فکـر میکردم؛ بـه اینکه در
انتهای این مسـیر تحصیلی ،درنهایت چه شغلی
ک تـرم دسـتوپنجه
میتوانـم داشـته باشـم .یـ 
نـرمکـردن بـا پلههـا و هـر بـار انتظـار بـرای از
راه رسـیدن نیـروی کمکـی بـرای بـا ال رفتـن از
ایـن کـوه ،باعـث شـد
بیشـتر و بیشـتر بـه
فکـر دو ر زدن ایـن مانع
سال  ۸۵بود که
بیفتـم و بـه فکـر راهـی
در رشته زبان و
باشـم کـه حداقـل بعـد
ادبیات انگلیسی
از فارغالتحصیلـی ،پلهها
پذیرفتهشدم ،اما
مانع پیشـرفتم نشـود.
هر بار که با کوه
در گذشته بدون شرکت
پلهها در محوطه
در هیـچ آموزشـگاه و
دانشگاه مواجه
کالس زبانـی توانسـته
میشدم و مجبور
بـودم وارد ایـن رشـته
بودم بهسختی
دانشـگاهی شـوم ،چون
از پلهها تردد
تقریبـا هیـچ آموزشـگاه
کنم ،به چهار
زبانـی را پیـدا نکـردم
سال آیندهام
کـه پلـه نداشـته باشـد.
فکر میکردم؛
مجمـوع ایـن تجربیـات
به اینکه در
تلـخ و شـیرین باعـث
انتهای این
شـد با راهاندازی وبالگی
مسیر تحصیلی،
تلاش کنـم تـا مطالـب
درنهایت چه
مرتبط بـا رشـتهام را در
شغلی میتوانم
فضـای مجـازی منتشـر
داشته باشم
کنـم .ایـن کار ،هـم
بـرای خـودم انگیـزهای
بـرای مطالعـه ایجـاد میکـرد و هـم برای سـایر
دانشـجویان مفیـد واقـع شـد .ایـن ایـده خـام،
مفیـد از آب درآمـد و توانسـتم در کنـار تولیـد
محتـوا ،ارتبـاط خـود با فضـای مجـازی را حفظ
کنـم و هـرروز بیشـتر از گذشـته با ایـن محیط
آشـنا شـوم.
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مـن هـر روز در فضای مجازی فعالتر از گذشـته
میشـدم و بـه همـان نسـبت در درسهـای
دانشـگاهی کـه در روزهـای اول احسـاس ضعف
میکـردم ،موفقتـر عمـلکـردم .در تـرم سـوم
دانشـگاه از اعالمیـه روی بـورد دانشـگاه متوجه
شـدم بـا معـدل بـاالی ۱۷بهاصطلاح خودمـان
 Top Studentشـدهام .تالش برای دانشجوی برتر
شـدن حتـی بـرای یـک تـرم موضوعی بـود که
بـه مـن اثبـات میکـرد میتوانـم بـر ضعفهایم
چیـره شـوم و فضـای مجـازی را بـه تسـخیر
خـودم درآورم .بـه دنبـال ایـن تصـور ،وافـل 11
اردیبهشـت سـال  90شـروع بـه فعالیـت کرد.
 چطـور از ایـن ایـده خام بـه درآمدزایی
رسیدید؟
بـا افزایـش پهنـای بانـد اینترنـت بهتدریـج کار
آمـوزش زبـان را از طریق تولید محتـوای رایگان
در یاهـو گـروپ ،یکـی از انجمنهـای افـراد
دارای معلولیـت ،آغـاز کـردم کـه بـا اسـتقبال
ایـن افـراد مواجـه شـد .مطالـب تهیهشـده از
طریـق خبرنامهای در روزهای مشـخصی ارسـال
میشـد و اعضـا میتوانسـتند آن را دانلود کنند.
ایـن موضـوع انگیـزهام را برای کار بیشـتر فراهم
میکـرد .با تجربـه آموزش مجازی غیرمسـتقیم
از طریـق تولیـد محتـوای آموزشـی و ارسـال
دورهای آن بـه اعضـا که تعدادشـان به  ۹۰۰نفر
میرسـید و دریافـت بازخوردهـای مثبـت آنان،
تشـویق شـدم تا کار را ب ه صـورت متمرکزتر و از
طریـق ایجـاد چتروم یاهـو و آموزش مسـتقیم
یـک کتاب به اعضـا آغاز کنم .اولیـن تجربههای
آمـوزش بـه افـراد دارای معلولیـت از طریق چت
روم بـ ه صورت صوتـی برایم بسـیار هیجانانگیز
بـود .پـس از کسـب این تجربـه بهتدریـج تبلیغ
بـرای یافتن شـاگرد آنالین باعث شـد به درآمد
محـدود و بسـیار کمـی برسـم کـه در نـوع خود
دلچسـب و شـیرین بـود .ایـن موضـوع و پیـدا
شـدن شـاگردها از نقـاط مختلـف ایـران و حتی
ایرانیهـای مقیـم کشـورهای دیگـر باعـث شـد
تـا نحـوه راهانـدازی وبسـایت و سـاخت قالـب
برای آموزشـگاه مجازیام را با پشـتکار بیشـتری
پیگیـری کنـم و بـا سـختی فـراوان آن را یـاد

بگیـرم .کار پرزحمـت و پیچیـدهای بـود و افـراد
کمـی وجـود داشـتند کـه بتواننـد در آن زمان،
یعنی در سـال  ،۸۷در این خصـوص راهنماییام
کنند .
 سـرویس شـما چـه ویژگیهـای برتری
نسـبت به رقبـای خـودش دارد؟
آنچـه مـن بهعنـوان مزیـت از آن یـاد میکنم،
این اسـت که مـا اسـتفاده از مترجمهـای دارای
معلولیـت بـا حفـظ کیفیت بـاال و قیمـت پایین
را در رأس کار خـود قـرار دادهایـم .در  90درصد
مـواد مشـتریهای مـا از کیفیـت کار رضایـت
صددرصـد دارند.
 سـرمایه اولیـه وافـل چقدر بـود؟ یعنی
بـرای راهانـدازی وافـل ،چقـدر پـول و
تخصـص نیـاز بود؟
 25هزار تومان هزینه خرید دامنه وهاسـت شـد
و سـاخت قالب و سـایر امکانات وبسـایت را هم
خـودم انجـام دادم کـه طرحـی سـاده و ابتدایی
داشـت .پیش از شـروع کار روی این وبسـایت،
چهـار سـال وبالگنویسـی در حـوزه زبـان
انگلیسـی را تجربه کـرده بودم .وبلاگ  utopiaبا
آدرس  www.zaroori.irرا اکثـر دانشـجویان زبان
میشناسـند و از مطالـب داخلش قطعا اسـتفاده
کردهاند .از همدانشـگاهیهای فعـال و باانگیزهام
در ایـن کار اسـتفاده کـردم کـه همچنـان
همـکاری میکننـد.
 پـس همدانشـگاهیانتان هم با شـما در
مسـیر موفقیـت وافل همـکاری کردند؟
بـا تمـام شـدن چهـار سـال دوره کارشناسـی
در دانشـگاه ،همـهچیـز بـرای راهانـدازی اولیـن
وبسـایتم فراهم بـود .در این مدت چهار سـال،
وبالگـی پر از مطالب آموزشـی برای دانشـجویان
زبان انگلیسـی با آمـار بازدید خـوب محلی برای
تبلیـغ آموزشـگاه مجـازیام فراهم شـده بـود .با
هـدف کسـب تجربـه ،مطالـب زیـادی را رایگان
بـرای انجمنهـای معلولیـن و بـرای وبلاگ
خـودم ترجمـه کـردم و تجربـه خوبـی در رابطه
بـا ترجمـه به دسـت آوردم .در طول این سـالها
بـا افـراد مختلفـی کـه بـه دلیـل موانع شـهری
نمیتوانسـتند بـه آموزشـگاههای زبـان مراجعـه

کننـد ،صحبـت کـرده بـودم .همکالسـیهایی
نیز که در طول چند سـال تحصیلم در دانشـگاه
در جابهجاییهـا کمکـم کـرده بودنـد ،در همین
وبسـایت مـن مشـغول بـه کار شـدند و حتـی
توانسـتم بـه همان همکالسـی کـه در اولین روز
بـرای بـاال رفتـن از پلههـای دانشـگاه بـه کمکم
آمـده بـود ،پیشـنهاد همکاری بدهـم ،طوری که
بعدهـا بـه مترجمی فعـال با درآمد نسـبتا خوب
تبدیل شـد.
 وافـل را از چـه راهـی بـه مخاطبـان
معرفـی میکنیـد؟
تقریبـا تمـام تبلیغـات در شـبکههای اجتماعی
انجـام میشـود .وافـل حتـی در گـوگل هـم
تبلیغـات داشـته اسـت .جالـب اینجاسـت کـه
اکثـر مشـتریان توسـط مشـتریان قبلـی معرفی
شـدهاند کـه ایـن مسـئله حکایـت از رضایـت
مشـتریان دارد .در کنـار ایـن تبلیغـات ،افـراد
دارای معلولیـت و غیرمعلـول از راههای مختلفی
بـا خدمات این وبسـایت آشـنا میشـوند .البته
روزهـای زیـادی صـرف بهبـود گـروه مترجمان،
افزایـش تبلیغـات ،مدیریـت مترجمهـا و
مدرسهـا شـد و همیـن فعالیتهـا درنهایـت
باعـث شـناخته شـدن وبسـایت شـد .در گام
دوم تلاش زیـادی بـرای یافتـن مترجمهـای
دارای معلولیـت انجـام شـد تـا زمینـه اشـتغال
ایـن افـراد فراهـم شـود؛ هدفـی که تـا امـروز با
جدیـت زیادی دنبال شـده اسـت تا افـراد دارای
معلولیتـی کـه در برابـر پلههـا و موانـع متعـدد
شـهری و اجتماعـی متوقفشـدهاند ،راهی برای
امـرار معـاش و اسـتفاده از تخصص خـود بیابند.
 همانطـور که قبلا اشـاره کردید ،یکی
از مزیتهـای وافـل نسـبت بـه همنوعان
خـودش ،بهکارگیری افـراد دارای معلولیت
در کسـبوکار اسـت .البتـه ایـن مسـئله
میتوانـد بـه معلـوالن کمـک کنـد کـه
ضمـن کسـب درآمـد ،از چالـه چولههای
شـهری بـرای رفتوآمـد به محـل کار هم
فارغ شـوند.
بلـه .علاوه بـر ایـن مسـئله ،معلوالنـی نیـز کـه
امـکان مراجعه به آموزشـگاههای زبـان را ندارند،
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از ایـن طریـق و بـا هزینـهای کمتـر ،از مزایـای
یادگیری زبان انگلیسـی در این سـایت اسـتفاده
میکنند .همچنین خوشـحال هسـتم کـه برای
معلوالنـی که میخواهند و بـرای موفقیت انگیزه
کافـی دارنـد ،راهـی وجـود دارد کـه بـا هزینـه
بسـیار کم ،تحولـی در زندگی خـود ایجاد کنند.
برعکـس برخـی صاحبـان مشـاغل ،زمانـی
کـه صورتحسـاب پرداخـت از طریـق پسـت
الکترونیـک از طرف همکارانم دریافت میشـود،
هیجـانزده میشـوم و بـا افتخـار تمـام در
کوتاهتریـن زمـان ممکـن پرداخت بـه همکارانم
را انجـام میدهـم .ایـن وبسـایت از سـال  ۹۰تا
امـروز توانسـتههزینه زندگـی ماجراجویانـهام را
تامیـن کنـد و توانسـتهام بهعنـوان ماجراجـوی
دارای معلولیـت ،فعالیتهـای پرهیجانـی را بـا
وجـود معلولیت جسـمی-حرکتی شـدید تجربه
کنم .
 هـر کسـبوکاری ،آن هـم اگـر نوپـا و
جدید باشـد ،معمـوال با چالشهـای جدی
روبـهرو میشـود .چالشهایی کـه وافل در
ایـن مدت بـا آن روبـهرو بوده ،چیسـت؟
هـک شـدن سـایت و کدهـای مخـرب ،چالـش
بزرگـی بـود کـه باعـث شـد تـا مدتهـا درگیر
بهبـود شـرایط سـایت باشـیم .بعد از مشـکالت
ایجادشـده ،دوسـت و همشـهری خوبـم محمـد
رضـیزاده کـه معلولیـت بسـیار شـدید دارد،
مسـائل فنـی وبسـایت را بـر عهـده گرفـت .در
حـال حاضر مشـغول کار کردن روی وبسـایتی
بـا قابلیتهای خـاص در بخش ترجمه هسـتیم
کـه در نـوع خـود ،نـوآوری بزرگـی در امکانـات
خواهـد بـود که پیـش از این ارائه نشـده اسـت،
امـا ایـن کار هزینـه زیـادی نیـاز خواهد داشـت
کـه بـه دنبـال تامیـن آن هسـتم .درواقـع بـر
اسـاس تجربیـات ایـن چنـد سـال ،وبسـایت
جدیـدی راهانـدازی خواهـد شـد کـه تحولی در
مشتریمداری و سـهولت سفارش در کار خواهد
بود.
 آیـا از حمایتهـا و همکاریهـای
نهادهـای خاصـی هـم بهـره بردیـد؟
متاسـفانه سـازمانهای حمایتی از معلـوالن اگر
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مشـتری مـا باشـند ،انتظـار دریافـت کار رایگان
را دارنـد کـه ایـن کار در برخـی مـوارد در حـد
امـکان انجـام میشـود ،ولـی در درازمـدت باعث
ایجـاد مشـکالت زیـادی بـرای مـن میشـود،
چراکـه بـه مترجمها هزینـه ترجمـه را پرداخت
میکنـم .هـر چنـد برخـی از مترجمهـا حاضـر
بـه ترجمـه رایگان بـرای ایـن مراکز بودهانـد ،اما
انتظـار مـیرود سـازمانهایی کـه اطلاع دارنـد
چـه افـرادی در ایـن وبسـایت مشـغول بـه کار
هسـتند ،حمایت بهتری از آنهـا انجام دهند .در
ایـن میـان مجتمع رعـد مرکز ،همـکاری خوبی
در معرفی وبسـایت وافل داشـته است و افرادی
را هـم بـرای همـکاری بهعنـوان مترجـم معرفی
کرده اسـت.
 فکـر میکنیـد چطـور میشـود از
فرصت فضـای مجـازی بـرای راهانداختن

بوکار سـودآور اسـتفاده کرد؟
یـک کسـ 
معتقـدم فضـای مجـازی پتانسـیلهای
بوکارهای
ناشـناختهای دارد کـه میتوانـد کسـ 
جدیـدی را ایجـاد کنـد ،امـا نیـاز به بسـترهای
فنـی زیادی دارد .متاسـفانه اتفاق ناخوشـایندی
بوکارهای کوچـک رخ میدهـد،
کـه در کسـ 
ایـن اسـت کـه افـراد وام میگیرنـد ،امـا مهارت
بوکار را ندارنـد و
الزم بـرای اداره یـک کسـ 
معمـوال پـس از گذشـت مدتـی بـه دلیـل عدم
مدیریـت سـرمایههای اندکـی کـه در اختیـار
دارنـد ،شکسـت میخورنـد .سـرمایه اصلـی من
نیروهایـی بودنـد کـه بـا انگیـزه بـاال و رعایـت
اخلاق در کار حرفـهای ،زمینـه الزم بـرای ارائـه
خدمـات باکیفیـت را ارائـه کردنـد .در حـال
حاضـر بـا دور هـم جمـع کـردن وبمسـترهای
دارای معلولیـت ،بـه دنبـال بررسـی طرحهـای

کارآفرینـی در حـوزه فضـای مجـازی هسـتم
تـا افـراد بیشـتری از جامعـه معلـوالن ،اشـتغال
پایـداری در ایـن طرحهـا داشـته باشـند.
 به کسـانی کـه قصد دارند کسـبوکاری
نو شـروع کننـد ،چـه توصیههایـی دارید
و چـه تجربههایـی را بـا آنهـا در میـان
میگذاریـد؟
اول از همـه داشـتن مهـارت کافـی در حوزههای
تخصصی ،ضروری اسـت .در مرحله بعد داشـتن
روحیـه کار گروهـی و آیندهنگـری در رابطـه بـا
کسـبوکار آنالیـن ،باعث میشـود از رقبا عقب
نماننـد .در دنیـای امروز که تکنولوژی بهسـرعت
در حـال پیشـرفت اسـت ،افرادی در کسـبوکار
خـود موفـق میشـوند کـه پویـا و فعـال باشـند
و نسـبت بـه یادگیـری مهارتهـای جدید تنبل
نباشند 
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ن
گز ش
تغی� در دنیای تکنولوژی
ار� از  10روش ب�ای جا�اندن از قافهل پ�رسعت ی
گزارش

همه مدلهای خلق نوآوری
در شرکتهای بزرگ
 رویا پورکیا

شــرکت فــورد بهتازگــی تبلیغاتــی منتشــر کــرده
ن بــه تالشهــا و تحقیقــات ایــن شــرکت
کــه در آ 
بــرای حــل مشــکالت حملونقــل مــردم پرداخته
شــده اســت .ایــن روزهــا بســیاری از شــرکتهای
قدیمــی و بــزرگ بــرای نشــان دادن پیــشگام
بودنشــان و در رقابــت بــا اســتارتآپهای
نوظهــور در بــازار ماننــد واتــساپ ،اســلک و
اســنپچت دســت بــه تحقیقــات و اقدامــات
مشــابه فــورد میزننــد .ابداعــات و نوآوریهــای
ایــن شــرکتها بهویــژه در عرصههایــی اســت
کــه تحقیقــات و برنامههــای توســعه داخلــی
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بــه قــدر کافــی پاسـخگو نیســتند .بــا توجــه بــه
مــوج پیشرونــده تاکتیکهــای نوظهــور ایــن
شــرکتها ،جرمیــا اویانــگ و جیمــی زیمانســکی
بــه مطالعــه عملکــرد ایــن شــرکتها و چگونگــی
تنظیــم تاکتیکهــای اجراییشــان بــر اســاس
برنامههــای طوالنیمــدت ابــداع و نــوآوری
پرداختنــد .تاکنــون گزارشهــای زیــادی دربــاره
ابداعــات شــرکتهای مختلــف منتشــر شــده
اســت .امــا در ایــن مطالعــه اویانــگ و همکارانــش
تــاش کردنــد نشــان دهنــد کــه آنهــا چگونــه
و بــا چــه روشهایــی بــه ایــن نوآوریهــا دســت

پیــدا میکننــد ،و همچنیــن نقــاط قــوت
و ضعــف هــر یــک از ایــن روشهــا چیســت.
اویانــگ بــه همــراه تیــم خــود  40شــرکت بــزرگ
را در طــول شــش مــاه بررســی کــرده تــا بفهمنــد
اوال ابــداع و نــوآوری چطــور در ایــن شــرکتها
تعریــف میشــود ،و ثانیــا آنهــا چطــور تــاش
میکننــد تــا تاثیــر و کارآمــدی خــود را نشــان
دهنــد .در نتیجــه ایــن مطالعــات آنهــا بــه 10
ی مــورد اســتفاده ایــن شــرکتها برای
روش اصلـ 
نــوآوری و ابــداع و تقویــت سیستمهایشــان بــرای
جلوگیــری از ورشکســتگی دســت یافتنــد.

تیمی از متخصصان نوآوری

اولیــن و پرطرفدارتریــن روش کــه رویکــردی
درونســازمانی دارد و حــدود  79درصــد از
مشــارکتکنندگان آن را جــزو ســه برنامــه اول
خــود بــرای نــوآوری اعــام کردهانــد ،گــرد هــم
آوردن متخصصــان تماموقــت یــا پارهوقــت
بــرای پــرورش اســتراتژیهای جدیــد و نظــارت
بــر ابداعــات اســت .طبیعــی اســت کــه هرکســی
نمیتوانــد عضــو ایــن تیــم باشــد .الزم اســت
ایــن افــراد عــاوه بــر تخصــص در زمینــه
ارتباطــات داخلــی شــرکت ،ســابقه درخشــانی در
زمینــه ابــداع و نــوآوری داشــته باشــند ،چراکــه
تاثیــر بــر رونــد فکری یــک شــرکت کار ســادهای
نیســت .اویانــگ خاطرنشــان میکنــد کــه
تیمهــای تخصصــی نــوآوری ،بهتــر از روشهــای
ســنتی تحقیــق و توســعه زمینههــای همــکاری
درونســازمانی را رصــد میکننــد و درنتیجــه
میتواننــد نــوآوری را در بخشهــای دیگــری
ماننــد بخــش اجرایــی ،رضایــت مشــتری و حتــی
بوکار جدیــد نیز گســترش دهنــد .با
ایجــاد کسـ 
ایــن وجــود ،نقطــه ضعــف ایــن گروههــا فقــدان
هماهنگــی الزم بــا ســاختار کلــی شرکتهاســت،
بهخصــوص وقتــی کــه پــای تصمیمگیریهــای
مهــم در میــان باشــد .از ای ـنرو مدیــران بخــش
نــوآوری شــرکتهای بــزرگ عمدتــا نــه تــازه
فارغالتحصیــان دانشــگاهی ،بلکــه افــراد بــا
میانگیــن حــدود  18.6ســال ســابقه کار هســتند،
کــه باعــث میشــود بتواننــد بهخوبــی اذهــان

و بخشهــای مختلــف را بــا تغییــرات جدیــد
ســازگار و همتــراز کننــد.

مرکزی برای نوآوری

شــرکتهایی کــه بــه دنبــال برنامــه جامعتــری
هســتند ،یــک مرکــز نــوآوری ممتــاز ()CoE
راهانــدازی میکننــد کــه بخشهــای مختلــف
شــرکت از قبیــل بازاریابــی ،ارتبــاط عمومــی،
منابــع انســانی ،فنــاوری اطالعــات و تولیــد را گرد
هــم مـیآورد .اعضــای ایــن گــروه مدیــران ارشــد
هــر بخــش هســتند .هــدف اصلــی ایــن مرکــز،
استانداردســازی و برقــراری موازنــه و تعــادل در
نــوآوری بخشهــای مختلــف اســت .برخــورداری
از ایــن گــروه باعــث میشــود تمــام واحدهــای
کاری بــه صــورت یکســان و همتــراز دســت بــه
یــک تغییــر بــزرگ بزننــد .نقطــه ضعــف ایــن
روش نیــز ایــن اســت کــه هریــک از اعضــای
ایــن گــروه مســئولیت ســنگینی در بخــش خــود
دارنــد و نمیتواننــد خــود را کامــا وقــف ایــن
کار کننــد .بــا وجــود دشــواری هماهنگــی شــغلی
اعضــای ایــن مرکــز ،همچنــان ایــن روش بــرای
حــدود  61.4درصــد شــرکتهای مــورد مطالعــه
در اولویــت بهرهبــرداری قــرار دارد.

برنامهکارآفرینی

کارآفرینــی یکــی دیگــر از روشهــای
درونســازمانی اســت کــه شــرکتها از آن
اســتفاده میکننــد .حــدود  60درصــد از
شــرکتهای حاضــر در نظرســنجی اویانــگ
از ایــن روش بهعنــوان یکــی از ســه اولویــت
نخستشــان یــاد کردنــد .آنهــا در ایــن روش بــه
ســراغ ســرمایهگذاری روی افــرادی میرونــد کــه
از قبــل در شــرکت مشــغول بــه فعالیــت بــوده و
راهکارهایــی بــرای ارتقــای ســطح محصــوالت و
رضایــت مشــتریان یــا ســایر مشــکالت شــرکت
یافتهانــد .اگرچــه ایــن نــوع کارآفرینــی درونــی،
موثــر و مقرونبهصرفــه اســت و باعــث
اجرایــی شــدن ایدههــای نــو و گســترش و بــه
بوکار میشــود ،ولــی
اشــتراکگذاری کســ 
شــرکتها بهراحتــی حاضــر نمیشــوند ریســک
سرآمد /شماره سیوچهارم /نوروز نود و شش 73

شکســت را بپذیرنــد و بــه ایــن کارمنــدان اعتمــاد
کننــد تــا منابــع مــورد نیــاز بــرای اجرایــی شــدن
ایدههایشــان را در اختیــار آنهــا قــرار دهنــد.

نوآوری باز

روشهایــی کــه تاکنــون مطــرح شــد ،همگــی
رویکــردی درونســازمانی دارنــد و از شــرکای
بیرونــی کمــک میگیرنــد .حــال بــه روشهایــی
میپردازیــم کــه از ایــن رویکــرد جــدا شــدهاند
و از شــرکای بیرونــی کمــک میگیرنــد .اولیــن
روش نــوآوری بــاز اســت کــه در آن شــرکتها از
اســتارتآپها دعــوت میکننــد تــا بــا شرکتشــان
همــکاری کننــد و بــا تامیــن بودجــه و ســایر منابع
از ایــن کارآفرینــان حمایــت میکننــد .اســتفاده
از هکاتــون نیــز از همیــن قبیــل اســت .مثــا
شــرکتهایی ماننــد گــوگل ،تویلیــو ،توییتــر و
فیسبــوک هکرهــا را گــرد هــم میآورنــد تــا
از تخصصشــان بــرای رفــع مشــکالت نرمافــزاری
خــود اســتفاده کننــد .نــوآوری بــاز باعــث میشــود
شــرکتها بــه ایدههــای اولیــه زیــادی دســت پیــدا
کننــد؛ چراکــه تیمهــای درونــی ممکــن اســت بــه
یــک روش خــاص عــادت کننــد و نتواننــد بهراحتی
راهکارهــای جدیــدی بیابنــد .نــوآوری بــاز درواقــع
یــک روش بــرد بــرد اســت .برندهــا بودجــه اولیــه
اســتارتآپها را تامیــن میکننــد و درعــوض
در مــدت زمــان کوتاهــی اطالعــات زیــادی در
آن زمینــه کاری بــه دســت میآورنــد .ایــن روش
همچنیــن باعــث میشــود محصــوالت جدیــد
ســریعتر وارد بــازار شــوند .با وجود دســتاوردهایش،
نــوآوری بــاز ممکــن اســت از دســتور کار نــوآوری
در ســایر بخشهــای شــرکت جــدا مانــده و بــا آن
همخوانــی نداشــته باشــد .بهعــاوه ایــن روش
نیازمنــد همــکاری طوالنیمــدت اســت و میتوانــد
هزینــه زیــادی داشــته باشــد.

تور نوآوری

بــه جــای وارد کــردن اســتارتآپها بــه داخــل
شــرکت ،شــرکتها میتواننــد بــه یــک گــردش
و تــور نــوآوری برونــد .در ایــن روش مدیــران یــک
بوکارهای
شــرکت از اســتارتآپها و کســ 
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جدیــد کــه در زمینــه خــود موفــق بودهانــد،
دیــدن کــرده و در همایشهــای آنهــا شــرکت
میکننــد .از ایــن طریــق آنهــا بهراحتــی
میتواننــد اطالعــات زیــادی کســب کننــد،
ایدههــای جدیــدی بــه دســت آوردنــد و حتــی
شــرکای جدیــدی بــرای تجــارت خــود پیــدا
کننــد .مســئله ایــن اســت کــه انگیــزه ایجادشــده
توســط ایــن گردشهــا زودگــذر اســت و اگــر
بالفاصلــه بعــد از آن اقــدام جــدی صــورت نگیرد،
ممکــن اســت همــه چیــز بــه حالــت اول خــود
برگــردد.

پست دیدهور نوآوری

نــوآوری لزومــا در نزدیکــی پایــگاه یــک شــرکت
روی نمیدهــد .بــه همیــن دلیــل بســیاری از
شــرکتها در مناطــق دوردســت مانند ســیلیکون
ولــی ،نیویــورک ،لنــدن و آســیا پســتهای
دیــدهوری تاســیس کردهانــد تــا بتواننــد اتفاقــات
جدیــد در حــال وقــوع در ایــن مناطــق را بهخوبی
رصــد کننــد .ایــن دفاتــر حتــی میتواننــد بــرای
بوکارهای موفــق ایــن
اســتارتآپها و کســ 
مناطــق گردهمایــی ترتیــب دهنــد و از اطالعــات
آنهــا اســتفاده کننــد .نکتــه منفــی ایــن
پس ـتها عــاوه بــر هزینهبــر بــودن ایــن اســت
کــه شــرکتها بهراحتــی نمیتواننــد شــرایط و
موقعیــت مناطــق دوردســت را درک کننــد.

مشارکتدانشگاهی

اســتارتآپها تنهــا منبــع الهامبخــش
شــرکتها نیســتند .برخــی ســازمانها بــرای
دسـتیابی بــه ایدههــای نــو از فضــای آکادمیــک
و ســایر مراکــز آموزشــی اســتفاده میکننــد.
ایــن روش در میــان روشهــای برونســازمانی
بیشــترین کاربــرد را داشــته و حــدود 54.4
درصــد شــرکتهای مــورد مصاحبــه آن را
جــزو اولویتهــای خــود دانســتهاند .بــا ایــن
روش ،شــرکتها میتواننــد بــه جدیدتریــن
موفقیتهــای تکنولوژیــک دســت پیــدا کــرده،
یــا حتــی نیروهــای بااســتعداد مناســب بــرای
اســتخدام در شرکتشــان را پیــدا کننــد .تنهــا

مشــکل ایــن روش ایــن اســت کــه مالکیــت
معنــوی ایــن ایدههــای جدیــد متعلــق بــه
دانشــگاه اســت و نــه خــود شــرکتها.

مشارکت با شتابدهند هها

هــر شــرکتی میتوانــد یــک شــتابدهنده باشــد
و از ایدههــای جدیــد و اســتارتآپها حمایــت
کنــد .مســئله مهــم ایــن اســت کــه کــدام ایــده یا
اســتارتآپ بایــد مورد حمایــت و ســرمایهگذاری
قــرارد گیــرد کــه بتوانــد تاثیــر مثبتــی روی
فعالیتهــای شــرکت داشــته باشــد .بــه همیــن
منظــور شــرکتها از شــتابدهندههای
بزرگــی ماننــد تکاســتارز ( )TechStarsیــا
اورنجفــب ( )Orange Fabکمــک میگیرنــد؛
شــتابدهندههایی کــه تمامــی ایدههــای نــو و
اســتارتآپها را رصــد کــرده و بهتریــن آنهــا
را بــرای حمایــت و همــکاری انتخــاب میکننــد.

رسمایهگذاری در استارتآپ

یکــی از راههــای مناســب بــرای فهــم نوآوریهــا،
مشــارکت در شــرکتهایی بــا فعالیتهــای
همســو اســت .بســیاری از شــرکتها از
ســرمایهگذاری در اســتارتآپها بهعنــوان
راهــی بــرای جمــعآوری اطالعــات و تحقیــق و
توســعه اســتفاده میکننــد .بــه کمــک ایــن روش
میتــوان فناوریهــا ،محصــوالت یــا خدمــات
جدیــد را طــوری هدایــت کــرد کــه درنهایــت
بتواننــد بــه تولیــدات شــرکت اضافــه شــوند.
بااینحــال ،هزینهبــر بــودن ایــن روش و ریســک
بــاالی اســتارتآپها باعث میشــود شــرکتهای
زیــادی بــه ایــن روش تمایــل نداشــته باشــند.

مالکیت کامل یک استارتآپ

یکــی از روشهــا نیــز میتوانــد مالکیــت
اســتارتآپها باشــد .برخــی شــرکتها
معتقدنــد وارد کــردن کامــل یــک اســتارتآپ بــه
شرکتشــان بــرای ایجــاد نــوآوری و تغییــر ســبک
کفایــت میکنــد .ایــن روش نشــان میدهــد
کــه شــرکت قصــد دارد روی محصــوالت،
خدمــات یــا روش خاصــی بــرای ارتبــاط بــا

مشــتریان تمرکــز کنــد .امــا ایــن روش عــاوه
بــر هزینــه زیــاد ،ممکــن اســت بــا مشــکالتی
از قبیــل تفــاوت زیــاد و ناســازگاری یــک
اســتارتآپ بــا ســاختار فعلــی شــرکت روب ـهرو
شــود .دیگــر اینکــه هرچــه یــک اســتارتآپ
خوشنامتــر و دارای موقعیــت بهتــری باشــد،
ادغــام آن بــا شــرکت دشــوارتر اســت .امــواج
دائمــی تکنولوژیهــای جدیــد شــرکتهای
بــزرگ را بــر آن داشــته تــا بــرای اجتنــاب از
واکنشهــای ناگهانــی و ناخــودآگاه برنامههــای
اختصاصــی بــرای نــوآوری و ابــداع داشــته باشــند
و در ســاختار درونیشــان تجدیــد نظــر کــرده و
خــود را بــا ایــن امــواج هماهنــگ کننــد .الگــوی
مشــترکی کــه بســیاری از شــرکتها بــرای
پاســخ بــه ایــن امــواج بــه آن دســت یافتهانــد،
ایــن اســت« :انجــام کاری کــه نیازهای مشــتریان
را بــرآورده کــرده و مشکالتشــان را رفــع میکنــد،
حتــی اگــر ایــن کار بــا فعالیتهــای کنونــی
شــرکت ناســازگار باشــد ».امــا بــا وجــود تمامــی
تالشهــای ایــن شــرکتها بــرای ه ـمگام بــودن
بــا جدیدتریــن تکنولوژیهــا ،چالــش واقعــی
آنهــا همچنــان بــه فرهنــگ و روش درونیشــان
مربــوط میشــود .بهطوریکــه نتایــج مطالعــات
نشــان میدهــد مهمتریــن چالشهایــی کــه
ایــن شــرکتهای بــزرگ بــرای نــوآوری بــا آن
مواجــه هســتند ،عبارتانــد از :پــرورش فرهنــگ
و روحیــه آزمایــش و نــوآوری در فضــای درونــی
شــرکت ( ،)%57هماهنگســازی دســتورات کار
و اهــداف داخلــی شــرکت کــه بــا هــم تــوازن
ندارنــد ( ،)%56غلبــه بــر مدیــران زیردســت کــه
در برابــر تغییــرات مقاومــت میکننــد ( )%45و
حرکــت بــه جلــو و اجرایــی کــردن نوآوریهــا
بــا وجــود تصمیمــات پیشــین متفــاوت و زمــان
ازدســترفته ( .)%33بنابرایــن روش مهــم و
متمایزکننــده شــرکتهای موفــق ایــن اســت
کــه قبــل از انجــام ســرمایهگذاریهای بــزرگ
و بــدون منابــع و هــدف مشــخص ،روی فراهــم
آوردن یــک فضــا و بســتر مناســب بــا افــراد و
نیروهــای مناســب و مدیریــت و توانمندســازی
آنهــا تمرکــزکننــد .
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در سالهای اخیر ،استان خوزستان،
تنها به واسطه نفت و گاز و منابع
زیرزمینیاش شناخته نمیشود؛
منابعی که تا چند سال پیش درآمد
اصلی کشور را تشکیل میدادند
و تصور اقتصاد ایران ،بدون این
منابع ممکن نبود .اما چندی است
که شرکتهای دانشبنیان کار خود
را در این استان آغاز کردهاند و
میتوان امیدوار بود تا چند سال
دیگر ،خوزستان به شرکتهای
دانشبنیان قوی و پیشرفتهاش
شناخته شود ،نه منابع زیرزمینی
و خدادادی و خامفروشی .یکی
از این شرکتها ،یکتاپردازان
ویراسرای جنوب است .راحله حقی،
مدیرعامل این شرکت ،فعالیت
خود را از روزهای دانشجویی
شروع کرده و بالفاصله پس از
اتمام تحصیل ،دست به کار تاسیس
این شرکت شده است .به گفته او
یکتاپردازان ویراسرای جنوب با
امکانات حداقلی فعالیت خود را
آغاز کرده است و با وجود تمام
سختیهای پیش رو ،همچنان به
حرکت در این مسیر مصمم است.

 شــرکت شــما از چــه ســالی فعالیــت
خــود را آغــاز کــرد و چــه محصــوالت یــا
خدماتــی ارائــه میکنــد؟
شــرکت دانشبنیــان یکتاپــردازان ویــرا از ســال
 1383فعالیــت خــود را در زمینــه طراحــی و تولید
نرمافزارهــای کاربــردی ،تحلیــل ،طراحــی و تولیــد
نرمافزارهــای ســفارش مشــتری و آمــوزش ،شــروع
کــرد و همچنیــن بهعنــوان عضــو فعــال پــارک
علــم و فنــاوری خوزســتان در انجــام پروژههــای
پژوهشــی در زمینــه صنعــت آیتی فعالیــت کرده
اســت .مــا در ســال  1383بــا چشــمانداز «ارائــه
محصــوالت نویــن و خالقانــه جهــت توســعه
صنعــت آیتــی» ،شــرکت دانشبنیــان خــود را
تاســیس کردیــم کــه عــاوه بــر طراحــی ،تولیــد
و اجــرای نرمافزارهــای یکپارچــه ســازمانی،
همــواره بــا تــاش بســیار و اســتفاده از تجــارب
همــکاران متخصــص در بخــش ( R&Dتحقیــق و
توســعه) تکنولوژیهــای جدیــد در حــوزه فنــاوری
اطالعــات را مطالعــه و بررســی میکنیــم .عمــده
فعالیــت مــا تاکنــون در تولیــد نرمافزارهــای
اتوماســیون در صنایــع مــادر نظیــر بــرق ،مخابرات،
فــوالد و همچنیــن نرمافزارهــای مدیریتــی در
حوزه ســامت بــوده اســت و جدیدترین دســتاورد
شــرکت طراحــی و تولیــد اولیــن اپلیکیشــن
آموزشــی واقعیــت افــزوده بــرای کــودکان بــا نــام
تجــاری نینیــار ( )Niniarاســت.
 چطــور شــد کــه این شــرکت را تاســیس
کردیــد؟ پیــش از ایــن چــه فعالیتهایــی
داشتید؟
خوشبختانــه مــن در خانــوادهای متولــد
شــدم کــه والدینــم تحصیلکــرده بودنــد و
بــه تحصیــات نیــز اعتقــاد زیــادی داشــتند و
همیشــه فرزنــدان خــود را بــه ادامــه تحصیــل
جهــت دســتیابی بــه اســتقالل و خودبــاوری
تشــویق میکردنــد .براســاس همیــن نگــرش و
بینــش کــه از کودکــی همــراه مــن بــود ،تقریبــا
در اواخــر دوران دانشــجویی ،یعنــی در ســال
 1382و در ســن  22ســالگی کارم را بــا تولیــد
نرمافزارهــای آموزشــی تخصصــی (بهعنــوان
مثــال ســاخت نرمافــزار آموزشــی تحــت عنــوان
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آمــوزش کاربــردی سیســتم عامــل لینوکــس در
ســطوح مقدماتــی تــا پیشــرفته) شــروع کــردم
و اولیــن قــدم را بــرای ورود بــه عرصــه کار و
تجــارت برداشــتم کــه خوشبختانــه موفــق
شــدم و موفقیــت در ایــن مســیر باعــث شــد
اعتمادبهنفــس و ریســکپذیریام در بــازار کار
بــاال بــرود و توانســتم بــا انگیــزه زیــاد بــرای ادامــه
مســیر برنامهریــزی کنــم.
 ســرمایه اولیــه را از کجــا بــه دســت
آوردیــد؟ بهعــاوه بــرای گســترش
فعالیتهــا نیــز نیــاز بــه تزریــق ســرمایه
در طــول کار وجــود دارد؛ شــما چطــور
توانســتید ســرمایه ادامــه کار را بــه
مجموعــه تزریــق کنیــد؟
خــب کار آســانی نبــود .شــاید بــاورش بــرای
خیلیهــا ســخت باشــد کــه مــا بــا چــه
امکاناتــی کارمــان را شــروع کردیــم .در ابتــدای
راه واقعــا ســرمایه چندانــی نداشــتیم و مــن بــه
همــراه دو نفــر از دوســتانم توانســتم شــرکت را
بــا حداقــل ســرمایه راهانــدازی کنــم .در ابتــدای
کار حتــی از کامپیوترهــای شــخصی خودمــان
اســتفاده میکردیــم .امــا خوشبختانــه کارمــان
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رونــق پیــدا کــرد و در ادامــه توانســتیم بــا انجــام
پروژههــای تولیــد نرمافــزار و آمــوزش کار خــود
را گســترش دهیــم و درواقــع از درآمــد حاصــل
از کارهــا ،ســرمایهای فراهــم کنیــم تــا بتوانیــم
نیازهــای مالــی شــرکت را در ادامــه مســیر حرکت
خــود تامیــن کنیــم.
 مشــکلی که معموال از ســوی شــرکتهای
دانشبنیــان مطــرح میشــود ،ایــن اســت
کــه در زمینــه جــذب نیــروی انســانی
متخصــص بــه مشــکل برمیخورنــد و پــس
از آن نیــز معضــل حفــظ ایــن نیروهــا را
دارنــد ،چــون ممکن اســت مهاجــرت کنند
یــا حتــی جــذب شــرکتهای مشــابه امــا
بزرگتــر شــوند .شــما بــا ایــن مشــکل
مواجــه شــدهاید؟ چــه فکــری بــرای رفــع
آن کردهایــد؟
خیلــی مهــم اســت کــه شــما بــا چــه دیــدی بــه
نیــروی انســانی خــود نگاه کنیــد ،چون ناخــودآگاه
نــگاه و تفکــر شــما روی افــرادی کــه دارند با شــما
همــکاری میکننــد ،اثرگــذار خواهــد بــود .از نظــر
مــن نیــروی انســانی متخصــص پایــه و اســاس هر
کسـبوکاری اســت .بــه همیــن دلیــل بــه اعتقــاد

مــن الزم اســت بــرای حفــظ ایــن منابع ارزشــمند
شــرکت و ارتقــای فنــی آنهــا ســرمایهگذاری
شــود ،چــون درنهایــت باارزشتریــن و اصلیتریــن
ســرمایههای شــرکت ایــن افــراد هســتند .مــن
هــم تــاش کــردم تــا جایــی کــه میتوانــم،
ســرمایهگذاریهای الزم را روی ایــن افــراد انجــام
دهــم تــا مشــکلی که شــما بــه آن اشــاره فرمودید،
بــرای شــرکت یکتاپــردازان ویــرا بــه وجــود نیایــد.
 اساســا مدیریــت یــک شــرکت
دانشبنیــان چــه تفاوتــی بــا مدیریــت
یــک شــرکت عــادی دارد؟
بــه نظــرم مهمتریــن مســئله ایــن اســت کــه
یــک شــرکت عــادی ممکــن اســت تــا ســالها
رونــدی معمولــی را طــی کنــد و بــه فکــر
تحقیــق و انجــام کارهــای نــو نباشــد ،امــا در
شــرکت دانشبنیــان ،تحقیــق و پژوهــش،
رکــن اساســی کار شــرکت اســت و بــه همیــن
دلیــل یکــی از واحدهــای اصلــی و پایــهای
در شــرکتهای دانشبنیــان واحــد تحقیــق
و توســعه یــا همــان  R&Dاســت .مدیریــت
ایــن واحــد هــم کار دشــواری اســت و بایــد بــه
بهتریــن شــکل انجــام گیــرد تــا شــرکت موفــق
شــود .در اصــل ایــن واحــد نیــاز دارد براســاس
سیاس ـتهای کوتاهمــدت و بلندمــدت شــرکت
مدیریــت شــود.
 شــما مشــکالت شــرکتهای
دانشبنیــان و نیازهایشــان را چــه
مید ا نیــد ؟
مشــکالت در مســیری کــه مــا آن را طــی
میکنیــم ،بســیار اســت ،امــا بــه نظــرم چنــد
نکتــه از باقــی مــوارد مهمتــر هســتند .بخشــی
از مشــکالت پیــش روی ایــن شــرکتها بــه
عــدم ســرمایه کافــی برمیگــردد .شــرکتهای
دانشبنیــان عمدتــا نوپــا هســتند و از طرفــی نیاز
دارنــد بــرای گســترش فعالیــت خــود و عرضــه
آن بــه بازارهــای جهانــی و گاه حتــی داخلــی،
اســتانداردهایی را کســب کننــد کــه کسبشــان
بســیار هزینهبــر اســت و ایــن شــرکتها هــم
بــه همــان دلیلــی کــه ذکــر شــد ،از انجــام آن
ناتــوان هســتند .بنابرایــن وقتــی اســتانداردهای

مناســب بینالمللــی را ندارنــد ،در تولیــد و
فــروش محصــوالت خــود بــه مشــکالت بزرگــی
برمیخورنــد .از ســویی دیگــر ســرمایهگذاران
نیــز حاضــر نیســتند روی ایــن شــرکتها
ســرمایهگذاری کننــد و منابــع مالــی کافــی در
اختیارشــان بگذارنــد ،چــون اساســا در کشــور
مــا فرهنــگ ســرمایهگذاری خطرپذیــر وجــود
نــدارد .درحالیکــه در کشــورهای پیشــرفته
ایــن امــر رواج دارد ،مــا در کشــور خــود بــا عــدم
حمایــت از طرحهــا و ایدههــای شــرکتهای
دانشبنیــان روب ـهرو هســتیم کــه بیــش از هــر
چیــز مشــکلی فرهنگــی اســت کــه بایــد بــرای
حــل آن برنامــه ریخــت تــا بــهمــرور زمــان ایــن
فرهنــگ تغییــر کنــد .از طــرف دیگــر بهتــر بــود
ســازوکاری فراهــم میشــد کــه شــرکتهای
دانشبنیــان کارت ویــژه دانشبنیانــی دریافــت
کننــد یــا معرفینامـهای بــا مهــر معتبــر داشــته
باشــند تــا بتواننــد جهــت معرفــی خــود در
موقعیتهــای مختلــف از آن بهــره بگیرنــد.
 تــا بــه حــال پیــش آمــده در
ارتباطهایتــان بــا مشــکلی مواجــه شــوید
کــه فکــر کنیــد اگــر یــک مدیرعامــل آقــا
بــه جــای شــما بــود ،ایــن مشــکل پیــش
نمیآمــد؟ یــا فکــر میکنیــد در جامعــه
مــا مدیریــت خانمهــا امــری مقبــول و
جاافتــاده اســت؟
متاســفانه پاســخ مــن مثبــت اســت .بــا وجــود
تمــام موفقیتهــای بانــوان طــی ســالهای
اخیــر در تمامــی حوزههــا ،هنــوز ایــن نــگاه
غلــط تبعیضآمیــز وجــود دارد و بــه جرئــت
میتوانــم بگویــم عــدم اعتمــاد بــه مدیــران زن و
وجــود باورهــای غلــط در زمینــه مدیریــت زنــان و
توانایــی آنــان در ایــن حــوزه ،مشــکالت فراوانــی را
بــه وجــود مـیآورد .ولــی مــن معتقــدم جنســیت
هیــچ تاثیــری در موفقیــت افــراد نــدارد .امــروز نیز
بــا وجــود تمــام مشــکالتی کــه بــه آنهــا اشــاره
کــردم ،همچنــان بــه ادامــه راهــی کــه قــدم در
آن گذاشــتهام ،امیــدوارم و بهعنــوان یــک زن
کارآفریــن روز بــه روز مصممتــر در مســیر توســعه
شــرکت گام برمــیدارم .
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کارآفرینی

میلیاردرها� که راه و رمس موفق شدن
ی
را از شکست آموختند

مسیرموفقیت
 وجیهه محدث
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مـا آدمهـای عـادی هسـتیم کـه همیشـه آرزو
میکنیـم در جایـگاه ثروتمندان و بـزرگان قرار
بگیریـم ،ولـی کمتـر بـه مسـیری کـه آنهـا تا
رسـیدن بـه ایـن شـرایط طـی کردهانـد ،توجه
میکنیـم! امـا شـاید اگـر بدانیـم سـر جیمـز
دایسـون کـه امـروز هفـت میلیـارد دالر ثـروت
دارد ،پنـج سـال تمـام بـرای ادامـه زندگـی
بـه درآمـد همسـرش وابسـته بـود ،یـا آریانـا
هافینگتـون  35بـار با نسـخه ردشـده کتابش از
موسسـات انتشـاراتی بیرون آمد ،اما چند سـال
بعـد به یکـی از  100شـخصیت تاثیرگـذار دنیا
تبدیل شـد ،بهتر بتوانیم مسـیر موفقیت را پیدا
کنیم .

کتابی که  36بار رد شد!

شـاید بـاورش کمـی سـخت باشـد ،امـا کتـاب
دوم آریانـا هافینگتـون ،نویسـنده ،روزنامهنـگار
و تحلیلگـر سیاسـی آمریکایی-یونانیتبـار و
سـردبیر نشـریه هافینگتـن پسـت کـه یکـی از
تاثیرگذارترین شـخصیتهای زن در رسـانههای
جهـان اسـت 36 ،بـار توسـط ناشـران مختلـف
رد شـد تـا باالخـره بـه چـاپ رسـید .آریانـا هم
میتوانسـت ماننـد خیلی دیگـر از افـراد ،بعد از
پـس گرفتن نسـخه خطـی کتاب خود از ناشـر،
ناامید شـود و اجـازه دهد احسـاس ناتوانی تمام
وجـودش را فرابگیـرد .امـا او میدانسـت کـه
موفقیـت یکشـبه بـه دسـت نمیآیـد .سـایت
آنالیـن آریانـا هافینگتـون از زمان تاسـیس در
سـال  2005تـا مدتـی مـورد هجـوم نقدهـای
سـنگین منتقـدان بـود ،امـا از سـال  2011بـه
بعـد بازدیـد سـاالنه ایـن سـایت از مـرز یـک
میلیـارد نفـر عبـور کـرده و قیمـت سـایتش به
چیـزی حدود  315میلیون دالر رسـیده اسـت.
اگـر میخواهیـد بـرای موفـق شـدن میانبـر
بزنیـد ،پـس بـد نیسـت بدانیـد کـه این مسـیر
بـا الگوبـرداری از افـراد موفق سـادهتر میشـود.
کارآفرینـان جـوان و آنهایـی کـه بهتازگـی
کسـبوکار کوچکـی بـرای خـود دسـتوپا
کردهانـد ،میتواننـد اراده آهنیـن آریانـا را
بهعنـوان الگویـی مناسـب بـرای خودشـان در
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نظـر بگیرنـد .آریانـا هیچوقـت پاسـخ منفـی
دیگران را پایان راه ندید و دلسـرد نشـد .گاهی
وقتهـای کمـی زمـان میبـرد تـا شـما بتوانید
ن بازی و بازار کار مشـخص خودتان را پیدا
زمیـ 
کنیـد .ایـن اسـتراتژی احتیـاج بـه زمانبنـدی
مشـخصی دارد ،ولـی بـه زحمتـش مـیارزد.

جوانــی کــه بــه هــاروارد نرفــت و
ثرومتندتریــن مــرد جهــان شــد

مدیـران دانشـکده تجـارت هـاروارد زمانـی کـه
وارن  19سـالش بـود ،درخواسـت او را بـرای
تحصیـل در ایـن
دانشـگاه رد کردنـد .او
میتوانسـت ایـن اتفـاق
اگر میخواهید
را بهعنـوان نشـانهای
در مسیر افرادی
بـرای آنکـه دیگـر
مثل وارن بافت
امکانـی بـرای حضـور
قدم بردارید ،بهتر
در دنیـای تجـارت
است خودتان را
حرفـهای نـدارد یـا بدتر
خوب آماده کنید.
از آن ،اسـتعدادی در
وارن بافت در حال
ایـن زمینـه نـدارد ،در
حاضر بهعنوان
نظـر بگیـرد .امـا بـاور
موفقترین
پـدر
بیقیدوشـرط
سرمایهگذار
او بـه موفقیـت وارن،
قرن بیستم
انگیـزهای فوقالعـاده
شناخته میشود
برایـش ایجاد کـرد تا به
مسـیر خود ادامـه دهد.
درنهایـت او به سـراغ دانشـگاه کلمبیـا رفت و با
کمـک دو متخصـص در زمینـه سـرمایهگذاری
موفـق شـد کمپانـی خـود را پایهریـزی کنـد.
وارن بافـت معتقـد اسـت کـه تمـام موانعـی که
سـر راهـش بـوده ،درنهایـت زندگـی او را بهتـر
کردهانـد و او موفـق شـده هـر چالشـی را در
زندگـی به فرصـت تبدیل کند .نکتـه جالب این
اسـت کـه کمپانـی برکشـایر هاتـاوی کـه امروز
یـک سـازمان چنـد میلیـارد دالری اسـت ،در
ابتـدای کار بـا شکسـتهای بزرگی مواجه شـد.
سـرمایهگذاری بـازیای اسـت کـه ریسـکهای
خـاص خـودش را دارد ،بنابرایـن بـرای افـرادی
کـه قلـب ضعیفـی دارنـد ،مناسـب نیسـت! امـا
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اگـر میخواهیـد در مسـیر افـرادی مثـل وارن
بافـت قـدم برداریـد ،بهتـر اسـت خودتـان را
خـوب آمـاده کنیـد .وارن بافـت در حـال حاضر
بهعنـوان موفقتریـن سـرمایهگذار قرن بیسـتم
شـناخته میشـود و نه فقط مدیرعامـل اجرایی
و رئیـس هیئت مدیره شـرکت برکشـایر هاتاوی
اسـت ،بلکـه دارای سـهام قابلتوجهـی در ولـز
فارگـو ،شـرکت کوکاکـوال ،آمریکن اکسـپرس و
آیبـیام اسـت .بافـت در سـال  ۲۰۰۸بهعنـوان
ثروتمندتریـن فـرد جهـان معرفـی شـد .وی
هماکنـون پـس از بیـل گیتـس و آمانسـيو
اورتـگا ،در رتبـه سـوم از فهرسـت میلیاردرهای
جهـان در سـال  ٢٠١٦قـرار دارد .شـركت بافت
از بیـش از  60شـركت تشـکیل شـده و او در
ابتـدای هر سـال ،فقـط با یـک نامه بـه مديران
اجرایـي این شـرکتها ،اهداف آن سـال را ابالغ
ميکنـد .مديـران اجرایي بافت دو اصل اساسـی
را آموختهانـد« :هرگـز ذرهای از پول سـهامداران
خـود را هـدر ندهیـد ».و «اصـل اول را فراموش
نكنيـد».

میلیــاردی کــه از رشکــت خــودش اخ ـراج
شــد

اسـتیو جابـز تمـام وقـت و سـرمایه خـود را
صـرف سـاختن کامپیوتـر اپـل یـک کـرد کـه
بازخـورد بسـیار بـدی در بـازار داشـت و فقـط
 175دسـتگاه از ایـن مـدل بـه فـروش رفـت.
امـا او بـا کلهشـقی خـاص خـود بـه سـاختن
کامپیوترهـای شـخصی ادامـه داد ،تـا اینکـه
توسـط جـان اسـکالی ،مدیرعاملـی کـه خـود
جابـز اسـتخدامش کـرده بـود تا شـرکت اپل را
دگرگـون کنـد ،اخـراج شـد .بلـه ،بهطـور قطع
این قسـمت داسـتان زندگـی جابـز باورنکردنی
و شـگفتانگیز اسـت ،امـا موفقیـت بـرای او در
اینجـا بـه پایـان نرسـید .جابـز آنقـدر تلاش
کـرد تـا توانسـت موفقیتهـای حیرتانگیـزی
بـه دسـت بیـاورد .او کمپانـی پیکسـار را خرید
کـه موفـق شـد چنـد جایـزه اسـکار ببـرد و
درنهایـت بـا قیمـت  7.4میلیـارد دالر آن را بـه
دیزنـی فروخـت .پـس از ایـن معاملـه جابـز به

سـهامدار اصلـی والـت دیزنـی تبدیل شـد و به
عضویـت هیئـت مدیـره آن درآمـد .کارآفرینان
جـوان بایـد بـه ریسـکپذیری اسـتیو جابـز
توجـه ویـژهای داشـته باشـند .او بـا چرخشـی
هوشـمندانه و عـوض کردن مسـیر حرکت خود
در زمـان مناسـب موفـق شـد شکسـت را بـه
یـک فرصـت فوقالعـاده برای پیشـرفت تبدیل
کنـد .جابـز در  ۳۲۳پتنت شـرکت اپـل حضور
داشـت ه اسـت .صاحـب  ۵/۵میلیـون سـهام اپل
بـه ارزش  2/1میلیـارد دالر و  ۱۳۸میلیـون
سـهام دیزنـی بـه ارزش  4/4میلیـارد دالر بـود.
فوربـس در مـاه مـارس ،۲۰۱۱ثـروت جابـز را
 8/3میلیارد دالر و قبل از مرگش (در سـپتامبر
 )۲۰۱۱هفـت میلیـارد دالر بـرآورد کـرد تـا او
در جایـگاه سـیوچهارمین فـرد ثروتمند آمریکا
قـرار بگیرد.

 5126بــار شکســت و مخرتعــی کــه
ناامیــد نشــد

اگـر داسـتان سـر جیمـز دایسـون ،کارآفریـن،
سـرمایهدار ،مختـرع و مدیـر ارشـد اجرایـی
بریتانیایـی و عضـو افتخـاری انجمن مهندسـان
بـرق و الکترونیـک و جاروبرقـی مشـهورش را
نشـنیدهاید ،بایـد بدانیـد کـه او  5126نمونـه
جاروبرقـی سـاخت تـا باالخـره توانسـت نمونه
مـورد عالقـه و پرطرفـدار خـود را تولیـد کنـد.
او تـا مدتهـا مجبور بود بـرای باقـی ماندن در
بـازار رقابتـی بریتانیـا به درآمد همسـرش تکیه
کنـد .امـا پـس از ورود بـه بـازار ژاپـن و جـذب
چنـد سـرمایهگذار باالخره موفق شـد محصول
خـود را بفروشـد و شـهرت جهانی کسـب کند.
او بـرای موفقیـت ریسـک بزرگـی کـرد ،چـون
کسـی در بریتانیـا حاضـر نبـود روی جاروبرقی
بدون کیسـه سـرمایهگذاری کند ،ولی دایسـون
شـنیده بـود کـه ژاپنیهـا از هـر چیز کـه بوی
آینـده بدهـد ،اسـتقبال میکننـد و بیـش از
دیگـران حاضـر بـه امتحـان کـردن چیزهـای
جدیـد هسـتند و نسـبت بـه تغییـر واکنـش
منفـی کمتـری نشـان میدهنـد .دایسـون در
 ۱۹۹۷جایـز ه طراحـان پرنسـس فیلیـپ را

دریافـت کـرد .او در  ۱۹۹۸بـا عالیتریـن درجه
شاهنشـاهی بریتانیـا قدردانـی شـد .همچنیـن
در سـال  ۲۰۰۵بـه عضویـت فرهنگسـتان
سـلطنتی مهندسـی برگزیـده شـد .او در حـال
حاضـر بیـش از هفت میلیـارد دالر ثـروت دارد.
درس مهمـی کـه میتـوان از دوران فعالیـت
حرفـهای جیمـز دایسـون گرفـت ،آزمایشهای
مکـرر و اصلاح مـداوم محصـوالت و خدمـات
اسـت .البته دایسـون با مشـکل بـازار هدف هم
مواجـه بـود .درحالیکـه مشـتریان بریتانیایی با
محصـول او مشـکل داشـتند ،ژاپنیهـا برایـش
سر و دسـت میشکستند.
بنابراین مهمترین مسـئله
بـرای موفقیـت در فضـای ژاپنیها از هر
کسـبوکار ایـن اسـت چیز که بوی آینده
کـه شـما بتوانیـد ذائقـه بدهد ،استقبال
مشـتری خـود را حـدس میکنند و بیش
بزنیـد و بـه نیـاز او پاسـخ از دیگران حاضر
د هید .
به امتحان کردن
چیزهای جدید
محبوبیتــی کــه تــو زرد هستند و نسبت
از آب درآمــد
به تغییر واکنش
ای
ه
حرفـ
فعالیـت
دوران
منفی کمتری
مثـال
واالس
کریسـتینا
نشان میدهند
خوبـی اسـت کـه نشـان
میدهـد هرچقـدر هـم
که شـرکت شـما نـزد مـردم محبوبیت داشـته
باشـد ،ولی اگر فرایندهای عملیاتی آن درسـت
کار نکنـد ،در مسـیرتان بـه سـمت موفقیـت با
شکسـت مواجه خواهید شـد .ایـن دقیقا همان
بالیـی بـود کـه سـر کریسـتینا واالد آمـد .امـا
اتفاقـی کـه بـرای او افتـاد ،این بود کـه فهمید
چگونـه بایـد از ایـن شکسـت درس بگیـرد و
در ادامـه دوران حرفـهای خـود ایـن اشـتباه را
تکـرار نکنـد .او قبـل از اینکـه بتوانـد برنامـه
آموزشـی قدرتمنـد خـود را بـه مـوزه تاریـخ
طبیعـی آمریـکا بفروشـد ،بـا شکسـت بزرگـی
مواجـه شـده بـود ،اما موفـق شـد از آن مرحله
عبـور کنـد؛ چیـزی که ممکن اسـت بـرای هر
کارآفرینـی اتفـاق بیفتـد
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مد� اجر یا� پوشه؛ استارتآپ ب�گزیده الاکم استارز
گفتوگو ب� ی
گفتوگو

تبلیغات استارتآپ باید با توان
واقعیمان متناسب باشد
 مریم طالبی 
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ضریب نفوذ گوشیهای هوشمند
در جامعه ایرانی به سطحی
رسیده است که دیگر حتی
بسیاری از کودکان و نوجوانان
هم صاحب گوشیهای هوشمند
هستند .بر اساس آمارهای
رسمی ،ضریب نفوذ تلفن همراه
در ایران به  120رسیده ،یعنی
به ازای هر ایرانی دو سیمکارت
فروخته شده است .در این بین،
جالب است بدانید که بیش از
 27میلیون گوشی هوشمند
در کشور فعال است که بازار
بسیار خوبی برای کسبوکارهای
استارتآپی به حساب میآید.
محمدحسین احمدی پژوه،
 31ساله ،بهخوبی از این
ظرفیت بالقوه استفاده کرده
و با راهاندازی استارتآپ
پوشه ،توانسته طیف زیادی
از توسعهدهندگان برنامههای
موبایل را به خود جذب کند.
محمدحسین ،کارشناسی
مهندسی هوافضا و فوق لیسانس
مدیریت  MBAاز دانشگاه تهران
دارد .او سابقه کار در یک
شرکت طراحی مکانیکی را در
کارنامه کاریاش دارد و پس
از آن وارد حوزه  ITمیشود،
اما بعدها با همکاری گروهی،
شروع به راهاندازی استارتآپی
میکند که درنهایت موفق شد
در نمایشگاه الکامپ امسال
در زمره کسبوکارهای نوپا
در الکام استارز معرفی شود.

 ایـن روزهـا بـازار برنامهنویسـی بـرای
گوشـیهای هوشـمند حسـابی داغ است.
اسـتارتآپ پوشـه چـه کمکـی بـه ایـن
توسـعهدهندگان موبایـل ارائـه میدهـد؟
کاربران اصلی ما توسـعهدهندگان موبایل هسـتند که
هنگام نوشـتن برنامه میتوانند از کتابخانه پوشـه در
برنامه خودشـان اسـتفاده کنند .پس از منتشـر کردن
اپلیکیشـن در مارکتهـا و نصب شـدن اپلیکیشـن به
وسـیله افـراد مختلـف ،ارتباط بیـن گوشـی کاربران و
سـرورهای ما برقرار میشـود .پوشـه روی ایـن ارتباط
در حـال حاضـر سـه خدمـت را بـه توسـعهدهندگان
ارائـه میدهد .توسـعهدهنده میتواند پیامـی دلخواه
را بـه وسـیله Push Notificationیـا بـه اصطلاح ما
اعلان را بـه کاربـران اپلیکیشـن خـود ارسـال کنـد.
خدمـت دومـی کـه پوشـه ارائـه میدهـد ،این اسـت
کـه پوشـه بـا دادن یکسـری اطالعـات آمـاری از
مشـتریان به توسـعهدهندگان ،میتواند آنهـا را برای
تصمیمگیریهـای آتـی راهنمایـی کند .مثلا در نظر
بگیریـد کـه یک اپلیکیشـن داریـد که  200هـزار نفر
آن را نصـب کردهانـد .شـما با اسـتفاده از اطالعاتی که
پوشـه در اختیار شـما قرار میدهد ،میتوانید بفهمید
کـه مثال چه تعداد از کاربران شـما از برند سامسـونگ
اسـتفاده میکننـد و بـا اسـتفاده از ایـن اطالعـات در
صورتـی که نیاز باشـد ،برای بهبود عملکـرد برنامه در
گوشـیهایی کـه نصب بیشـتری دارنـد ،اقـدام کنید.
سـومین خدمـت پوشـه ،ارائـه  Crash Reportingیا
گـزارش خطاسـت .اگـر نرمافـزار دچـار خطا شـود ،ما
آن خطـا را در پنـل نرمافزارنویـس گـزارش میکنیم.
معمـوال پیـش از اینکـه نرمافـزار وارد بازار شـود و در
دسـترس عموم قـرار بگیـرد ،توسـعهدهنده تنها روی
تعـداد محدودی گوشـی میتوانـد اپلیکیشـن خود را
تسـت کنـد .در ایـن مرحلـه ممکن اسـت مشـکالتی
بـه چشـم نخـورد ،امـا زمانـی کـه ایـن نرمافـزار روی
برندهای دیگری و تعداد بیشـتری اسـتفاده میشـود،
ممکـن اسـت مشـکالت خاصـی ظاهـر شـود .در این
صـورت پوشـه بـا گـزارش خطـا ،نرمافزارنویـس را
راهنمایـی میکند.
 پس میتـوان نتیجه گرفـت که مخاطب
شـما ،بهطور انحصـاری توسـعهدهندگان
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یـا نرمافزارنویسهای موبایل هسـتند؟
بلـه ،مخاطـب مـا نرمافزارنویسهایـی هسـتند
کـه وقتی سرویسشـان در دسـترس عمـوم قرار
گرفـت ،بتواننـد بـا کاربرهایشـان ارتبـاط برقرار
کننـد .در ایـن میـان ،پوشـه کمـک میکنـد
کـه از طریـق اعالنهـا و اعـداد و ارقامـی کـه به
نرمافزارنویسهـا میدهد ،آنهـا را در مدیریت و
سـاماندهی نرمافزارهایشـان هدایـت کنـد.
 نسـخههای مشـابه اسـتارتآپ پوشـه
در خـارج از کشـور هـم وجـود دارد .چـه
شـد کـه بـه فکـر بومیسـازی ایـن ایده
افتادید؟
درسـت اسـت .نمونههـای خارجـی پوشـه در
بسـیاری از کشـورها اسـتفاده میشـود و مـا بـه
بومیسـازی آن سـرویس مشـغول شـدیم .اما از
منظـر دیگـر بایـد بگویـم کـه ایـده اولیـهای که
پوشـه را در ذهـن مـا خلـق کـرد ،بـازیای بـود
بـه نام بـازی چپکـی ،که اولیـن محصـول ما در
حـوزه  ITبـود .بـازی چپکـی یـک دسـتگرمی
بـود بـرای اینکـه وارد حـوزه  ITشـویم .چـون
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رشـته تحصیلـی کارشناسـی مـا در رشـتههای
غیرنرمافـزاری بـود ،تصمیـم گرفتیـم بـرای
اینکه با فضای نرمافزاری بیشـتر آشـنا شـویم و
ادبیـات آن را یـاد بگیریم ،این بـازی را طراحی و
پیادهسـازی کنیـم .در ایـن بازی ما بـرای کاربرد
خودمـان یـک سـرویس پـوش نوتیفیکیشـن
راهانـدازی کـرده بودیم ،اما این ایده در ما شـکل
گرفـت کـه ایـن سـرویس را در اختیـار عمـوم
قـرار دهیـم تا بقیـه توسـعهدهندگان ایرانی هم
بتواننـد از آن اسـتفاده کننـد.
 پـس ایـن سـرویس از ابتـدا بـه صورت
تیمـی طراحـی و اجرا شـده اسـت؟
بلـه ،از زمـان ایدهپـردازی تا امروز همـه کارها به
صورت تیمی انجام شـده اسـت.
 اعضـای دیگـر تیـم ایدهپـرداز چـه
کسـانی و بـا چـه تخصصهایی هسـتند؟
غیـر از خـودم ،آقایـان علـی رجـول دزفولـی،
حسـین قلعـه و علیرضـا میرمحمـد صادقـی
اعضـای اصلـی ایـن تیـم بودنـد ،که فقـط آقای
صادقـی در دانشـگاه نرمافـزار خوانـده بـود و در

حـال حاضـر هـم دانشـجوی هـوش مصنوعـی
اسـت .بنده و آقای رجول ،کارشناسـی هوافضا و
ارشـد  MBAداریـم و آقـای قلعه هم کارشناسـی
و کارشناسـی ارشـد مهندسـی مکانیـک.
 در حـال حاضـر تیم پوشـه شـامل چند
نفر اسـت؟
االن  12نفریـم کـه هفـت نفرمـان فعالیتهـای
فنـی ،و مابقـی کارهـای مدیریتـی ،بازاریابـی و
پشـتیبانی را انجـام میدهیـم.
 بـا چنـد میلیـون تومـان ،پوشـه را راه
انداختیـد؟
ویژگـی مثبتـی کـه کسـبوکار فناورانـه از آن
سـود میبـرد ،ایـن اسـت کـه حـوزه نرمافـزار
بـه سـرمایه اولیـه چندانـی نیـاز ندارد .میشـود
گفـت کـه یک ایـده خـوب ،یک تیـم متخصص
و خبـره و همینطـور یـک مدیریـت خـوب،
بهتریـن سـرمایه بـرای موفـق شـدن در حـوزه
فنـاوری اسـت .بااینحـال مـا بـا مبلغـی حـدود
 20میلیـون تومان که توسـط یک سـرمایهگذار
شـخصی تامیـن شـده بـود ،قدمهـای اولمـان را
آغـاز کردیم.
 پـس از
همـان ابتدا
سـرمایهگذار داشـتید .بعدها چطـور؟ به
فکـر جـذب سـرمایهگذار بیشـتر بـرای
توسـعه پوشـه بودیـد؟
در ابتـدا سـرمایهگذار مـا یکـی از بچههای تیم
بـود ،اما پس از گذشـت شـش مـاه و همزمان با
اینکه پوشـه در دسـترس عموم قـرار گرفت ،با
یک شـرکت سـرمایهگذاری وارد مذاکره شـدیم
و در حـال حاضـر نیـز بـا آن شـرکت بهعنـوان
سـرمایهگذار کار میکنیـم.
 بـا ایـن حسـاب بـه نظـر میرسـد که
سـرمایهگذارها خیلـی زود بـه سـراغ
کسـبوکار شـما آمدنـد.
شـاید وقتـی مطمئـن میشـوند که آینـده این
کسـبوکار بـه جاهـای خوبـی میرسـد ،جذب
میشـوند کـه در کار مـا سـرمایهگذاری کننـد.

مـا بـا داشـتن یـک مـدل کسـبوکار خـوب و
مـدون توانسـتیم اعتمـاد سـرمایهگذار را جلب
کنیـم .چـون از ابتدا هم سـرمایهگذار شـخصی
داشـتیم ،کار را تـا حد خوبی پیش بـرده بودیم
و کیفیـت کار و ایـده و از همـه مهمتر ،داشـتن
یـک تیـم فنـی و اجرایی خوب همگـی مواردی
بـود کـه جذب سـرمایه بـه ما کمـک کرد.
 قـدم بعـدی پوشـه چیسـت؟ آیـا بـه
فکـر ارتقـای امکانات پوشـه هسـتید ،یا
در حـال حاضـر فکـر میکنید بـه تکامل
نهایـی خود رسـیده اسـت؟
برنامـه فعلـی مـا اضافـه کـردن امکاناتی اسـت
کـه امـکان ارسـال اعالنهـای هدفمنـد را بـه
مخاطبمـان فراهـم کنـد .بـه عبـارت دیگـر ،در
جهـت هوشمندسـازی سیسـتم اعالنهـا گام
برداشـتهایم .اعالنهـا ذاتـا میتوانـد بـرای
کاربـران اپلیکیشـنها آزاردهنـده باشـد و مـا
در تلاش هسـتیم تـا ابزارهایـی را در اختیـار
توسـعهدهندگان قـرار دهیـم کـه بـا اسـتفاده
از آنهـا ایـن میـزان نارضایتی را کاهـش دهد.
بهطـور مثـال گاهـی نرمافزارنویسهـا بـه
کاربـران خـود اعالنهایـی را ارسـال میکننـد
کـه الزم نیسـت بـه صددرصـد کاربران ارسـال
شـود .مثلا در نظر بگیریـد که یـک نرمافزاری
کـه  200هزار تـا نصـب دارد ،میخواهد پیامی
را ارسـال کنـد کـه مخاطب آن تنهـا  20درصد
از کاربرانـش اسـت .مـا بـا ایـن ابزارهـا ،امکانی
را در اختیـار او قـرار میدهیـم کـه اعلان
مـورد نظـر را تنهـا به همـان  20درصد ارسـال
کنـد .درواقـع ارسـال اعالنهـا را بـرای ایـن
برنامهنویـس ،هدفمنـد میکنیـم کـه بـا ایـن
کار ،کاربرهـا از دریافـت اعالنهـای آزاردهنـده
فـارغ خواهنـد بود.
مثـال دیگـری میزنـم .تصـور کنیـد کـه
یـک اپ خبـری داریـد و از اعالنهـا اسـتفاده
میکنیـد تـا اخبـار روز را در اختیـار کاربـران
خـود قـرار دهید .طبیعی اسـت که کاربـران به
حوزههـای مختلفـی مثـل اجتماعی ،سیاسـی،
پزشـکی ،ورزشـی و ...عالقهمنـد هسـتند .در
ایـن صـورت ،مـا بـا دسـتهبندی کاربرهـا بـر
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اسـاس پارامترهـای مختلـف مثـل عالیـق یـا
موقعیتهـای جغرافیایـی بـه صورت هوشـمند
و هدفمنـد ،اعالنهـا را ارسـال میکنیـم.
 گفتیـد کـه سـرویس شـما ،بـه نوعی
بومیشـده سـرویسهای خارجی اسـت.
آیـا پوشـه ایرانی ،بـا نسـخههای خارجی
آن تفاوتهایـی هـم دارد؟
مبنـای فنـی نسـخه ایرانـی و خارجـی پوشـه،
یکسـان اسـت ،اما کارآیـی و ظاهری کـه کاربر
ایرانـی مشـاهده و دریافـت میکنـد ،بـا نسـخه
خارجـی آن تفاوتهایـی دارد کـه باعـث ارزش
افـزوده پوشـه ایرانـی
شـده اسـت .درواقـع ما
یکسـری ابزارهـای
بزرگترین چالش
خـاص را به نسـخههای
ما ،کسب اعتماد
خارجـی افزودهایـم و
مخاطبانمان بود.
در اختیـار کاربـر ایرانی
پوشه در اوایل
قـرار دادهایم کـه خاص
راهاندازیاش
رفتـار و نیازهـای کاربـر
شناختهشده
ایرانـی اسـت کـه در
نبود و برای جلب
مشـابه خارجـی وجـود
اعتماد مخاطبان،
نـدارد.
حدود یک سال
 از چالشهایـی
زمان صرف
کـه بـرای راهاندازی
کردیم .چراکه
اسـتارتآپ خـود با
مخاطبان ترجیح
آن مواجـه بودیـد،
میدادند از
برایمـان بگوییـد.
همان نسخههای
راسـتش را بخواهیـد،
خارجی برای
مـا مسـیری را انتخـاب
نرمافزارهای خود
کردیـم کـه چالشـی
استفاده کنند
پیـش روی مـا ظاهـر
نشـود (بـا خنـده) .در
مـورد وام و حمایتهـای مالـی کـه همانطـور
کـه گفتم ،از ابتدا سـرمایهگذار داشـتیم و اصال
بـه سـراغ گرفتـن وام از هیـچ نهـادی نرفتیم و
بـه ایـن طریـق از چالشهـای ایـن قسـمت از
پـروژه خود را حفـظ کردیم .مسـئله دیگر خود
پـروژه بـود .وقتـی در مرحلـه ایده بودیـم ،چند
ایـده و طـرح را در دسـت داشـتیم کـه یکـی از
آنهـا کاریابـی تحـت وب بـود .وقتـی پیگیـر
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شـدیم ،متوجه شـدیم کـه قوانیـن خاصی برای
راهانـدازی ایـن پـروژه وجـود دارد .یکـی از این
قوانیـن ایـن بـود کـه بایـد بـه مدت یک سـال
یـک دفتـر فیزیکـی داشـته باشـیم و پـس از
آن مجـوز بـرای راهانـدازی ایـن پـروژه ارسـال
میشـد کـه تـازه این مجـوز فقط برای شـهری
بـود کـه در آن مسـتقر هسـتید .بـه همیـن
ترتیـب ،بـه سـراغ چنیـن ایـدهای کـه مجبـور
بودیـم با ایـن چالشهـای قانونی دسـتوپنجه
نـرم کنیـم ،نرفتیم.
 پـس یعنـی بـا هیـچ چالشـی مواجـه
نشـدید؟
شـاید بشـود گفـت کـه بزرگتریـن چالـش ما،
کسـب اعتمـاد مخاطبانمان بود .پوشـه در اوایل
راهانـدازیاش شناختهشـده نبـود و بـرای جلب
اعتمـاد مخاطبـان ،حدود یک سـال زمان صرف
کردیـم .چراکـه مخاطبـان ترجیـح میدادند از
همـان نسـخههای خارجـی بـرای نرمافزارهـای
خود اسـتفاده کنند و همین مسـئله باعث شـد
کـه فرایند اعتمادسـازی مخاطبان یک سـال به
طـول بینجامد.
 در ایـن فراینـد اعتمادسـازی ،قطعـا
تبلیغـات میتوانسـت نقـش پررنگـی
ایفـا کنـد .برنامـه تبلیغاتـی شـما به چه
صـورت انجـام میشـود؟
مـا تـا یک سـال هیـچ تبلیغاتـی انجـام ندادیم.
در ایـن مـدت ،مشـتریان دهان به دهان پوشـه
را بـه یکدیگـر معرفـی میکردند.
 چـرا تبلیغاتـی انجـام نمیدادیـد؟
تبلیغـات میتوانسـت مسـیر یک سـاله
شـما را تسـریع کنـد.
در ابتـدای فعالیـت پوشـه ،تـوان مـا بـرای
پاسـخگویی به مشـتریان مثـل امروز نبـود .اگر
یـک سـال پیـش دسـت بـه تبلیغات گسـترده
میزدیـم ،با مراجعـه نرمافزارنویسهـای زیادی
روبهرو میشـدیم کـه توان پاسـخگویی به همه
آنهـا را نداشـتیم .به همین دلیـل صبر کردیم
تـا کمـی بیشـتر رشـد کنیـم و اجـازه دهیـم
کـه همزمـان بـا رشـد خودمـان ،کاربرهایمـان
نیـز رشـد کننـد .بـا توجـه بـه اینکـه جامعـه

هـدف مـا ،نرمافزارنویسهـای موبایل هسـتند،
تبلیغـات خـود را در گروههـای مختلفـی کـه
ایـن نرمافزارنویسهـا عضـو آن هسـتند ،انجـام
میدهیـم .مثلا وارد گـروه نرمافزارنویسهـای
شـهر اصفهـان میشـویم و از ایـن طریـق بـه
تبلیغـات میپردازیـم.
 اگـر بخواهید تجربـهای گرانبهـا را در
اختیـار افـرادی قـرار دهیـد کـه در اول
راه اسـتارتآپی شـدن هسـتند ،چـه
توصیههایـی بـه آنهـا داریـد؟
یکـی اینکـه خیلی از کسـانی کـه در آغـاز راه
هسـتند ،بـه اشـتباه تصـور میکنند کـه درآمد
بایـد خیلی زود به سراغشـان بیایـد .درحالیکه
توصیـه مـن بـه ایـن افـراد این اسـت کـه اصال
نبایـد به کسـبوکاری که تـازه راه افتـاده ،نگاه
صرفـا درآمدی داشـت .بهتـر اسـت ایدهپردازها
در اوایـل راهانـدازی کسـبوکار خـود ،بـه فکـر
دریافـت حقـوق یا درآمـد نباشـند و آن مبلغی
را هـم کـه بـه دسـت میآورنـد ،صـرف ارتقای
فنـی و معرفـی کسـبوکار خـود بـه مخاطـب
کننـد .بـا ایـن کار ،درسـت اسـت که شـاید در
اوایل درآمدی نداشـته باشـند ،امـا آنها درواقع
دارنـد بـا زمان و عمر خودشـان سـرمایهگذاری
میکنند.نکتـه دیگـر اینکـه داشـتن یـک ایده
خـوب بـرای داشـتن یـک کسـبوکار خـوب
کافـی نیسـت .خیلـی از افراد از مشـورت کردن
در مـورد ایـده خود سـر باز میزننـد و نگراناند
که اگر در خصوص ایدهشـان با کسـی مشـورت
کننـد ،آن ایـده دزدیـده میشـود ،درحالیکـه
تنهـا بـا مشـورت کـردن و اسـتفاده از نظـرات
مخاطبـان اسـت کـه میتـوان فهمیـد از ایـده
آنهـا اسـتقبال خواهد شـد یا نه ،و پـس از آن
بایـد بـا یک تیـم تخصصـی کارآمد کسـبوکار
را آغـاز کرد.
 بنابرایـن شـما معتقدیـد کـه یـک
ایـده معمولی بـا ارزیابـی کامل پـروژه و
یـک تیـم متخصـص هـم میتوانـد یک
اسـتارتآپ موفـق باشـد.
بلـه ،بـرای اینکه در زمـان و هزینه صرفهجویی
شـود ،بهتـر اسـت یـک دوره کوتـاه چنـد ماهه

را بـرای ارزیابـی پـروژه خـود در نظـر بگیریـد.
مثلا ما دوره شـش ماهـه اول راهاندازی پوشـه
را فقـط بـه اطرافیـان و دوسـتان خـود عرضـه
کـرده و از نظـرات آنهـا در جهـت ارتقـای
سیسـتم خـود اسـتفاده کردیـم .ایـن کار باعث
شـد ضمـن صـرف هزینـه کمتـر ،کسـبوکار
باکیفیتتـری را در اختیـار مشـتری بگذاریـم
و در عیـن حـال بـه اصلاح نواقـص پـروژه نیز
بپردازیم .پس از گذشـت این دوره شـش ماهه،
پارامترهـای دیگـری را به پوشـه اضافه کردیم و
نسـخه کاملتـر را در اختیـار عموم قـرار دادیم.
درحالیکـه اگـر از ابتـدا پـروژه خـود را بـا تمام
اجزایـی که مدنظر داشـتیم ،عرضـه میکردیم،
ممکـن بـود متوجـه شـویم کـه مخاطـب از
فلان قسـمت ایـده اسـتقبال نکـرده ،یـا اصلا
مخاطـب احسـاس نیـازی نسـبت بـه ایـده مـا
نشـان نمیدهـد .در ایـن صـورت ،تمـام وقت و
هزینـه مـا به هـدر رفتـه بـود .پس بهتر اسـت
کـه نسـخه اولیه یک پـروژه ،حداقلهـای محور
اصلـی ایـده را دارا باشـد ،در این صـورت درصد
ریسـک کمتـری را متحمـل خواهیم شـد.
 بـه نظرتـان مـرز بلندپـروازی در یک
کسـبوکار اسـتارتآپی تـا کجاسـت؟
بـرای دوسـتان اسـتارتآپی خودم یک هشـدار
دارم .خیلـی از اسـتارتآپیها بـه فکـر ایـن
هسـتند کـه خیلـی زود ،بـه واسـطه افزایـش
تعداد مشـتریان خود ،کار خود را ارتقا بخشـند،
درحالیکـه ایـن تصـور هرگـز درسـت نیسـت.
بهتر اسـت بزرگ شـدن پـروژه و سـازمان خود
را بـا بـزرگ شـدن فعالیتهای خودمـان و توان
پاسـخگویی بـه نیازهـای مشـتریانمان همزمان
کنیـم .مثلا مـا ابتـدا بـا  100نرمافزارنویـس
کارمـان را شـروع کردیم و امـروزه به تعداد پنج
هزار نفر رسـیده اسـت .ما میتوانسـتیم از ابتدا
و بـا انجـام تبلیغات گسـترده ،تعداد مشـتریان
خـود را افزایـش دهیـم ،امـا مطمئـن بودیم که
پاسـخگویی بـه تعـداد بـاالی مشـتری از تـوان
پاسـخگویی مـا خـارج اسـت .پس صبـر کردیم
و بـا ارتقـای تـوان خـود ،اجـازه دادیـم که خود
مشـتری به سـراغ مـا بیاید .
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کارآفرینی

ن
ن�ند
چرا الکسهای
جا� � ب
اکرآفری� راه به ی

شکست بخورید و از اول شروع کنید
 مستانه جباری

انـدرو یانـگ کارآفریـن و مـدرس کارآفرینـی در
زمینـه راهاندازی کسـبوکار در شـهرهای بزرگ
اسـت و تاکنـون کارآفرینهای زیادی را از نسـل
جدید تربیت کرده اسـت .او  15سـال اسـت که
در ایـن زمینـه سـابقه دارد .او در مقالـهای کـه
سـال گذشـته در فوربس منتشر شـده ،میگوید
کـه چـرا بـا تدریـس کارآفرینـی نمیتـوان یک
کارآفریـن موفق تربیـت کرد.

 .1عملگرایی ،نه مبتنی بر دانش

تصـور کنیـد که من بـه شـما و  100نفر دیگری
کـه سـر کالس نشسـتید ،یـاد میدهـم کـه
چطـور بایـد یـک میلیـون دالر پـول دربیاورید.
راه و روش ایـن کار را بـه چندیـن گام مختلـف
تقسـیم میکنـم و آن را مرحلـه بـه مرحلـه بـه
شـما میآمـوزم .شـما هـم از حرفهـای مـن
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یادداشـتهای فوقالعـادهای برمیداریـد و
میتوانیـد همـه جزئیاتی را کـه در کالس مطرح
شـده ،دوبـاره بازگـو کنیـد .امـا آیـا میتوانیـد
بیـرون برویـد و یـک میلیون دالر پول به دسـت
بیاوریـد؟ احتمـاال نـه ،یا اگـر میتوانیـد از عهده
چنیـن کاری بربیاییـد ،احتمـاال قبـل از اینکـه
مـن چیـزی بگویم و درسـی بـه شـما بدهم نیز
میتوانسـتید ایـن کار را انجـام دهیـد .راهاندازی
و شـروع یـک کسـبوکار جدیـد ،درسـت مثـل
تلاش یـک ورزشـکار اسـت .اگـر مـن به شـما
یـاد بدهـم کـه چطـور بایـد یـک تـوپ تنیـس
را بزنیـد ،فایـدهای برایتـان نخواهـد داشـت .در
فضـای کسـبوکار هـم ترکیبـی از تجربـه و
تالش و هدایت و تکرار در کنار داشـتن سـرمایه
میتوانـد بـه شـما کمـک کند تـا موفق شـدید.
واقعـا میخواهیـد بدانیـد کـه چطـور میتوانید

یـک میلیـون دالر سـرمایه جذب کنیـد؟ بیرون
برویـد و از دوسـتان و اعضـای خانوادهتـان 100
هـزار دالر قرض بگیرید .سـپس قرض همهشـان
را به آنها برگردانید و حسـابتان را تسـویه کنید.
بعـد  500هـزار دالر قـرض بگیرید و همـه آن را
بـه دوسـتان و خانوادهتـان برگردانید .حاال شـما
میتوانیـد بدون هیچ مشـکلی یـک میلیون دالر
سـرمایه بـرای خودتـان دسـتوپا کنید.

 .2شکست

بـه نظرتـان اگـر یـک اسـتاد دانشـگاه جلـوی
کالس و رو بـه دههـا دانشـجو بایسـتد و بگویـد
کـه در پایـان تـرم مـن تـاس میریـزم و بـر
اسـاس آنچـه تاسهـا نشـان میدهنـد ،نیمـی
از شـما دانشـجویان در ایـن درس رد میشـوید،
چـه اتفاقـی میافتد؟ احتمـاال اغلب دانشـجوها
کالس را تـرک میکننـد و آن اسـتاد هـم توبیخ
یـا حتی اخـراج میشـود .بههرحال ایـن تصویر،
تصویر کامال مناسـبی بـرای توصیف یک کالس
درس در مـورد راهانـدازی کسـبوکار یـا تجارت
اسـت .اغلـب کسـبوکارهایی کـه راه میافتد ،با
شکسـت مواجه میشـود و اغلـب کارآفرینها در
طـول زندگیشـان یـک یـا دو بار شکسـتهای
بزرگـی را تجربـه میکننـد .بیل گیتـس قبل از
اینکـه مایکروسـافت را راه بینـدازد ،شـرکتی به
نـام  Traf-o-dataرا راه انداخـت و بـا شکسـت
روبـهرو شـد .سـم والتـون هـم قبـل از اینکـه
وال مـارت را راه بینـدارد ،در راهانـدازی یـک
بنـگاه تجـاری شکسـت خـورد .فـروش کاال یـا
خدمات درسـت مثل این اسـت که شـما بازیکن
بیسبـال در لیـگ قهرمانـان باشـید ،چون حتی
اگـر همیشـه هـم بازیکـن خوبـی باشـید ،ولی
اغلـب اوقـات نمیتوانیـد بـه بیـس برویـد .رمـز
و راز اصلـی کار ایـن اسـت کـه آنقدر شکسـت
بخوریـد تـا بتوانید سـر پـا بایسـتید و دوبـاره از
اول شـروع کنید .اما مدرسـه نمیتواند شکسـت
را تحمـل کند ،یا خـود دانشآمـوزان نمیتوانند
آن را بپذیرنـد .در بهترین کالسهای کارآفرینی
بـه کسـانی کـه در آن دوره ثبتنـام کردهانـد،
نمـره پایینی داده میشـود .هر کسـی بتواند این

شـرایط را تحمـل کنـد ،در آینـده میتوانـد بـه
یـک کارآفریـن موفـق تبدیل شـود.

 .3تشویق و ترغیب

یـک بـار دانشـجویی کـه سـر یکـی از کالسهای
کارآفرینـی من نشسـته بود ،گفـت :بعضی وقتها
دو دل میشـوم کـه اصال میخواهم کسـبوکاری
را بـرای خـودم راه بینـدازم یـا نـه ،چـون بـه نظر
میرسـد کـه کار خیلـی ترسـناکی اسـت و انـگار
بایـد خیلـی چیزهـا را بدانیـم و کارهـای زیـادی
انجـام بدهیـم .اگـر کسـی بتوانـد یـک تجـارت
یـک میلیـون دالری را شـروع کنـد ،چـه کار
میکنـد؟ همـه چیـز را کنـار میزنـد و سـراغ این
کار مـیرود و احتمـاالً ایـن اتفـاق نزدیـک کالس
درس نمیافتـد .چیـزی کـه بیـش از همـه بـرای
راهانـدازی یک کسـبوکار جدید بـه آن نیاز دارید،
تشـویق ،انگیزه ،اعتمادبهنفس ،اعتقاد راسـخ ،اراده
و اسـتقامت اسـت و در کالسهـای کارآفرینی هم
داسـتان کسـانی مطـرح میشـود کـه دارای ایـن
ویژگیهـا بودهاند ،ولی نمیشـود ایـن خصوصیات
را سـر کالس به دانشـجویان یاد داد .نشسـتن سـر
کالس بهآرامـی میتوانـد شـما را از اینکـه دل به
دریـا بزنیـد و با چالشهای مقابلتان روبهرو شـوید،
دورکنـد .بنابرایـن سـوال اصلـی اینجاسـت کـه
چطـور بایـد کارآفرینـی را بـه دیگران یـاد داد؟ در
یک کالم ،بـا کارآموزی .ما بهترین دانشـجویانمان
را بـه شـرکتهای تـازه تاسیسـی کـه دو سـال از
راه افتادنشـان گذشـته اسـت ،میفرسـتیم و آنها
بایـد در فراینـد جـذب سـرمایه دخالـت کننـد،
محصـول یـا خدمـات جدیـدی را بـه مشـتریان
بفروشـند و تصمیمهای سـخت بگیرنـد .در چنین
شـرایطی هـر چقـدر کـه واقعیتـر عمـل کنیـد،
بهتـر اسـت .بهترین برنامه بـرای دانشـجویانی که
سـر کالسهـای کارآفرینـی حاضر میشـوند ،این
اسـت کـه آنهـا را درگیـر کار و صاحبـان واقعـی
کسـبوکار و مشـکالت واقعیشـان کنیـد و بـه
آنهـا یـک تیـم واقعـی بدهید تـا بتواننـد مراحل
مختلـف راهاندازی یک اسـتارتآپ یـا یک تجارت
جدیـد را از النـچ کـردن آن تا جذب سـرمایه و ...از
نزدیـک تجربـه کنند 
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نخبگان در سال جدید
 مهدی استاداحمد

برنامهریــزی و پیشبینــی در زندگــی نخبــگان
و مــا معمولیهــا دو مقولــ ه مهمانــد .امــا چــون
برنامهریــزی خیلــی ســخت اســت و حــال
نمیدهــد ،در ایــن مطلــب بــه پیشبینــی
میپردازیــم .چــون هــم راحــت اســت هــم حــال
میدهــد .در ادامــه ،پیشبینــی اینجانــب از
اتفاقــات ســال جدیــد نخبــگان را خواهیــد خواند.
ایــن پیشبینــی بــر اســاس ماههــای ســال تهیــه
و تنظیــم شــده و از لحــاظ علمــی در خاورمیانــه
بینظیــر یــا دســتکم کمنظیــر اســت .ضمــن
تبریــک بابــت ایــن موفقیــت بــه خــودم ،شــما را

 92سرآمد /شماره سیوچهارم /نوروز نود و شش

بــرای خوانــدن ادام ـ ه مطلــب تشــویق میکنــم.

فروردین

مــاه فروردیــن برای نخبــگان به دو بخش تقســیم
خواهــد شــد .مثــل هــر ســال ،نخبــگان دو هفتـه
اول را بــه دیدوبازدیدهــای فامیلــی میپردازنــد
کــه بــرای نخبــگان خیلــی کالفهکننــده اســت.
دو هفت ـ ه دوم نخبــگان نیــز بــه دیدوبازدیدهــای
ســال نــو بــا مدیــران و مســئوالن خواهد گذشــت،
کــه ایــن نــوع دیدوبازدیدهــا نیــز بــرای نخبــگان
خیلــی کالفهکننــده اســت.

اردیبهشت

در اردیبهشــت نخبــگان بــه دو قســمت تقســیم
میشــوند .نخبــگان شــیرازی و نخبــگان
غیرشــیرازی .نخبگان شــیرازی در ماه اردیبهشــت
بــه اســتراحت و ســرودن بهاریــه میپردازنــد
و از زیباییهــای شــیراز بــا شــیواترین بیــان و
بلیغتریــن اســتعارهها میســرایند .در همیــن
راســتا ر.ک دیــوان حافــظ و غزلیــات ســعدی کــه
هــر دو عزیــز یادشــده از نخبــگان شــیرازیاند.
دربــاره فعالیتهــای نخبــگان غیرشــیرازی در
اردیبهشــت پیشبینــی خاصــی در دســترس
نیســت.

خرداد

مــاه خــرداد بــرای نخبــگان مــاه خیلــی
هیجانانگیــزی اســت .در خــرداد از نخبــگان
در ســمینارها و همایشهــای مختلفــی دعــوت
خواهــد شــد .در ایــن مــاه نخبــگان قــدر
میبیننــد و بــر صــدر مینشــینند ،چراکــه قــرار
فصــل
اســت انتخابــات برگــزار شــود و فصــل،
ِ

نامزدبــازی سیاســی و برهکشــان نخبــگان اســت.

تیر

قبــل از هــر صحبتــی دربــاره آنچــه نخبــگان
در تیرمــاه انجــام خواهنــد داد ،ذکــر ایــن نکتــه
بــه نظــر ضــروری میرســد کــه انتخابــات
 96در اردیبهشــت مــاه برگــزار خواهــد شــد،
امــا بــهمنظــور جلوگیــری از مخــدوش شــدن
ـی اینجانــب ،در ایــن مطلــب ،انتخابــات
پیشبینـ ِ
در خــرداد مــاه برگــزار شــد .بــا ایــن حســاب
ســوژه ســرگرمی نخبــگان در تیــر مــاه مشــخص
کــردن
شــد .تیــر مــا ِه نخبــگان بــه مســخره
ِ
پیشبینــی اینجانــب در شــبکههای اجتماعــی
خواهــد گذشــت .از طرفــی بــا ایــن حســاب
فعالیــت نخبــگان غیرشــیرازی در اردیبهشــت نیز
مشــخص شــد .آنهــا قــدر خواهنــد دیــد و بــر
صــدر خواهنــد نشســت ،چراکــه ایــن مــاه فصــل
انتخابــات اســت.

مرداد

اتفاقــی کــه در مــرداد مــاه بــرای نخبــگان خواهــد

سرآمد /شماره سیوچهارم /نوروز نود و شش 93

افتــاد ،درواقــع از تیــر شــروع میشــود .امــا بــه
دلیــل طوالنــی شــدن مقولــ ه مخــدوش شــدن
پیشبینــی اینجانــب ،توضیــح آن بــه مــرداد
مــاه موکــول شــد .نخبــگان در مــاه تیــر دســت
بــه شــادی ملــی خواهنــد زد ،چراکــه مــدارس و
دانشــگاهها تعطیــل میشــود و نخبــگان ســه
مــاه بــه کارهایشــان میرســند .یعنــی ســه مــا ِه
تیــر و مــرداد و شــهریور.

شهریور

پیشبینــی زندگــی نخبــگان در مــاه شــهریور،
در بخــش قبلــی اتفــاق افتــاد .همانطــور کــه
مالحظــه کردیــد ،پیشبینــی ماههــای تیــر و
مــرداد و شــهریور در مــاه مــرداد تجمیــع شــد و
بــه اطــاع شــما خواننــده گرامــی رســید.

مهر

در مــاه مهــر نخبــگان دوبــاره بــه مــدارس و
دانشــگاهها بــر خواهنــد گشــت .در ایــن مــاه،
نخبــگان بــه همــکاران خــود بــا شــادی و ســرور
ســام خواهنــد کــرد و بــا شــوق و اشــتیاق بــرای
رســیدن به تعطیــات نــوروز روزشــماری خواهند
کــرد.

آبان

مــاه آبــان مــاه دانشآمــوزان اســت .در ایــن
نخبــگان صاحبمیــز روز دانشآمــوز را بــه
مــاه
ِ
دانشآمــوزان تبریــک میگوینــد و کلــی وعــده
بــه دانشآمــوزان میدهنــد کــه ایــن کار هــم
بــرای دانشآمــوزان ،هــم بــرای نخبــگان بســیار
شــیرین و لذتبخــش اســت.

آذر

مــاه آذر مــاه دانشــجویان اســت .در ایــن مــاه
نخبــگان صاحبمیــز روز دانشــجو را بــه
ِ
دانشــجویان تبریــک میگوینــد و کلــی وعــده بــه
دانشــجویان میدهنــد کــه ایــن کار هــم بــرای
دانشــجویان ،هــم بــرای نخبــگان بســیار شــیرین
و لذتبخــش اســت.
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دی

در مــاه دی  96نخبــگان بــا یــادآوری حادثــ ه
پالســکو ،از مســئوالن میخواهنــد کــه فکــری
بــه حــال مقاومســازی ســاختمانها بکننــد.
در همیــن راســتا نخبــگان بــه ایــن نکتــه اشــاره
خواهنــد کــرد که در تهــران فقط  120ســاختمان
اســتاندارد از لحــاظ اســتحکام وجــود دارد .البتــه
نخبــگان پــس از مطــرح کــردن ایــن موضــوع،
جــواب خواهنــد شــنید کــه ایــن آمــار مربــوط به
ســال گذشــته اســت و اکنــون از درج ـ ه اعتبــار
ســاقط اســت و شــما کــه نمیدانیــد ،چــرا الکــی
حــرف میزنیــد .درواقــع در ایــن مــاه نخبــگان
بدجــوری ضایــع میشــوند.

بهمن

در مــاه بهمــن نخبــگان خــود را بــرای انجــام امور
شــب عیــد آمــاده میکننــد و ســعی میکننــد
تــا جایــی کــه میتواننــد ،کارهــای شــب
عیدشــان را انجــام دهنــد.

اسفند

در ایــن مــاه نخبــگان بــا خیــال راحــت از اینکــه
ب عیدشــان را انجــام دادهانــد ،دنبــال
کارهــای شـ 
وصــول طلبهایشــان میرونــد .البتــه کلمــه
میرونــد کلم ـ ه دقیقــی بــرای ایــن کار نیســت.
بلکــه کلمـ ه میدونــد ممکــن اســت بــه واقعیــت
نزدیکتــر باشــد .اکنــون کــه مــن ایــن مطلــب
را مینویســم ،اســفند مــاه  95اســت و از همیــن
نکتــه معلــوم میشــود کــه مــن یــک نخبــه
نیســتم ،چراکــه اگــر نخبــه بــودم ،االن بــه جــای
نشســتن پــای لپتــاپ و تایــپ ایــن کلمــات،
میرفتــم دنبــال وصــول طلبهایــم از جاهــای
مختلفــی کــه در طول ســال برایشــان کار کــردهام
و حقالزحمــهام را ندادهانــد ،میدویــدم .البتــه
همیــن االن هــم دیــر نیســت .ماهــی را هــر وقــت
از آب بگیــری ،تــازه اســت.
در پایــان ایــن مطلــب توصیــه میشــود بــه
منظــور رعایــت اصــول بهداشــتی و انســانی،
بــرای ســفره هفتســین از ماهــی قرمــز اســتفاده
نشــود .

یادداشت

چالشها و موانع تفکر
جر�ن معماری ب ز
س� در یا�ان
و ی

زمین و چرخ و دریا را بگردان
 علی رنجیپور 
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اســامی پیــش از مفاهیــم وارد جغرافیــای ایــران
میشــوند؛ از مدرنیتــه و مظاهــر مدرنیســم
گرفتــه ،تــا انقالبهــای تــازهای کــه طــی
 50ســال گذشــته دنیــای جدیــد را در آســتانه
هــزاره ســوم دســتخوش تحــوالت بنیادیــن
کردنــد .الاقــل طی 150 ،100ســال ســردرگمی
تاریخــی و اجتماعــی ایرانــی ،بیشــتر ســهم مــا
از مفاهیــم وارداتــی چیــزی جــز مغازلــه بــا
عناویــن پرطمطــراق نبــوده؛ چنانکــه در
ظاهــر ،ســخت مشــغول اس ـمها ماندهایــم ،امــا
در باطــن در منجــاب بالتکلیفــی و آشــفتگی
فــرو میرویــم و هــر چــه بیشــتر بــه ایــن
اســامی و عناویــن رجــوع میکنیــم ،بیشــتر و
بیشــتر فــرو میرویــم.
از مقدمــه بگذریــم و برویــم ســر اصــل مطلــب
کــه اصــا تفکر ســبز و معماری ســبز چیســت؟
و دربــاره ایــن ســوال کمــی واقعگرایانــه تامــل
کنیــم کــه چــه موانعــی پیــش روی ایــن تفکــر
قــرار دارد؟

تفکر سبز و معامری سبز چیست

طرفــداران تفکــر ســبز معتقدنــد کــه نــوع
نگاهشــان بــه جهــان ،جهانبینــی غالــب
در دنیــای پیــش روی ماســت و همانطــور
کــه قرنهــای نوزدهــم و بیســتم دنیــا در
ســاخت تفکــر مــدرن گذشــت ،قــرن پیــش
رو و چهبســا قرنهــای آینــده بــر مــداری
دیگــر خواهنــد چرخیــد .بــه گمــان ایشــان
بالیــای طبیعــی و وقایعــی کــه در ســالهای
پایانــی قــرن بیســتم در گوشــه و کنــار
جهــان رخ دادنــد و هشــدارهای روزافــزون
دانشــمندان دربــاره گــرم شــدن زمیــن و
نزدیــک شــدن بــه نقطــه تالشــی ایــن نــوع
حیــات روی کــره خاکــی ،نشــانهای اســت از
اینکــه نــه زمیــن و نــه زمــان دیگــر ظرفیــت
مداخلــه برتریجویانــه بشــر دو پــا را نــدارد.
ماجــرا اصــا شــوخی نیســت .ربطــی هــم بــه
ژســتهای اخالقگرایانــه روشــنفکران بــه
بنبسترســیده پســتمدرن و طرفــداران
دگراندیــش محیــط زیســت نــدارد .یعنــی
 96سرآمد /شماره سیوچهارم /نوروز نود و شش

نبایــد محــدود بــه اینهــا باشــد .مســئله
ارتباطــی مســتقیم بــا آینــده حیــات روی
زمیــن دارد .حیــات همــه انســانها؛ چــپ و
راســت ،ســرمایهدار و سوسیالیســت ،مــدرن و
پســتمدرن ،فقیــر و غنــی.
کســی تردیــدی در لــزوم بازنگــری در وضــع
موجــود و چارهجویــی بــرای رفــع خطــر
–یــا الاقــل بــه تاخیــر انداختــن آن -نــدارد .از
نیمــه دوم قــرن گذشــته بحــث اصــاح وضــع
موجــود در ممالــک مترقــی جهــان مطــرح شــد
و حرکتهــای اصالحــی در گوشــه و کنــار
دنیــا –چــه در قالــب حرکتهــای اجتماعــی و
سیاســی -و چــه در قالــب اصالحــات در نظــام
توســعه بــه جریــان افتادنــد .احــزاب ســبز در
مناســبات سیاســی کشــورهای پیشــرفته ،بــا
ارائــه برنام ـ ه زیس ـتمحیطی و محــدود کــردن
فعالیتهــای مخــرب بــه قــدرت رســیدند
و واژههایــی مثــل پایــداری ()Sustanable
تبدیــل بــه مصطلحتریــن واژههــای کاربــردی
در انــواع و اقســام فراینــد توســعه در جهــان
شــد .همــه بــا نگاهــی خــاص بــه مســئله
انــرژی نــگاه میکردنــد؛ درســت بــا همــان
حساســیتی کــه اواخــر قــرن نوزدهــم بــه انرژی
نــگاه میکردنــد .اینبــار امــا مســئله فــرق
میکــرد .همــه بــا جدیتــی وصفناپذیــر در
جس ـتوجوی راههایــی بــرای ذخیــره و حفــظ
انــرژی و احیان ـاً تولیــد انــرژی از منابــع پــاک
شــدند و تــا جایــی کــه توانســتند ،بــر طبــل
ابزارهــا و تکنیکهــای پیشــرفته بــرای کاهــش
زیانهــای زیســتمحیطی کوفتنــد و ...امــا
آیــا همــه چیــز در دایــره تفکــر ســبز محــدود
بــه همیــن اســت؟ آیــا دامنــه مداخــات انســان
محــدود بــه همیــن موضوعاتــی مثــل مصــرف
انــرژی و حفــظ منابــع طبیعــی اســت؟
پاســخ نظریهپــردازان تفکــر ســبز بــه ایــن
ســوالها منفــی اســت .اتفاقــا آنهــا معتقدنــد
ایــن مســائل دمدســتیترین موضوعاتیانــد
کــه در آســتانه و در متــن بحــران طبیعــی
زمیــن بــه ذهــن کســی خطــور میکنــد؛
انــگار کــه کار از کار گذشــته و حرکتهــای

اصالحــی دیگــر چنــدان فایــدهای نــدارد .البتــه
حتــی تندروتریــن ســبزها هــم مخالفتــی بــا
ایــن اقدامــات ندارنــد و اقدامــات اصالحــی را
ســتایش میکننــد ،امــا معتقدنــد کــه اکنــون
وقــت آن رســیده کــه انســان چشــمها را
بشــوید و جــور دیگــری بــه خــود و نســبتش
بــا زمیــن نــگاه کنــد.
بــه گمــان اینهــا نــگاه محافظهکارانــه بــه
مقوالتــی مثــل انــرژی و حفــظ منابــع طبیعــی
در ادامــه همــان تفکــر مــدرن اســت؛ تفکــری
کــه میخواهــد بــر جهان–ازجملــه بــر زمیــن-
مســلط شــود و همــه چیــز را تحــت ســیطره
نفــوذ خــود دربیــاورد .حتــی گاهــی بــا عینــک
بدبینــی پایــداری را آخریــن راهحــل نظــام
ســرمایهداری بــرای حفــظ موقعیــت خــود
میداننــد و اینطــور تفســیر میکننــد کــه
اگــر مســئله محدودیــت منابــع انــرژی وجــود
نداشــت و رقابــت بــرای کســب منابــع گاز و
نفــت و اورانیــوم اینقــدر جــدی نمیشــد،
نظامهــای مقتــدر ســرمایهدار نیمنگاهــی
هــم بــه مســائلی چــون انرژیهــای پــاک
و روشهــای اســتفاده پایــدار از انــرژی
نمیانداختنــد .مســئله ســرمایهداری کســب
ســود و منفعــت بیشــتر از هــر طریــق اســت،
اگــر در زمــان مــا ،پایــداری پرطرفــدار شــده،
چــرا ســرمایهداری از ایــن نمــد کالهــی بــرای
خــود نبافــد؟
امــا تفکــر ســبز چیســت و چــه نســخهای بــرای
معمــاری –کــه میتــوان آن را نمــادی برســاخته
از ایــن نــوع تفکــر دانســت -میپیچــد؟
فرهــاد احمــدی در گفتوگویــی مبانــی تفکــر
ســبز را چنیــن تشــریح میکنــد« :ســبزها،
از موضــع روشــنفکرانه و بــا تفکــرات عمدتــا
چــپ و از موضــع منتقدانــه ،مبانــی مدرنیســم
و نظــام ســرمایهداری را زیــر ســوال میبرنــد
و از اســاس ،مفهــوم توســعه را بــه چالــش
میکشــند .میتــوان رد اینهــا را خیلــی
کمرنــگ در گروههــای روشــنفکری دهــه
 70در دانشــگاهها و بعضــا مجامــع سیاســی
اروپایــی دیــد کــه بهتدریــج پررنــگ میشــوند

و در ســالهای بعــد بــه صــورت جــدی
اعتراضهایــی را علیــه مدرنیســم ،در قالــب
گروههــای ساختارشــکن در اروپــا و آمریــکا
ســازماندهی میکننــد و ســوالهای فلســفی
زیــادی در مــورد دالیــل و میزان دخالت انســان
در طبیعــت و جهــان مطــرح میکننــد .مثــا
میپرســند کــه چــرا مــا بایــد اصــا ســاختمان
بســازیم ،یــا ســوالهایی از ایــن دســت دربــاره
تهیــه غــذا و پوشــش و حتــی بــاال بــردن
کیفیــت زندگــی انســانی ...مــن بــاور دارم ایــن
طــرز تفکــر میتوانــد اندیشــه غالــب جهــان
کنونــی مــا شــود .یکــی از مشــکالت پایــداری،
نــگاه ســرمایهمدارانه بــه همــه چیــز اســت.
میخواهنــد از همــه فرصتهــا اســتفاده
انتفاعــی کننــد .صحبــت الگــو و اســتاندارد در
پایــداری میکننــد و ایــن اســتاندارد را بــه
ابــزاری بــرای مصرفگرایــی بیشــتر تبدیــل
میکننــد .امــا در تفکــر ســبز ،موضــوع
بهمراتــب روش ـنتر اســت .شــما حتــی اگــر در
برابــر کســی کــه اطــاع زیــادی هــم در مــورد
بحرانهــای محیطــی نــدارد ،از واژه ســبز
اســتفاده کنیــد ،بهراحتــی متوجــه منظــور
شــما از برقــراری نوعــی نســبت بــا طبیعــت
میشــود .امــا وقتــی دربــاره تفکــر پایــداری یــا
معمــاری پایــدار صحبــت میکنیــد ،بــا نوعــی
پیچیدگــی کالمــی هــم مواجــه هســتیم کــه
درکــش بــرای مــردم عــادی ســخت اســت...
معمــاری و تفکــر ســبز الگوهــای بشــری را
مــورد تردیــد قــرار میدهــد و خیلیهــا را
رد میکنــد .نمیشــود ایــن نــوع از معمــاری
را بــا راهکاری مثــل دوجــداره کــردن پنجرههــا
راضــی کــرد .بحــث اینجــا اصــا ایــن نیســت
کــه ســاختمان را چگونــه بســازیم و بــه محیــط
چــه چیزهایــی بیفزاییــم تــا کامــل شــود،
بلکــه بحــث در ایــن اســت کــه چگونــه از
تصمیمهــای مخــرب خــود در محیــط بکاهیــم
و روزنــه امیــدی بــرای آینــدگان ایجــاد کنیــم.
ســوال ایــن اســت کــه آیــا ســاختمان بســازیم
یــا نســازیم؟»
اینطــور بــه نظــر میرســد تناقــض غریــب
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معمــاری و نســاختن یکــی از کلیدواژههــای
مهــم در تفکــر ســبز اســت .بــرای روشــنتر
شــدن موضــوع بایــد مــروری مفصــل بــر
تجربههــای معمــاران آوانــگارد در ایــن زمینــه
داشــت و دیــد کــه چطــور میتواننــد از دل
ایــن پارادوکــس مصادیــق عینــی بیــرون
بکشــند .ایــن کار از حوصلــه ایــن مقالــه خــارج
اســت و احتمــاال اشــاراتی در ایــن مــورد در
ســایر مطالــب ایــن ویژهنامــه وجــود دارد.
بحــث مــا اینجــا آسیبشناســی و مــرور
موانعــی اســت کــه پیــش روی تفکــر ســبز در
ایــران وجــود دارد.

چالشهای ایرانی

پاراگــراف اول ایــن مقالــه خــود مقدمـهای برای
آسیبشناســی بــود؛ در شــرح اینکــه مفاهیــم
نصــف و نیمــه در حــد واژههــا بــه جغرافیــای
ایــران میرســند .امــا ســوای ایــن نقــد اساســی
کــه در همــه شــئون وارد اســت ،چالشهــا و
آســیبهایی دیگــر هــم در مملکــت مــا وجــود
دارد کــه موضــوع را پیچیــده میکننــد؛
پیچیدهتــر از خــود مفهــوم تفکــر و معمــاری
ســبز.
مهمتریــن مانعــی کــه ســر راه تفکــر و
معمــاری ســبز قــرار دارد ،بســتر لمیــزرع
ایــران اســت کــه در ســبزترین فصــول تاریــخ
بشــر هــم ســبزی بــه خــود ندیــده.
معمــاری ســبز کــه جــای خــود دارد ،همیــن
امــروز کســی کــه بخواهــد در زمینــه معمــاری
در ســطوح متعــارف فعالیــت کنــد ،بایــد پــی
سرشــاخ شــدن اژدهــای هفتســر بــورژوازی
مســتغالت را بــه تنــش بمالــد .مملکــت مــا
بــه تعبیــری تنهــا کشــوری اســت در جهــان
کــه در آن خانــه را نــه بــرای زندگــی ،بلکــه
صرف ـاً بــرای کســب ســود و منعــت میســازند.
البتــه بــورژوازی مســتغالت در همــه جــای
دنیــا بــرای کســب ســود و منفعــت خانــه
میســازد ،بــا ایــن نظــام کــه هــر چــه خانــه
بــرای زندگــی مناس ـبتر و باکیفیتتــر باشــد،
ســودومنفعت هــم بیشــتر اســت .در ایــران امــا
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ســود و منفعــت از ساختوســاز هیــچ دخلــی
بــه کیفیــت نــدارد .یــک ســاختمان اگــر 10
ســال هــم از آن اســتفاده نشــود و خالــی بمانــد
و خــاک بخــورد ،بــاز هــم کارکــرد اقتصــادی
خــود را دارد .امــا در ســایر نقــاط دنیــا منفعــت
ســرمایهگذاری ساختمانســازان بــه اســتقبال
مــردم از خانههایــی اســت کــه ســاختهاند.
کمــال اطهــاری ایــن نــوع نظــام ســرمایهگذاری
در حــوزه ساختوســاز را نتیجــه بــورژوازی
کجکارکــرد ( )Dysfunctionalمینامــد کــه
حیاتــش بیــش از هــر عنصــر دیگــری مدیــون
و مرهــون رانــت اســت .او در تحلیلــی تاریخــی
از بــورژوازی مســتغالت در ایــران ،پــس از
تجربههــای موفــق ولــی نیمهتمــام دهــه
 50در جریــان ساختوســازهای مــدرن در
پایتخــت  ،شــکلگیری ایــن مــدل عجیــب
و غریــب از بســاز و بفروشــی را مربــوط بــه
دهــه  70و آغــاز رونــد توســعه عمــودی
بیدروپیکــر پایتخــت میدانــد؛ رونــدی کــه
تــا امــروز ابعــادی پیچیدهتــر یافتــه و تقریبــا
مهارنشــدنی بــه نظــر میرســد.
در ایــن وضعیــت کــه حتــی ســیمان و ماســه و
تیرآهــن بــرای ساختوســاز عناصــر مزاحمــی
بــه شــمار میرونــد کــه از ســر ناچــاری بایــد
از آنهــا اســتفاده کــرد ،طبیعــی اســت کــه
معمــاری امــری زایــد و لوکــس و تجمالتــی
بــه نظــر برســد کــه فقــط در مــوارد خــاص،
بــرای محلههــای خــاص ،بــرای طبقــه خــاص
و از ســوی افــراد خــاص بهعنــوان کاالیــی
اضافــه منضــم بــه ســاختمان میشــود .وقتــی
اصــل معمــاری حتــی گرایشهــای مــدرن
و ازمدافتــاده آن ،کــه طرفــداران تفکــر و
معمــاری ســبز آن را نقــد میکننــد -چنیــن
وضعیتــی دارد ،بــه طریــق اولــی نگرشهــای
آوانــگارد نســبت بــه معمــاری هــم محلــی از
اعــراب نخواهنــد داشــت .وقتــی مناســبات
پیشپاافتــاده و مبتــذل اقتصــادی -کــه
متاســفانه گفتمــان غالــب اقتصــادی و
اجتماعــی ایــران امــروز اســت -بــر همه شــئون
ساختوســاز –وچــه بســا همــه شــئون زندگــی

مــا -غلبــه دارد ،چگونــه میتــوان صحبــت
از ایــن کــرد کــه «حــال زمیــن مــا خــوب
ت غیرمســئوالنهمان بــه
نیســت و از مداخــا 
تنــگ آمــده ،بایــد وضــع موجــود را نقــد کــرد،
رفتارهایمــان را بــه چالــش کشــید و »...بــه
یکــی از بســاز و بفروشهــای محتــرم کــه
مثــل مــور و ملــخ زیــاد شــدهاند ،ایــن جملــه
را بگوییــد و ببینیــد چطــور نگاهتــان خواهنــد
کــرد؟
مگــر نــه اینکــه میگوینــد دنیــای امــروز
ســاحت تفکــر ســبز اســت و تفکــر ســبز تنهــا
ســبکی از اندیشــیدن و زندگــی کــردن اســت
کــه در ایــن ظــرف زمانــی میگنجــد .از ســوی
دیگــر صحبــت نظریهپــردازان منتقــد وضــع
موجــود محدودیتهــای زمانــی اســت کــه
نگــران هشــدار میدهنــد کــه اگــر تغییــری
شــگرف و ســریع پیــش نیایــد ،عنقریــب
اســت کــه تومــار زمیــن –زمیــن انســانها-
بــرای همیشــه در هــم بپیچــد .پــس یکــی
از ابــزار ســبز ،هشــدار بــه غافــان اســت،
امــا چطــور میتــوان بــه مردمــی کــه حتــی
وقعــی بــه خطــر روزمــرهای چــون زلزلــه
نمیگذارنــد ،هشــدار داد کــه عنقریــب اســت
جهــان زیــر و زبــر شــود .مثــل معروفــی اســت
کــه میگویــد :کســی را کــه خــواب اســت
میتــوان بیــدار کــرد ،امــا آن را کــه خــود را
بــه خــواب میزنــد ،هرگــز.

راه چاره؟

بــا همــه ایــن حرفهــا ،خیلــی از طرفــداران
تفکــر ســبز ناامیدانــه بــه ایــن وضــع نــگاه
نمیکننــد .آش البتــه همیــن قــدر شــور
اســت و عرصــه بــرای پایتخــت و شــهرهایی
کــه تکثیــر تاســفبرانگیز پایتختانــد بســی
تنــگ .امــا وســعت ســرزمین ایــران آنقــدر زیاد
اســت کــه فرصــت در آن بــرای اصحــاب معرفت
فراهــم باشــد .هنــوز میتــوان نقاطــی بکــر و
دســتنخورده را یافــت کــه بســتری مناســب،
امــا خیلــی کوچــک بــرای تجربههــای نــو و
ســبز باشــند .هنــوز در روســتاهایی دورافتــاده

میتــوان خطــوط کمرنگــی از الگوهــای کهــن
و پایــدار زیســتی یافــت کــه لطــف ایــن خطوط
همیــن اســت کــه میتواننــد دســتمایههایی
بــرای رســیدن بــه ایدههــای نــاب در حــوزه
معمــاری ســبز باشــند.
امــروز هســتند انگشتشــمار کســانی کــه
ایدههــای بلندپروازانهشــان را در زمینــه تفکــر
ســبز در خلــوت روســتاهای دورافتــاده دنبــال
میکننــد و بــه دنبــال ایجــاد موقعیــت پایــدار
در پشــت کوههــا کشــف و شــهود میکننــد.
بــا امیــدواری هــم ایــن کار را میکننــد و دل
بــه ایــن بســتهاند کــه
کارهایشــان مقدمــهای
باشــد بــر روزگاری بهتــر .مهمترین مانعی
خــدا کنــد اینگونــه که سر راه
باشــد.
تفکر و معماری
فقــط میمانــد اینکــه سبز قرار دارد،
میگوینــد آفتــاب داغ بستر لمیزرع
بیابانهــا آدم را دچــار ایران است که
مالیخولیــا
میکنــد .در سبزترین
دنیــا
از
دســت
ســالک
فصول تاریخ
بایــد
ســبز
تفکــر
شســته
بشر هم سبزی
باشــد
جمــع
حواســش
به خود ندیده
مبــادا در دام مالیخولیــا
بیفتــد و کارش بــه
عالــم هپــروت انتــزاع از جزئیتریــن امــور و
عناصــر طبیعــت بکشــد .دیدهایــد آدمهــای
عالفــی را کــه بیاعتنــا بــه زمیــن و زمــان و
محیــط ،از ســر بـیکاری بــا چــوب بــه مورچــه
ور میرونــد و از دســت و پــای حشــرات
میکروســکوپی و ویروسهــا انتزاعــات عجیــب
و غریــب میکننــد .بــاور کنیــد مســئله اصــا
شــوخی نیســت ،اتفاقــا خیلــی هــم جــدی
اســت و جــای هشــدار دارد .همیــن االن
در –مثــا -بهتریــن دانشــکده معمــاری ایــران
تحــت عنــوان معمــاری ســبز ،تعــدادی اســتاد
و دانشــجو پشــت میکروســکوپ نشســتهاند
و از ســاختار بــدن ویروسهــا و قارچهــای
فــوق میکروســکوپی و فیتوپالنکتونهــا بــرای
طراحــی معمــاری ســبز ایــده برمیدارنــد .
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میراث فرهنگی
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ارمغان همزیستی و همبستگی
 آنا رفیعی

بســیاری از میــراث فرهنگــی و طبیعــی کشــورها
قبــل از پیدایــش و تفکیــک مرزهــای سیاســی بــه
وجــود آمدهانــد و جداســازی آنهــا بــه دلیــل
مرزبندیهــای امــروزی کاری اشــتباه و بیهــوده
اســت .اینکــه ایرانیــان ســاز تــار را تنهــا متعلــق
بــه خــود بداننــد ،یــا آذربایجانیهــا ورزش چــوگان،
یــا ترکهــا رقــص ســماع را تنهــا میــراث خــود
بداننــد ،غیرممکــن اســت .فرهنگهــا و آیینهــا
بــدون توجــه بــه مرزهــای جغرافیایــی ســینه
بــه ســینه از نســلی بــه نســلی دیگــر منتقــل
میشــوند و بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــا ســفر
بــه کشــورهای همســایه ردی از میــراث و فرهنــگ
خــود را همــواره مییابیــم.
بعــد از جنــگ جهانــی دوم ،اروپــا بــه ســمت
کمرنــگ کــردن و محــو کــردن مرزهــای سیاســی
بیــن کشــورها در ایــن قــاره قــدم برداشــت تــا
نزدیکــی و انــس بیــن ملتهــا را ایجــاد کنــد و
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جلــوی هــر جنــگ دیگــری را از ایــن طریــق بگیرد.
معاهــده میــراث جهانــی هــم در همیــن راســتا در
ســال  1972در یونســکو بــه تصویــب رســید تــا
آثــاری کــه منحصربهفــرد و دارای مولفههــای
جهانشــمول هســتند ،نگــهداری شــده و بــه
جهانیــان معرفــی شــوند .بــر پایــه ایــن معاهــده
هــر ســاله کشــورهای عضــو یــک تــا دو اثــر را
میتواننــد در میــراث جهانــی بــه ثبــت برســانند.
در دهــه اخیــر یونســکو همــواره بیشــتر ســعی
کــرده اســت کشــورها را بــه ســمت ثبــت میــراث
مشترکشــان تشــویق کنــد ،بهخاطــر آنکه فلســفه
یونســکو اساســا ترویــج کار فرهنگــی و تقــارب و
پیونــد فرهنگهــا و ملتهاســت.
در ســالهای اخیــر میــراث ارزشــمندی بــه
صــورت مشــترک بیــن کشــورها بــه ثبــت رســیده
کــه نشــاندهنده وابســتگی ملتهــا بــه یکدیگــر
اســت ،فــارغ از هرگونــه مرزبندیهــای سیاســی،

جغرافیایــی و مذهبــی« .کاپــاک نــان ،سیســتم
راهســازی آنــد» شــامل مســیر تاریخــی بالغ بــر 30
هــزار کیلومتــر متعلــق بــه اقــوام اینــکا اســت کــه
شــش کشــور بولیــوی ،آرژانتیــن ،شــیلی ،کلمبیــا،
اکــوادور و پــرو را بــه یکدیگــر متصــل میکنــد .این
مســیر یــک شــبکه جــادهای گســترده ارتباطــی،
تجــاری و دفاعــی اســت کــه قلههــای پوشــیده از
بــرف رشــته کــوه آند بــا ارتفاع بیــش از شــش هزار
متــر را بــه ســاحل ،جنگلهــای بارانــی ،درههــای
حاصلخیــز و بیابانهــای مطلــق متصــل میکــرده
اســت« .جــاده ابریشــم» نیــز از مهمتریــن راههــای
ارتباطــی و تجــاری دنیــا بــوده کــه قرنهــا منجــر
بــه اتصــال جهــان شــرق و غــرب بــا یکدیگــر
میشــده اســت .کشــورهای قرقیزســتان ،چیــن و
قزاقســتان بخشــی از جــاده ابریشــم با مســافت پنج
هــزار کیلومتــر را کــه از چیــن تــا آســیای مرکــزی
ادامــه داشــته ،بهعنــوان میــراث فرهنگــی مشــترک
در فهرســت میــراث جهانــی بــه ثبــت رســاندهاند.
ایــن جــاده نقــش مهمــی در انتقــال انــواع مبانــی
مذهبــی ،سیاســی و فرهنگــی در ادوار مختلــف
تاریخــی داشــته و بخشــی از مســیر باســتانی اســت
کــه از قــرن دوم پیــش از میــاد شــکل گرفتــه و
تــا قــرن  16میــادی اســتفاده میشــده اســت .از
طــرف دیگــر کشــورهای تاجیکســتان و ازبکســتان
نیــز بخــش دیگــری از جــاده ابریشــم واقــع در
مســیر پنجکنــت ،ســمرقند و پوینکــت را بــرای
ثبــت در فهرســت جهانــی ارائــه دادهانــد کــه البتــه
جــای ایــران در ایــن پرونــده خالــی اســت.
«نــوروز» یکــی از قدیمیتریــن میــراث معنــوی
بشــری اســت کــه در یونســکو بــه نــام ایــران و
 12کشــور دیگــر ثبــت شــده اســت .افغانســتان،
آذربایجان ،هند ،پاکســتان ،قرقیزســتان ،قزاقســتان،
تاجیکســتان ،ازبکســتان ،ترکمنســتان ،ترکیــه
و عــراق کشــورهایی هســتند کــه همــراه ایــران
آغــاز بهــار را بــا ســنتهایی کموبیــش شــبیه
هــم جشــن میگیرنــد و ایــن میــراث معنــوی
را همچنــان زنــده نگــه داشــتهاند .ایــن تعــداد
کشــور در اشــتراک یــک میــراث معنــوی پدیــدهای
منحصربهفــرد اســت و همیــن امــر نیــز باعــث شــد
کــه در ســال  1388مجمــع عمومــی ســازمان ملل

روز  21مــاه مــارس را بهعنــوان روز جهانــی عیــد
نــوروز بــه رســمیت بشناســد و آن را در تقویــم
خــود جــای دهــد .نــوروز مجموعــهای گســترده
از آیینهــا و باورداشــتهای گوناگــون همچــون
بازیهــا و نمایشخوانیهــای همگانــی ،پاکیزگــی
محیــط زیســت ،درخــتکاری و رســیدگی بــه
آبهــا و گیاهــان ،رقــص و ســاز و ســرودهای آیینی
اســت .مهمتریــن ویژگــی نــوروز در همبســتگی و
همزیســتی همــه مردمــان اســت .مردمانــی کــه بــا
گــرد آمــدن در کنــار یکدیگــر ،شــادی خــود را بــا
هــم تقســیم میکننــد و بــا بوســیدن روی یکدیگر،
از کدورتهــا دوری میجوینــد .نــوروز جشــنی
فراملــی اســت و بــه دلیــل نفــوذ عمیــق خــود در
فرهنــگ و تاریــخ منطقــه میتوانــد عامــل موثــری
در نزدیکــی ملتهــا باشــد .برگــزاری تورهــای
گردشــگری ،جشــنهای مشــترک ،ســمینارها و
جلســات بیــن کشــورها همگــی میتواننــد راههایی
بــرای شــناخت بیشــتر از فرهنــگ و آیینهــای
برگــزاری ایــن جشــن چنــد هــزار ســاله باشــند .و
از همــه مهمتــر ،در منطق ـهای کــه آتــش جنــگ
و کینههــای قومــی و قبیلـهای همــواره برافروختــه
اســت ،تمرکــز بــر چنیــن اشــتراکات فرهنگــی بــه
صلــح و آشــتی ملتهــا بــا وجــود تفاوتهایشــان
کمــک شــایانی خواهــد کــرد .همســایگان ایــران
بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه شــناخت فرهنگــی
یکدیگــر نیــاز دارنــد و میــراث فرهنگــی همچــون
نــوروز بیــش از هــر عامــل دیگــری اشــتراکات
ایــن کشــورها را فــرای هــر مــرزی بــه نمایــش
میگــذارد .هــر چقــدر اشــتراکات فرهنگــی ایــران
بــا ملــل مختلــف بیشــتر باشــد ،نشــاندهنده
فرهنــگ قــوی و تاثیرگــذار آن اســت کــه طــی
قرنهــا بــه جــا مانــده و بــه شــیوههای گوناگــون
خــارج از مرزهــای جغرافیایــی تکثیــر شــده اســت.
ایــران میتوانــد نقشــی کلیــدی در ایجــاد همدلــی
و همــکاری کشــورهای منطقــه ایفا کند .شناســایی
و ارزشگــذاری میــراث مشــترک ،از میــراث طبیعی
گرفتــه چــون جنگلهــای هیرکانــی در شــمال ،تــا
میــراث معنــوی چــون جشـنها و آیینهــای ملــی
و مذهبــی و حتــی غذاهــای مشــترک ،منجــر بــه
نزدیکــی و همدلــی بیــن ملتهــا میشــود.
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«در کلیســای قســطنطنیه نامـهای بــود کــه در
زمــان جشــنها ،آن را در حجــره ویــژهای از
حجرههــای عبــادت بــه نمایــش میگذاشــتند
و از زیبایــی و مالحــت آن در شــگفت
میماندنــد ».ایــن توصیفــی اســت از مرتبــه
خــط چشــمنواز خوشنویــس عظیمالشــأن،
ابــن ُمقلــه ،توســط صاحــب بــن عبــاد ،وزیــر
آلبویــه؛ وزیــری کــه همیشــه کتابخانــهای
ســیار پشــت شــترهایش داشــت تــا در ســفر
و حضــر ،لحظـهای از طلــب علــم غافــل نمانــد.
در بیــت «خــط الوزيــر ابــن مقلــه /بســتان
قلــب و مقلــه» ،خــط ابــن مقلــه وزيــر را بــاغ
چشــم و بوســتان دل خوانــده اســت و ایــن
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ســخنی بــه گــزاف نبــوده ،زیــرا خــط ابــن مقله
تــا ســدهها در زیبایــی ضربالمثــل بــود و
نیکوتریــن خطــوط عالــم شــمرده میشــد،
چنانچــه ســعدی بــه حســن خــط او مثــال
میزنــد و میســراید:
کاش بودی ابن مقله در حیات
تا بمالیدی خطت بر مقلتین
و مقصــود از مقلتیــن در ایــن بیــت کــره چشــم
اســت و خواجــوی کرمانــی میگویــد:
خطی که مردم چشمم نوشته است بر آب
محقق است که او ابن مقله ثانی است
ابــن مقلــه کــه خلعــت وزارت ســه خلیفــه
عباســی را دربــر کشــیده بــود ،صاحــب منصــب

هنرمنــد خطاطــی بــود کــه در اوج رونــق
خطــش ،بــه فرمــان خلیفــه دســت راســتش را
بریدنــد؛ دســتی صاحــب ســبک و زرینپنجــه
را .امــا او قلــم بــه دســت بریــده بســت و
توانســت دگربــاره بــا ممارســتی جانفرســا
چنــان بــه نیکویــی کتابــت کنــد کــه حجتــی
شــد بــر اینکــه هنرمنــد را عــاوه بــر اســتعداد
ذاتــی ،علــو همتــی اســت کــه او را از خــاک بــه
افــاک برمیکشــد.
ابــن مقلــه ،ادیــب ،خوشنویــس ،مبتکــر و
مبــدع خطــوط مختلــف و وزیــر عباســیان کــه
ابــداع و تنظیــم خطــوط شــشگانه و اصــول
دوازدهگانــه خوشنویســی را از بــرکات جــان
هنرمنــد او میداننــد ،بــه قــدوه الکتــاب،
«پیــشگام خوشنویســان» اشــتهار دارد .ابــن
مقلــه در نیمــه دوم قــرن ســوم هجــری در
بیضــای فــارس متولــد شــد .یاقــوت حمــوی،
تاریــخدان قــرن هفتــم ،مینویســد« :نــام
بیضــا تازیشــده کلمــه فارســی « َدر ا ِســفید»
احتمــاال «دژ ســپید» اســت .نــام فارســی آن،
ن َســا ،ن َســایک /ن َســاتک /ن َشــانک بــود ».علــت
نامیــدن شــهر بــه نــام بیضــا ،وجــود دژی از
ســنگ مرمــر در شــهر بــود کــه باعــث شــد
پــس از حملــه اعــراب ،آنهــا ایــن منطقــه را
بیضــا بــه معنــی ســپید بخواننــد.
مقلــه لقــب پــدرش بــه معنــای چشــم یــا
ســیاهی و ســفیدی یــا حدقــه چشــم اســت.
ابوالعبــاس پــدر ابــن مقلــه ،نگارنــدهای
ت بــود کــه در نــگارش صاحــب
چیرهدســ 
ســبک خــاص بــود و در کتابــت قــرآن همتــی
داشــت .ابــن مقلــ ه ابتــدا نــزد پــد ر خویــش
تعلیــم خــط گرفــت و در روش او مهــارت
یافــت ،آنگاه بــه آموختــن زبــان و ادبیــات،
ن ترس ـل
فقــه و تفســیر ،قرائــت و فنونــی چــو 
ت و در هــر شــاخهای بــه
و انشــا همـت گماشـ 
اعلــی درجــه رســید.
اولیــن ســمت دیوانــی ابــن مقلــه گــردآوری
مالیــات اراضــی فــارس بود ،ســپس در دســتگاه
ابــن فــرات کــه از دیوانیــان المقتدرخلیفــه
عباســی بــود ،ســمت دبیــری پیــدا کــرد.

المقتدربــاهلل بــه معنــی «نیرومنــد بــه یــاری
خــدا» خلیفــهای بــود کــه بــا پیگیریهــای
ابــن فــرات ،منصــور حــاج را بــه جــرم
«انالحــق» گفتــن بــه دار آویخــت .ابــن مقلــه
در زمــان وزارت ابــن فــرات ،ارتقــای مقــام
یافــت و بــه ســبب نفــوذش در بــارگاه خلیفــه،
دبیــری مادرالمقتــدر ،فرزنــدان الراضــی و چنــد
صاحبمنصــب دیگــر را برعهــده گرفــت .امــا
پــس از مدتــی بــه ســبب اختــاف وی بــا ابــن
فــرات ،امــوال ابــن مقلــه بــه بهایــی نزدیــک بــه
صدهــزار دینــار مصــادره گشــت و خــود او نیــز
بــه شــیراز تبعیــد شــد .در
پــی چرخــش زمانــه و
بــه دنبــال حوادثــی ابــن پدر ابن مقله،
مقلــه بــه وزارت المقتــدر نگارندهای
ت بود که
برگزیــده شــد و بــه دنبــال چیرهدس 
آن بــرادران و پســران در نگارش صاحب
خــود را در مناصــب سبک خاص بود
دیوانــی گماشــت ،او و در کتابت قرآن
ن
بـــرخالف رویـــه وزیــران همتی داشت .اب 
گذشــته کــه مـــصادره مقله ابتدا نزد پدر
وزیــران قبلــ 
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بـــودند ،بـــرای جلــب
رضایــت عمــوم ،مصــادره
امــوال مــردم را ممنــوع کــرد و در برقــرار
کــردن امنیــت عمومــی کــه از چنــدی پیـــش
مـــختل شــد ه بود ،کوشــید .ایــن عوامــل افزون
بــر سیاســت و کیاســت و هنرمنــدی ابـــن مقله
و خاندانــش ،او را محبــوب عــام و خــاص کــرد
و در ایــن دوره روزبـهروز بــر اقتــدار و اعتبــار و
جــاه و مکنتــش افـــزوده میشــد.
صاحــب قامــوس االعــام میگـــوید کـــ ه او
را باغــی بــوده در نهایــت وســعت ،بــه انــواع
اشــجار و گلهــا آراســته و بــه اقســام پرنــدگان
و درنــدگان مشــحون و از جانــوران صحرایــی و
دریایــی هرچــه در روی زمی ـن یاف ـت میشــد،
در آن بــاغ حاضــر ســاخته بودنــد ک ـ ه بیننــده
از تماشــای آنهــا ســیر نـــمیشد .روزی یکــی
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ن دوان دوان بــه خدمــت وزیــر آمــد
از باغبانــا 
و گفــت بشــارت بــاد کــه مــرغ دریایـی بـا بــاز
صحرایــی جمــع شــد و او فرمان داد هــزار دینار
ن باغبــان انعــام دادنــد .حاضریــن از
طــا بــه آ 
علــو همــت و بخشــایش او در حیــرت ماندنــد.
امــا ایــن دولــت مســتعجل بــود و پــس از آنکه
دو ســال و چهــار مــاه در ســمت وزارت المقتــدر
بــود ،بــرای بــار دوم مــورد مصــادره امــوال قــرار
گرفــت و دوبــاره بــه شــیراز تبعیــد شــد.
بــا شــورش مــردم علیــه المقتــدر و ســرنگونی
او ،القاهربــاهلل کــه در لغــت بــه معنــی «پیــروز
بــه یــاری خــدا » اســت ،بــه خالفــت رســید.
القاهــر دوبــاره ابــن مقلــه را بــه وزارت منصــوب
کــرد .او در ایــن دوره ،مقــام و احترامــی
دوچنــدان یافــت و  9مــاه در کســوت وزارت
قاهــر مشــغول بــه خدمــت بــود ،تــا بــار دگــر
بــر اثــر تندبــاد حــوادث از وزارت معــزول و
خانهنشــین شــد .تــا اینکــه حکومــت القاهــر
نیــز بــر اثــر شــورش مردمــی بــه پایــان رســید،
بدیــن ترتیــب کــه خـــلیفه را از تـــخت بــه زیر
ل کشــیدند و بــه
آوردنــد و در چشــمانش میــ 
زنــدان دربنــدش کردنــد.
ســپس الراضــی بــاهلل بــه معنــی «خشــنود بــه
خــدا» بــه خالفــت رســید .الراضــی نیــز ابــن
مقلــه را بــه وزارت فراخوانــد و ابــن مقلــه مــدت
زمانــی وزارت او را برعهــده داشــت .امــا در ایــن
دوره نیــز بخــت بــا او یــار نبــود و کارهــا بــر
طالــع موافــق نگردیــد و بــه ســبب پــارهای
امــور و ســعایت دشــمنان ،خلیفــه حکــم بــه
قطــع یــد او داد و چنــان شــد کــه دســت
راســت وی را بریدنــد و بــه زندانــش افکندنــد.
الراضــی بالفاصلــه پشــیمان شــد و دســتور بــه
مــداوای وی داد .ابــن مقلــه بــه ثابــت بــن
ســنان ،رئیــس بیمارســتان بغــداد ،کــه معالجــه
او را برعهــده داشــت ،بــه گالیــه و انــدوه گفــت:
«دســتی را کــه خدمــت ســه خلیفــه کــرد و دو
بــار تمــام قــرآن بنوشــت ،چــون دســت دزدان
ببریدنــد».
امــا ابــن مقلــه در بنــد نیــز از پــای ننشســت
و قلــم بــه دســت بریــده بســت و بــا دســت
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دیگــر مــدام تمریــن نــگارش میکــرد ،تــا
خطــش بــدان پایــه از نیکویــی رســید کــه از
نوشــتههای قبلــی بازشــناخته نمیشــد .امــا
ایــن پایمــردی دشــمنان را خــوش نیامــد و
چــون نتوانســتند کلکــش را خامــوش کننــد،
در زنــدان زبانــش را بریدنــد و بــه زندگــی او در
بنــد پایــان دادنــد .از ابیاتــی کــه بــه عربــی در
زنــدان بیــان کــرده بــود ،یکــی ایــن بــود :ديــن
خــود را بــرای آنــان بــه دنيــا فروختــم ،پــس
چــون دينــم از دســت رفــت ،مــرا از دنيــای
خــودم محــروم کردنــد.
پــس از مــرگ ابــن مقلــه ،خطــوط فــراوان وی
را بــه یــک میلیــون و ششــصد هــزار دینــار
فروختنــد.

ابن مقله و کلک خالق

از ابــن مقلــه بهعنــوان اولیــن مبتکــر

خوشنویســی اســامی نــام میبرنــد ،کســی
کــه کتابــت را از فــن بــه هنــر ارتقــا داد و بــا
نــگارش «رســاله فــی علم الخــط و القلــم» راه را
بــرای نــگارش قوانيــن خــط و رس ـمالخطهای
نويــن بعــدی همــوار ســاخت .درواقــع ابــن
مقلــه بــا بررســی و نظــام بخشــیدن بــه
خطــوط مختلــف رایــج در زمــان خــود توانســت
از خــط کوفــی ،شــش خــط عرضــه کنــد کــه
بــه خطــوط اصــول ،یعنــی اصــول خطهــای
متــداول اســامی معــروف شــدند.
بــه ســبب ســختی نــگارش خــط کوفــی،
ابــن مقلــه بــر آن شــد تــا خطــی را از کوفــی
اســتخراج کنــد کــه بهآســانی قابــل تحریــر
باشــد.
او خــط «محقــق» را از کوفــی بــه بنیــان آورد
و «ریحــان» را از محقــق بــه ســامان رســاند.
ســپس «ثلــث» را از خــط ریحــان بیــرون
کشــید و در زمــان المقتــدر عباســی و وزارت
ابــن فــرات بــه ابــداع خــط نســخ کامیــاب
شــد .هرچنــد برخــی معتقدنــد کــه خــط نســخ
پیــش از ابــن مقلــه نیــز وجــود داشــته ،ولــی
مســلم آن اســت کــه او ایــن خــط را بــه اوج و
کمــال رســانید.
در آغــاز ایــن خــط «بدیــع و منســوب» هــم
نامیــده میشــد ،بدیــع بــه ســبب تــازه و نــو
پدیــد بــودن و منســوب بــه ســبب هماهنگــی و
نظــم و تناســب در حــروف و کلمــات.
بــه ســبب ســهولت تحریــر خــط نســخ نســبت
بــه ســایر خطــوط ،ماننــد کوفــی و محقــق و
ریحــان و ثلــث ،مــردم بــه آن اقبــال کردنــد
و ســایر خطــوط مهجــور و متــروک شــدند .و
چــون ایــن خــط ســبب نســخ ســایر خطــوط
شــد ،بــه آن خــط نســخ گفتنــد .اولیــن کتابتــی
کــه بــه خــط نســخ شــد ،قــرآن کریــم بــود و
خــط کوفــی و ریحــان و محقــق را بــر ســر
ســورههای آن قــرار دادنــد .بدیــن ترتیــب از
ســده پنجــم هجــری تاکنــون در کتابــت قــرآن
اغلــب از خــط نســخ اســتفاده شــده اســت .ابــن
مقلــه پــس از نســخ ،خــط «توقیــع» را بــرای
کتابــت ســجالت و خــط «رقــاع» را جهــت

نگاشــتن فرامیــن ایجــاد کــرد.
ابــن مقلــه هــر کــدام از ایــن خطــوط را بــرای
نوشــتن مطلبــی مخصــوص معیــن کــرد؛
خطوطــی کــه وجــه تمایــز آنهــا در اختــاف
شــکل حــروف و کلمــات و همچنیــن نســبت
ســطح و دور در هــر کــدام اســت .اســامی «اقالم
ســته» (خطــوط شــشگانه) ،کــه بهعنــوان
«خطــوط اصــول» نامیــده میشــوند ،در بیتــی
بدیــن گونــه آمــده اســت:
ثلث و توقیع و هم محقق دان
نسخ و ریحان و هم رقاع بخوان
يکــي از مهمتريــن
کارهــاي ابــن مقلــه آن
بــود کــه مــدار خــط نســخ به سبب سهولت
و تعليــم آن را بــا نقطــه تحریر خط نسخ
ســنجيد و  12قاعــده برای نسبت به سایر
زیبایــی خــط نســخ تعیین خطوط ،مانند
کــرد کــه در دیگــر خطوط کوفی و محقق
نیــز مــورد اســتفاده قــرار و ریحان و ثلث،
میگیرنــد و بــه اصــول مردم به آن اقبال
دوازدهگانــه خوشنویســی کردند و سایر
معروفانــد .ایــن اصــول خطوط مهجور و
عبارتانــد از :ترکیــب ،متروک شدند.
کرســی ،نســبت ،ضعــف ،و چون این خط
قــوت ،ســطح ،دور ،صعــود سبب نسخ سایر
مجــاز ،نــزول مجــاز ،خطوط شد ،به آن
اصــول ،صفــا و شــأن.
خط نسخ گفتند
دو اصطــاح «صفــا» و
«شــأن» صفــات خطــی
اســت کــه بــه مرحلــه کمــال رســیده باشــد.
در توصیــف صفــا (شــادابی) گفتهانــد حالتــی
اســت کــه طبــع خطــاط از نوشــته خــود شــاد
و چشــمش روشــن میشــود ،تــا جایــی کــه
میرعلــی تبریــزی در بیتــی میگویــد:
دانــد آن کــس کــه آشــنای دل اســت /کــه
صفــای خــط از صفــای دل اســت
و در مرتبــه شــأن (دلنشــینی) آورده شــده کــه
کیفیتــی اســت از خــط کــه چــون پدیــد آیــد،
خطــاط بــه نگریســتن در خــط مجــذوب شــود
و احســاس خســتگی نکنــد .
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تقویـم از ضروریتریـن نیازهـای هـر جامعـهای
اسـت .در سـرزمینهایی ماننـد ایـران و مصـر و
عـراق و سـرزمینهایی کـه مبتنـی بر کشـاورزی
بـود ،تقویـم بر پایه حرکت خورشـید بوده اسـت.
کشـاورز نیاز داشـت کـه دقیقا بداند چـه تاریخی
از سـال بایـد دانـه را در خاک بـکارد و کی آن آب
دهـد؛ بـه همین ترتیـب تقویمهایی کـه از دیرباز
در ایـن سـرزمینها در بیـن اقـوام مصـر باسـتان
و بابلیهـا و ایرانیـان باسـتان و حتـی رومیـان و
چینیـان رواج داشـته ،تقویمی مبتنـی بر حرکت
خورشـید بـوده اسـت .زمانی که اسلام بـه ایران
آمـد ،تاریـخ اعـراب بر اسـاس حرکت مـاه بود که
بـدان قمـری میگفتند .ایـن تقویم هر سـال 10
روز با سـال قبل تفاوت داشـت .مسـلمانان همین
تقویـم را بـرای همـه قلمروهای حکومـت خود به
کار گرفتند ،اما در بسـیاری از سـرزمینهای دیگر
بـا توجـه بـه همان سـنت کشـاورزی کـه در بین
مـردم رواج داشـت ،در کنـار ایـن تقویم حکومتی
و مذهبـی ،تقویمهـای کهـن یـا حتـی محلی نیز
کـه مبتنـی بـر حرکـت خورشـید بودهانـد ،رواج
داشـته اسـت .بـا مراجعـه بـه کتابهایی کـه در
قـرون اولیـه اسلامی نوشـته شـده و پرداختن به
جشـنهایی نظیر مهـرگان و نوروز و سـده که در
آن آثـار یـاد شـده ،این موضـوع تا حـدودی قابل
اثبات اسـت.
در زمـان جاللالدیـن ملکشـاه سـلجوقی بـا
توجـه بـه تغییراتـی که در زمـان نـوروز در تقویم
یزدگـردی ایجـاد شـده بـود ،ایـن نیاز حس شـد
کـه باید تقویمی متناسـب با حرکت خورشـید به
شـکلی دقیقتـر تدویـن شـود تـا بعدها بـا تغییر
سـالها ،آن اشـکال بـه وجـود نیایـد .جاللالدین
سـلجوقی گروهی از دانشـمندان را به سرپرسـتی
حکیـم عمر بـن ابراهیـم خیـام نیشـابوری (قرن
چهـارم و پنجـم) مامـور ایـن کار کرد.
پـس از کوشـشهای حکیـم عمـر خیـام و
دسـتیارانش تقویمـی دقیـق بـر اسـاس حرکـت
خورشـید تدویـن شـد کـه بـه نـام جاللالدیـن
سـلجوقی ،تقویـم جاللی نامیده شـد .ایـن تقویم
بـا توجـه بـه سـالهای کبیسـه کـه در آن بـود و
محاسـباتی دقیـق کـه بـرای آن انجام شـده بود،
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خطاهـای تقویمهـای پیشـین و جابهجاییهـای
آنهـا را نداشـت .مبـدأ آغـاز ایـن تقویـم ،اول
فروردیـن و اولین روز بهار اسـت که نـوروز نامیده
میشـود .همیـن تقویـم اسـت کـه پـس از سـال
 1304بهعنـوان تقویـم رسـمی در ایـران مـورد
اسـتفاده همگانی قـرار گرفت .حکیـم عمر خیام،
ریاضیدان و منجم و فیلسـوف برجسـته ایران در
قـرون چهـارم و پنجـم اسـت .او عالوه بـر تدوین
تقویـم جاللـی در ریاضیـات نیـز ابداعاتی داشـته
و همچنیـن رباعیاتـی بـه او منسـوب اسـت کـه
اعتبـاری جهانـی را برایش به ارمغان آورده اسـت.
در تاریـخ ادب فارسـی مقبولیتی کـه او در عرصه
جهان داشـته ،نصیب کمتر شـاعر و سخنور دیگر
ن خدمـات و
ایرانـی شـده اسـت .امـا در کنـار ایـ 
آثار ،رسـالهای در باب نوروز نیـز از روزگاران کهن
بـه خیـام منسـوب بـوده اسـت کـه در آن درباره
جشـن نـوروز و آیینهای آن سـخن گفته اسـت.
برخـی در انتسـاب قطعـی این اثر به خیـام تردید
کردهانـد .ایـن رسـاله کوچک یک بار به کوشـش
اسـتاد مجتبـی مینـوی و بـار دیگـر بـه کوشـش
علـی حصـوری بارهـا و بارها در ایران نشـر شـده
اسـت .در هـر صـورت در اینجـا بنـا بـر ایـن
اسـت کـه ایـن اثـر از خیـام اسـت .کل صفحات
نوروزنامـه بـه کمتـر از  100صفحـه میرسـد و
خیـام در ایـن اثر ابتـدا در نوع شـکلگیری نوروز
سـخن میگویـد و در اینکه در دوران پادشـاهان
مختلف چه رسـومی در نوروز رواج داشـته اسـت.
همچنیـن بـه وصف هدایـای نـوروزی و آنچه در
دربـار پادشـاهان رواج داشـته نیز پرداخته اسـت.
بخشهـای دیگـر کتـاب دربـاره گنـج و عالمـت
دفینهـا و انـواع اسـبها ،تیـر و کمـان و شـراب
و ...اسـت کـه هـر کـدام همانهایـی اسـت کـه
موبـد موبـدان بـه پادشـاه تقدیـم کـرده و خیـام
بـرای هـر کـدام از ایـن مـوارد شـرایطی را بیـان
میکنـد و داسـتانهایی کوتـاه را نیـز بـرای آنها
ذکـر میکنـد .خیـام در آغـاز کتـاب میگویـد:
«در ایـن کتـاب کـه بیـان کـرده آمد ،در کشـف
حقیقـت نـوروز که بـه نزدیک ملوک عجـم کدام
روز بـوده اسـت و کدام پادشـاه نهاده اسـت و چرا
بـزرگ داشـتهاند آن را و دیگـر آیین پادشـاهان و
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سـیرت ایشـان در هـر کاری مختصر کـرده آید».
در ایـن بخـش بـه برخـی دیدگاههـای خیـام در
نوروزنامـه پرداختـه میشـود:
 1نـوروز در دوران پادشـاهی جمشـید بنـا نهـاده
شـده اسـت« :چـون جمشـید آن روز اول ملـوک
عجـم بـه پادشـاهی بنشسـت ،خواسـت کـه ایام
سـال و مـاه را نـام نهـد و تاریخ سـازد تـا مردمان
آن را بداننـد».
 2ماههـا را گیومـرث ابـداع کـرد« :چنیـن گویند
کـه چـون گیومـرث ایـن روزها آغـاز تاریـخ کرد،
هـر سـال آفتـاب را و چـون یـک دوره آفتـاب
بگشـت در مـدت سـیصد و شـصت و پنـج روز
بـه دوازده قسـمت کـرد هـر بخشـی سـی روز و
هـر یکـی را از آن نامـی نهـاد و بـه فریشـتهای
بازبسـت ».پـس از این ،خیـام معنی هـر ماهی را
جداگانـه بررسـی میکنـد و وجه تسـمیه آنها را
نیـز بیـان میکنـد.
 3سـالهای کبیسـه :خیـام میگویـد کـه همـه
پادشـاهان و خلفـا سـال کبیسـه نداشـتهاند و
برخـی از آنـان سـال کبیسـه را در تقویـم خـود
بـه کار میبردهانـد .برخی از شـاهانی که کبیسـه
کردهانـد ،به قول خیـام ،بدین قرارند :گشتاسـب،
اسـکندر ،انوشـیروان ،مأمـون و المتـوکل.
 4نحـوه تبریـک موبـد موبـدان بـه شـاه« :آییـن
ملوک عجم از گاه کیخسـرو تا بـه روزگار یزدجرد
شـهریار کـه آخـر ملـوک عجم بـود ،چنـان بوده
اسـت کـه روز نـوروز نخسـت کـس از مردمـان
بیگانـه ،موبـد موبـدان پیـش ملک آمـدی با جام
زریـن پـر مـی و انگشـتری و درمـی و دینـاری
خسـروانی و یـک دسـته خویـد سـبز رسـته و
شمشـیری و تیـر و کمـان و دوات و قلـم و اسـتر
و بـازی»...
 5فریـدون جشـن سـده و مهـرگان را بنـا نهـاد:
در نوروزنامـه اشـاره شـده زمانـی کـه فریـدون
ضحـاک را شکسـت داد ،جشـن سـده نیـز همان
وقـت بنیان نهـاد« :و مهرگان هـم او نهاد و همان
روز کـه ضحـاک را بگرفتـه و ملک بر وی راسـت
گشـت جشـن سـده بنا نهاد و مردمان که از جور
و سـتم ضحـاک برسـته بودنـد ،پسـندیدند و از
جهـت فال نیـک آن روز را جشـن کردندی ».

طب گیاهی ضد بیماری
بخور و نخورهای طبیعی برای سالمت ماندن و سالم زندگی کردن
دلدرد دارید؟ نعناع بخورید
نعناع حاوی ترکیبی به نام نتول
است که ضد درد است و گرفتگی
عضالت شکم را رفع میکند .نعناع
تا  40درصد میتواند ناراحتیهای
شکمی را برطرف کند.

سرفه میکنید؟ رزماری بخورید
ﺍﯾﮑﺎﻟﯿﭙﺘﻮﻝ نوعی ترکیب شیمیایی
است که در رزماری خوشعطر بهوفور
یافت میشود و مطالعات اثرات مفید
آن را بر رفع گرفتگی سینه اثبات کرده
است .عالوهبر این ،رزماری حاوی نوعی
آنتیاکسیدان به نام تانن هم هست که
سرفه را بهبود میبخشد.

مفاصلتان درد میکند؟ کاری بخورید
کورکومین موجود در پودر کاری ساخته
شدن نوع خاصی از پروستاگالندینها
را در بدن مهار میکند که عامل
واکنشهای شدید عصبی و ایجاد التهاب
هستند .بنابراین خوردن پودر کاری همراه
غذا به رفع دردهای مفاصل و عضالت
کمکمیکند.

از دردهای قاعدگی رنج میبرید؟ اورگانو بخورید
اضافه کردن دو قاشق چایخوری
اورگانوی تازه به غذا در طول دوره
قاعدگی باعث میشود دردهایتان به
شکل معجزهآسایی کم یا حتی بهطور
کامل قطع شود .این خاصیت اورگانو
عضالت دیواره رحم را در حالت آرامش
قرار میدهد و مانع از انقباضات دردناک
میشود.

نفخ کردید؟ جعفری بخورید
به لطف وجود مقادیر باالی
میریستیسین و آپیول ،جعفری جزو
موثرترین داروهای گیاهی ضد نفخ
محسوب میشود که مانع از احتباس
آب و مایعات در بدن است.

وضعیت رودههایتان به هم ریخته؟ شوید بخورید

افسردهاید؟ ریحان بخورید
ترکیباتی مانند اگنول و اسید
رزمارینیک بهوفور در ریحان یافت
میشود و باعث میشود مغز تحریک
شود تا دوپامین و سروتونین بیشتری
بسازد و به گفته دانشمندان هندی،
این اتفاق طی مدت کوتاه سه روز
هم میتواند خلقوخوی شما را بهبود
دهد و شما را شادتر کند.

محققان هندی اعالم کردهاند که
مصرف شوید میتواند باکتریهای
مضر روده ازجمله باکتری ای کالی
را از بین ببرد.

احساس خستگی میکنید؟ گشنیز بخورید
کربوکسیلیک اسید موجود در گشنیز با
فلزات سنگینی مانند جیوه که در خون
وجود دارند ،پیوند برقرار کرده و آنها
را از بدن خارج میکند .درنتیجه از
اثرات نامطلوب این مواد در بدن ازجمله
خستگی ،افسردگی و دردهای عضالنی
جلوگیریمیشود.
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آدمها و قصهها

وسطا� پدیدههای عیمل یمسازد
نویسندهای که از خرافات قرون
ی

من افسانه هستم
 محمد سرابی

مـرد روزهـا خانـه را مرتـب میکنـد .سـیگار
میکشـد .ظرفهـا را میشـوید ،تختهکوبـی
پنجرههـا را بازرسـی میکنـد ،سـنگهایی
را کـه بـه سـمت خانـه پـرت شـده اسـت،
کنـار میگـذارد .مخـزن آب و موتـور بـرق را
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بازدیـد میکنـد .از گلخانـه دانههـای سـیر
را جمـع میکنـد و بـه نـخ میکشـد .سـیر
خونآشـامهایی را کـه هـر شـب بـه خانـه او
حملـه میکننـد ،دور میکنـد .او میخهـای
چوبـی هـم میسـازد ،زیـرا بـا آنهـا میتوانـد

خونآشـامها را بکشـد .خونآشـامها شـبها
دسـتهجمعی بیـرون میآینـد و او تـا وقتـی
کـه خورشـید دیـده میشـود ،فرصـت
دارد از خانـه بیـرون بیایـد .نویـل بـا وجـود
اینکـه از روشهـای باسـتانی بـرای جنـگ بـا
خونآشـامها اسـتفاده میکنـد ،ولـی دائـم بـه
دنبـال راهـی علمی بـرای مقابله با آنهاسـت.
کتـاب «مـن افسـانه هسـتم» نوشـته ریچـارد
ماتیسـن یکـی از اولین آثاری اسـت که در آن
موضـوع خونآشـام ،از خرافات قرون وسـطایی
تبدیـل بـه پدیـدهای علمـی میشـود .ایـن
ایـده و شـاخههای دیگـر آن ماننـد زامبیهـا
در سـالهای بعـد از سـوی دیگـر نویسـندگان
دنبـال شـد و امروزه نیز منشـأ خلـق فیلمهای
سـینمایی ،سـریالها و بازیهـای رایانـهای
ا ست .
ریچـارد ماتیسـن یکـی از نویسـندگان پیشرو
در سـه سـبک علمی–تخیلی ،فانتزی و وحشت
در چهارچوبهـای نویـن به شـمار مـیرود که
هریـک از داسـتانهایش را بـر اسـاس الگویـی
جداگانـه و کاملا خالقانـه نوشـت .بارهـا از
کتابهـای او اقتبـاس شـده و در یـک دهـه
اخیـر سـاخت فیلـم بر اسـاس داسـتانهای او
رونـق دوبـاره پیـدا کرده اسـت.
نویسـنده و فیلمنامهنویـس آمریکایـی در 20
فوریـه  1924در آلندیـل ایالـت نیوجرسـی
متولـد شـد .او در سـال  1943از دبیرسـتان
فنـی بروکلیـن فارغالتحصیـل شـد و در زمـان
جنـگ جهانـی دوم در مقـام سـرباز پیادهنظام
خدمـت کـرد .پـس از آن در سـال  1949از
دانشـگاه میـزوری مـدرک روزنامهنـگاری
گر فت .
«متولـد مـرد و زن» اولیـن داسـتان او بود که
در سـال  1950در مجلـه فانتـزی و علمـی-
تخیلـی بـه چاپ رسـید.
در سـال  1951درحالیکـه در سـمت کارمند
پسـت در شـرکت هواپیمایی فعالیـت میکرد،
در اوقـات فراغتش به نویسـندگی میپرداخت.
بـه سـانتا مونیکا رفت .با روت وودسـون ازدواج
کـرد و صاحـب چهـار فرزنـد شـد که سـه نفر

از آنهـا نویسـنده آثار علمی -تخیلی هسـتند.
داسـتانهای بلنـد و کوتـاه ماتیسـن بارهـا
بـرای سـاختن فیلمهـای سـینمایی مـورد
اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت .یکـی از آنهـا
فیلمـی تلویزیونـی بـه نـام «دوئـل» اسـت که
سـومین اثـر اسـتیون اسـپیلبرگ بـه شـمار
میآیـد« .دوئـل» بـر اسـاس داسـتان کوتاهی
بـه همیـن نـام از ماتیسـن اسـت و در آن
راننـده یک خودروی سـواری در جـاده بیابانی
در کالیفرنیـا گرفتـار تعقیـب و گریـز بـا یـک
کامیـون تانکـردار میشـود .حریـف او تانکـر
پیتربیلـت  281بسـیار فرسـوده و کثیفـی
اسـت کـه بـه دلیـل نامشـخصی میخواهـد
او را بکشـد .ایـن داسـتان در سـال 1963
منتشـر شـد و منشـی اسـپیلبرگ کـه مجلـه
را میخوانـد ،آن را بـه کارگـردان تـازهکار
هالیـوودی پیشـنهاد کـرد.
او در سـال  1978کتابـی بـا نـام «چـه
رویاهایـی میآینـد» نوشـت .در ایـن داسـتان
زن و شـوهری کـه زندگـی شـادی دارنـد،
دو فرزنـد خـود را بـر اثـر حادثـهای از دسـت
میدهنـد .مدتـی بعـد مـرد هـم در تصـادف
کشـته میشـود ،امـا رابطـهاش بـا جهـان
خاکـی و دیگـر دنیاهایـی کـه ارواح در آنهـا
حضـور دارنـد ،ادامـه پیـدا میکنـد .موضـوع
اصلـی کتـاب معنویـت و روح اسـت .در سـال
 1998فیلمـی بـا همیـن نـام و با بـازی رابین
ویلیامـز کـه سـابقه درخشـانی در نقشهـای
مشـابه داشـت ،سـاخته شـد.
فیلـم «جعبه» ( )2009هم بر اسـاس داسـتان
«دکمه دکمه» از ماتیسـن سـاخته شـده است
کـه آن را در سـال  1970نوشـته اسـت .زن و
شـوهری یـک جعبـه پیـدا میکننـد کـه تنها
یـک دکمـه دارد .شـخص مرمـوزی بـه آنهـا
میگویـد کـه اگـر دکمـه را فشـار دهنـد ،پول
زیـادی دریافـت میکننـد ،ولـی شـخصی کـه
آنهـا نمیشناسـند ،بـر اثـر فشـار ایـن دکمه
خواهـد مـرد .زن و شـوهر دچـار ایـن نگرانـی
میشـوند کـه آیا میتواننـد در مقابـل دریافت
پـول باعـث مرگ کـس دیگـری شـوند ،بدون
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اینکـه مسـئولیت اخالقی داشـته باشـند.
در داسـتان «مـرد چروکیـده» نیـز زن و
شـوهری در حـال قایقسـواری در سـواحل
کالیفرنیـا هسـتند ،امـا تابش نور خورشـید در
یـک زاویـه خـاص روی بـدن مـرد باعـث بروز
نوعـی بیمـاری در او میشـود .او مدتـی بعد از
ایـن اتفـاق کـه آن را زیاد جـدی نگرفتـه بود،
شـروع به کوچک شـدن میکند و دانشـمندان
هـم در پیـدا کـردن دلیـل ایـن اتفاق کـه او را
تبدیـل بـه یـک کوتولـه میکنـد ،درمیمانند.
ماتیسـن در  1956داسـتان کوتاهی نوشت که
در مجله «داسـتانهای
فانتـزی و علمـی»
چـاپ شـد .داسـتان
شخصیت اول
«آهـن» در آینـده
این کتاب ،رابرت
میگـذرد؛
نزدیـک
نویل ،تنها فرد
زمانـی کـه یـک رشـته
زنده روی زمین
ورزشـی بوکـس بـرای
است ،اما تنها
بـزرگ
رباتهـای
نیست .طاعون
سـاخته شـده اسـت و
درمانناپذیری
از مسـابقات کوچـک
تمام افراد
محلـی تـا مبـارزات
جامعهاش را به
بـزرگ و پـر از تبلیغات
موجوداتی شبرو
و سـرمایهگذاری بـرای
و تشنه به خون
آنهـا برگـزار میشـود
تبدیل کرده است
و چارلـی کنتـون،
سـابق،
بوکسـور
صاحـب یکـی از همیـن رباتهاسـت .چارلـی
کـه خـود سـابقا یـک بوکسـور حرفـهای بوده،
امـروزه صاحـب رباتـی بهدردنخـور اسـت کـه
هیچکـس روی پیـروزی آن حسـاب نمیکنـد.
او تلاش میکنـد رباتـش را بـه شـکلی وارد
مسـابقات کنـد ،امـا واقعیـت این اسـت که در
ایـن مسـابقات فنـاوری حـرف اول را میزنـد
و رباتهـای حریـف کـه بسـیار پیشـرفته
هسـتند ،در یـک چشـم بههـم زدن ،ربـاتِ
چارلـی را نـاک اوت میکننـد .او از طرف دیگر
دچـار مشـکل جدیدی میشـود و باید از پسـر
کوچکـش که پیـش از ایـن با مـادرش زندگی
میکـرد هـم بـرای مدتـی طوالنـی نگـهداری
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کنـد .ایـن پسـربچه عالقـه زیـادی بـه رباتها
دارد و خالقیتهـای او باعـث میشـود آنهـا
بتواننـد ربـات قدیمی را با طراحـی جدید وارد
مسـابقات حرفهای بوکـس کنند .این داسـتان
هـم در سـال  2011تبدیـل بـه فیلمی بـه نام
«فـوالد اصـل» بـا بـازی هیـو جکمـن شـد.
او ایدههـای دیگـری هـم مطـرح کرد کـه بعدا
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت ،ماننـد عروسـک
ن «پروتاگونیسـت» کـه از اولیـن
داسـتا 
نمونههـای عروسـکهای جـاندار شـرور بـود
و میتوانسـت بـه انسـانها حملـه کنـد .فیلـم
سـهگانه «وحشـت» بر اسـاس این داسـتان در
سـال  1975سـاخته شـد و بعد از آن در دیگر
آثـار سـینمایی هـم عروسـکهای آدمکـش به
روی پـرده آمدنـد.
«مـن افسـانه هسـتم» سـومین داسـتان بلنـد
اوسـت کـه در سـال  1954منتشـر شـد.
ایـن کتـاب یکـی از اثرگذارتریـن رمانهـای
خونآشـامی قـرن بیسـتم اسـت .کتـاب در
سـال  1954نوشـته شـده اسـت ،امـا داسـتان
در  1976اتفـاق میافتـد .شـخصیت اول ایـن
کتـاب ،رابـرت نویل ،تنها فرد زنـده روی زمین
اسـت ،اما تنها نیسـت .طاعـون درمانناپذیری
تمـام افراد جامعـهاش را به موجوداتی شـبرو
و تشـنه بـه خـون تبدیل کـرده اسـت .گروهی
از آنهـا هـر شـب تلاش میکننـد وارد خانـه
نویـل شـوند و او را نابـود کننـد .رابـرت نویـل
سـالها قبـل در پانامـا جنگیـده و بـدون
اینکـه بخواهـد ،بـر اثـر گـزش یـک خفـاش
خونآشـام دچـار نوعـی ایمنـی در مقابـل این
بیمـاری جدیـد شـده اسـت .او روزهـا ویرانهها
را جسـتوجو میکنـد تـا خونآشـامهایی را
کـه در خـواب روزانـه هسـتند ،بکشـد.
داسـتانهای خونآشـامها در عمـق باورهـای
عامیانـه ریشـه دارنـد و در اوایـل قرن بیسـتم
چنـد داسـتان معـروف دربـاره آنهـا نوشـته
و بهسـرعت بـه سـینمای اولیـه آن روزهـا راه
پیـدا کردنـد .در همـه ایـن آثـار الگـوی ایجاد
و فعالیـت خونآشـامها همان شیطانشناسـی
مسـیحی بـود و خونآشـام موجـودی بـدکار

بـه شـمار میآمـد کـه بـه شـکلی جادویـی
تسـخیر شـده بـود .راههـای مبـارزه بـا او هـم
جـادوی متقابـل ،شـوالیههای شـجاع یـا دیگر
الگوهـای اسـطورهای بودنـد .خونآشـامهای
«مـن افسـانه هسـتم» بـر اثـر یک بیمـاری به
ایـن شـکل درآمدهانـد .داسـتان تلاش زیادی
بـرای بیـان فرضیههـای علمـی میکنـد و
شـخصیت اصلـی آن بـا وجـود اینکـه دانـش
چندانـی نـدارد ،بارهـا تاکیـد میکنـد کـه
حتمـا وقتی خونآشـامها بـا عاملـی باکتریایی
تغییـر کردهانـد ،پـس درمانی به همین شـکل
هـم بـرای آنهـا وجـود دارد .نویـل از همـان
ابزارهـای سـنتی جنـگ بـا خونآشـامها برای
مبـارزه بـا آنهـا اسـتفاده میکنـد ،امـا در
یـک تردیـد دائمـی بـه سـر میبـرد .او حتـی
در اینبـاره هـم بحـث میکنـد کـه اگـر یـک
خونآشـام مسـیحی نباشـد ،پـس چـرا از
صلیـب میترسـد .ماتیسـن در ایـن کتـاب
بـرای توجیـه و عقالنـی جلـوه داده افسـانه
خونآشـام یعنـی تبدیـل هیوالیـی ماورایـی
بـه وجـودی منطقـی که ریشـه پزشـکی دارد،
بسـیار تلاش کرده اسـت .او با این اثـر تئوری
میکروبـی خونآشـام را کـه تـا کنون بسـیاری
از نویسـندگان دربـاره آن صحبـت کردهانـد،
پایهگـذاری کـرده اسـت .پـس از ماتیسـن
داسـتانهای دیگـری دربـاره خونآشـامها
و همینطـور زامبیهـا بهعنـوان مـردگان
متحـرک شـرور نوشـته شـد کـه آنهـا را
بهتدریـج تبدیـل به عنصـری ثابـت در صنعت
سـرگرمی کـرد و امـروزه در بیشـتر آنهـا
چـه سـریال «واکینـگ دد» و چـه گیمهـای
«رزیدنـت اویـل» برای بـه وجود آمدن لشـکر
بزرگـی از مـردگان وحشـی یک تعریـف علمی
وجـود دارد.
برخـی بـر این بـاور هسـتند کـه «من افسـانه
هسـتم» بـا وجـود خونآشـامهای موجـود در
آن ،رمـان علمـی -تخیلـی یا وحشـت نیسـت
و شـاید در سـطح معنایـی عمیقتـر از آن
داسـتانی عظیـم دربـاره تنهایـی بشـر نهفتـه
ا ست .

کتـاب «مـن افسـانه هسـتم» در سـال 2012
جایـزه بـرام اسـتوکر را از آن خـود کـرد.
ایـن جایـزه بـه همـت انجمـن نویسـندگان
داسـتانهای وحشـت و خانـواده اسـتوکر و
بـه مناسـبت گذشـت یـک قـرن از مـرگ برام
اسـتوکر ،نویسـنده رمان «دراکوال» ،اهدا شـده
اسـت.
فیلمهـای «آخرین مـرد روی زمین» (،)1964
«مـرد امـگا» ( )1971و «من افسـانههسـتم»
( )2007بـا اقتبـاس از این کتاب تولید شـدند.
«مـن افسـانههسـتم» فیلمـی  100دقیقـهای
اسـت بـه کارگردانـی
فرانسـیس الرنـس و
بازیگـری ویـل اسـمیت اب «من افسانه
در نقـش رابـرت نویـل .هستم» در سال
در ایـن فیلـم نویـل یـک  2012جایزه برام
پزشـک ارتـش اسـت کـه استوکر را از آن
میخواهـد بـا اسـتفاده از خود کرد .این
خـون خـودش واکسـنی جایزه به همت
بـرای درمان ایـن بیماری انجمن نویسندگان
بسـازد .دارویـی کـه قـرار داستانهای
بـود سـرطان را درمـان وحشت و خانواده
کنـد ،تقریبـا تمـام مردم استوکر و به
جهـان را به دلیـل تبدیل مناسبت گذشت
کـردن بـه خونآشـام یک قرن از مرگ
نابـود کـرده اسـت.
برام استوکر،
در
ماتیسـن
ریچـارد
نویسنده رمان
خـود
زندگـی
دوران
«دراکوال»،
به
هالیـوود
توجـه
شـاهد
اهدا شده است
داسـتانهایش بـود .او در
سـال  2013درگذشـت،
درحالیکـه نوشـتههایش هنـوز هـم مـورد
توجـه سینماسـت.
کتـاب «مـن افسـانه هسـتم» بـا فیلـم
ساختهشـده از روی آن تفـاوت دارد .خـود
فیلـم هـم بـا دو پایـان متفاوت سـاخته شـده
اسـت کـه البتـه هـردو سـطحی از امیـدواری
را بـا خـود دارنـد .امـا انتهـای کتـاب ناکامـی
بیشـتری دارد و دقیقـا بـا همیـن جملـه «من
افسـانه هسـتم» تمـام میشـود.
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سینمای جهان

در�ره فیمل «کودیک که از زمان عبور کرد»
ب

تنها ده بار زندگی میکنیم
 روناک حسینی 
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دوســت داریــد بعضــی از لحظههایتــان را دوبــاره زندگــی کنیــد ،یــا بــه گذشــته دور و
نزدیــک برویــد و چیــزی را تغییــر دهیــد؟ گاهــی کــه اتفاقــی ناخوشــایند رخ میدهــد،
آرزو میکنیــم ای کاش میتوانســتیم اندکــی بــه عقــب برگردیــم .آن وقــت حرفــی را
کــه نبایــد ،نمیزدیــم ،کار اشــتباهی را انجــام نمیدادیــم و خالصــه ســعی میکردیــم
بــا دســتکاری گذشــته وضــع و حــال االنمــان را جــوری بســازیم کــه خوشــایندمان
باشــد .ســفر در زمــان و رفتــن بــه گذشــته و آینــده ذهــن بســیاری از نویســندگان و
اهالــی ادبیــات و ســینما را بــه خــود مشــغول کــرده اســت.
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ســفر در زمــان رویــای بســیاری از دانشــمندان
هــم بــوده اســت .چــرا راه دور برویــم؟ اســتیون
هاوکینــگ را بــا نظریههــای جنجالــیاش
در علــم فیزیــک ،کمتــر کســی اســت کــه
نشناســد .هاوکینــگ سالهاســت از مرزهــای
محیــط آکادمیــک عبــور کــرده و در میــان
مــردم غیردانشــگاهی هــم شــناس اســت.
البتــه نظریــات او موافقــان و مخالفانــی دارد،
امــا آنچــه مهــم اســت ،شــهرت اوســت کــه
از پــی اظهارنظرهــای جنجال ـیاش بــه دســت
آمــده اســت .تصــور کنیــد دختــری 17
ســاله هســتید کــه یــک روز در دبیرســتان در
آزمایشــگاه یــا کتابخانــه بهطــور تصادفــی بــا
شــیء کوچــک و عجیبــی برخــورد میکنیــد.
بعــد از آن متوجــه میشــوید کــه پــس از آن
اتفــاق توانایــی عجیبــی پیــدا کردهایــد؛ شــما
میتوانیــد از لحظــات بپریــد .میتوانیــد
از زمــان عبــور کنیــد ،لحظههایــی را کــه
دوســت داریــد ،تکــرار کنیــد ،یــا بخشهــای
ناخوشــایند گذشــته را تصحیــح کنیــد .انیمــه
«دختــری کــه از زمــان عبــور کــرد» همیــن
داســتان را روایــت میکنــد .ایــن انیمــه
محصــول ســال  2006ژاپــن در ژانــر علمــی
 تخیلــی و رمانتیــک بــه کارگردانــی مامــوروهوســودا اســت .ایــن فیلــم براســاس رمانــی از
نویســنده ژاپنــی یاســوتاکا سوتســوی ســاخته
شــده اســت .ایــن رمــان در ســال  1967بــه
زبــان ژاپنــی و در ســال  2011بــه زبــان
انگلیســی ترجمــه و منتشــر شــد .ایــن رمــان
پیــش از اینکــه بــه صــورت یــک کتــاب
چــاپ شــود ،یــک پاورقــی هفــت قســمتی در
مجلــه نوجوانــان بــود .البتــه ظاهــرا ســاختار
فیلــم بــا رمــان تفاوتهایــی دارد .هســته
اصلــی داســتان کــه روایتگــر ســفر دختــری
در زمــان اســت ،بــدون تغییــر مانــده ،امــا
شــخصیتها و جزئیــات تغییــر کــرده اســت.

سفر در زمان ممکن است؟

هاوکینــگ کــه از او یــاد شــد ،دربــاره ســفر
در زمــان و امــکان آن نکاتــی دارد کــه شــاید
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دانســتن آن بــه بهانــه ایــن انیمــه خالــی از
لطــف نباشــد .نظریــه اول هاوکینــگ بــر ایــن
اســاس مطــرح شــده اســت کــه بایــد زمــان را
در قالــب یــک بعــد ،ماننــد طــول ،عــرض یــا
ارتفــاع در نظــر گرفــت .او بــرای بعــد زمــان
تعریفــی دارد کــه بــا مثالــی آن را شــرح
میدهــد .هاوکینــگ میگویــد فــرض کنیــد
هنــگام رانندگــی بــه ســوی جلــو حرکــت
میکنیــد ،ایــن یــک جهــت اســت .بــه
ســمت راســت یــا چــپ دور میزنیــد ،ایــن
جهتــی دیگــر اســت ،جهــت ســوم زمانــی
اســت کــه روی یــک جــاده کوهســتانی
حرکــت میکنیــد و بعــد چهــارم در چنیــن
ســفری زمــان اســت .هاوکینــگ معتقــد اســت
فیلمهــای ســفر در زمــان اغلــب تصویــری دور
از واقعیــت ارائــه میدهنــد و ســفر در زمــان
اگــر بــه وقــوع بپیونــدد ،بــا آن ماشــینهای
عظیــم و پرمصرفــی نخواهــد بــود کــه در
میــان زمــان تونــل بــاز میکننــد و از میانــش
حرکــت میکننــد .مســافر زمــان نیــز خــود را
بــرای تجربـهای ناشــناخته آمــاده کــرده و وارد
ایــن تونــل شــده و آنگاه در ناکجاآبــادی ظاهر
میشــود .البتــه بــه عقیــده هاوکینــگ شــاید
مفهــوم کلــی چنیــن شــیوهای کامــا بعیــد و
متفــاوت از واقعیــت بــه نظــر آیــد ،امــا ایــده
کلــی آن چنــدان غیرعقالنــی نیســت .درواقــع
قوانیــن فیزیــک بــا ایــده ســفر در زمــان از
طریــق درگاههایــی بــه نــام «کرمچالــه»
انطبــاق دارنــد .ایــن درگاههــا در اطــراف مــا
پراکندهانــد ،تنهــا بــه دلیــل کوچــک بــودن
امــکان مشــاهده آنهــا وجــود نــدارد .ایــن
حفرههــا در گوشــههای پنهــان فضــا و
زمــان خــود را نمایــان میکننــد .هیچچیــز
مســطح و جامــد نیســت ،در صورتــیکــه از
فاصلــهای بســیار نزدیــک بــه هــر جســمی
نــگاه کنیــد ،حفرههــا و چینخوردگیهایــی
را میتــوان در آن مشــاهده کــرد .ایــن یکــی
از اصــول بنیادیــن فیزیــک اســت کــه شــامل
حــال زمــان هــم میشــود .در کوچکتریــن
مقیــاس ممکــن ،حتــی در ابعــادی کوچکتــر

از مولکولهــا و اتمهــا ،بــه موقعیتــی دســت
خواهیــم یافــت کــه «فــوم کوآنتومــی» نــام
دارد .ایــن جایــی اســت کــه کرمچالههــا در
آن قــرار دارنــد .تونلهــای ریــزی در میــان
زمــان و فضــا بــه صــورت دائــم در حــال شــکل
گرفتــن ،ناپدیــد شــدن و تغییر شــکل دادن در
ایــن جهــان کوآنتومــی هســتند؛ حفرههایــی
کــه درواقــع دو موقعیــت و زمــان جــدا از
هــم را بــه یکدیگــر اتصــال میدهنــد .بــه
گفتــه هاوکینــگ متاســفانه ایــن حفرههــا
بــه انــدازهای کوچکانــد کــه امــکان عبــور
انســان از میــان آن وجــود نــدارد ،امــا برخــی از
دانشــمندان معتقدنــد شــاید امکان دسـتیابی
بــه یــک کرمچالــه و راهــی بــرای بــزرگ کردن
آن بــه انــدازهای کــه بــرای عبــور انســانها یــا
فضاپیماهــا کافــی اســت ،وجــود داشــته باشــد.

ماکوتو و عبور از زمان

ماکوتــو کونــو ،دختــری کــه از روی لحظههــا
میپــرد ،یــک دختــر  17ســاله دبیرســتانی
اســت کــه بــا خانــوادهاش در توکیــو زندگــی
میکنــد .داســتان از جایــی شــروع میشــود
کــه ماکوتــو پیغامــی را روی تختــه ســیاه
دبیرســتان خــود میخوانــد و بــدون اطــاع
بــا شــیء عجیبــی شــبیه بــه گــردو برخــورد
میکنــد .او هنــگام برگشــت بــه خانــه بــا
دوچرخــه تعــادل خــود را از دســت میدهــد
و بــا قطــاری تصــادف میکنــد ،امــا برخــاف
تصــورش نمیمیــرد .همانجاســت کــه
متوجــه میشــود توانایــی عجیبــی باعــث
شــده کــه او از روی لحظــه برخــوردش بــا
قطــار بپــرد و زنــده بمانــد .ماکوتــو کونــو
درمییابــد توانایــی ســفر در زمــان را دارد .در
ابتــدا ماکوتــو تصمیــم میگیــرد از ایــن نیــرو
بــرای گرفتــن نمــرات بهتــر در درسهایــش
اســتفاده کنــد و از اشــتباهات و رویدادهــای
شــخصی خــود جلوگیــری کنــد .حتــی اگــر
ناهارشــان غــذای مــورد عالقــهاش نبــود ،از
توانایــی تــازهاش اســتفاده میکنــد و بــه روزی
مــیرود کــه مــادرش غذایــی را کــه دوســت

دارد ،بــرای او آمــاده کــرده اســت .او هرچــه
را ناخوشــایندش اســت ،تغییــر میدهــد
و اغلــب توانایــی ســفر در زمــان را صــرف
امــوری پیشپاافتــاده میکنــد .امــا بــهزودی
چیــزی را درمییابــد کــه گویــی روی تلــخ
و ناخوشــایند ایــن ماجراســت .او متوجــه
میشــود تغییــر ناخوشــایندها در گذشــته
بیهزینــه نخواهــد بــود .امــا آیــا هــر بــار
میتــوان همــه چیــز را جــوری تغییــر داد
کــه هیــچ نکتــه ناخوشــایندی باقــی نمانــد؟
واقعیــت تلــخ دیگــر در مــورد ایــن قــدرت
چیــزی اســت کــه بایــد
خودتــان در فیلم ببینید و
گفتنــش از لذت تماشــای داستان از جایی
آن میکاهــد .در کنــار شروع میشود که
وجــه علمــی  -تخیلــی ماکوتو پیغامی را
ایــن فیلــم ،روی رمانتیک روی تخته سیاه
آن هــم جذابیتهــای دبیرستان خود
خــود را دارد .گاهــی فکــر میخواند و بدون
میکنیــم شــاید زمــان اطالع با شیء
بتوانــد مــا را بــه کســی عجیبی شبیه
برســاند کــه میخواهیــم به گردو برخورد
و دوســت داریــم ،امــا میکند .او هنگام
زمــان بــه همــان انــدازه برگشت به خانه
کــه نزدیکمــان میکنــد ،تعادل خود را از
میتوانــد
میانمــان دست میدهد
امــا
بینــدازد.
فاصلــه
و با قطاری
تــر
ی
قو
کســی
چــه
تصادف میکند،
و
زمــان؟
یــا
مــا
اســت؟
اما برخالف
اینکــه اصــا توانایــی تصورش نمیمیرد
تغییــر در گذشــته
میتوانــد تغییــری را کــه
میخواهیــم ،در حــال و روز االنمــان بدهــد؟
حتــی اگــر چنیــن چیــزی ممکــن باشــد،
بعیــد اســت عمــر مــا بــه روزی قــد بدهــد
کــه ایــن توانایــی یــک قــدرت همهگیــر و
عمومــی باشــد .بنابرایــن چــارهای نداریــم.
زمانــی داریــم محــدود کــه نمیتوانیــم از روی
آن بپریــم و بایــد در حــد بضاعتمــان البــد،
جــوری زندگــی کنیــم کــه میخواهیــم .
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چ�ار پ� ش
ین
اکرآفر� ب�ید ب�ای موفقیت در سال جدید از خود پب�سد
س� که هر
موفقیت

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد!
 نفیسه میرشمسی

همـه مـا آرزوهـای زیـادی بـرای سـال جدید
داریـم ،همهمـان میخواهیـم هر چه سـریعتر
در مسـیر موفقیـت قـرار بگیریـم و رشـد
بیشـتری را در کسـبوکارمان تجربـه کنیـم.
امـا ایـن هدفهـا قـرار نیسـت کـه یکشـبه
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و بهصـورت تصادفـی اتفـاق بیفتـد ،بلکـه باید
آنهـا را بـه وجـود بیاوریـد .بـرای رسـیدن به
قلـه موفقیـت و لمس تمام اهـداف و آرزوهایی
کـه در سـر دارید ،بایـد طوری در سـال جدید
زندگـی کنیـد که تفـاوت زیادی با گذشـتهتان

داشـته باشـد .برنامـه شـما بـرای سـال جدید
چیست ؟
بـرای اینکـه راحتتـر بتوانیـد بـه این سـوال
پاسـخ دهیـد ،ابتـدا روی چهـار سـوال زیـر
تمرکـز کنیـد تـا مسـیر و هدفهایتان روشـن
شـود و بدانیـد کـه دقیقا کجـای داسـتان قرار
دارید.

 .1موفقیــت را بــرای خودتــان معنــی
کنیــد ،از نظــر شــا موفقیــت یعنــی
چــه؟

در اولیـن قـدم باید برایتان مشـخص شـود که
موفقیـت چیسـت و شـما چه زمانـی میتوانید
خودتـان را فـردی موفـق بدانیـد ،یـا موفقیت
را در زندگیتـان احسـاس کنیـد .چشـمانتان
را ببندیـد و تصـور کنیـد به پایان سـال1396
رسـیدهاید .احسـاس فوقالعـادهای داریـد،
چـون دسـتاوردهای زیـادی داشـتهاید .در
مـورد تکتکشـان بـا دقت فکـر کنیـد و آنها
را روی کاغـذ بنویسـید و سـپس آنهـا را بـه
صـورت اهـداف مشـخص درآوریـد .هـر روز
قبـل از شـروع کار نگاهـی به لیسـت اهدافتان
بیندازیـد .اینهـا اهـداف موفـق شـما در پایان
سـال  1396خواهنـد بـود.

 .2دیگــران قــرار اســت در فضــای
کســبوکار چطــور شــا و برندتــان را
بشناســند؟ چطــور ق ـرار اســت مشــهور
شــوید؟

بـرای رسـیدن بـه موفقیـت در سـال آینـده،
اسـم شـرکت یـا اسـتارتآپ شـما بایـد دقیقا
مقابـل چشـم مشـتریها قـرار بگیرد تـا آنها
شـما را بشناسـند .اسـتراتژی شـما بـرای ایـن
کار چیسـت؟ مراقـب باشـید کـه فقـط سـراغ
بازارهـای هـدف اصلیتـان برویـد و تمـام
پـول خود را خـرج تبلیغـات نکنیـد .یادگیری
مهارتهـای اجتماعـی نظیـر مدیریـت بـازار
و تبلیغـات میتوانـد کمـک مناسـبی بـرای
شـما باشـد کـه باعـث میشـود از سـرمایهتان
هدفمنـد اسـتفاده کنیـد.

 .3چطــور میخواهیــد مشــریان خــود
را تحــت تاثیــر قـرار بدهیــد و آنهــا را
بـرای خودتــان حفــظ کنیــد؟
کسـبوکار یـا تجـارت بـدون مشـتری اصلا
معنایی ندارد .تاجر خوب کسـی اسـت که بتواند
هـر کسـی را تبدیل به یک مشـتری خوب بکند
و دل او را به دسـت آورد .پس به مشـتریهایتان
احتـرام بگذارید ،نظرشـان را در مـورد محصولی
کـه خریدهانـد بپرسـید ،روز تولدشـان را تبریک
بگوییـد و اجـازه دهید کـه جزو طرفداران شـما
باشـند و برایتـان تبلیغ کنند.

 .4وقتــی خــود را در مســیر موفقیــت
قـرار میدهیــد ،چــه چیــزی مانــع شــا
میشــود؟

سـفر یـک کارآفریـن در عرصـه کسـبوکار
میتوانـد بسـیار پرخطـر باشـد .مطمئنـا زمانی
میرسـد که شما احسـاس ناامیدی و درماندگی
میکنیـد و تـرس و دودلـی تمـام وجود شـما را
دربـر میگیـرد .امـا ایـن احساسـات هـر چقـدر
هـم کـه ناخوشـایند و ناراحتکننـده باشـند،
ولـی بـاز هـم میتواننـد بـرای شـما پیامهـای
مثبتـی داشـته باشـند .بهجـای اینکـه اجـازه
دهیـد چنیـن احساسـاتی مانع پیشـرفت شـما
در عرصـه تجـارت شـوند ،به آنها گـوش کنید.
تـرس ،تردیـد و اضطـراب همگـی حرفهـای
زیـادی بـرای گفتن به شـما دارند ،پـس به جای
اینکـه درمانـده و ناتـوان شـوید ،به احساسـتان
گـوش کنیـد .بـرای اینکـه بتوانید از ایـن موانع
رهـا شـوید ،بایـد خـود را عـادت دهیـد کـه در
مسـیر موفقیـت گام برداریـد .بـا تمرکـز روی
آنچـه میخواهیـد ،آغـاز کنید .یکـی از بهترین
روشهـا بـرای دور زدن ایـن موانع این اسـت که
حجـم مطالعاتتـان را افزایش دهیـد ،بهخصوص
دربـاره زندگـی افـراد موفـق بخوانیـد .ایـن کار
انگیـزه زیـادی به شـما میدهد تا در این مسـیر
گام برداریـد .فرامـوش نکنیـد کـه موفقیت یک
تصـادف یـا اتفاق نیسـت ،بلکه شـما بایـد آن را
خلـق کنید 
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چگونه در یک روز وحشتناک اکری ،آرامش و ت�رکز خود را حفظ کنید
سالمت

استرس را مهار کنید
 مسیح فقیهی

همـه ما در طـول هفته قطعا روزهایـی را تجربه
میکنیـم کـه از شـدت اسـترس و فشـار کاری،
نفسـمان بنـد میآیـد و فقـط دور خودمـان
میچرخیـم و بـا وجـود همه فشـاری که تحمل
میکنیـم ،راهـی به جلـو نمیبریم .این شـرایط
در کوتاهمـدت شـاید تاثیـر چندانـی نداشـته
باشـد ،امـا بهطـور قطـع در بلندمـدت سلامت
روح و جسـم شـما را بـه خطر میانـدازد و باعث
میشـود راندمـان کاریتـان پاییـن بیایـد .در
ادامـه پنـج نفر از پزشـکان و متخصصـان موفق
دنیـا بـه شـما میگوینـد کـه چطـور شـخصا
اسـترسها و فشـارهای کاری روزمرهشـان را
مهـار میکننـد.
دکتـر دیویـد کتـز ،از مرکـز تحقیقـات
پیشگیـری از بیماریهـای ییـل– گریفین
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دکتـر کتـز شـیوه زندگـی خاصـی دارد؛ او از
یـک نـوع رژیـم غذایی گیاهـی پیـروی میکند،
برنامـه روزانه ورزشـیاش ترک نمیشـود ،سـراغ
سـیگار نمـیرود و هـر شـب بـه انـدازه کافـی
میخوابـد .شـیوه آرامشبخـش و مـورد عالقـه
او ،در آغـوش گرفتـن فرزندانـش اسـت .دکتـر
کتـز توصیـه جالبـی را برای کسـانی کـه پیروی
از ایـن برنامـه برایشـان کار سـختی اسـت ،دارد:
«ایـن برنامـه ماننـد یـک زنجیـر عمـل میکند؛
زمانیکـه بهانـدازه و بهخوبـی اسـتراحت
میکنیـد و در طـول شـب خـوب میخوابیـد،
تواناییتـان بـرای ورزش کـردن هم بـاال میرود.
ورزش ،اسـترسهای روزانه را از بدن شـما خارج
میکنـد و باعـث میشـود تمرکزتـان بیشـتر
شـود .من اغلـب اوقات هنگام ورزش ،مشـکالتم
را بـه صـورت ذهنـی حـل میکنـم».

دکتر تراویس اسـتارک ،پزشـک اورژانس
و از کارشناسـان برنامـه تلویزیونـی
پزشـکان در آمریـکا
زمانـی کـه کارم را در بخـش اورژانـس شـروع
کـردم ،چیزهـای زیـادی بـود کـه بهآسـانی
میتوانسـت تمـام ذهـن مـن را درگیـر کنـد و
تمرکـزم را از بیـن ببـرد ،امـا مـن یـاد گرفتـم
کـه انـرژی خـودم را صـرف کارهایـی کنـم که
میتوانـم روی آنها کنترل داشـته باشـم و باقی
چیزهـا را کنـار گذاشـتم .مانند دکتر اسـتارک،
خیلـی از ما بیشـتر زمانمـان را بـا تمرکز کردن
روی مسـائلی کـه اصلا نمیتوانیـم تغییرشـان
بدهیـم ،تلف میکنیم .دکتر اسـتارک در دنیای
پراسـترس پزشـکی و رسـانه فعالیـت میکند و
بـه مـرور یـاد گرفته کـه چطـور باید از شـرایط
آسیبرسان و اسـترسزا و البته غیرقابل کنترل
فاصلـه بگیـرد .مهمتریـن هنـر او در کنتـرل
اسـترس ایـن اسـت کـه وقتـی مشـکلی پیـش
میآیـد ،از اعضـای گروهـش کمـک میگیرد و
مسـئولیت حـل آن را بین افراد مختلف تقسـیم
میکنـد.
دکتر مـارک اس .وولف ،اسـتاد دانشـگاه
دندانپزشـکی نیویـورک
اسـتراتژی دکتـر مـارک وولـف بـرای مقابلـه
بـا اسـترسهای روزانـه بسـیار سـاده اسـت.
او میگویـد« :مـن همیشـه سـعی میکنـم
مشـکل پیشآمـده را بهخوبـی شناسـایی کنـم
و بـه همیـن خاطـر هـم هسـت کـه هیچوقـت
دسـت از مطالعـه کتـاب و مجلات علمـی روز
دنیـا برنمـیدارم تا به ایـن ترتیـب بتوانم دانش
خـودم را در حـوزه تخصصـی کـه در آن کار
میکنم ،گسـترش بدهـم ».البته هـر چقدر هم
کـه شـما خودتـان را از قبل آمـاده کنید ،گاهی
اوقـات اتفاقـات ناخواسـته و ناگهانـی میتواننـد
شـما را غافلگیـر کننـد .دکتر وولف هـم از این
قاعـده کلی مسـتثنا نیسـت ،اما بـرای مدیریت
آن راهحـل جالبـی دارد« .مـن ایـن آمادگـی را
دارم کـه مشـکالت را حـل کنـم .شـاید در ابتدا
ندانـم چطـور باید ایـن کار را بکنم ،امـا باالخره

راهحـل آن را پیـدا خواهـم کـرد ».دکتـر وولف
اعتـراف میکنـد کـه بـه دلیـل برنامـه فشـرده
کاری ،بـه انـدازهای کـه در طول روز الزم اسـت،
ورزش نمیکنـد ،امـا هـر روز فاصلـه محـل کار
تـا خانـهاش را پیـاده مـیرود« .ایـن پیـادهروی
روزانـه تمرکـز مـن را بـاال میبـرد و باعـث
میشـود احسـاس خوبـی داشـته باشـم».
دکتر عدنان نصیر ،متخصص پوست
دکتـر عدنـان نصیـر هیچوقـت تلاش نمیکند
از شـر اسـترس خلاص شـود ،بلکـه سـعی
میکنـد آن را بشناسـد و بفهمـد .او میگویـد:
«مـن متوجـه شـدم فقـط گفتـن اینکـه فالن
اتفـاق خیلی وحشـتناک ،اسـترسزا یـا اعصاب
خردکن اسـت ،هیـچ فایدهای برایم نـدارد ،چون
فکـر کـردن بـه جزئیات هـر رویدادی اسـت که
میتوانـد بـرای یافتـن راهحـل کمـک کنـد و
شـما را از شـر اسـترس خالص کند ».او توصیه
میکنـد وقتـی بـا مشـکلی مواجه میشـوید ،از
خودتـان بپرسـید« :دلیـل واقعـی این اسـترس
چیسـت؟ زمان تحویـل پروژهتان رسـیده؟ چند
مسـئولیت مختلـف را بـا هـم قبـول کردیـد و
نمیدانیـد چطور بایـد به این همه کار برسـید؟
مضطرب و عصبانی هسـتید یا خیلی خسـته؟»
دکتـر نصیـر پیشـنهاد میکنـد بعـد از پیـدا
کـردن دلیـل اسـترس و فهمیـدن آن ،این نکته
را بـه خودتـان یادآوری کنید که اگرچه شـرایط
بـدی پیـش آمده اسـت ،امـا شـما میتوانید آن
را حـل کنید.
پروفسـور الکسـاندر کخ ،متخصص علوم
ورزشـی دانشـگاه لنوار راین واشـنگتن
پروفسـور کـخ مهمتریـن راهکار بـرای رهایی از
اسـترسهای روزانـه را انجـام تمرینات ورزشـی
روزانـه میدانـد .او معتقـد اسـت ورزش روزانـه
میتوانـد میـزان ترشـح انتقالدهندههـای
عصبـی مغـز را بـه صـورت کاملا متعـادل
دربیـاورد و جالـب اسـت بدانیـد کـه تنهـا یکی
از نتایـج ایـن فعـل و انفعاالت مغـزی ،باال رفتن
تمرکـز شماسـت .
سرآمد /شماره سیوچهارم /نوروز نود و شش 121

سالمت

چگونه ب�ار را به سالمت بگذر یان�

رژیم علیه آلرژی
 ساقی احتشامزاده
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اگـر بـا رسـیدن فصـل بهـار سـرفه و عطسـه
امانتـان را میبـرد ،مـدام گلویتـان بـه خـارش
میافتـد ،چشـمهایتان قرمـز میشـود و مـدام
آبریـزش بینـی داریـد ،قطعـا یکـی از چندیـن
میلیـون نفـری هسـتید کـه در سراسـر دنیـا به
حساسـیت بهـاره مبتلا هسـتند و در فصل بهار
و پاییـز دچـار عالیـم آلرژیـک میشـوند .شـاید
نتـوان عالیـم آلـرژی را بهطور کامـل از بین برد،
امـا با اسـتفاده از یکسـری مـواد غذایـی خاص
میتوانیـد راحتتـر ایـن فصلهـا را بگذرانیـد.

چرب یهایمعجزهآسا

 DHAو  EPAدو نوع اسید چرب امگا 3هستند
کـه در ماهیهـای پرچـرب یافـت میشـوند و
بهعنـوان کاهشدهنـده عالیـم آلـرژی مشـهور
هسـتند .مصـرف مـواد غذایـی حـاوی ایـن
اسـیدهای چـرب میتوانـد باعث کاهش شـدت
بـروز عالیـم آلرژیـک در فصـل بهار شـود .البته
بـرای اسـتفاده از ایـن خاصیـت امـگا  3بهتـر
اسـت به جـای اینکه به فکـر اسـتفاده از قرص
و مکملهـای حـاوی ایـن اسـید چـرب باشـید،
سـراغ منابع طبیعی آن بروید که اثربخشیشـان
در مطالعـات مختلـف اثبات شـده اسـت .ماهی
تـن و ماهـی سـالمون جـزو غنیتریـن منابـع
امـگا 3در میـان آبزیـان محسـوب میشـوند و
دارای اثـرات ضدالتهـاب هسـتند .مطالعهای که
بهتازگـی در ژاپـن انجـام شـده ،نشـان داده
اسـت خانمهایـی کـه ماهـی بیشـتری در
هفتـه مصـرف میکننـد ،کمتـر از سـایر
نوساالنشـان بـه رینیـت آلرژیـک
همس 
مبتلا میشـوند .گـردو و تخـم کتـان و
بعضـی از انـواع دانههای روغنـی درختی
دیگـر نیـز حـاوی مقادیری اسـید چرب
امگا 3هسـتند .عالوه بر ایـن خوراکیهای
گیاهـی زنجیـره  ALAنیـز دارنـد کـه بدن
بهراحتـی میتوانـد آن را تبدیـل بـه  EPAو
 DHAکند .جالب اسـت بدانید کـه خوردن یک
مشـت گـردو تقریبـا معـادل مصـرف  100گرم
ماهی سـالمون به بدن شـما امگا 3میرسـاند .از
طـرف دیگـر تخم کتان علاوه بر داشـتن امگا3

حـاوی مـاده معدنـی سـلنیوم نیـز هسـت کـه
میتوانـد پاسـخ بـدن به آلـرژی را کاهـش دهد.

ویتامین ث؛ ویتامین ضد عطسه

کورسـتین نوعـی فالونوییـد اسـت کـه دارای
اثـرات ضدالتهـاب اسـت و محققـان بـر ایـن
باورنـد کـه اسـتفاده از مـواد غذایـی حـاوی این
آنتیاکسـیدان میتوانـد باعـث کاهـش عالیـم
آلـرژی در مبتالیـان بـه ایـن بیمـاری شـود.
سـیب ،پیـاز ،انـواع توتها ،کلم ،گلکلـم و چای
همگـی حـاوی فالونویید هسـتند .علاوه بر این
ویتامیـن ث موجـود در میوههـا و سـبزیجات
نیـز میتوانـد تا حـدی عالیـم آلـرژی را کنترل
کنـد .البته ماننـد امگا ،3بهتر اسـت ویتامین ث
نیـز به صـورت طبیعـی اسـتفاده شـود .پرتقال،
فلفـل قرمـز ،توتفرنگـی و ...ازجملـه غنیترین
منابـع ویتامیـن ث محسـوب میشـوند .علاوه
بـر ویتامیـن ث ،بعضـی آنزیمهـای گیاهـی نیـز
دارای اثـرات ضـد آلرژیـک هسـتند ،ازجملـه
آنزیـم بروملیـن کـه در آنانـاس یافـت میشـود
و میتوانـد بـه کاهـش آزردگیهـای تنفسـی
ازجملـه در آلـرژی و آسـم و ...کمـک کنـد.

کفیر و میکروبهای ضد آلرژی

کفیـر نوعـی نوشـیدنی از پایـه ماسـت و دارای
مقـدار زیـادی پروبیوتیـک اسـت و بـه تقویـت
فلـور طبیعـی دسـتگاه گـوارش شـما کمـک
میکنـد .ایـن باکتریهـای مفیـد میتواننـد
بـه پیشگیـری و کاهـش شـدت عالیـم آلـرژی
فصلـی کمـک کننـد.

در بهار چای سبز بخورید

چـای سـبز ،با یا بـدون کافئین ،یکـی از بهترین
نوشـیدنیها بـرای مبتالیـان بـه آلـرژی اسـت.
چـای حـاوی یکسـری آنتیهیسـتامینهای
طبیعـی اسـت کـه بـه رفـع عالیـم حساسـیت
فصلـی کمک میکنـد .متخصصان بـه مبتالیان
بـه حساسـیت توصیـه میکننـد کـه صبحهـا
یـک فنجـان چای سـبز بنوشـند تا مانـع از بروز
حملههـای عطسـه صبحگاهـی شـود.
سرآمد /شماره سیوچهارم /نوروز نود و شش 123

اخبار خارجی

ثبــت رکــورد داغتریــن
ســال کــره زمیــن

1

سال  2016توانست رکورد
داغترین دمایی را که از سال
 1880روی کره زمین احساس
شده است ،بشکند .نتایج این
بررسیها که توسط سازمان
ملی اقیانوسی و جوی آمریکا
و با همکاری ناسا انجام شده،
در اولین روزهای سال جدید
میالدی منتشر شد .محققان
میگویند دمای سطح کره
زمین از اواخر قرن  19میالدی
تا حدود  1.1درجه سانتیگراد
افزایش یافته است که بخش
عمده آن مربوط به تولید
گازهای گلخانهای به دلیل
گسترش فعالیتهای انسان
بوده است .در سال گذشته
میالدی میانگین دمای جهانی
 0.99درجه سانتیگراد گرمتر
شده و گرمتر از میانگین اواسط
قرن  20بوده است .هر چند با
وجود ثبت سال  2016بهعنوان
گرمترین سال کره زمین طی
بیش از یک صد سال گذشته،
این دما در ایالتهای مختلف
آمریکا چند برابر بیش از سایر
نقاط احساس شده و در برخی
مناطق مثل قطب شمال گرما
چنان افزایش داشت که بخش
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زیادی از یخهای خود را از شــدن ایــن بــازی بــه بیــش از
30هــزار یــن رســید کــه یــک
دست داد.
رکــورد باورنکردنــی محســوب
شکســته شــدن رکــورد میشــود .ســایت «اپ
دانلــود توســط یــک بــازی انســتیتو» آمــار جالبــی را از
جدیــد
میــزان درآمــدی کــه شــرکت
ســازنده پوکمــون گــو در هــر
دقیقــه بــه دســت مــیآورد،
منتشــر کــرده و بــر اســاس
ایــن آمــار ،ایــن شــرکت هــر
 60ثانیــه یــک بــار 11 ،هــزار
دالر پولدارتــر میشــد .ایــن
شــرکت توانســت تنهــا در دو
هفتــه اول انتشــار بــازی 35
ازی پوکمــون اواســط تیــر ماه میلیــون دالر ســود بــه دســت
در آمریــکا ،اســترالیا و ...بــرای بیــاورد.
سیســتم عامــل اندرویــد و
 iOSعرضــه شــد و بهســرعت هشــدار متخصصــان
توانســت همــه توجههــا ـ از دربــاره امــکان هک شــدن
کاربــران گرفتــه تــا مدیــران اینرتنــت اشــیا
شــرکتهای ســرمایهگذاری
و ...ـ را بــه خــودش جلب کند.
ایــن بــازی بــا چشــاندن طعــم
واقعیــت مجــازی بــه کاربــران
بهســرعت محبــوب شــد و
فقــط در هفتــه اول رونمایــی
از ایــن بــازی 30 ،میلیــون
کاربــر آن را دانلــود کردنــد
کــه رکــوردی جدیــد در ایــن در اواســط ســال گذشــته
زمینــه محســوب میشــود .میــادی متخصصــان امنیتــی
ایــن بــازی در کمتــر از دو بــه کاربــران فضــای مجــازی
هفتــه بــه محبوبتریــن دربــاره امــکان هــک شــدن
بــازی آمریــکا تبدیــل شــد .اینترنــت اشــیا هشــدار دادنــد.
شــرکت ژاپنــی نینتنــدو هــم بااینحــال زمانــی کــه یــک
بــه دلیــل ارتبــاط معنــوی بــات نــت در مــاه اکتبــر
پوکمــون از موفقیتهــای توانســت فعالیــت بســیاری از
ایــن بــازی در عرضــه جهانــی ســایتهای اینترنتــی بــزرگ
بینصیــب نمانــد و ارزش و محبــوب دنیــا ازجملــه
ســهام آن پــس از النــچ توییتــر ،ردیــت ،اســپاتیفای
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و ...را تحــت تاثیــر قــرار دهــد،
بســیاری از کاربــران شــوکه
شــدند .ایــن نرمافــزار بــات
نــت کــه میــرای نــام داشــت،
بــه سیســتم شــرکت فنــاوری
زیرســاختهای اینترنــت
حملــه کــرد و آن را تا ســاعاتی
از کار انداخــت .ایــن بــات
اینترنتــی بــرای همراســتا
کــردن دســتگاههای مرتبــط
بــا اینترنــت اشــیا ازجملــه
دوربینهــای مداربســته و
دیویآرهــا طراحــی شــده
اســت.

نیــروی
اندازهگیــری
گرانــش روی ســطح
ســتارهها بــا یــک روش
جد یــد
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دانشــمندان در اوایــل ســال
 2016میــادی توانســتند
بــه روشــی جدیــد بــرای
اندازهگیــری نیــروی گرانــش
روی ســطح ســتارهها
دســت پیــدا کننــد .اهمیــت
ایــن اطالعــات میتوانــد
دانشــمندان را بــه درک
بهتــری از امــکان زندگــی در
ســتارههای دورتــر برســاند.

ایــن تحقیقــات توســط
پروفســور تومــاس کالینگــر
از دانشــگاه ویــن سرپرســتی
میشــود و پروفســور جیمــی
ماتیــوس از دانشــگاه بریتیــش
کلمبیــای کانــادا و گروهــی از
محققــان آلمانــی ،اســترالیایی
و فرانســوی در ایــن مطالعــه
او را همراهــی میکننــد.
هــدف از ایــن تحقیــق بررســی
امــکان اندازهگیــری گرانــش
ســطحی یــک ســتاره اســت
تــا بتوانیــم وزن بــدن را روی
آن ســتاره تخمیــن بزنیــم .در
ایــن مطالعــه وزن یــک انســان
بزرگســال  75کیلویــی در
تــرازوی خانگــی در حمــام بــا
وزن او در ســتارههای مختلــف
مــورد مقایســه قــرار گرفتــه
اســت .ایــن مطالعــه نشــان
میدهــد کــه وزن فــرد روی
خورشــید تــا  20برابــر افزایش
مییابــد ،درحالیکــه در
ســتاره غولپیکــر قرمــز کــه
سرنوشــت خورشــید در آینــده
محســوب میشــود و قطــری
حــدود  35برابــر بزرگتــر از
قطــر امــروز آن دارد ،تاثیــر
جاذبــه بســیار کــم اســت و
انســان  50برابــر ســبکتر
از وزن قبلــی خــود خواهــد
بــود .ایــن روش جدیــد بــه
محققــان اجــازه داده اســت
تــا بتواننــد گرانــش ســطحی
ســتارههای بســیار دور را کــه
نــور خروجــی بســیار ضعیفــی
دارنــد ،بــا دقتــی حــدود
چهــار درصــد اندازهگیــری
کنــد .بــر ایــن اســاس ،از

آنجــا کــه گرانــش ســطحی
در یــک ســتاره بــا جــرم و
شــعاع آن ارتبــاط مســتقیم
دارد ،درواقــع محققــان بــا ایــن
روش میتواننــد اندازهگیــری
دقیقتــری از جــرم و ابعــاد
ســتارههایی داشــته باشــند که
بســیار دورتــر از زمیــن قــرار
گرفتــه اســت .ایــن راهبــرد
جدیــد ایــن امــکان را بــرای
محققــان فراهــم میکنــد تــا
بتواننــد روی منظومههــای
فراخورشــیدی در فاصلــهای
کــه حتــی مشــخصههای
و
ســتارهها
اصلــی
مدارگردهــای آن بهطــور
دقیــق قابــل اندازهگیــری
نیســت ،نیــز مطالعــه کننــد.
ایــن روش ســازوکار درونــی
ســتارههای بــزرگ را
مشــخص میکنــد و نشــان
میدهــد کــه آیــا ســیارههایی
کــه در اطرافشــان قــرار گرفتــه
اســت ،از لحــاظ فاصلــه و
حــرارت میتواننــد میزبــان
مناســبی بــرای آب مایــع و
گونههــای حیاتــی مختلــف
باشــند یــا متروکانــد و قابــل
ســکونت نیســتند .ایــن روش
جدیــد کــه توســط گروهــی
از محققــان بینالمللــی
طراحــی شــده اســت ،تابــع
همبســتگی زمانبنــدی یــا
روش زمانبنــدی کوتاهمــدت
نــام دارد و عملکــرد آن بــر
پایــه ضبــط و ثبــت و بررســی
دقیــق تغییراتــی اســت کــه
در نورهــای خروجــی از
ســتارههای دور رخ داده و
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توســط ماهوارههــای مختلــف
ازجملــه ماهــواره کپلــر ناســا
یــا موســت کانــادا دریافــت
میشــود.

مریخ؛ محور فعالیتهای
ناسا در سال 2016
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گزارشــی کــه در ابتــدای
ســال  2016میــادی توســط
نیوزویــک از فعالیتهــای
ناســا منتشــر شــد ،حاکــی
از ایــن بــود کــه ســازمان
فضایــی آمریــکا مریــخ را
محــور فعالیتهــای خــود در
ســال  2016میــادی قــرار
داده اســت .در ایــن گــزارش
از قــول الــن اســتوفان ،از
کارشناســان ارشــد ناســا،
آمــده بــود کــه محققــان ایــن
ســازمان خوشبیــن هســتند
تــا بــا انجــام ایــن بررس ـیها
و دســت زدن بــه ایــن
تجربههــا بتواننــد تــا ســال
 2030میــادی بــه محــدوده
اطــراف مریــخ برســند.
محققــان ناســا امیــدوار
هســتند کــه تــا آن زمــان
بتواننــد اولیــن ماموریــت
مــداری خــود را بــه پایــان
برســانند ،یــا روی ماههــای
 126سرآمد /شماره سیوچهارم /نوروز نود و شش

مریــخ حرکــت کننــد ،یــا
عمــل نشســتن فضاپیمــا
روی ســطح مریــخ را محقــق
کننــد .اســتوفان گفتــه بــود
ناســا میخواهــد ایــن کار
بــا ایمنــی کامــل انجــام
شــود و ایــن مســئله در صــدر
فهرســت فعالیتهــای ناســا
در ســال  2016قــرار دارد.
علــت ایــن انتخــاب شــباهت
زیــاد مریــخ بــه زمیــن و
داشــتن جــو یــا اتمســفر
اســت .عــاوه بــر ایــن ،درجــه
حــرارت مریــخ مناســب
زیســتن اســت و از نظــر
طــول شــب و روز نیــز بــه
کــره زمیــن شــبیه اســت و از
ایــن نظــر میتوانــد بهتریــن
گزینــه بــرای مســتعمره
شــدن انســان بعــد از زمیــن
باشــد .امــا مهمتریــن
نکتــهای کــه باعــث شــده
ناســا فعالیتهــای پژوهشــی
و تحقیقاتــی خــود را در
ســال  2016روی مریــخ
متمرکــز کنــد ،ایــن بــود
کــه در مــاه ســپتامبر ســال
 2015میــادی محققــان
تاییــد کردنــد کــه عــاوه بــر
مقادیــری آب ی ـخزده کــه در
قطبهــای مریخــی وجــود
دارد ،در برخــی مواقــع آب
بــه صــورت مایــع نیــز بــر
ســطح ایــن ســیاره جــاری
میشــود .نقشــهبرداری از
گرانــش مریــخ بــا کمــک
ســه فضاپیمــای ناســا یکــی از
دســتاوردهای مهــم ناســا در
ســال گذشــته میــادی بــود.

تکمیــل ارسارآمیزتریــن
تلســکوپ فضایــی جهــان

6

بــا توجــه بــه محدودیتهایــی
کــه تلســکوپ هابــل در
فعالیتهــای خــود دارد،
محققــان ســازمان فضایــی
ناســا در ســال  2016توانســتند
تلســکوپ جیمــز وب اســپیس
را تکمیــل کننــد کــه در حــال
حاضر اســرارآمیزترین تلســکوپ
فضایــی جهــان اســت و قــرار
اســت جایگزیــن تلســکوپ
هابــل شــود .ایــن تلســکوپ
نســبت بــ ه هابــل عملکــرد
بســیار وســیعتر و دقیقتــری
دارد و محققانــی کــه روی ایــن
پــروژه کار میکننــد ،امیدوارنــد
بــا شــروع اســتفاده از آن بتواننــد
نورهــای موجــود در فاصلههــای
بســیار دور را جمـعآوری کنند و
بتواننــد بــه یافتههــای جدیــدی
در ایــن زمینــه دســت پیــدا
کننــد .تلســکوپ وب از تعــدادی
بههمپیوســته
آینههــای
جدیــد ســاخته شــده و درنهایت
یــک آینــه غولپیکــر دارد
کــه حــدود شــش و نیــم متــر
ارتفــاع دارد و تعــداد آینههــای
چنــد ضلعــی اطــراف آن 18
عــدد اســت .ایــن آینههــا بــه

تلســکوپ کمــک میکننــد
تــا بتوانــد طیــف نــور ورودی را
بــرای بررســی مشــخصههای
مختلــف ســیارهها و ســتارهها
و اتمســفرهای ســیارههای
خارجــی ،شــکافت دهــد .در
حــال حاضــر محققــان ســازمان
فضایــی ناســا ،آژانــس فضایــی
اروپــا و آژانــس فضایــی کانــادا
روی ایــن پــروژه کار میکننــد.
پروفســور جــان متــر ،سرپرســت
ایــن تیــم تحقیقاتــی ،ســال
گذشــته در ایــن زمینــه گفتــه
بــود کــه اگرچــه محققــان در
ابتــدا امیــدوار بودنــد تلســکوپ
هابــل بتوانــد اطالعاتــی مربــوط
بــه اولیــن کهکشــانهای
بهوجودآمــده در جهــان را
در اختیــار دانشــمندان قــرار
دهــد ،امــا در حــال حاضــر بــه
نظــر میرســد ایــن تلســکوپ
چنیــن ظرفیتــی را نــدارد .یکــی
ی هابــل ایــن
از محدودیتهــا 
اســت کــه همــان رنگهایــی
را تشــخیص میدهــد کــه
چشــم انســان توانایی تشــخیص
آن را دارد و تنهــا توانایــی
اندکــی بیــش از چشــم انســان
در تشــخیص رنگهــا دارد.
همچنیــن نمیتوانــد نورهــای
مــادون قرمــز را شناســایی کنــد
کــه تــاش شــده در تلســکوپ
جدیــد ایــن مشــکالت حــل
شــود .از آنجــا کــه تلســکوپ
جیمــز وب بــه دمــای پاییــن
نیــاز دارد ،محققــان از یــک
ترکیــب فلــزی بــه نــام بریلیــوم
در ســاخت ایــن تلســکوپ
اســتفاده کردهانــد کــه نســبت

بــه تغییــرات دمایــی بســیار
پایــدار اســت .قــرار اســت ایــن
تلســکوپ در ســال 2018
میــادی فعالیــت خــود را آغــاز
کنــد و یــک ســورپرایز بــزرگ
بــرای محققــان فضایــی باشــد.

فــروش لینکدیــن بــه
ما یکر و ســا فت

7

در مــاه ژوئــن ســال گذشــته
مایکروســافت بــا اعــام اینکــه
لینکدیــن را بــا قیمتــی بیــش از
 26میلیــارد دالر خریــده اســت،
بســیاری از کاربــران مجــازی
را شــوکه کــرد .مدیرعامــل
مایکروســافت دربــاره علــت
خریــد لینکدیــن گفتــه بــود که
آنهــا قصــد دارنــد بــا ایــن کار
ابرشــبکههای حرفــهای را در
کنــار هــم قــرار دهــد .اگرچــه
بــا توجــه بــه اینکــه خریــد
لینکدیــن ،گرانتریــن خریــد
مایکروســافت تــا کنــون بــوده
اســت ،نتیجــه ایــن خریــد بــرای
تحلیلگــران بــازار اهمیــت دارد.
گفتنــی اســت قــرارداد خریــد
لینکدیــن توســط مایکروســافت
در اواخــر ســال  2015میــادی
بســته شــد و به مــرور نرمافزارها
و برنامههــای دیگر مایکروســافت
ازجملــه آفیــس ،اســکایپ،

اوت لــوک و ...را بــا لینکدیــن
همراســتا کــرد .زمانــی کــه
مایکروســافت قصــد خریــد
لینکدیــن را داشــت ،شــرکت
ســلزفورس نیــز قصــد داشــت
لینکدیــن را خریــداری کنــد تــا
شــبکههای اجتماعــی خــود را
تکمیل کنــد ،امــا مایکروســافت
بــا اعــام قیمــت باالتر توانســت
صاحــب لینکدیــن شــود .ایــن
تنهــا خبــری نبــود کــه در
ســال  2016از ادغــام دو غــول
در دنیــای مجــازی منتشــر
شــد ،زیــرا ورزیــون نیــز در
ســال  2016اعــام کــرد کــه
قــرار اســت درصــد زیــادی
از امکانــات ســایت یاهــو را
خریــداری کنــد .در حــال حاضر
قیمــت  4.83میلیــارد دالر از
ســوی ورزیــون بــرای خریــد
امکانــات و هســتههای یاهــو
اعــام شــده اســت ،اگرچــه ایــن
خریــد شــامل یاهــو در ژاپــن و
ســهام ایــن شــرکت در علــی بابا
نمیشــود .اگرچــه قــراردادی
تاکنــون میــان یاهــو و ورزیــون
بســته نشــده و تحلیلگــران
میگوینــد اتفاقــات امنیتــی
جدیــدی کــه در مــورد یاهــو
منتشــر شــده ،باعــث شــده
ورزیــون بخواهــد یــک بــار دیگر
بــه خریــد یاهــو و امکانــات
مختلــف آن و رقم پیشنهادشــده
فکــر کنــد .علــت ایــن اتفــاق آن
بــود کــه یاهــو اعــام کــرد کــه
در ســال  2014عــدهای هکــر
توانســتهاند وارد شــبکههای آن
شــوند و اطالعــات مربــوط بــه
کاربــران را بــه ســرقت ببرنــد.
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سخن آخر

اجازه هست دورت بگردم؟...
 سـید حسـین متولـیان 

شـاید بـرای مـن همـه چیـز از فرفرههایـی که
بـاد میچرخاندشـان شـروع شـد ...آن روزها او
برایـم مهـم بـود ،چـون فرفرههایی سـاخته بود
کـه به دسـتورش میچرخیدنـد ...هنوز کوچک
بـودم کـه نظـرم را دربـاره او تغییـر دادم و
متوجـه شـدم کـه او نخبهترین چرخوفلکسـاز
ایـن حوالـی اسـت ...از همـان چرخوفلکهـای
گوشـه پـارک کـه چهـار صندلـی دارنـد و بـا
دسـت میچرخنـد بگیـر تـا آن بزرگتریـن
چرخوفلکهـا کـه اوجشـان میـان ابرهاسـت...
کمـی کـه بزرگتـر شـدم ،بـاز هـم بیشـتر
فهمیدم ،و دانسـتم دوسـت مـن مهندس طراح
و سـازنده بزرگتریـن میدانهـا هـم بـوده!...
کمکـم میتوانسـتم بفهمـم در الگـوی ذهنـی
او دایرههـا و چرخشهـا نقـش مهمـی را بـازی
میکننـد و همـه چیـز بـر مبنای چرخیـدن بنا
شده!
سـربههواتر کـه شـدم ،دیدم دایره بـازی ،تفریح
محبوب دوسـت مـن اسـت ...ماه بـه دور زمین
میچرخـد و زمیـن بـه دور خورشـید ...حتـی
بعدتـر سـیارههایی را شـناختم کـه چنـد مـاه
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دورشـان میچرخیـد و خورشـیدهایی را رصـد
کـردم کـه چنـد زمین دورشـان میگشـت...
حـاال بهتـر میتوانسـتم بفهمـم که دوسـت من
چـرا ایـن همـه دایـره دور خـودش کشـیده و
بنـای فلـک را بـر چرخیدن گذاشـته!
خدا جان!
دوست چرخوفلکساز من!
چقـدر خـوب اسـت که تو خسـته نمیشـوی از
این چرخـش مـدام حالها...
حاال که چرخاندهای روز و روزگار را،
حـاال کـه بهـار را از پشـت زمسـتان بیـرون
کشـیدهای و مـرا تـوی مـدار رویـش دوبـاره
کشـید های،
اجازه میدهی من هم با تو کمی بچرخم؟
یا دسـتکم همین اسـفندی را که گذشت ،دور
سـرت بچرخانم و نذر کنم بـرای لبخندهایت؟
خداجان عزیزم!
اجـازه هسـت منی کـه از تو آمدهام تا به سـوی
تو بازگردم،
کمی
بگردم؟
دورت
کمی...
فقط
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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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مد� اجر یا� پوشه؛ استارتآپ ب�گزیده الاکم استارز
گفتوگو ب� ی

تبلیغات استارتآپ باید با توان واقعیمان متناسب باشد
ضریب نفوذ گوشیهای هوشمند در جامعه ایرانی به سطحی رسیده است که دیگر حتی
بسیاری از کودکان و نوجوانان هم صاحب گوشیهای هوشمند هستند .بر اساس آمارهای
رسمی ،ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران به  120رسیده ،یعنی به ازای هر ایرانی دو سیمکارت
فروخته شده است .در این بین ،جالب است بدانید که بیش از  27میلیون گوشی هوشمند در
کشور فعال است که بازار بسیار خوبی برای کسبوکارهای استارتآپی به حساب میآید.
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