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توانایی شرکت را با بزرگی شهرش نسنجید
اتفاق خوبی که در طی سالهای اخیر برای شهرستانها و شرکتها افتاده ،این است که
اعتمادبهنفس افراد باال رفته و دیگر به خاطر اینکه در شهرستانی کوچک قرار دارند ،تواناییهای
خود را دستکم نمیگیرند .آنها دانستهاند که استعداد و قدرت خالقیت ربطی به شهری که در
آن متولد و بزرگ شدهاند ،ندارد و میتوان با هر امکاناتی دست به کارهای بزرگی زد .به همین
دلیل است که امروز ما در شهرستانهای کوچک و بزرگ ،شرکتهای دانشبنیانی داریم که
در عرصههای مختلف فعالیت میکنند و باعث افتخار کشور هستند .یکی از این شرکتها به
نام توسعه سامانههای ارتباطی عمید در خراسان شمالی فعالیت میکند .مدیرعامل آن ،مریم
رحیمزاده ینگه قلعه ،استارت کار را با برادرش زده است .آنها میدانستند در شرایطی که دولت
دارد روزبهروز به سمت کوچکسازی حرکت میکند ،وقت آن نیست که چشمشان به دست
دولت باشد و منتظر استخدام بمانند .حاال آنها شرکتی دارند که نهتنها خودشان در آن مشغول
به کار هستند ،بلکه افراد دیگری را هم بر سر کار آوردهاند و ایجاد ارزش افزوده میکنند.
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هربــار کــه بــا معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری بــه مراکــز علمــی
و دانشــگاهی مــیروم ،میبینــم کــه
دانشــجویان بااســتعداد و بعضــی از اســاتید
دانشــگاه ،ایشــان را مخاطــب قــرار میدهنــد و
بــا لحنــی آکنــده از دلســوزی و ایراندوســتی
و بــا کلمــات و مثالهایــی کــه شــوق
پیشــرفت و کار و تــاش در آنهــا بهوضــوح
مشــاهده میشــود ،یــک ســوال بســیار مهــم
و اساســی مــی پرســند« :چــه رازی اســت
کــه مــا میتوانیــم در علــوم هســتهای
پیشــرفت کنیــم و بــه مدارجــی برســیم کــه
قدرتهــای اســتکباری نگــران شــوند و بــه
فکــر مانــع و رادع بیفتنــد ،امــا در دانشهــا و
تکنولوژیهایــی بــه مراتــب پایینتــر  -مثــا
خــودرو  -نهتنهــا پیشــرفت نکنیــم ،بلکــه از
رقبــای خــود هــم بــاز بمانیــم و از آنهــا عقب
بیفتیــم؟» مــن هــم مثــل خیلــی هــا گوشــم
از ایــن ســوال کــه همــواره بــا مثالهــای
متعــدد بیــان میشــود ،پــر اســت .منطقــی
هــم هســت کــه بــرای ناظریــن داخلــی و
خارجــی ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه چــرا
مــا فیالمثــل در نانــو ،بایــو و هوافضــا بــه ایــن
جایــگاه رفیــع میرســیم و کارهــای فــوق
تصــور میکنیــم ،در حیــن حــال از تولیــد
لــوازم معمولــی و آبرومنــد الزم و بهدردبخــور
زندگــی مــردم عاجزیــم و مجبوریــم کــه از
خــارج وارد کنیــم؟ چــه اتفاقــی افتــاده و
چــه مســیری را طــی کردهایــم کــه مثــا
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در تولیــد موشــک بــه دانشــی دســت پیــدا
کردهایــم کــه میتوانیــم ماهــواره بــه فضــا
بفرســتیم ،امــا بــه عنــوان مثــال در تولیــد
پوشــاک و خــوراک ،زمیــن بــازی را بــه ترکیــه
و چیــن واگــذار کردهایــم؟ حتــی خارجیهــا
هــم متحیرنــد کــه چطــور ایــران در مــدت
کوتاهــی توانســته کارهــای فوقالعــاده بکنــد
و در بعضــی علــوم و تکنولوژیهــا در زمــره
ســرآمدان منطقــه و جهــان قــرار بگیــرد ،امــا
در تولیــد ضروریــات معمــول زندگــی مجبــور
بــه خریــدن از چیــن و کــره و ترکیــه و...
باشــد.
بــه لیســت اقــام وارداتــی نــگاه کنیــد .ایــن
لیس ـتها را معمــوال رقبــای سیاســی منتشــر
میکننــد و جــدا از دغدغهمندیهــای
رایــج ،قصــد و غرضــی جــز منکوبکــردن
حریــف ندارنــد ،امــا اگــر واقعبینانــه و بــه
دور از مجــادالت سیاســی نگاهشــان کنیــم،
میبینیــم کــه اینهــا جــزو ملزومــات و
نیازهایــی هســتند کــه چــون در داخــل
کســی برایشــان فکــری نکــرده یــا کــرده امــا
نتوانســته نیــاز داخــل را بــا قیمــت و کیفیــت
مناســب و بهصرفــه تامیــن کنــد ،لــذا دولــت
وارداتــش را مجــاز شــمرده .بــرای همیــن هــم
هســت کــه هــر وقــت روزنامههــا لیســت
اقــام وارداتــی را منتشــر میکننــد ،ایــن
ســوال در ذهــن اکثــر مــردم نقــش میبنــدد
کــه مگــر میشــود مــا در بیوتکنولــوژی و
ســلولهای بنیــادی و علــوم و فنــون همگــرا

چنیــن عظیــم و حیرتانگیــز پیشــرفت کنیم،
بهطــوری کــه محســود کشــورهای منطقــه و
باالتــر از منطقــه شــویم ،امــا از آنطــرف
مجبــور باشــیم ارز بدهیــم تــا مثــا ایربــگ
خــودرو وارد کنیــم؟ آیــا تولیــد ایربــگ ایرانــی
ســختتر از تولیــد «رادیــو دارو» اســت؟
دربــاره توســعه و پیشــرفت متــوازن،
سالهاســت کــه اســتادان و کارشناســان
مقالــه نوشــتهاند و ضرورتــش را یــادآور
شــدهاند .توســعه ناهماهنــگ مثــل پیکــرهای
اســت کــه بعضــی اندامش بســیار قــوی و عالی
اســت ،امــا در عین حــال بعضی اندامش رشــد
نیافتــه و ضعیــف و ناتــوان ماندهانــد .مشــهور
اســت «رودن» ،مجسمهســاز فوقالعــاده
فرانســوی  -همــو کــه مجســمه متفکــرش،
شــهرت جهانــی دارد  -روزی پیکــرهای
تراشــید کــه بســیار زیبــا و متحیرکننــده بــود.
دســتهای ایــن مجســمه را چنــان خــوب و
دقیــق و زیبــا تراشــیده بــود کــه گویــی در
رگهایــش خــون حیــات جــاری بــود .ایــن
دســتها چشــم هــر بیننــدهای را بــه خــود
جلــب میکــرد و چنــان بــر ذهــن و ضمیــر
مخاطــب اثــر میگذاشــت کــه ناخواســته
زبانــش را بــه تحســین وامیداشــت .هرکســی
بــه دیــدن مجســمه میآمــد ،میگفــت:
«آه ،چــه دســتانی ».ایــن دســتها آنقــدر
هنرمندانــه تراشــیده شــده بودنــد کــه ســر
و چشــم و پــا و گــوش و تــن مجســمه را
تحتالشــعاع قــرار میدادنــد .بــرای همیــن
هنرمنــد در یــک لحظــه احساســاتی شــد و بــا
تبــر دســتهای مجســمه را شکســت .رودن
میگفــت« :اثــر هنــری بایــد هماهنــگ باشــد
و یــک کلیــت را بســازد ،نــه اینکــه هــر
جــزوی ســاز خــود را بزنــد ».ایــن حــرف بــا
هــزار مالحظــه در نقشــه توســعه و پیشــرفت
هــم مصــداق دارد ،یعنــی همچنانکــه
مــا بــه هســتهای مشــغولیم ،عقــل حکــم
میکنــد کــه مثــا بــه خودروســازی هــم

مشــغول شــویم .البتــه ممکــن اســت ظریفــی
بگویــد کــه نیــاز نیســت همــه مــوارد حتمــا
در کشــور تولیــد شــود ،بلکــه همچنانکــه
در فنــاوری هــای نانــو ،بایــو ،هوافضــا
پیشــرفت میکنیــم ،خــوب اســت کــه در
تولیــد بــذر ،خــوراک ،دام و کشــاورزی هــم
پیشــرفت کنیــم .البتــه مالحظــات اقتصــادی
را نبایــد نادیــده گرفــت .هــر کشــوری بــرای
خــود امــور مهــم دارد و امــور مهمتــر .هــر
کشــوری بســته بــه سیاســتهای اقتصــادی
و دیپلماتیکــش توســعه هماهنــگ را متناســب
بــا جغرافیــای خــود تعریــف میکنــد .مثــا
گاهــی تولیــد یــک کاالی مــورد نیــاز
بنــا بــه دالیــل بســیار صــرف نمیکنــد،
اصــا معنــی اســتراتژی همیــن اســت کــه
دولتهــا طبــق یــک برنامــه متنــاوب بــا
اعتقــادات ،آرمانهــا ،جغرافیــا ،روحیــات
ملــی و قومــی ،نیازمندیهــای درازمــدت و
کوتاهمــدت تدبیــر کننــد و تصمیــم بگیرنــد.
مثــا کشــوری کــه مشــکل آب و خــاک
دارد ،طبیعــی اســت کــه روی کشــاورزی
آببــر تمرکــز نکنــد و در ایــن راه انــرژی و
وقتــش را هــدر ندهــد .یــا کشــوری کــه بــه
دریــا راه نــدارد ،دلیلــی هــم نــدارد کــه روی
تولیــد کشــتی و نــاو ســرمایهگذاری کنــد.
بایــد مالحظــات سیاســی و اقتصــادی را هــم
در نظــر گرفــت و متناســب بــا آنهــا نقشــه
توســعه را ترســیم کــرد .عرضــم را بــه ایــن
حســاب نگذاریــد کــه دارم توســعهنیافتگی
خودمــان را در خــودرو توجیــه میکنــم
یــا نیازمندیمــان را بــه واردات ،طبیعــی و
منطقــی جلــوه میدهــم؛ امــا ناهماهنگــی
و توســعه نامتــوازن بحثــی اســت جــدی.
آنچــه از تجربــه موفــق هســتهای یــا نانــو
یــا بایــو یــا هوافضــا حاصــل کردهایــم،
بــه مــا میفهمانــد کــه هرکجــا متمرکــز
شــدهایم ،دقیــق و درســت و معقــول روی
آن ســرمایهگذاری کردهایــم ،برایــش
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پشــتوانه فرهنگــی و سیاســی و اجتماعــی
فراهــم آوردهایــم ،بعــد از مــدت کوتاهــی
نتیجــه گرفتهایــم و بــه توفیــق رســیدهایم.
معنــی ایــن حــرف ایــن اســت کــه مقدمــات
فراهــم اســت ،نیــروی انســانی متعهــد خــاق
و دانشــمند و کاری وجــود دارد ،بســتر رشــد
آمــاده اســت ،فقــط الزم اســت کــه متمرکــز
شــویم و ســرمایهگذاری کنیــم و ضــرورت آن
را بــه جــان درک کنیــم.
نکتــه مهمــی کــه در تجربههــای موفــق بــه
دســت آوردهایــم ،ایــن اســت کــه فیالمثــل
در هســتهای ،از باالتریــن مقــام کشــور -
رهبــر فرزانــه انقــاب  -تــا آحــاد جامعــه در
ســیر آن حضــور داشــتند و آن را تبدیــل بــه
پارادایــم «حــق مســلم» و «مــا میتوانیــم»
کردنــد .اگــر ایــن پارادایــم در حوزههــای
دیگــر هــم شــکل بگیــرد ،حتمــا میتوانیــم
مطمئــن باشــیم کــه بــه موقعیــت بهتــری
دســت پیــدا میکنیــم .در واقــع علــم و
فنــاوری بایــد مســتظهر بــه قــدرت سیاســی و
اجتماعــی (مردمــی) باشــد تــا امکان رشــدش
فراهــم شــود .حتــی در قدیــم هــم مــا در
امــوری بــه پیشــرفت رســیدهایم و از خــود
قابلیــت نشــان دادهایــم کــه از صــدر تــا ذیــل
نیروهــای اجتماعــی در آن حضــور حداکثــری
داشــتهاند .همیــن فــرش کــه امــروز جــزو
امتیــازات و میــراث هنــری  -فرهنگــی و
صنایــع دســتی مــا بــه حســاب میآیــد،
امــری بــوده اســت کــه از ســاطین تــا زنــان
روســتایی در آن حاضــر بودهانــد و ذوق و
انــرژی خــود را در آن صــرف کردهانــد .اگــر
بخواهــم از تعابیــر عــوام اســتفاده کنــم ،بایــد
بگویــم هرقــدر پــول بدهیــد ،همانقــدر آش
میخوریــد .اینجــا پــول معنــی فراختــر
و عمیقتــری دارد .یعنــی هرقــدر ســرمایه
اجتماعــی جمــع کنیــد ،هرقــدر کار فرهنگــی
بکنیــد ،هرقــدر «مایــه» بگذاریــد و «کار»
کنیــد ،همانقــدر نصیــب میبریــد .یقینــا
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اگــر بخواهیــم تجربــه موفــق هســتهای را
فــارغ از مســائل سیاســی و بینالمللــیاش،
فیالمثــل در تولیــد بــذر الزم کشــور پیــاده
کنیــم ،یقیــن بدانیــد کــه زودتــر از آنچــه
فکــر کنیــد میتوانیــم بــه موقعیتــی ممتــاز و
بــه مراتــب بهتــر از اینکــه هســتیم ،برســیم.
منتهــا همــه اینهــا مبتنــی بــر تشــخیص
قــوه عاقل ـهای اســت کــه میتوانــد بــه قــول
فرنگیهــا «کرییــت»( )createکنــد و
هرچیــزی را ســرجایش قــرار دهــد .در واقــع
معنــی توســعه هماهنــگ ایــن نیســت کــه مــا
همــه کاری بکنیــم و در هــر رشــتهای وارد
شــویم و همــه نیازهــای خــود را برآوریــم.
حتــی معنــی خودکفایــی هــم ایــن نیســت
کــه از شــیر مــرغ تــا جــان آدمیــزاد را
خودمــان تهیــه کنیــم .بلکــه بایــد «االهــم
فیاالهــم» کنیــم و بــا توجــه بــه موقعیــت
اســتراتژیک مملکــت نقشــه توســعه بریزیــم.
حــاال ایــن وســط ،نبایــد یــک چیــز بســیار
بســیار مهــم از قلــم بیفتــد؛ «نیــروی انســانی
متخصــص» .ایــن ترکیــب ،بــرای مــا همــان
«ســرمایه اجتماعــی» اســت .نیــروی انســانی
مــا در مقیــاس تحصیلکــردهاش ،مدتــی اســت
کــه تبدیــل بــه معضــل عجیبــی شــده .یعنــی
دقیقــا همانهایــی کــه مــا بــه واســطه آنــان
میتوانیــم بــال دربیاوریــم و پــرواز کنیــم،
وزنــهای میشــوند در پایمــان کــه دارنــد
پایینمــان میکشــند .مشــکل اشــتغال ایــن
طبقــه را اگــر از بحــث جــدا کنیــم ،گرفتــاری
مقالهســازی و مقالهنویســی را نمیتوانیــم
نادیــده بگیریــم .مــا بهشــدت دنبــال پیشــرفت
علمــی و افزایــش شــتاب و رشــد آن هســتیم،
از طــرف دیگــر عنــوان میشــود کــه رشــد
مقالــه ،نهتنهــا تاثیــری در علــم و فناوریمــان
نــدارد ،بلکــه مــا را دچــار توهــم میکنــد و
عقبمــان میانــدازد .مثــا میگوینــد رشــد
علمــی ضامنــی بــرای پیشــرفت نیســت یــا
اینکــه فنــاوری ارجــح اســت بــر علــم و

قــس علیهــذا .اکنــون نمیخواهــم دربــاره
ایــن موضوعــات صحبــت کنــم ،امــا چیــزی
کــه بــرای همــه مــا اهمیــت بســیار زیــادی
دارد ،ایــن اســت کــه از نیــروی انســانی
تحصیلکــرده ،بایــد بــه صــورت درســت
اســتفاده کنیــم .چــه آنکــه مقالــه مینویســد
و چــه آنکــه لبــاس کارآفرینــی و فنــاوری
بــه تــن میکنــد و مــیرود تــوی آزمایشــگاه
و کارخانــه و پژوهشــگاه و تــا یــک محصــول
قابــل تولیــد و تجــاری ارائــه نکنــد ،خــودش از
آنجــا بیــرون نمیآیــد؛ همــه اینهــا بــرای
مملکــت ارزش هســتند و ضــروری .فقــط ایــن
نکتــه را بگویــم کــه رشــد مقالــه ،بــه صــورت
غیرمســتقیم موجــب تربیــت نیــروی انســانی
باکیفیتتــر مــی شــود .ایــن نیــروی انســانی
موفــق بــه توســعه فنــاوری در کنــار پیشــبرد
ســایر ابعــاد توســعه ملــی خواهــد شــد ،امــا
یــک شــرط مهــم دارد :ســایر پیشنیازهــا
هــم بایــد فراهــم باشــد .همینجاســت کــه
دانشــگاه نســل چهــارم ،ضرورتــش یــا حداقــل
بحــث دربــارهاش ،جدیتــر میشــود .الزم
اســت کــه در اینبــاره بســیار ســخن بگوییــم
تــا بــه یــک موضــوع مهــم برســیم :تضادهــا و
تردیدهــا و ابهامــات بایــد در جنــگ و جدلــی
کــه دربــاره خــوب یــا بــد بــودن مقالــه علمــی
وجــود دارد ،برطــرف شــود تــا بــه نتیجــهای
درســت برســد.
تشــخیص درســت و دقیــق «نیــاز» هــم
میتوانــد مســیر آینــده را معلــوم کنــد .مــا
االن گرفتــار بیآبــی هســتیم .گرمشــدن
زمیــن و بیآبــی بــه عــاوه آلودگیهــای
زیســتمحیطی میتوانــد جغرافیــای مــا
را بــه خطــر انــدازد .لــذا از همیــن االن
بــا یــک همــت و عــزم ملــی بــه شــکلی
دانشبنیــان و مقتصدانــه بایــد بــه ابــزار
و لــوازم و دانشــی دســت پیــدا کنیــم کــه
معضــل ریزگردهــا ،مشــکل آلودگــی و خطــر
کمآبــی و بیآبــی را حــل و فصــل کنــد و از

بیــن ببــرد .بنــا بــه دالیــل متعــدد ،کشــاورزی
مــا نتوانســته متناســب بــا صنعــت رشــد پیــدا
کنــد .شــیوههای ســنتی ،امــروز نمیتواننــد
دوام بیاورنــد و نیازهــای مــا را بــرآورده کننــد.
میــزان هدررفتــن آب در کشــاورزی ســنتی
آنقــدر زیــاد اســت کــه عمــا تولیــد را
بــا ضــرر هنگفــت همــراه میســازد .آبــی
کــه صــرف تولیــد هندوانــه میشــود،
بهمراتــب گرانتــر از خــود هندوانــه اســت.
بنابرایــن عقــل حکــم میکنــد کــه هرچــه
ســریعتر ،بــا همــان عــزم ملــی و شــیوههای
دانشبنیــان ،کشــاورزیمان را توســعه
بدهیــم ...منظــور اینکــه بایــد متناســب
بــا نیازهــای واقعــی ،توســعه هماهنــگ را
تعریــف کنیــم و مطابــق بــا نقشــههای
حسابشــده و عالمانــه پیــش برویــم .گاهــی
الزم اســت کــه عواطــف را تحریــک کنیــم و
فضــای احساســی و هیجانــی بســازیم ،امــا
در کل نبایــد در ترســیم و بازخوانــی نقشــه
توســعه ،احساســی و هیجانــی عمــل کنیــم
و بیجهــت اعتمادبهنفســمان را از دســت
بدهیــم یــا اعتمادبهنفــس کاذب بــه دســت
آوریــم .البتــه از فناوریهــای جدیــد حــوزه
آب هــم اخبــار خوبــی میرســد ،خصوصــا در
زمینــه آبهــای ژرفــی .اینجــا همهچیــز
مبتنــی بــر تدبیــر و خالقیــت اســت ،آن هــم
بــه شــکلی گســترده و فراگیــر .توســعه ،کاری
و مســئولیتی مختــص مســئولین نیســت.
آنهــا البتــه وظایفشــان ســنگینتر اســت،
امــا مــردم هــم مســئولند .در واقــع تــا توســعه
بــه یــک امــر ملــی و همگانــی تبدیــل نشــود و
آحــاد جامعــه خــود را مســئول نداننــد و از آن
نقشــه کلــی تبعیــت نکننــد ،مــا نمیتوانیــم
بــه پیشــرفتی همهجانبــه دســت پیــدا
کنیــم .آن شــعر معــروف دوران دبســتان در
فراینــد رشــد و پیشــرفت هــم مصــداق دارد
کــه :دســت در دســت هــم دهیــم بــه مهــر/
میهــن خویــش را کنیــم آبــاد .
سرآمد /شماره سیوهشتم /مرداد نودوشش
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یادداشت

در�ره ین�وی ن
جوا� و حل مشالکت امروز و فردای کشور
ب

سرزمینگنج
محمد یوسفنیا

میــدان دادن بــه نخبــگان ،عــاوه بــر توســعه
علمیکشــور یــک مزیــت بــزرگ دارد و
آن هــم جــدی گرفتــن جوانــان در مســیر
سرنوشــت کشــور و ســپردن امــور مهــم بــه
دســت آنهاســت .درســت اســت کــه پیــران
تجربههــای گرانقــدر دارنــد و بایــد قدرشــان
را دانســت و بــر صدرشــان نشــاند و از
ظرفیتهــای علم ـی و عملیشــان بــه خوبــی
اســتفاده کــرد ،بــا ایــن حــال در نیــروی
جوانــی چیــزی نهفتــه اســت کــه نبایــد بــه
ســادگی از کنــارش عبــور کــرد .تجربــه نشــان
داده توجــه بــه پیــران و جوانــان ،توامــان
میتوانــد راههــای ناهمــوار را همــوار کنــد
و درهــای بســته را بگشــاید .جوانــان اگــر از
پنــد پیــران خــود را بــی نیــاز بداننــد ضــرر
میکننــد ،پیــران نیــز اگــر نیــروی جوانــی
را دســت کــم بگیرنــد موهبــت بزرگــی را از
خــود و دیگــران دریــغ کردهانــد .بیخــود
نیســت کــه در اغلــب بزنگاههــای سرنوشــت
ســاز کشــور ،جوانــان بودنــد کــه توانســتند
بــا اتــکا بــه علــم و جســارت و شــجاعت ،در
کنــار تجربــه پیــری پیرهــا ،مســائل را آســان
کننــد و معضــات را از جلــوی پــا بردارنــد.
نمون ـهاش جنــگ تحمیلــی بــود کــه جوانــان
کاری کردنــد کارســتان .حــاال کــه نوبــت بــه
جهــاد علمیکشــور رســیده بایــد جوانــان
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را جــدی تــر بگیریــم ،موانــع را از جلــوی
پایشــان برداریــم و بــا اعتمــاد بــه آنچــه
هســتند ،در اداره امــور کشــور سهیمشــان
ســازیم .روزگاری فــرا رســیده اســت کــه علــم،
اداره جهــان را بــه عهــده گرفتــه اســت؛ بــه
شــلتاق ســیاتمداران پیــر و بــی تجربـهای مثل
ترامــپ توجــه نکنیــد ،زمــان کــه بگــذرد و
محــک تجربــه کــه بــه میــان بیایــد ،مشــخص
میشــود سیاســتمداران اگرچــه نقــش
مهمـیدر کشــورهای خــود دارنــد امــا مســیر
آینــده کشــورها را دانشــمندان و جوانــان
علمآموختــه تعییــن میکننــد .امــروزه در
جهــان اگــر کشــوری قــدرت گرفتــه اســت،
ایــن را مدیــون توســعه علمیخویــش اســت،
بــه خاطــر همیــن بایــد نقــش دانشــمندان
را در ایــن زمینــه بســیار جــدی گرفــت.
اگــر ترامــپ نمیدانــد در ناســا چــه تعــداد
ایرانــی هســتند و آن وقــت طرحــی علیــه
اتبــاع ایرانــی بــه تصویــب میرســاند ،جهــل
خــود را بــه نمایــش میگــذارد امــا کار و بــار
جهــان اینقــدر بیحســاب و کتــاب نیســت
کــه سیاســتمداران هــر کاری بخواهنــد انجــام
بدهنــد و هــر حرفــی کــه خواســتند بــه زبــان
بیاورنــد ،چــون در نهایــت راه علــم خــود بــه
خــود بــاز میشــود و روســیاهی بــه زغالــی
میمانــد.

از حرفمــان دور نیفتیــم؛ موضــوع ســخن
اهمیــت توجــه بــه جوانــان بــود .اینکــه بارهــا
و بارهــا ســخن از ایــن موضــوع رفتــه کــه
تســهیل امکانــات بــرای نخبــگان میتوانــد
بــه نفــع کشــور تمــام شــود ،فقــط ناظــر بــه
اســتعداد علمیآنهــا نیســت بلکــه نیــروی
جوانــی آنــان نیــز میتوانــد گــره از کار
مشــکالت کشــور بگشــاید .بیخــود نیســت
خردمنــدان جهــان اینمهمــه روی جوانــی
تاکیــد دارنــد و آن را گوهــر یــک دانــهای
میداننــد کــه بایــد قــدرش را دانســت وگرنــه
بــه زودی پنهــان میشــود و از دســت مـیرود.
وقتــی بــه ایــن موضــوع فکــر میکــردم
یــادم افتــاد بــزرگان کشــور بارهــا روی ایــن
موضــوع تاکیــد کردهانــد ،منتهــا گاهــی ایــن
ســخنان آنطــور کــه بایــد مــورد توجــه قــرار
نمیگیرنــد .از جملــه اینکــه رهبــر معظــم
انقــاب بارهــا و بارهــا مســیر آینــده کشــور را
ترســیم کردهانــد و نقــش جوانــان را در ایــن
راه برشــمردهاند .خــوب اســت بــه عنــوان
حســن مقطــع ،ایــن یادداشــت را بــا ذکــر
ســخنان ایشــان بــه پایــان ببریــم «:هرجایــى
کــه مــا بــه ابتــکار و اســتعداد جوانانمــان
تکیــه کردیــم ،آنجــا ناگهــان مثــل چشــمهاى
جوشــید ،شــکوفا شــد؛ در قضایــاى مربــوط
بــه مســائل هســتهاى ،در قضایــاى مربــوط بــه
مســائل دارویــى ،در درمانهــاى گوناگــون،
در ســلولهاى بنیــادى ،در نانــو ،در ایــن
صنعتــى دفاعــى ،هرجایــى مــا
برنامههــاى
ِ
ســرمایهگذارى [کردیــم] و بــه ایــن نیــروى
جــوان و عالقهمنــد و مؤمــن و بااخــاص
داخلــى تکیــه کردیــم و بــه او ارج نهادیــم،
کارمــان پیــش رفــت؛ خــب ،بــه ایــن برســیم.
مســائل اقتصــادى هــم همینجــور اســت؛
ظرفیتهــاى اقتصــادى بایــد فعــال بشــود؛
ایــن راه پیشــرفت کشــور اســت .آنوقــت
کشــور ،هــم از لحــاط مــادى و اقتصــادى،
هــم از لحــاظ اعتبــار بینالمللــى ،هــم از

لحــاظ عــزت ملــى و اعتمادبهنفــس ملــت
ایــران ،و هــم از لحــاظ معنــوى و اخالقــى و
روحــى پیشــرفت خواهــد کــرد .ایــن راهــى
اســت کــه امیرالمومنیــن در مقابــل مــا قــرار
داده اســت .آنوقــت بــا نــگاه بــه ایــن حقایــق
اســت کــه میفهمیــم اینکــه امــام فرمودنــد:
«آمریــکا هیــچ غلطــى نمیتوانــد بکنــد»
یعنــى چــه .آمریــکا را از بــاب مثــال گفتنــد؛
بلــه ،آمریــکا هیــچ غلطــى نمیتوانــد بکنــد
 کمااینکــه تــا امــروز هــم نتوانســته اســت –قدرتهــاى دیگــر هــم همینجــور؛ آنهــا هــم
هیــچ غلطــى نمیتواننــد بکننــد .ایــن غلطــى
کــه نمیتواننــد بکننــد ،فقــط غلــط نظامــى
ـع کلمــه ،هیــچ غلطــى
نیســت ،بهمعنــاى جامـ ِ
نمیتواننــد بکننــد؛ نمیتواننــد ملــت ایــران
را زمینگیــر کننــد؛ نمیتواننــد ملــت ایــران
را عقــب نگــه دارنــد؛ نمیتواننــد فشــار را
بــر ملــت ایــران بهنحــوى وارد بکننــد کــه
بهخیــال خودشــان ملــت ایــران را بهزانــو
دربیاورنــد؛ ملــت ایــران بهزانــو درنخواهــد
آمــد .خــدا را شــکر میکنیــم کــه ملــت مــا
زنــده اســت؛ خــدا را شــکر میکنیــم کــه
جوانــان مــا در راه درســت حرکــت میکننــد.
یــک عــدهاى وقتــى نگاهشــان بــه جوانهــا
مىافتــد ،نمونههــا و گونههــاى معــدود
ناهنجــار را مىبیننــد؛ بلــه ،ناهنجــارى هــم
هســت  -نــه اینکــه نیســت  -مــا هــم اطــاع
ـى ملــت ایــران
داریــم؛ امــا ایــن هنجــا ِر عمومـ ِ
و جوانــان مــا ،هنجــار دینــى اســت؛ هنجــار
عالقهمنــدى بــه دیــن و میهــن و اســام و
قــرآن و معنویــت و ملیــت و ماننــد اینهــا
اســت؛ ایــن را نبایــد از یــاد بــرد و فرامــوش
کــرد .جوانهــاى مــا بحمــداهلل جوانهــاى
خوبــى هســتند .از جملــه وظائــف مــا ایــن
اســت کــه کمــک کنیــم ایــن جوانهــا خــوب
بماننــد و خــوب پیــش برونــد و انشــاءاهلل
بــراى کشورشــان بهخوبــى و کمــال ،مفیــد
واقــع بشــوند»...
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ستاری در ج�ع خم ت� ی ن
ع� ب�زار دار یا� فکری:

گزارش

بازار داراییهای فکری زمینهساز رشد
تجاریسازی اختراعات میشود
فائزه کرمی

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیــسجمهــوری گفــت :تحــوالت تــازهای در
محیــط کسـبوکار کشــور رخداده و بــا تغییــر
ســاختارهای فکــری و فرهنگــی بــه کمــک
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ایــن محیــط جدیــد ،جلــوهی توانمندیهــای
ســرمایه انســانی بــهشــکل پتنــت و اختــراع در
کانــون توجــه بــازار ســرمایه قــرار گرفته اســت.
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ،بــا تاکیــد بــر

ضــرورت تغییــر رویکــرد حمایتــی اختــراع
و پتنتهــای ثبتشــده ،گفــت :تجربیــات
ناموفــق گذشــته ،پیامدهــای مطلوبــی را در
پــی نداشــت و بنیــاد ملــی نخبــگان نیــز بــا
وجــود صــرف هزینههــا و وامهــای بالعــوض،
در کمــک بــه اشــتغال و رســیدن اختراعــات
بــه عرصــه تجاریســازی چنــدان موفــق
نبــود .نگــرش ناشــی از اقتصــاد نفتــی ایــن
تصــور را ایجــاد کــرده بــود کــه مختــرع
بایــد از دولــت بهطــور مســتقیم پــول
دریافــت کنــد ،درحالیکــه رســیدن ایــده
ب ـه مرحلــه تجاریســازی دارای ســازوکارهای
پیچیــدهای اســت و صرفــا بــا اعطــای وام
بالعــوض و حمایــت مالــی محقــق نمیشــود
کــه در نــگاه جدیــد ایــن روال تغییــر یافــت.
ســتاری اعتمادبهنفــس و پشــتکار ،توانمنــدی
و خالقیــت نیــروی انســانی را مهمتریــن عامــل
در رســیدن یــک اختــراع بــه مرحلــه بــازار و
تجاریســازی دانســت و گفــت :فضــای فکــری
جدیــد نیازمنــد جوانانــی اســت کــه قطعــا
بــا چنــد بــار شکســت از پــا نمیایســتند و
مســیر خــود را ادامــه میدهنــد .افــرادی بــا
چنیــن روحیــهای هســتند کــه میتواننــد در
رســاندن یــک ایــده بــه ثــروت موفــق باشــند،
زیــرا ایدههــا ممکــن اســت در ذهــن بســیاری
از افــراد دیگــر نیــز وجــود داشــته باشــد،
امــا ایــدهای بــه موفقیــت منجــر میشــود
کــه بــا پشــتکار و پیگیــری تــوام شــود.
او پشــتکار را اولویتــی فراتــر از ایــده و منابــع
مالــی بــرای موفقیــت یــک کســبوکار نوپــا
ارزیابــی کــرد و گفــت :در توفیــق یــک
کس ـبوکار فناورانــه ،پشــتکار و اعتمادبهنفــس
نیــروی انســانی خالقیــت حــرف اول را
میزنــد ،بنابرایــن ایــده و چالشهــای مالــی
از اهمیتــی بهمراتــب پایینتــر برخوردارنــد.
البتــه در کشــور مــا بــه دلیــل ســاختارهای
پیچیــده و درهمتنیــد ه قانونــی و دولتــی،
فضــای مســاعد بــرای تبدیــل یــک ایــده یــا

اختــراع بــه ســرمایه و خلــق ارزش افــزوده
فراهــم نبــوده اســت و بــهواســط ه وابســتگی
بــه اقتصــاد نفتــی ،صنایــع نیــز چنــدان تمایلی
بــه نــوآوری و پذیــرش اختراعــات نداشــتهاند.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــسجمهــوری
بازگشــت بــه مزیتهــای ســرزمینی و توجــه
بــه ســنتهای کارآفرینــی کشــورمان را از
راهکارهــای کارآمــد تغییــر ســاختار کنونــی
برشــمرد و افــزود :ایــران بهعنــوان کشــوری
بــا هــزاران ســال ســابقه برتــری در نــوآوری،
کارآفرینــی و تجــارت بــا تکیــه بــر پــول بــدون
زحمــت اقتصــاد نفتــی بســیاری از ســنتهای
پیشــین خــود را فرامــوش کــرده ،امــا اکنــون
بــه واســطه ســاختار فکــری جدیــد ســیطره
اقتصــاد نفتــی جــای خــود را بــه محیــط
جدیــد کســبوکار خواهــد داد.
ســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه ســازوکارهای
حمایــت از ثبــت اختــراع و پتنت اصالح شــده
و رو بــه تغییــر اســت ،بیــان کــرد :انتقاداتــی
بــه ســازوکار ثبــت اختــراع کشــور وارد اســت
و امیدواریــم بــا مصوبــهای کــه مجلــس بــه
تصویــب خواهــد رســاند ،برخــی از کاســتیها
و نواقــص ایــن فراینــد برطــرف شــود.
ســتاری بــا بیــان اینکــه در محیــط جدیــد
کارآفرینــی ،ســرمایه انســانی جایــگاه و ارزش
واقعــی خــود را پیــدا میکنــد و بــا معرفــی
اســتخدام دولتــی دیگــر بهعنــوان تنهــا
راهکار اشــتغال ،تلقــی نمیشــود ،افــزود :در
فرهنــگ جدیــد ،دولــت خریــدار و مشــتری
اختــراع نیســت و بــا ایجــاد محیــط مســاعد
کســبوکار ،تســهیلگری زمینــه را بــرای
فــروش محصــول دانشبنیــان و تحریــک
تقاضــا فراهــم میکنــد و در معاونــت علمــی
تثبیــت چنیــن فرهنگــی را ترویــج و دنبــال
میکنیــم.
رئیــس ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری و
اقتصــاد دانشبنیان ریشـه بســیاری از مشــکالت
کسـبوکار را فرهنگــی دانســت و افــزود :جامعه
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بایــد بــه شــکل دیگــری بــه ســرمایههای خــود
بنگــرد و ســرمایه انســانی را یــک ارزش تلقــی
کنــد .آنچــه نیــروی انســانی را دارای ارزش
میســازد ،خالقیــت ،نــوآوری و کارآفرینــی
در مقابــل داراییهــای فیزیکــی اســت.
در چنیــن زیســتبوم فرهنگــی ،شــرکتهایی
کــه دارایـیای جــز ســرمایه انســانی و خالقیــت
نداشــتند ،در کمتــر از یــک ســال میلیاردها دالر
ارزش افــزوده ایجــاد میکننــد ،چراکــه کارکــرد
شــرکتهای فنــاور بــا شــرکتهای بــزرگ
پیشــین دارای تفاوتهــای ســاختاری اســت.
رئیــس بنیــاد ملــی نخبگان دربــاره ایجاد مســیر
حمایــت از ســرمایههای فکــری و اختراعــات
گفــت :مســیر جدیــد همچــون گذشــته مبتنــی
بــر ارائــه پــول مســتقیم بــه نخبــه نیســت ،بلکه
نخبــه را بــا قــرار دادن در فراینــد شــتابدهی
بــرای کـــــــارآفرینی ،جــذب نیــروی انســانی
و فــروش محصــول در بــازار بــا ایجــاد شــرکت
دانشبنیــان آمـــــاده میکنــد.
ســــتاری ســرمایهگذاریهای میلیــاردی
توســط نهادهــا و بخــش خصوصــی روی
شــرکتهای دانشبنیــان را نشــاندهنده
تغییــر جهتگیــری کشــور بــه ســوی
اقتصــادی دانــش و
در چنین زیستبوم فــــنا و ر یمحــــو ر
فرهنگی ،دانســت و گفــت :ایــن
شرکتهاییکه شــــرکتها بســیاری
داراییای جز سرمایه از ایــن ســاختارهای
انسانی و خالقیت ناکارآمــد پیشــین را
نداشتند ،در کمتر از تغییــر داده و موجــب
یک سال میلیاردها تحولــی جــدی در بدنـه
دالر ارزش افزوده و ســاختار اقتصــاد
ایجاد میکنند ،چراکه خواهنــد شــد.
کارکردشرکتهای معــــــــــاون علمــی
فناور با شرکتهای و فنــــــاوری بــازار
بزرگ پیشین دارای داراییهــای فکــــــری
تفاوتهایساختاری را راهکــــــاری بــرای
است .تجاریســازی ایدههــا
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و اختراعــات عنــوان کــرد و گفــت :اکنــون
 ۲۰۹اختــراع در تابلــوی بــورس قــرار دارنــد
کــه از ایــن میــان  15اختــراع بــه عقــد
قــرارداد منجــر شــدند و مابقــی در فراینــد
مذاکــره بــا ســرمایهگذاران قــرار دارنــد.
ســتاری در ادامــه افــزود :بــازار داراییهــا
ضمــن ایجــاد اطمینــان نســبت بــه حفــظ
مالکیــت اختــراع از یــک ســو اطمینــان
ســرمایهگذار بــرای ســرمایهگذاری را در
پــی دارد .همچنیــن مختــرع را بــدون درگیــر
شــدن در فرایندهــای پیچیــده دریافــت وام،
ضمانتنامــه و شــرکتداری در همــان مراحــل
اولیــه بــه تولیــد و تجاریســازی میرســاند.
همچنیــن صنایــع نیــز بــه جــای هزینههــای
ســنگین تحقیــق و توســعه میتواننــد از ایــن
مســیر بــه شــکل ســریعتر و بــا هزینههــای
کمتــر نیازهــای فناورانــه خــود را تامیــن
کننــد.
او بــا اشــاره بــه حمایــت معاونــت علمــی و
فنــاوری از ثبــت پتنــت خارجــی گفــت:
معاونــت علمــی و فنــاوری بــا حمایــت
مالــی از فراینــد زمانبــر و هزینهبــر ثبــت
اختــراع خارجــی ایــن ضــرورت را مــورد
توجــه قــرار داده اســت .فراینــد ثبــت بســته
بــه شــرایط ممکــن اســت چهــار ســال بــه
طــول بینجامــد ،امــا امــری ضــروری و واجــب
در توســعه فنــاوری بــه حســاب میآیــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــسجمهــوری
بــا اشــاره بــه ســازوکار جدیــد ایجادشــده در
فرابــورس بــرای ســرمایهگذاری شــرکتهای
دانشبنیــان گفــت :ســرمایهگذاری
خطرپذیــر بهطــور جــدی در عرضــه
بــورس بهطــور جــدی دنبــال میشــود
و اکنــون هفــت صنــدوق ســرمایهگذاری
خطرپذیــر وارد فراینــد پذیرهنویســی شــدند
کــه بــر تعــداد ایــن صندوقهــا اضافــه
خواهد شد.
ایــن صندوقهــا بــه ایجـــــــاد و تغییــر

محیــط فعلــی کســبوکار کمــک میکننــد
و شــاهدیم کــه تــا دیــروز داراییهــای
فیزیکــی را مبنــای ســرمایهگذاری قــرار داده
بودنــد و در صنایــع بــزرگ همچــون فــوالد
و پتروشــیمی ســرمایهگذاری میکردنــد،
و امــروز روی داراییهــای انســانی
ســرمایهگذاری میکننــد و ارزش نــوآوری
خالقیــت و ســرمایه انســانی را درک کردهانــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــسجمهــوری
در ادامــه گفــت :ایــن شــرکتها فرهنگــی
جدیــد بــه کشــور وارد خواهنــد کــرد کــه این
فرهنــگ الزمــه تحقــق فضــای کارآفرینــی در
کشــور ماســت .خوشبختانــه شــرکتهایی
کــه اکنــون موفــق بــه انعقــاد قــرارداد شــدند،
در ایــن عرصــه خطشــکنی کردنــد و مرزهــای
موجــود را در هــم شکســتند تا ســرمایهگذاران
زیــادی بــه ایــن ســمت تمایــل پیــدا کننــد و

کشــور را از مزایــای ســرمایهگذاری در ایــن
عرصــه بهرهمنــد کننــد.
در بخــش نخســت ایــن نشســت ،شــش نفــر
از مخترعــان منتخــب و همچنیــن شــش
نفــر از خریــداران ایــن طرحهــا ،بــه بیــان
دیدگاههــای خــود پرداختنــد.
امیــر هامونــی رئیــس ســازمان بــورس ،رضــا
کیانــی مدیــر تحقیــق و توســعه بــورس،
بهــزاد ســلطانی رئیــس صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی ،علیرضــا دلیــری معــاون توســعه
مدیریــت و جــذب منابــع ،پرویــز کرمــی
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس
جمهــوری و دبیــر ســتاد ،مهــدی صفارینیــا
رئیــس پــارک فنــاوری پردیــس ،اکبــر
قنبرپــور رئیــس مرکــز فنبــازار ملــی ایــران
و جمعــی از مخترعــان و خریــداران در ایــن
نشســت حضــور داشــتند.
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گزارش

ستاری در ن
رو� یا� از یک طرح الکن میل

موج«کسبوکارهاینوآور»صنایع
بزرگ را دستخوش تحول خواهد کرد
حسنا محمدی
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معــاون علمــی و فنــاوری در رونمایــی از طــرح
کالن ملــی خــودروی 3ســیلندر یــورو 6گفــت:
اســتارتآپها بــا توجــه بــه ماهیــت پویــا و
نوآورانــه خــود زمینهســاز ایجــاد تحــول در
صنایــع گوناگــون خواهنــد بــود.
ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
س جمهــوری ،در آییــن رونمایــی از
رئیــ 
طــرح کالن ملــی «قــوای محرکــه پرقــدرت
کممصــرف  3ســیلندر یــورو  ،»6بــا اشــاره
بــه گام مهــم صنعــت خــودروی کشــور در
اســتفاده از فناوریهــای نــو گفــت :انتقــال
دانــش فنــی و بومیســازی ایــن فنــاوری،
از اتفاقــات ارزشــمند تعامــات بینالمللــی
اســت و خوشبختانــه پــس از نشســت
ویــن بــا ســران کشــور اتریــش بــا همــکاری
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و ســازمان
حفاظــت از محیــط زیســت حاصــل شــد.
ســتاری ،بــا اشــاره بــه حمایــت معاونــت علمی
و فنــاوری از طرحهــای کالن ملــی در حــوزه
فناوریهــای نــو افــزود :ایــن پــروژه بــه منظــور
ایجــاد زمینــه پیشــرفت و توســعه فنــاوری و
گام گذاشــتن صنعــت خودروســازی در مســیر
پیشــرفت بــود و در همیــن راســتا حمایــت
معاونــت علمــی از دیگــر طرحهــای فناورانــه
همچــون خــودروی هوشــمند و طرحهایــی
کــه زمینــه ورود فناوریهــای نویــن را بــه
صنایــع فراهــم کننــد ،تــداوم خواهــد داشــت.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــسجمهــوری
بــه نقــش کســبوکارهای فناورانــه نــوآور
بــرای خلــق تحــول در صنایــع گفــت:
اســتارتآپها بــا توجــه بــه ماهیــت
پویــا و نوآورانــه خــود زمینهســاز ایجــاد
تحــول در صنایــع گوناگــون خواهنــد بــود.
اســتارتآپهایی کــه در حــوزه خدمــات
حملونقــل فعــال نبودنــد ،مســیر ایــن حــوزه
را تغییــر دادنــد .در آینــدهای نزدیــک ایجــاد
چنیــن تغییــرات عمــدهای را در صنعــت
خودروســازی نیــز شــاهد خواهیــم بــود.

معــاون علمــی و فنــاوری بــا اشــاره بــه
شــکلگیری زیرســاخت و فرهنگســازی
الزم بــرای نقشآفرینــی ایــن کســبوکارها
افــزود :شــاید در روزهــای نخســت بــا توجــه
بــه ســاختارهای اجتماعــی فرهنگــی و قانونــی
چالشهایــی بــرای رســیدن بــه ایــن مرحلــه از
کار وجــود داشــت ،امــا خوشبختانــه بــا تعامــل
و پیگیــری دســتگاهها ایــن پــروژه موفــق
شــده و راه را بــرای تحقــق دیگــر پروژههــای
فناورانــه بــاز کــرده اســت.
ســتاری بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه کالن،
زمینههــا را بــرای ایجــاد یــک زیرســاخت
همــکاری فناورانــه فراهــم میکنــد ،افــزود :در
حــال حاضــر فضــای صنعــت داخلــی نســبت
بــه ســالهای پیــش دســتخوش تحــوالت
شــده اســت و صنایــع خودروســازی مــا بــا
ایجــاد مراکــز تحقیــق و توســعه بــا دقــت
بــاال و صــرف بودجههــای مناســب ،بــرای
بهینهســازی و افزایــش کیفیــت محصــوالت را
بــا بهرهمنــدی از فناوریهــای نــو در دســتور
کار قــرار دادهانــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــسجمهــوری،
حرکــت بــه ســوی مســیر فنــاوری را گریزناپذیــر
دانســت و افــزود :میبایســت حرکــت در مســیر
نــوآوری و خالقیــت نخســتین اولویــت صنایــع
بــزرگ مــا ازجملــه خودروســازی قــرار بگیــرد.
در غیــر اینصــورت عرضــه مدلهــای خــودرو
هــمگام بــا نیــاز و ســلیق ه مشــتری ممکــن
نخواهــد بــود.
ســتاری همســویی بــا تحــول و پیشــرفت
همهگیــر فنــاوری را راهکار تــداوم برشــمرد
و گفــت :شــرکتهای قدیمــی تولیدکننــده
موبایــل کــه بــه مــرور بــازار خــود را بــه
شــرکتهای خــاق دادنــد ،مثالــی اســت از
تحولــی کــه نگــرش جدیــد ناشــی از نــوآوری
اســت .تمامــی حوزههــای صنعتــی ،ازجملــه
خودروســازی ،بــهزودی متحــول میشــوند.
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ،بــا بیــان اینکــه
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آینــده صنعــت خودروســازی نیــز بایــد منتظــر
ایــن تحــول باشــد ،گفــت :شــاید تــا چنــد ســال
پیــش شــرکتهای بــزرگ خودروســاز تصــوری
از نفــوذ گســترده و رشــد صعــودی خودروهــای
هوشــمند و برقــی نداشــتند ،امــا تکویــن صنعت
خودروســازی طــی ایــن صنعــت نشــان داد
شــرکتهایی در ایــن عرصــه رقابتــی تنگاتنــگ
موفــق بیــرون میآینــد کــه در مســیر تطــور
خــود بــا تغییــرات همســو شــده و در مســیر
تغییــر نســلها ســازگاریهای الزم را در خــود
ایجــاد کــرده باشــند.
اکنــون شــاهد تصاحــب ســهم بــازار خــودرو
از ســوی شــرکتهایی هســتیم کــه در ایــن
حــوزه ســابقه طوالنــی ندارنــد ،امــا نــگاه نــو
و زیرســاختهای نوآورانــ ه در اختیــار ایــن
شــرکتها ،تحــوالت متناســب بــا دنیــای
پیچیــده پیــش روی آنهــا را ایجــاد میکنــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــسجمهــوری ،بــا
اشــاره بــه ناگزیــری حرکــت صنایع خودروســاز و
قطعهســاز کشــور در ایــن مســیر گفــت :فنــاوری
در عرصــه تولیــد قطعــات نیــز نفــوذی یافتــه که
خوشبختانــه شــرکتهای خودروســاز داخلــی
بــه ایــن عرصــه وارد شــدهاند.

گامی مهم در حفظ منابع زیستمحیطی
رئیس سازمان ملی محیط زیست

ســاخت موتــور ملــی بــا اســتاندارد یــورو ۶
را گامــی اثرگــذار بــرای حرکــت بــه ســوی
اســتفاده از فناوریهــای نــو بــه منظــور
حفــظ محیــط زیســت و کاهــش آالیندگــی
عنــوان کــرد و گفــت :خوشبختانــه بــا ایجــاد
آالیندگــی کــم و مصــرف پاییــن منابــع انــرژی
راه بــرای حفــظ پایــدار محیــط زیســت شــهوانی
و توســعه کیفیــت حملونقــل بســته ســامت
فراهــم شــده اســت.
ارتقــای کیفیــت ســوخت گام بســیار بلنــدی بود
کــه در ایــن دولــت انجــام شــد ،امــا بازرسـیهای
مرتــب از کیفیــت ســوخت جایگاههــا انجــام
 18سرآمد /شماره سیوهشتم /مرداد نودوشش

میشــود .امــا ایــن موضــوع کافــی نیســت و بایــد
در توســعه صنایــع ســازگار بــا محیــط زیســت
و آالیندگــی کــم ،در اولویــت حفــظ منابــع
و کمــک بــه محیــط زیســت را دنبــال کنیــم.
صنایــع بــه حــوزه فناوریهــای نــو وارد
میشــو ند .
حمیــد نعمــتزاده ،وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت حفــظ محیــط زیســت و بهرهمنــدی
از توانمندیهــای فناورانــه شــرکتهای
دانشبنیــان را یکــی از مزایــای ایــن
پــروژه عنــوان کــرد و گفــت :خوشبختانــه
شــرکتهای دانشبنیــان در ســالهای
اخیــر پیشــرفتهای قابــل توجهــی داشــتهاند
و اگرچــه از چنــد ســال قبــل مصوبــات آن
وجــود داشــت ،امــا بــه کمــک ایــن دولــت
پیشــرفتهای قابــل توجهــی بــه کمــک
معاونــت علمــی و فنــاوری در ایــن حــوزه
محقــق شــده اســت.
نعم ـتزاده بــا اشــاره بــه ورود فناوریهــای نــو
در ســالهای اخیــر بــه صنایــع گفــت :تحقیــق
و توســعه زمینهســاز پیشــرفتهای فناورانــه
در صنایــع خواهــد شــد و بــا توجــه بــه اهمیــت
صنعــت خودروســازی میبایســت بــه نقــش
نــوآوری در ایــن صنعــت بیــش از پیــش توجــه
شــود.
در ادامــه ایــن مراســم بــا حضــور معــاون علمــی
و فنــاوری رئیــسجمهــوری ،وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت و رئیــس ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت موتــور خانــواده کممصــرف
مطابــق بــا اســتاندارد یــورو 6رونمایــی شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،ســاخت موتــور
کممصــرف تــک ســیلندر مطابــق بــا اســتاندارد
آالیندگــی یــورو  6و بــا میانگیــن قدرتــی
بیــن  75تــا  122اســب بخــار بــا همــکاری
و مشــارکت قطعهســازان بــزرگ داخلــی،
معتبرتریــن شــرکت طراحــی موتــور دنیــا ،در
قالــب طــرح کالن ملــی فنــاوری و نــوآوری بــه
نتیجــه رســیده اســت .

از همین امروز استارتآپی شو!
دستازسرایمیلتانبردارید!

فقطوقتیسراغتلفنهمراهتانبرویدکه
بایدیکتماسضروریراپاسخبدهید.
درغیراینصورتهمهکارهایتلفنیرا
بهزمانمشخصیازروزموکولکنید.

تلفنهمراهتراقایمکن

هرچقدرکهدربارهاستارتآپ،روشهای
موفقیتدرآن،انواعاستارتآپو...
خواندهاید،کافیاست.حاالزمانعمل
فرارسیدهاستوتنهاکاریکهباید
انجامدهید،ایناستکهشروعکنید.

روی موفقیت خودتان
تمرکز کنید

برایزمانتانارزشقائلشوید

همانجاییکههستید،بمانید

شماهربارمیتوانیدحداکثربهمدت
دوساعتتمرکزکاملداشتهباشید،
پسقدرایندوساعترابدانید.

برایراهاندازییکاستارتآپالزمنیست
دوردنیاسفرکنید.هرجاکهبروید،خودتان
هستیدوخودتانباقیمیمانید.ازفرار
کردندستبرداریدوفقطشروعکنید.

الزمنیستهرچندثانیهیکبار
صندوقنامههایالکترونیکیتان
راکنترلکنید.برایاینکارزمان
مشخصیرادرنظربگیریدوحداکثر
یکباردرروزبهایمیلتانسربزنید.

مطالعهدربارهاینکهدیگرانچطور
بهموفقیترسیدهاند،میتواند
تاحدیآموزندهباشد،اماروشآنها
لزومادرموردشماواستارتآپیکه
راهانداختید،صدقنمیکند.

دنبالآدمهای
استارتآپیبگردید

واردجمعافرادیشویدکهمثلشما
میخواهنداستارتآپیراهبیندازند،
یااینمسیررادرگذشتهتجربه
کردهاند.وقتگذرانیبااینافرادباعث
میشودتمرکزتانباالتربرود.

فکرکنید

 30دقیقهازروزتانرابهفکرکردن
اختصاصبدهید.نفسعمیقبکشید
وبهتصویربزرگیکهازموفقیت
درسردارید،فکرکنید.زندگی
شماقراراستبهکجابرسد؟

درسخواندنبسه!

همهصداهایمزاحم
راخاموشکنید

همسایهها ،بیمه ،شبکههای
اجتماعی،قبضهایپرداختنشدهو
خیلیچیزهایدیگرمیتواندتمرکزشما
راازبینببرد.همهشانراکناربگذارید.
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ب� مهاکری رسانه میل و معاونت عیمل ادامه یم ی�بد

گزارش

حمایت ویژه از شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپها
مونا مهتاج

پرویــز کرمــی ،دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان بــا
اعــام حمایــت ویــژه از شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپها در کشــور ،گفــت:
موضــوع فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان و ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی و حمایــت از
تولیــد و کاالی ایــران ســاخت ،بــا همــکاری و اقدامــات ویــژه رســانه ملــی و معاونــت علمی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،در حــال انجــام اســت.
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــسجمهــوری ،فرهنگســازی و حمایــت از
توانمنــدی شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپها و شــرکتهای خــاق و نــوآور
را یکــی از راهبردهــای معاونــت علمــی و فنــاوری خوانــد و گفــت :قانــون حمایــت از
شــرکتهای دانشبنیــان ســرفصلهای گوناگونــی را بــرای حمایــت و توســعه هرچــه
بهتــر شــرکتهای فنــاور نوپــا در نظــر گرفتــه اســت و یکــی از بندهــای تفاهمنامــه
میــان معاونــت علمــی و رســانه ملــی ،کمــک هرچــه بیشــتر بــه تولیدکننــدگان داخلــی با
معرفــی و فرهنگســازی دســتاوردهای آنــان در رســانه ملــی اســت.
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معرفی رشکتهای دارای صالحیت به رسانه ملی

بــه گفتــه مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری
رئیــسجمهــوری ،شــرکتهای فنــاور خــاق و
نــوآور دارای صالحیــت از ســوی معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه ســازمان صــدا
و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران معرفــی
میشــوند و میتواننــد از اضافــه پخــش تشــویقی
آگهیهــای صــدا و ســیما بــرای تبلیغــات صرفــا
کاالهــا و خدمــات دانشبنیــان اســتفاده کننــد.
کرمــی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس ضوابــط ابالغــی
ســازمان صــدا و ســیما ،شــرکتهای دانشبنیــان و
نــوآور بــرای تبلیغــات در رســانههای زیــر مشــمول
اســتفاده از اضافــه پخــش تشــویقی (تخفیــف)
میشــوند ،افــزود :صــدا و ســیما ،در راســتای
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی تســهیالتی را بــه
بخشهــای تولیــدی و خدماتــی ارائــه کــرده اســت
کــه  200درصــد اضاف ـ ه پخــش بــرای محصــوالت
دانشبنیــان 150 ،درصــد اضافــ ه پخــش بــرای
محصــوالت لبنــی و  120درصــد محصــوالت
کشــاورزی و دامــی تولیــد داخلــی ازجملــه ایــن
تســهیالت بــه شــمار مـیرود .همچنیــن محصوالت
صنایــع دســتی و فرهنگــی شــامل صددرصــد
حمایــت اضافــ ه پخــش تشــویقی میشــوند.

حامیت از رشکتهای توامنند در تولید
محصوالت داخلی و ایران ساخت

مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهوری
بــا بیــان اینکــه ایــن حمایتهــا شــامل
شــرکتهایی اســت کــه بــا توانمنــدی داخلــی بــه
تولیــد کاال و ارائــه خدمــات اقــدام کننــد ،افــزود:
در همیــن راســتا ،محصــوالت دارای شــاخص
ارتقایافتــه ســطح مصــرف انــرژی بــه ســطح  Aو
باالتــر ،صاحبــان کاال و خدمــات برتــر صادراتــی،
صاحبــان کاالهــا و اختراعــات ثبتشــده ،خدمــات
دانشبنیــان ،فناوریهــای جدیــد و همچنیــن
انرژیهــای نــو همچــون موتــور ســیکلت و
خــودروی برقــی نیــز 30درصــد حــق اضافـ ه پخش
دریافــت میکنند.کرمــی بــا اشــاره بــه بهرهمنــدی

کارآفرینــان معرفیشــده از ســوی معاونــت علمــی
و فنــاوری بــرای بهرهمنــدی از ایــن تســهیالت،
ادامــه داد :شــرکتهای دانشبنیــان و واحدهــای
فنــاور معرفیشــده از ســوی معاونــت علمــی و
فنــاوری کــه مشــمول بهرهمنــدی از مزایــای قانون
حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان هســتند ،از
ایــن تســهیالت بهرهمنــد خواهنــد شــد.

گسرتش چشمگیر برنامههای فرهنگساز و
ترویجی در رسانه ملی

دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری و
اقتصــاد دانشبنیــان ،در ادامــه بــه گســترش
چشــمگیر برنامههــای فرهنگســاز در رســانه
ملــی اشــاره کــرد و گفــت :با همــکاری و پشــتیبانی
ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایران،
توانســتهایم برنامههــای متنــوع و مختلفــی را بــرای
فرهنگســازی و ایجــاد زیســتبوم کارآفرینــی و
اقتصــاد دانشبنیــان ارائــه کنیــم و در ایــن زمینــه،
ســایق مختلــف را در نظــر داشــته باشــیم.

«نسیم دانش»

او بــا اشــاره بــه تعــدد برنامههــای تلویزیونــی و رادیویــی
در حــوزه حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان و
اســتارتآپها و شــرکتهای خــاق و نــوآور و
تولیــد محتــوا بــرای حمایــت از محصــوالت و خدمــات
ایــران ســاخت ،و نیــز گفتمانســازی علــم و فنــاوری
در جامعــه توضیــح داد :در شــبکه پربیننــده نســیم،
مــا برنامــه «نســیم دانــش» را تــدارک دیدهایــم کــه
تاکنــون بیــش از  150قســمت تولیــد و پخــش شــده و
مخاطبــان بســیاری را بــه خــود جلب کــرده اســت .این
برنامــه بــا هــدف معرفــی شــرکتهای دانشبنیــان،
فنــاوران موفــق ،معرفــی نخبــگان و ســرآمدان ،معرفــی
اســتارتآپها و فرهنگســازی موضــوع اقتصــاد
مقاومتــی و اقتصــاد دانشبنیــان بــا زبانــی جــذاب،
توســط ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری و اقتصاد
دانشبنیــان و شــبکه محتــرم نســیم تولیــد و ســه روز
در هفتــه و در روزهــای زوج پخــش و ســه بــار نیــز از
ایــن شــبکه بازپخــش میشــود.
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«صفر تا صد»

کرمــی همچنیــن بــه تولیــد برنامــه «صفــر تــا
صــد» بــا مشــارکت شــبکه چهــار ســیما اشــاره
کــرد و ادامــه داد :ایــن برنامــه بــا هــدف معرفــی
شــرکتهای دانشبنیــان موفــق ،اســاتید عرصــه
پژوهــش و فنــاوران فعــال کشــور تولیــد شــده
اســت .در ایــن برنامــه بیشــتر بــه موفقیتهــا و
راههــای رســیدن بــه آن ،دالیــل شکســتها و
ارائــه تجربههــای نــاب و ارزشــمند ایــن اســاتید و
فعــاالن مجــرب ،پرداختــه میشــود و این افــراد در
قالــب ســخنرانی یــا گفتوگــو ،راههــای رســیدن
بــه محصــول یــا روش مطمئــن ،بــا مخاطبــان
خــود ارتبــاط برقــرار میکننــد .ایــن برنامــه
پنجشــنبهها و جمعههــا از شــبکه چهــار پخــش
و روزهــای بعــد بازپخــش میشــود و پیــش روی
مخاطبــان قــرار میگیــرد.

«دات آی آر»

مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهوری
همچنیــن دربــاره همکاریهــای دیگــر معاونــت
علمــی و ســازمان صــدا و ســیما بــرای ارائــه
برنامههــای آموزشــی و هدفمنــد ابــراز کــرد :یکــی
دیگــر از برنامههایــی کــه بــا مســاعدت مدیــران
محتــرم رســانه ملــی تولیــد شــده و مدتهاســت
کــه پخــش شــده ،برنامــه «دات آی آر» اســت.
ایــن برنامــه از شــبکه  2ســیما و بــا هــدف معرفــی
اســتارتآپها و شــرکتهای نوپــا و خــاق ،بنیــان
گذاشــته شــده اســت .در ایــن برنامــه همچنیــن به
موضــوع گفتمانســازی علمــی و فنــاوری ،معرفــی
مختصــات زیسـتبوم فنــاوری و نــوآوری ،معرفــی
افــراد فعــال و موفــق در تولیــد ثــروت از علــم،
ارائــه نقطــه نظــرات کارشناســان و ســرآمدان ایــن
عرصــه و ارائــه تجربیــات افــراد خــاق و نــوآور و
همچنیــن ارائــه ادبیــات و توضیــح واژگان ایــن
عرصــه پرداختــه میشــود .معرفــی بازیگــران
و افــراد ذی نفــوذی کــه در ایــن حــوزه علــم و
فنــاوری فعالیــت دارنــد و صاحبنظــر هســتند ،از
بخشهــای دیگــر برنامــه دات آی آر اســت.
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«بر بنیان دانش» و «دانشمنا»

مشــاور رئیــس بنیاد ملــی نخبــگان ،در ادامه بــه تولید
و پخــش برنامــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان بــا عنــوان
«دانشنمــا» اشــاره کــرد کــه در  20قســمت از شــبکه
دو ،پویــا و کــودک بــه نمایــش درآمــد و همچنیــن
برنامــه «بــر بنیــان دانــش» را از دیگــر برنامههایــی
دانســت کــه در عرصــه ترویــج فرهنــگ علــم و فناوری
تولیــد شــده اســت .بــه گفتــه کرمــی ،برنامــه ویــژه
«بــر بنیــان دانــش» روزهــای سهشــنبه از شــبکه
بینالمللــی خبــر و بــا هــدف فرهنگســازی و تولیــد
محتــوا در حــوزه علــم و فنــاوری ،گفتمانســازی در
ایــن حــوزه ،معرفــی شــرکتهای دانشبنیــان،
پوشــش و تحلیــل رویدادهــا ،جشــنوارهها و
نمایشــگاههای علــم و فنــاوری ،در اختیــار مخاطبــان
قــرار گرفتــه اســت .ایــن برنامــه تــاش دارد بــا کمــک
بــه موضــوع تولیــد ملــی و ضــرورت توجــه به اشــتغال
در کشــور و معرفــی کاالی ایــران ســاخت باکیفیت ،در
راســتای شــعار ســال ،گام بــردارد« .بــر بنیــان دانــش»
دو بــار در هفتــه ،روزهــای سهشــنبه و چهارشــنبه
بازپخــش دارد.

پوشش قابل توجه در بخشهای خربی

پرویــز کرمــی در بخــش دیگــری از ایــن گفتوگــو،
پوشــش خبــری رویدادهــای علمــی و فنــاوری را
در بخشهــای مختلــف خبــری رســانه ملــی،
قابــل توجــه توصیــف کــرد و افــزود :بــا مســاعدت
مســئوالن رســانه ملــی ،مــا شــاهد پوشــش بســیار
خــوب رویدادهــا و رخدادهــای علمــی و فنــاوری
هســتیم .خوشبختانــه حرکــت بســیار خوبــی در
مســیر فرهنگســازی و ترویــج علــم و فنــاوری
و حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان کشــور و
اســتارتآپها آغــاز شــده اســت و بــا همــکاری
معاونــت علمــی و رســانه ملــی ،موضــوع اقتصــاد
مقاومتــی و اقتصــاد دانشبنیــان کــه دغدغــه
بــزرگان نظــام ،بهویــژه مقــام معظــم رهبــری
اســت ،در حــال فراگیــری اســت .بنابرایــن جــا
دارد از مســئوالن رســانه ملــی بهویــژه دکتــر
عســکری ،ریاســت محتــرم ســازمان صدا و ســیما،

معــاون ســیما ،واحــد مرکــزی خبــری و خبرنگاران
حــوزه علــم و فنــاوری و ســایر عزیــزان ایــن نهــاد
ســپاسگزاری ویــژه داشــته باشــم.

پخش مستندها از تلویزیون و حامیت ویژه رادیو

دبیر ســتاد توســعه فرهنــگ علم ،فنــاوری و اقتصاد
دانشبنیــان ،بــا بیــان اینکــه معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری همــکاری خــوب و
گســتردهای بــا شــبکههای دیگــر تلویزیــون دارد،
گفــت :هماکنــون بــا شــبکه تــازه تاســیس «ایــران
کاال» همــکاری بســیار خوبــی داریــم .از این شــبکه
شــرکتهای دانشبنیــان معرفــی میشــوند و در
حمایــت از کاالهــای باکیفیت ســاخت داخــل و در
راســتای تولیــد و حمایــت از شــرکتهای فعــال
فنــاور ،برنامههــای مختلفــی ارائــه میشــود.
همچنیــن از شــبکه اول ســیما ،مســتندهای علم و
فنــاوری کــه توســط ســتاد توســعه فرهنــگ تولید
شــده ،پخــش میشــود .برنامــه «چــرخ» نیــز از
شــبکه چهــار ســیما پخــش میشــود کــه ســتاد
حمایتهــای ویــژهای از آن دارد .از شــبکه آمــوزش
هــم برنامههــای آموزشــی مناســبی در ایــن حــوزه
بــا حمایــت ســتاد در طــول هفتــه بــه نمایــش
درمیآیــد .جــا دارد از مســئوالن شــبکه مســتند
نیــز تشــکر ویــژه داشــته باشــم بــرای اهتمــام
ویــژهای کــه در پخــش مســتندهای مــورد نظــر
و حمایتــی معاونــت علمــی دارند.کرمــی در ادامــه
افــزود :مــوارد مربــوط بــه کاالهــای ایــران ســاخت و
فعالیتهــا در ایــن عرصــه ،از بخشهــای مختلــف
خبــری تلویزیــون در طــول هفتــه پخــش میشــود
و بهطــور ویــژه در خبــر ســاعت  14روزهــای جمعه
از شــبکه یــک ســیما ،بــا عنــوان «ایــران ســاخت»
یــک شــرکت دانشبنیــان معرفــی میشــود کــه
اقــدام قابــل توجهــی اســت .در برنامههــای دیگــر
نیــز ،خوشبختانــه میــز دانشبنیــان راهانــدازی
شــده اســت که جای تشــویق و تشــکر بســیار دارد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه همکاریهــای زیــادی نیــز
بــا شــبکههای اســتانی داریــم کــه در ایــن زمینــه
برنامههــای خوبــی تولیــد شــده اســت .رســانه رادیو

هــم ،بــا تولیــد برنامههــای چالشــی و تحلیلــی و
فرهنگســاز و ترویجــی ،تاثیــر بســیار زیــادی در
دغدغــه مــا بــرای ترویــج و فرهنگســازی اقتصــاد
دانشبنیــان داشــته اســت و جــا دارد از مســئوالن
رادیــو نیــز تشــکر ویــژه داشــته باشــم.

«چکامه»« ،فناور» و «از کجا رشوع کنم»

او بــه برخــی دیگــر از برنامههــای تولیدشــده در
حــوزه علــم و فنــاوری کــه با همــکاری و مشــارکت
معاونــت علمــی و ســازمان صــدا و ســیما تولیــد و
پخــش شــده اســت ،اشــاره کــرد و گفــت :برنامــه
«چکامــه» کــه در بیــش از یکصــد قســمت از
شــبکه آمــوزش ســیما پخــش شــد ،بــه مشــاعره
دانشــجویی و در راســتای فرهنگســازی در حــوزه
نخبــگان و فنــاوران و صنعتگــران بــا بهرهمنــدی
از ادبیــات و شــعر کهــن تولیــد شــد کــه مخاطبان
پرشــماری را بــه خــود جــذب کــرد .همچنیــن
برنامــه «فنــاور» کــه از شــبکه چهــار ســیما ارائــه
شــد ،بــه معرفــی شــرکتها و کارآفرینــان فعــال
کشــور میپرداخــت .ایــن برنامــه در  26قســمت
پخــش شــده اســت .برنامــه دیگــری کــه در ایــن
راســتا تولیــد و پخــش شــد« ،از کجــا شــروع
کنــم» شــرکتهای دانشبنیــان بــود کــه در 20
قســمت از شــبکه یــک ســیما بــه نمایــش درآمــد.
ایــن برنامــه نیــز رونــد شــکلگیری یــک شــرکت
دانشبنیــان از ابتــدا و شــیوهها و راههــای موفقیــت
در کار و الزامــات آن را بــه مخاطــب ارائــه میکنــد.
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهوری،
در پایــان گفــت :از آنجــا کــه رســانهها بهویــژه
رســانه ملــی نقــش بســزا و انکارناپذیــری در
فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان و خــروج از
تفکــر اقتصــاد نفتــی ایفــا میکنــد ،بــا پشــتیبانی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
و همــکاری بــا رســانه ملــی ،در ســال «اقتصــاد
مقاومتــی :تولید-اشــتغال» انشــاءاهلل بــهزودی
شــاهد شــرایطی مناســب بــرای رشــد بیشــتر
شــتاب علمــی و فعالیــت موفقیتآمیــز جوانــان
خــاق و کوشــای کشــورمان خواهیــم بــود..
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گزارش

امروز رسالت دانشگاهها ،پرورش
نیروهای کارآفرین است
رقیه ملکینیا

مراسم تکریم دکتر مینو دبیری ،استاد برجسته و
اولین استاد زن شیمیآلی در ایران ،به همت بنیاد
نخبگان استان اردبیل برگزار شد.
در این مراسم که در سالن اجتماعات دانشکده علوم
پایه دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد ،رئیس بنیاد
نخبگان استان اردبیل ،تعدادی از اعضای هیئت
علمی دانشگاههای استان و جمعی از سرآمدان،
ن برتر اردبیل حضور داشتند.
متخصصان و مستعدا 
مینو دبیری یکی از پر افتخارترین دانشمندان
کشور در حوزه علوم پایه است که پژوهشگران
و دانشگاهیان و مدیران استان در آیین تکریم
او شرکت کردند ،از جمله اعضای هیئت مدیره
انجمن نانوی استان ،معاونین دانشگاه ،مدیر کل
امور اجتماعی استاندار ،جمعی از مدیران نهادها و
دستگاههای اجرایی استان و نفرات برتر هفتمین
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مسابقه ملی نانو در اردبیل و اعضای انجمن نانو
فناوری و انجمن شیمی دانشکده علوم.
ترویج آیین تکریم دانشمندان ،باعث
اثرگذاری در نسل جوان میشود
حسین شایقی ،رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل،
در مراسم تجلیل از مینو دبیری ،بانوی اردبیلی و
اولین استاد زن رشته شیمی آلی در ایران ،با بیان
اینکه توسعه و ترویج آیین تکریم دانشمندان باعث
اثرگذاری در نسل جوان و زمینهساز ورود افراد
مستعد جامعه به پژوهش میشود ،گفت« :این
کار باعث الگوسازی در سطوح مختلف جامعه نیز
میشود».
او در ادامه سخنان خود به سند راهبردی بنیاد
نخبگان در این خصوص اشاره کرد و گفت« :همایش

نکوداشت این محقق اردبیلی در حوزه علوم پایه ،به
خصوص علم شیمی ،موجب انتقال بهتر علوم به
جامعه میشود».
رئیس بنیاد نخبگان استان از دبیری به عنوان نمونه
و الگوی نظم ،اخالق و عمل نام برد و گفت« :بدون
تردید او از نقشآفرینان علوم پایه در کشور است و
نامش در سپهر علم کشور خواهد درخشید».
جامعهای که نتواند نخبگانش را تکریم کند،
بزرگترین خسران را خواهد دید
حبیبی ،رئیس انجمن نانو اردبیل ،نیز در این مراسم
با بیان اینکه جامعه با تعالی به خودش ارزش
میدهد ،گفت« :جامعهای که نتواند نخبگانش را
تکریم کند ،بزرگترین خسران را خواهد دید».
او فرار مغزها را در همین راستا دانست و افزود« :اگر
دانشمندان خود را تکریم کنیم ،در واقع در راستای
پیشرفت کشور گام برداشتهایم».
این شاگرد علم شیمی با بیان اینکه دهه پنجاه
کمتر از  20خانم در اردبیل تحصیالت دبیرستانی
داشتند ،گفت« :امروز فضا و عرصه برای رشد بانوان
به حدی فراهم شده است که گوی سبقت را از
مردان نیز ربودهاند».
حبیبی در ادامه سخنان خود به سوابق این استاد
علم شیمی در ایران پرداخت و گفت« :چاپ 130
مقاله در مجالت علمی معتبر و قرارگرفتن در زمره
یک درصد دانشمندان برتر جهان که تنها  270نفر
از دانشمندان ایران در این فهرست قرا دارند ،نشان از
توان باال و جایگاه رفیع علمی ایشان است».
رسالت اساتید علم شیمی ،تولید علم است
علی نعمتاهللزاده ،مدیر گروه شیمی دانشگاه
محقق ،نیز در این مراسم از علم شیمی به
عنوان حیاتبخش علوم پایه نام برد و گفت:
«رسالت اساتید علم شیمی ،تولید علم است
و شایسته است دانشجویان این رشته با
تشکیل گروههایی به دنبال ایجاد شرکتهای
دانشبنیان باشند تا بتوانند محصوالت تولیدی
خود در محیط آزمایشگاهی را با برندی ممتاز

وارد بازار مصرف داخلی و خارجی کنند».
در ادامه این مراسم پروفسور مینو دبیری ،استاد
برجسته شیمیآلی ،با اشاره به اینکه امروز رسالت
دانشگاهها کارآفرینی است ،گفت« :دانشگاه دو دوره
دانشمحور و پژوهشمحور را پشت سر گذاشته
و امروز زمان فعالیت نسل بعدی دانشگاه ،یعنی
دانشگاه کارآفرین است».
او با بیان اینکه دانشگاه همچنان باید در زمینههای
آموزش ،پژوهش و فرهنگ فعالیت کند ،افزود« :امروز
رسالت دانشگاهها ،پرورش نیروهای کارآفرین است و
در کشور ما نیز تالش بر جهتدهی دانشگاه به سمت
کارآفرینی آغاز شده است تا فرصتهای پژوهشی به
سمت نوآوری کاربردی حرکت کنند».
در پایان این مراسم ،ضمن قرائت ارجنامه معاون
فرهنگی بنیاد ملی نخبگان ،با اهدای هدایایی از
پروفسور مینو دبیری تجلیل شد.
مینو دبیری در اردبیل به دنیا آمد و پس از گذراندن
تحصیالت مقدماتی ،کارشناسی خود را در رشته
شیمی دانشگاه شهید بهشتی به پایان برد و جهت
طی مدارج علمی به انگلستان عزیمت کرد و مقاطع
ارشد و دکتری خود را در دانشگاههای لندن و کینز
کالج به پایان برد .او دارای  125مقاله بینالمللی8 ،
کتاب تألیفی و  3کتاب ترجمه است .شرکت در 7
کنفرانس بینالمللی و استاد راهنمای  50پایاننامه
ارشد و  10رساله دکتری از جمله افتخارات این
دانشمند برتر کشور در علوم پایه است.
مشاور علمی شرکت البراتوارهای سینا دارو ،مشاور
علمی شرکت نفت پارس ،عضو شورای عالی
پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی،
مدیر گروه بررسی آالیندههای زیستمحیطی،
معاون گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه شهید
بهشتی و نماینده تحصیالت تکمیلی گروه شیمی
در دانشکده علوم از جمله مسئولیتهای آموزشی و
اجرایی مینو دبیری عنوان شده است.
او همچنین جزو یک درصد دانشمندان برتر جهان
در سالهای  2015 ،2014 ،2012و  2016و
پراستنادترین دانشمند ایران در سال های 2003
تا  2008نیز بوده است .
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اعطای جایزههای تحصیلی به
دانشجویان برتر کشور
زهرا خادمی

بنیــاد ملــی نخبــگان بــر اســاس آییننامــه
«اعطــای جایزههــای تحصیلــی بــه
دانشــجویان صاحــب اســتعداد برتر» تســهیالت
ویــژهای را در قالــب چهــار جایــزه آمــوزش،
پژوهــش ،فنــاوری و فرهنــگ شــامل مــوارد
متعــددی از قبیــل راتبــه دانشــجویی ،اعتبــار
آموزشیــاری ،اعتبــار پژوهشیــاری ،اعتبــار
فنیــاری ،اعتبــار توانمنــدی آموزشــی،
اعتبــار ارتباطــات علمــی ،اعتبــار توانمنــدی
کارآفرینــی و ...بــه دانشــجویان صاحــب
اســتعداد برتــر دانشــگاهها و پژوهشــگاههای
کشــور اعطا میکنــد.
شــرایط بهرهمنــدی از آن و مهمتریــن نــکات
ایــن جوایــز بــه شــرح زیــر اســت:
 -1دانشــجویان دورههــای کارشناســی،
کارشناســیارشــد ،دکتــری حرفـهای ،دکتری
تخصصــی همــه رشــتهها و دورههــای
تخصــص و فوقتخصــص رشــتههای علــوم
پزشــکی کــه در ســالهای مجــاز تحصیــل
(دانشــجویان دوره کارشناســی چهــار ســال،
دانشــجویان دوره کارشناســی ارشــد دو ســال،
دانشــجویان دوره دکتــری حرفــهای هفــت
ســال ،دانشــجویان دوره دکتــری تخصصــی
و دورههــای تخصــص علــوم پزشــکی چهــار
ســال و دانشــجویان دورههــای فوقتخصــص
در رشــتههای علــوم پزشــکی ســه ســال) در
هــر یــک از دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش
عالــی وابســته بــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و
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فنــاوری ،وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی یــا دانشــگاه آزاد اســامی تحصیــل
میکننــد ،میتواننــد از ایــن جوایــز
بهرهمنــد شــوند.
 -2بررســی پرونــده دانشــجویان منــوط بــه
ثبــت کامــل اطالعــات متقاضــی در ســامانه
اطالعاتــی بنیــاد ملــی نخبــگان (soraya.
 )bmn.irو ســپس انتخــاب گزینــه «شــروع
فراینــد» در فراینــد «درخواســت بررســی
پرونــده بــرای جایزههــای تحصیلــی» در
بخــش «درخواســتها»ی ســامانه اســت.
 -3شــرط الزم :متقاضیــان بــرای بهرهمنــدی
از ایــن جوایــز بایــد دارای دســتکم یکــی از
ویژگیهــای زیــر و حائــز بیشــترین امتیــاز از
فعالیتهــای نخبگانــی باشــند:
الــف .کســب مــدال طــا ،نقــره یــا برنــز در
المپیادهــای دانشآمــوزی ملــی و جهانــی
ب .کســب رتبــه برتــر در آزمونهای سراســری
ورود بــه دانشــگاههای کشــور (رتبههــای
کشــوری زیــر  1000ورود بــه دوره کارشناســی
یــا دکتــری حرف ـهای در گروههــای ریاضــی و
فنــی ،علــوم تجربــی ،علــوم انســانی ،هنــر یــا
زبانهــای خارجــی و رتبههــای زیــر  50در
مجموعــه امتحانــی در دوره کارشناســی ارشــد)
ج .کســب رتبــه اول تــا ســوم در المپیادهــای
ملــی دانشــجویی
د .کســب رتبــه برتــر در آزمونهــای سراســری
علــوم پزشــکی کشــور اعــم از آزمونهــای

جامــع علــوم پایــه ،پی ـشکارورزی ،دســتیاری
در رشــتههای پزشــکی ،دندانپزشــکی
و داروســازی و دســتیاری فوقتخصصــی
پزشــکی
ه .کسب عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه
و .کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری
ز .برگزیــده شــدن در جشــنوارههای علمــی،
پژوهشــی ،فناورانــه مــورد تاییــد بنیــاد
ح .برگزیــدگان هنــری ،ادبــی یــا قرآنــی (بــر
اســاس مقــررات بنیــاد)
ط .برگزیــده شــدن در مســابقههای ملــی و
جهانــی مهــارت
ی .ثبــت اختــراع برگزیده بــر اســاس
آییننامــه شناســایی و پشــتیبانی از
برگزیــده.
اختراعهــای
 -4شــرط کافــی :دانشــجویان بایــد
اوال حدنصــاب مــورد تاییــد بنیــاد را از
فعالیتهــای نخبگانــی (شــامل فعالیتهــای
فناورانــه ،پژوهشــی و آموزشــی) بهدســت
آورنــد و ثانیــا دارای بیشــترین امتیــاز در بیــن
ســایر متقاضیــان باشــند.
یــادآوری :بررســی داشــتن حدنصــاب الزم و
کســب بیشــترین امتیــاز در بیــن متقاضیــان،
اعالمــی
نخبگانــی
بــر اســاس فعالیتهــای
ِ
ِ
متقاضــی ،توســط ســامانه اطالعاتــی بنیــاد
محاســبه و نتیجــه آن از طریــق ســامانه بــه
متقاضــی اعــام میشــود.
 -5مصادیــق فعالیتهــای نخبگانــی دارای
امتیــاز بــه شــرح زیــر اســت:
الــف .موفقیتهــای علمــی در دانشــگاه
(آموزشــی ،پژوهشــی ،فناورانــه و)...
ب .کســب رتبــه برتــر در آزمونهــای علمــی
(ماننــد کنکــور ،آزمونهــای سراســری علــوم
پزشــکی ،المپیادهــای دانشــجویی و)...
ج .برگزیــده شــدن در جشــنوارههای علمــی،
پژوهشــی ،فناورانــه مــورد تاییــد بنیــاد (ماننــد
جشــنوارههای خوارزمــی ،رازی ،فارابــی،
رویــش و)...

د .برگزیــده شــدن در جشــنوارههای معتبــر
ادبــی و هنــری یــا فعالیتهــایقرآنــی مــورد
تاییــد بنیــاد.
 -6بــا توجــه بــه اینکــه امتیازهــای
دانشــجویان بــه کمــک نرمافــزار تخصصــی
محاســبه میشــود ،الزم اســت:
 .1-6همــه اطالعــات بــه طــور کامــل در
ســامانه بارگــذاری شــود.
 .2-6فرصــت نهایــی بــرای تکمیــل پرونــده
و ارائــه درخواســت ،ششــم شــهریورماه ســال
جــاری اســت و ضــروری اســت دانشــجویان
اطالعــات خــود را بــه همــراه مــدارک مثبتــه
حداکثــر تــا ایــن تاریــخ در ســامانه اطالعاتــی
بنیــاد بارگــذاری کننــد و ســپس گزینــه
«شــروع فراینــد» را در فراینــد «درخواســت
بررســی پرونــده بــرای جایزههــای تحصیلــی»
در بخــش «درخواس ـتها»ی ســامانه انتخــاب
کننــد.
یــادآوری مهــم  :1مــاک محاســبه میانگیــن
کل دانشــجو در طــول تحصیــل ،میانگیــن
کسبشــده دانشــجو تــا تاریــخ 1396/6/1
اســت و بــا توجــه بــه بستهشــدن ســامانه
اطالعاتــی در تاریــخ  ،1396/6/6الزم اســت
دانشــجویان آخریــن میانگیــن کل خــود را
حداکثــر تــا ایــن تاریــخ در ســامانه ثبــت
کننــد.
یــادآوری مهــم  :2چنانچــه در هــر مرحلــه از
بررســی مشــخص شــود متقاضــی اطالعاتــی
خــاف واقــع را بارگــذاری کــرده اســت،
متقاضــی نهفقــط از ایــن جایــزه ،بلکــه از
تمامــی تســهیالت بنیــاد محــروم میشــود و
عــدم صداقــت وی بــه دســتگاههای ذیربــط
اعــام و بــه لحــاظ حقوقــی موضــوع پیگیــری
میشــود.
یــادآوری مهــم  :3تحویــل اطالعــات،
بررســی اطالعــات و اعــام نتایــج صرفــا از
طریــق ســامانه اطالعاتــی بنیــاد و بــه شــکل
الکترونیکــی صــورت میپذیــرد .
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اجر یا� یمشود:

آییننامهشناساییوپشتیبانی
برگزیدگان هنری کشور
رویا کامیار

بنیــاد ملــی نخبــگان در نظــر دارد آییننامــه
شناســایی و پشــتیبانی برگزیــدگان هنــری
کشــور را بــه مرحلــه اجــرا درآورد .لــذا
متقاضیــان عالقهمنــد میتواننــد از تاریــخ
 15تیرمــاه تــا پایــان مردادمــاه ســال جــاری
بــا مراجعــه بــه ســامانه جامــع اطالعاتــی
بنیــاد ملــی نخبــگان بــه نشــانی http://
 ، portal.bmn.irضمــن نامنویســی در
بخــش «نامنویســی متقاضــی» و انتخــاب
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گزینــه «هنــری» در بخــش «حــوزه فعالیــت»،
ل کننــد.
اطالعــات خــود را ارســا 
برگزیــدگان هنــری در گروههــای هشــتگانه
هنــر« ،هنرهــای نمایشــی»« ،هنرهــای
ســینمایی»،
«هنرهــای
تجســمی»،
«موســیقی»« ،هنرهــای ســنتی»« ،صنایــع
دســتی»« ،معمــاری و شهرســازی» و
«هنرهــای چندرســانهای» و در دو رده
«مســتعد برتــر هنــری» و «ســرآمد هنــری»

تعریــف میشــوند.
شروط الزم:
مســتعد برتــر هنــری بــه فــردی اطــاق
میشــود بــا اســتعداد ویــژهکــه فعالیتهــای
هنــری او نشــان از آتیــه درخشــان هنــری
داشــته باشــد ،ولــی الزم اســت ایــن اســتعداد
بــه مــدد لطــف الهــی ،تــاش فــردی و
پشــتیبانی مراجــع ذیربــط ،هرچــه بیشــتر از
قــوه بــه فعــل درآیــد تــا بــه «ســرآمد هنــری»
تبدیــل شــود .مهمتریــن شــاخصههای
شناســایی مســتعد هنــری عبــارت اســت از:
الــف .آثــار هنــری وی دارای نشــانههایی
خالقانــه ،نوآورانــه ،واجــد ارزشهــای بدیــع
هنــری و متفــاوت بــاکار عمــوم باشــد؛
ب .آثــار هنــریِ او متعهدانــه ،اخالقمــدار و در
مســیر تعالــی انقــاب و آداب اســامی  -ایرانــی
با شد ؛
ج .جــوان ،در محــدوده ســنی  15تــا 40
ســالگی ،باشــد.
شاخصهای شناسایی برگزیدگان هنری
برگزیــدگان هنــری بــر اســاس شــاخصهای
زیــر شناســایی میشــوند:
الــف .کســب افتخــارات هنــری (از وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،فرهنگســتان هنــر
جمهــوری اســامی و ســایر نهادهــای مرتبــط)
ب .کســب موفقیــت در رویدادهــای هنــری در
ســطح ملــی و بینالمللــی
ج .آفرینش آثار بدیع
د .تخلق به اخالق اسالمی و آداب ملی
هـــ  .داشــتن فعالیتهــای برجســته پژوهشــی،
آموزشــی ،ترویجــی ،تبلیغــی و شــاگردپروری
در حــوزه هنــری
و .داشــتن پیشــینه تحصیلـی و تخصــص علمی
در زمینههــای مرتبــط بــا هنــر
شــرط کافــی :دریافــت دس ـتکم  200امتیــاز
از جــدول ( 1شــیوهنامه شناســایی برگزیــدگان
هنــری کشــور) بــرای مســتعدان ضــروری
اســت.

یــادآوری  :1صرفــا فعالیتهــای مرتبــط حــوزه
هنــری مــورد بررســی قــرار میگیرنــد.
یــادآوری  :2هــر یــک از مصادیــق اشارهشــده
در شــیوهنامه دارای امتیــازی بــرای شناســایی
افــراد مســتعد و ســرآمد اســت و داشــتن
شــرایط یــک بنــد الزامــا بــه معنــای برگزیدگی
نیســت.
یــادآوری  :3بدیهــی اســت پــس از بارگــذاری
مــدارک توســط متقاضــی ،رونــد بررســی و
امتیازدهــی توســط کارگروههــای تخصصــی
بنیــاد آغــاز و نتیجــه آن در وقــت مقتضــی
اعــام میشــود .شــایان ذکــر اســت
نتیجــه بررســیهای دقیــق و کارشناســی
کارگروههــای تخصصــی قابــل تجدیدنظــر
نیســت.
تسهیالت و پشتیبانی:
بــه منظــور هدایــت و تســهیل مســیر رشــد و
ارتقــای مســتعدان برتــر هنــری ،تســهیالت
زیــر بــه نــام «جایــزه کمالالملــک» ،بــ ه
گرامیداشــت شــأن هنــری «مرحــوم محمــد
غفــاری (کمالالملــک)» ،بــه آنــان اعطــا
میشــو د :
الــف .تســهیالت مــادی بــرای بهرهمنــدی از
محضــر اســتادان رشــتههای تخصصــی هنــری
ب .اعتبــار مالــی بــرای تامیــنکمکهزینــه
«خلــق آثــار هنــری»« ،راهانــدازی کارگاههــای
هنــری»« ،عضویــت در مجامــع هنــری داخلــی
و خارجــی»« ،خریــد آثــار هنــری»« ،شــرکت
در مجامــع هنــری داخلــی» و ســایر مــوارد
مشابه
ج .در نظــر گرفتــن امتیــاز در جــدول
جایزههــای تحصیلــی دانشــجویان صاحــب
اســتعداد برتــر
د .در نظــر گرفتــن امتیــاز در جــدول تســهیالت
دانشآموختــگان برتــر دانشــگاهی
هـــ .تســهیالت فرهنگــی و رفاهــی شــامل
کمــک هزینــه ســفرهای زیارتــی ،گردشــگری
ملــی ،تســهیالت بیمــه و مشــابه آن 
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گفتوگو

گ
دانش�ه در گفتوگو ب� ب�گزیده ی ز
طباطبا�
جا�ه عالمه
ارتباط صنعت و
ی

بخش صنعت باید فارغالتحصیالن
دانشگاه را آموزش دهد
مستانه تابش

پروفسور مهدی باریکانی ،از پایهگذاران اصلی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانکه سالها بهعنوان عضو هسته
ک پژوهشی ،رئیس کمیسیون تخصصی فنی و
ت امنای منطق ه ی 
ع پالستیک ،عضو هیئ 
ت صنای 
ی تحقیقا 
خودکفای 
مهندسی هیئت ممیزه مشترک ،عضو هیئت ممیزه مشترک (پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران ،پژوهشگاه شیمی
و مهندسی ایران ،پژوهشگاه مواد و انرژی و پژوهشکده صنایع رنگ) ،رئیس قطب علمی پلیمرهای زیست سازگار
و ...فعالیت کرده ،یکی از پرافتخارترین نخبگان ایرانی است که در سال  92و  93توسط موسسات  ABIآمریکا و
 IBCکمبریج انگلستان بهعنوان مرد علمی سال معرفی شد .او تاکنون دو بار بهعنوان بهترین نویسنده مقاالت
علمی پلیمری ،دو بار بهعنوان بهترین گروه تحقیقاتی دو بار بهعنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شده و نامش در
کتاب  Most Admired Men and Women in the Worldآورده شده است .آنچه در ادامه میآید ،خالصهای از
گفتوگوی این شماره ماهنامه «سرآمد» با این استاد پرافتخار ایرانی و برنده جایزه علمی عالمه طباطبایی است.
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آقــای دکتــر شــما واژه «نخبــه» را چطــور
تعریــف میکنیــد؟
نخبــه بــه ایــن برنمیگــردد کــه اگــر کســی در
امتحانــی نمــره خوبــی آورد یــا یــک بــار شــاگرد
اول شــد ،مــا بــه او نخبــه بگوییــم .نخبگــی یــک
امــر ذاتــی اســت .یعنــی در وجــود فــرد هســت
و از بچگــی بــروز پیــدا میکنــد .نخبــه یعنــی
کســی کــه دارای هــوش و اســتعداد خــدادادی
اســت و ضریــب هوشــیاش از دیگــران برتــر
اســت .ایــن فــرد اگــر ممارســت داشــته باشــد،
تــاش و فعالیــت کنــد و دانــش خــود را افزایــش
دهــد ،درنهایــت بــه مرحل ـهای میرســد کــه مــا
بــه او نخبــه میگوییــم .بنابرایــن نخبــه بــودن دو
شــرط دارد؛ یــک شــرط الزم و یــک شــرط کافــی.
شــرط الزم هــوش و اســتعداد اســت کــه ذاتــی
اســت و شــرط کافـیاش پــرورش ایــن فــرد اســت.
خیلیهــا دارای هــوش و اســتعداد هســتند ،امــا
درســت پــرورش پیــدا نمیکننــد .چنیــن فــردی
ذاتــا نخبــه اســت ،امــا چــون پــرورش پیدا نکــرده،
اثــری از خــود بــه جــا نمیگــذارد .بنابرایــن نخبــه
فــردی اســت کــه بتوانــد درنهایــت در جامعــه خود
اثرگــذار باشــد.
فکــر میکنیــد دانشــگاههای مــا در امــر
نخبهپــروری موفــق هســتند؟ چــون ایــن
گالیــه از جانــب عــدهای مطــرح میشــود
کــه اتفاقــا دانشــگاه باعث دلســرد شــدن
نخبــگان میشــود ،یــا حتــی بعضیهــا از
واژه نخبهکشــی اســتفاده میکننــد!
دانشــگاهها بههرحــال دارای نقــاط قــوت و
ضعــف هســتند ،امــا آنچــه افــراد را دلســرد
میکنــد ،صرفــا دانشــگاهها نیســتند .شــما بــه
بحــث نخبهپــروری اشــاره کردیــد و در ایــن
زمینــه مــا بایــد شــرایط جامعــه را طــوری فراهــم
کنیــم کــه بشــود ایــن افــراد را پــرورش داد .اگــر
محیــط زندگــی دچــار مشــکل نباشــد ،آرامــش
وجــود داشــته باشــد ،امیــد بــه آینــده وجــود
داشــته باشــد ...امــکان نخبهپــروری وجــود دارد و
اینهــا را میشــود آمــوزش داد ،یعنــی جوانــان

را دلســرد نکنیــم تــا بــه آینــده امیــدوار باشــند.
ولــی در حــال حاضــر در بیــن دانشــجویانمان
کمتــر کســانی را پیــدا میکنیــم کــه بــه آینــده
ـن اســتاد میگویــد
امیــدوار باشــند .دانشــجو بــه مـ ِ
درس بخوانیــم کــه چــه اتفاقــی بیفتــد؟! آخــرش
میشــویم یــک نفــر بـیکار! در صورتــی کــه واقعــا
اینطــور نیســت ،امــا ایــن طــرز فکــر را جامعــه
بــه جوانــان تزریــق میکنــد کــه کســی کــه
درس نخوانــده ،وضعیــت اقتصــادی بهتــر و زندگی
بهتــری نســبت بــه شــمایی دارد کــه درس خوانده
اســت .مرحلــه بلــوغ فکــری جوانــان در دانشــگاه
میگــذرد و مــا فکــر میکنیــم حــاال کــه دانشــجو
بــه مرحلــه ناامیدی رســیده ،پــس دانشــگاه مقصر
بــوده اســت ،در صورتــی کــه اســاتید دانشــگاهها
ســعی میکننــد دانشــجویان را بــه تــاش بیشــتر
تشــویق کننــد ،به پشــتکار داشــتن تشــویق کنند
و نســبت بــه آینــده بــه آنهــا امیــد میدهنــد.
درحالیکــه امــروز در جامعــه همــه میخواهنــد
همــه چیــز را ســاده و فــوری بــه دســت بیاورنــد.
خیلــی از اســاتید فعلــی مــا هــم کــه امــروز نخبــه
هســتند ،همینطــوری کــه بــزرگ نشــدهاند.
اینهــا هــم تــاش کردنــد و گرفتاریهایــی را
پشــت ســر گذاشــتند تــا توانســتند بــه مراحــل
پیشــرفت برســند .پــس نمیشــود همــه تقصیــر
عــدم پــرورش نخبــ ه را بــه گــردن دانشــگاه
ط اجتماعــی
انداخــت .بــرای پــرورش نخبــه ،محیـ 
بایــد محیطــی باشــد کــه علــم را ارزش بدانــد.
جامعــه بایــد علــم را ارزش بدانــد ،درحالیکــه در
جامعــه امــروز مــا پــول ارزش اســت .تــاش بایــد
در جامعــه ارزش باشــد کــه متاســفانه در جامعــه
مــا تــاش ارزش نیســت .شــما اگــر بــه سیســتم
اقتصــادی کشــور نــگاه کنیــد ،میبینیــد کــه
داللــی ارزش اســت ،تولیــد ارزش نیســت .درســت
اســت کــه تولیدکننــده مقــداری ســود میبــرد،
امــا کســی کــه میتوانــد پــول کالنــی را از
محیــط اقتصــادی بــه دســت بیــاورد ،دالل اســت،
نــه تولیدکننــده .وقتــی یــک دانشــجو یــا یــک
فــرد باهــوش در چنیــن محیطــی قــرار میگیــرد،
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بهطــور طبیعــی دلســرد میشــود و اتفاقــا افــراد
باهــوش نســبت بــه افراد عــادی ســریعتر دلســرد
میشــوند و انگیزهشــان را از دســت میدهنــد.
وقتــی فــرد باهــوش اســت و میبینــد نســبت بــه
همسنوســال خــودش یــا همقطــار خــودش
در مدرســه یــا دانشــگاه ،دو ســر و گــردن باالتــر
بــوده ،اســتعداد و هــوش بیشــتری داشــته و تالش
بیشــتری کــرده امــا کمتــر در اجتماع موفق اســت
و موفقیــت طــرف مقابلــش هــم از ســر تــاش
نبــوده ،دلســرد میشــود .افــرادی کــه پایههــای
نخبگــی در وجودشــان هســت ،در ایــن شــرایط
ســریع دلســرد میشــوند
و مــا درنهایــت تقصیــر
ما نهتنها زیاد دانشــگاه میاندازیــم کــه
ن افــراد را درســت
دانشجو میگیریم ،ایــ 
بلکه در جایی تربیــت نکــرده اســت .البتــه
دانشجو میگیریم یــک نکتــه دیگــر را نیــز
که کوالیفیکیشن بایــد در نظــر داشــت .مــا در
الزم را برای تربیت جامعهمــان افــراد باهــوش
دانشجوی دکتری را جــدا میکنیــم و آنهــا را
ندارد .برای تربیت در مــدارس خاصــی آموزش
دانشجوی دکتری میدهیــم ،امــا ایــن فراینــد
یکسری زیرساخت از نظــر منــی کــه معلــم
الزم است .هســتم و  40ســال اســت
کــه درس میدهــم ،اشــتباه
اســت .مــا بایــد بگذاریــم بچههــا بــا هــم رشــد
کننــد؛ یعنــی فــرد نخبــه در محیــط معمولــی
دبیرســتانی و دبســتانی و ...رشــد کنــد .وقتــی یک
ســری افــراد را جــدا میکنیــم و بــه اینهــا مرتــب
علــم تزریــق میکنیــم ،آنهــا را یکبعــدی بــار
میآوریــم .یــک نخبــه اگــر یکبعــدی بــار بیایــد،
بــه درد اجتمــاع نمیخــورد .فــرد نخبــه بایــد بــه
اصطــاح وارد شــرایط واقعــی جامعــه شــود ،امــا
اگــر در اجتمــاع بــزرگ نشــود و ایزولــه باشــد و
فقــط فیزیــک و شــیمی و ریاضــی درس بگیــرد،
ممکــن اســت در ایــن حوزههــا موفــق باشــد ،امــا
در اجتمــاع موفــق نخواهــد شــد و درنتیجــه بــا
کمتریــن مشــکلی کــه برایــش پیــش میآیــد،
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نمیتوانــد بــا جامعــه خــودش تعامــل کنــد،
بنابرایــن صبــر خــود را از دســت میدهــد و
شکســت میخــورد.
یکــی از مشــکالتی کــه در حــال حاضــر
فارغالتحصیــان دانشــگاهی بــا آن روبـهرو
هســتند ،نبود فرصتهای شــغلی مناســب،
بهخصــوص بــرای فارغالتحصیــان دوره
دکتــری اســت .آیــا بــا ایــن نظــر کــه
آمــار بــاالی جــذب دانشــجو در دوره
دکتــری تــا حــدی باعــث بــه وجــود
آمــدن چنیــن مشــکلی شــده اســت،
موافــق هســتید؟ چــون بههرحــال یکــی
از علتهــای اصلــی مهاجــرت دانشــجویان
و فارغالتحصیــان جــوان همیــن مســئله
بــیکاری یــا نبــود شــغل متناســب بــا
تحصیــات اســت.
همــه ب ـیکاران مــا مــدرک دکتــری ندارنــد ،امــا
ایــن اعتقــاد اســاتید درســت اســت و مــا نهتنهــا
زیــاد دانشــجو میگیریــم ،بلکــه در جایی دانشــجو
میگیریــم کــه کوالیفیکیشــن الزم را بــرای تربیت
دانشــجوی دکتــری ندارد .بــرای تربیت دانشــجوی
دکتــری یکســری زیرســاخت الزم اســت.
درحالیکــه امــروز میبینیــم جاهایــی دانشــجوی
دکتــری میگیرنــد کــه الفبــای زیرســاخت ایــن
کار را نــدارد و ایــن مســئله آسیبزاســت .پــس
ایــن انتقــاد وارد اســت .دانشــجو بایــد متناســب بــا
نیــاز و امکانــات گرفتــه شــود .چــه ضرورتــی وجود
دارد کــه مــا همــه افــراد تحصیلکــرده کشــورمان
را دکتــر بکنیــم .دانشــگاههای مــا همیــن حــاال
هــم اشــباع هســتند .مــا ایــن دانشــجوها را تربیــت
میکنیــم کــه درنهایــت اســتاد دانشــگاه شــوند،
چــون صنعــت کــه ایــن افــراد را کــه اصطالحــا
 over qualifiedهســتند ،جــذب نمیکنــد.
امــا از آن طــرف دانشــگاهها هــم جــا ندارنــد کــه
اســتخدام داشــته باشــند .مــا در همیــن مرکــز
مراجعهکننــده فراوانــی بــرای اســتخدام داریــم و
یــک نوبــت کــه آگهــی میدهیــم ،افــراد زیــادی

بــا تحصیــات خــوب روزمــه میفرســتند ،ولــی
نمیشــود کــه همهشــان را اســتخدام کــرد .خــب،
طبیعــی اســت کــه جــوان مــا در ایــن شــرایط
ســرخورده میشــود .چــون انتظــار دارد بتوانــد وارد
محیــط علمــی شــود و کار کنــد ،امــا محیط علمی
جــا نــدارد ایــن فــرد را جــذب کنــد .پــس تربیــت
دانشــجویان دکتــری بایــد متناســب بــا نیاز کشــور
و وجــود زیرســاختها باشــد و دانشــجویان دکتری
را خــوب پــرورش دهــد ،بهطوریکــه بشــود روی
آنهــا ســرمایهگذاری کــرد تــا یــک فــرد مفیــد
تحویــل اجتمــاع داده شــود ،نــه صرفــا یــک مدرک
تحصیلــی .چــون اگــر دانشــجو را خــوب پــرورش
ندهیــم ،وقتــی وارد یــک عرصــه خــاص شــود ،در
حــد و انــدازه تحصیلــی که کــرده ،توانمند نیســت
و نمیتوانــد متناســب بــا آن فعالیــت کنــد.
در مــورد بحــث مهاجــرت هــم کــه اشــاره کردیــد،
بایــد بگویــم امــروز دنیــا ،دنیــای کوچکــی اســت.
اگــر شــما االن در تهــران عطســه کنــی ،بالفاصلــه
در آرژانتیــن کــه آن ســر دنیاســت و شــب و روز و
فصلهایــش حتــی بــا مــا فــرق میکنــد ،متوجــه
میشــوند! در چنیــن دنیایــی مــا بایــد بــا جهــان
تعامــل داشــته باشــیم .اصــا مــا مجبوریــم بــا هم
کار کنیــم .پــس چــه مــن نوعــی اینجــا کار کنــم
یــا در انگلســتان یــا آلمــان ،شــاید خیلــی بــرای
دنیــا فــرق نکنــد ،امــا از یــک منظــر دیگــر دنیــا
بــه صــورت خطکشــی اســت و مــرز کشــورها
وجــود دارد و ملیتهــا و دولتهــا وجــود دارنــد.
ایــن مســائل باعــث میشــود مــا در حیطـهای کــه
رشــد کردیــم و بــه آن جامعــه مدیــون هســتیم،
بمانیــم در کشــورمان و بــا کمتریــن مشــکلی
بیــرق مهاجــرت را دســت نگیریــم .آنور دنیــا
هــم چیــز خاصــی خیــرات نمیکننــد! امــا
بههرحــال بعضــی جاهــا زمینــه بــرای فعالیــت
بیشــتر فراهــم اســت و برنامهریــزان کشــور مــا باید
بــه ایــن مســائل توجــه داشــته باشــند .طبعــا اگــر
مــا بتوانیــم نیروهــای نخبهمــان را در کشــور نگــه
داریــم ،خیلــی بــه نفعمــان خواهــد بــود بــه جــای
اینکــه ایــن نســل مــدام مهاجــرت کننــد ،چــون

ممکــن اســت یکدفعــه بــه خودمــان بیاییــم
و ببینیــم کشــور از نیروهــای نخبــه خالــی شــده
اســت .حــاال بعضیهــا میگوینــد خــب ،اینهــا
برونــد! امــا چــرا بایــد برونــد؟! مــا بایــد دســت بــه
دســت هــم بدهیــم تــا کشــورمان را توســعه دهیم،
چــون ایــران پتانســیل الزم را بــرای توســعه دارد.
امکانــات زیربنایــی خوبــی داریــم و نیــروی انســانی
فعلیمــان خــوب اســت و پتانســیل زمینــی و
زیرزمینــی مناســبی داریــم .حــاال درســت اســت
کــه کشــورمان در منطقــه نیمهخشــک قــرار دارد
و از نظــر آب در مضیقــه هســتیم و کشــاورزیمان
خیــــــلی نمیتوانــد
توســعه پیــدا کنــد ،امــا
پس تربیت
مــا معــادن غنــیای
داریــم و میتوانیــم بــرای دانشجویان دکتری
باید متناسب با
همــه افــراد کشــورمان
نیاز کشور و وجود
کار ایجــاد کنیــم ،اگــر
بنایمــان بــر توســعه زیرساختها باشد و
باشــد و برنامهریــزی دانشجویان دکتری
را خوب پرورش
مــداوم داشــته باشــیم نه
دهد ،بهطوریکه
مقطعــی .در ایــن صورت
بشود روی آنها
بایــد نیروهایمــان را نگــه
سرمایهگذاری کرد
داریــم و بهاصطــاح
تا یک فرد مفید
نازشــان را هــم بکشــیم
و بــه هــر دلیلــی پاپیــچ تحویل اجتماع داده
شود ،نه صرفا یک
افــراد نشــویم! خیلــی از
مدرک تحصیلی.
کســانی کــه میرونــد،
همیــن مســائل را بهانــه
میکننــد و میگوینــد میخواهــم بــروم کــه
آزاد باشــم! ولــی مگــر بشــر میتوانــد آزاد باشــد؟
اگرچــه بشــر کمالطلــب اســت و دنبــال چیزهــای
بهتــر و باالتــر اســت و فکــر میکنــد اگــر در
آن محیــط قــرار بگیــرد ،شــرایط آزادتــر اســت و
میتوانــد رشــد بیشــتری پیــدا کنــد .کمــا اینکــه
خیلــی از دانشــجویان و فارغالتحصیــان مــا کــه
از ایــران میرونــد ،در آنجــا میدرخشــند،
امــا بچههایــی هــم کــه در ایــران میماننــد،
دســتکمی از آنهــا ندارنــد .منتهــا هــر کســی
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انتخــاب میکنــد و بــرای انتخــاب آزاد اســت.
فکــر میکنیــد گســترش شــرکتهای
دانشبنیــان و حضــور دانشآموختــگان
در ایــن مراکــز ،میتوانــد مشــکل اشــتغال
دانشــگاهیان را رفــع کنــد؟
شــرکتهای دانشبنیــان در کنــار بقیــه
شــرکتهای دیگــر کــه در کشــور فعــال هســتند،
میتواننــد موثــر باشــند .اینکــه مــا بگوییــم
شــرکتهای دانشبنیــان درســت شــود و همــه
مشــکالت بـیکاری درســت شــود ،اصــا امکانپذیر
نیســت .شــرکتهای دانشبنیــان را افــراد کارآفریــن
تاســیس میکننــد .همــه
فارغالتحصیــان دانشــگاهی
در کشور ما تولید کــه کارآفریــن نیســتند
باید ارزش باشد و همــه فارغالتحصیــان
و برای تولید دانشــگاهی نخبــه نیســتند،
برنامهریزی شود پــس آنهایــی کــه شــم
و گسترش پیدا کارآفرینــی دارنــد و قــدرت
کند .در این صورت ریســک دارنــد ،میرونــد
است که کار فراوان و ایــن شــرکتها را راه
خواهد بود .مثال در میاندازنــد .ایــن مســئله
حوزه کاری ما اگر را هــم در پرانتــز بگویــم
مجموعه عسلویه کــه ریســکپذیری یکــی
راه بیفتد ،خیلی از آن مهارتهایــی اســت
از فارغالتحصیالن کــه بایــد در دانشــگاه بــه
پلیمر و شیمی جوانــان آمــوزش داده شــود.
و ...را میتواند شــرکتهای دانشبنیــان
جذب کند ،ولی نوپــا و کوچــک هســتند
باید راه بیفتد .و پتانســیل مالــی باالیــی
ندارنــد ،بنابرایــن میتواننــد
دو ،ســه نفــری دور هــم جمــع شــوند و تشــکیالتی
را راه بیندازنــد یــا درنهایــت میتواننــد بــرای چنــد
نفــر بــه صــورت محــدود شــغل ایجــاد کننــد.
پــس حضــور شــرکتهای دانشبنیــان میتوانــد
کمکــی باشــد بــرای کاهــش بـیکاری در کشــور ،اما
نمیتوانیــم همــه مســئولیت از بیــن بردن بـیکاری
را بــه گــردن ایــن شــرکتها بیندازیــم .در کشــور ما
تولیــد بایــد ارزش باشــد و بــرای تولیــد برنامهریــزی
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شــود و گســترش پیــدا کنــد .در ایــن صــورت اســت
کــه کار فــراوان خواهــد بــود .مثــا در حــوزه کاری
مــا اگــر مجموعــه عســلویه راه بیفتــد ،خیلــی از
فارغالتحصیــان پلیمــر و شــیمی و ...را میتوانــد
جــذب کنــد ،ولــی بایــد راه بیفتــد .از یــک طــرف
بایــد جلــوی واردات گرفتــه شــود و آن چیزهایــی که
خودمــان پتانســیل تولیــدش را داریــم ،وارد نشــود تا
تولیــد راه بیفتــد و کار بــرای نیروهــای جــوان ایجــاد
شــود.
یکــی از مشــکالت جــدی که سالهاســت
از زبــان افــراد مختلف ،چــه دانشــگاهیان و
چــه اهالــی صنعــت ،مطــرح میشــود ،عدم
ارتباطگیــری مناســب دانشــگاه بــا صنایــع
مختلــف اســت .فکــر میکنیــد حلقــه
گمشــدهای کــه در ایــن میــان وجــود دارد
چیســت و چــرا بــا وجــود اینکــه بیــش
از ســه دهــه اســت بــر لــزوم ایــن ارتبــاط
تاکیــد میشــود ،مــا بــاز هــم در ایــن
زمینــه دچــار ضعــف جــدی هســتیم؟
مــن یکــی از کســانی بــودم ،یا شــاید بتوانــم بگویم
کــه بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی اولین کســی
بــودم کــه تشــکیالت ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه را
در وزارت علــوم پایهگــذاری کــردم ،یعنــی جــزو
هســته اولیــه هســتم .همیــن فکــر را مــا نزدیــک
 40ســال پیــش داشــتیم کــه بیــن دانشــگاه و
صنعتمــان ارتبــاط نیســت ،بنابرایــن هر کدامشــان
ایزولــه هســتند و کار خودشــان را میکننــد و
بــه همیــن خاطــر در صنعــت پیشــرفت نکردیــم.
در جلســات اولی ـهای کــه مــا آن زمــان داشــتیم،
معاونــان همــه وزارتخانههــا همــراه بــا معــاون
پژوهشــی و آموزشــی وزارت علــوم شــرکت
میکردنــد .اســاسنامه و آییننامــه نوشــته شــد
و دنبــال ایــن بودیــم کــه چــه کار کنیــم کــه ایــن
حلقــه مفقــود پــر شــده و ارتبــاط برقــرار شــود.
درنهایــت قــرار شــد در دروس دانشــگاهی دروســی
گذاشــته شــود تا الزاما دانشــجویان دوره مشــخصی
مثــا یــک دوره شــش ماهــه را در صنعــت
بگذراننــد تــا بتواننــد فارغالتحصیــل شــوند و ایــن

فراینــد بــه نــام کارآمــوزی دانشــجویان در صنعــت
شــناخته شــود .برنامــه ایــن بــود کــه از این ســطح
شــروع کنیــم .خــود بــه خــود دانشــجویی کــه
شــش مــاه در صنعــت کار کنــد ،راه و چــاه را یــاد
میگیــرد و مشــکالت صنعــت را پیــدا میکنــد و
ایــن دانشــجو بعــد از فارغالتحصیلــی بــه درد ایــن
صنعــت میخــورد .ایــن مســیر را جلــو رفتیــم ،امــا
مرتــب ضعیــف و ضعیفتــر شــد تــا باالخــره هــم
تعطیــل شــد ،یعنــی مــا بــه جایــی رســیدیم کــه
بــه دانشــجو میگفتنــد اصــا بــرای کارآمــوزی
نیــا و مــا آخــر ســر یــک گــزارش کار بــه شــما
میدهیــم کــه کارآمــوزیات را در ایــن صنعــت
گذرانــدی! بنابرایــن درنهایــت ایــن کار ابتــر مانــد
و موفــق نبــود .علتــش هــم ایــن بــود کــه خیلــی
از صنایــع نمیخواســتند اسرارشــان فــاش شــود و
درواقــع میخواســتند حفــاظ خــود را نگــه دارنــد.
علــت دیگــر هــم ایــن بــود کــه صنایــع مــا ،عمدتا
صنایــع ترکــی و وارداتــی ،یــا بهاصطــاح صنایــع
کلیــد در دســت هســتند ،نــه صنایع بومــی .صنایع
کلیــد در دســت اصــا بــه دنبــال نــوآوری نیســت،
بلکــه فقــط میخواهــد اگــر مشــکلی در خــط
تولیــد داشــت ،بتوانــد آن را رفــع کنــد و درنهایــت
هــم ســراغ کســی مـیرود کــه ایــن صنعــت را بــه
او فروختــه اســت نــه دانشــگاه .پــس به ایــن دالیل
بــود کــه ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه بهخوبی
برقــرار نشــد .واقعــا اگــر قــرار باشــد ایــن ارتبــاط
برقــرار شــود ،یکــی از راههایــش ایــن اســت کــه
مــا در صنایــع مختلفمــان موسســات یــا اداراتــی
یــا آزمایشــگاههایی داشــته باشــیم کــه بــه آنهــا
 R&Dگفتــه میشــود تــا بتواننــد ایــن حلقــه
مفقــود را پــر کننــد .یعنــی مشــکالت هــر صنعتی
در  R&Dخــود آن صنعــت طــرح شــود ،و بعــد با
دانشــگاه وارد قــرارداد شــوند تــا مشکالتشــان بــه
صــورت پــروژهای حــل شــود.
در حیطــه تخصصــی شــما ایــن اتفــاق
افتــاده اســت؟
زمینــه کاری مــا کــه پلیمــر اســت ،چــون در
کشــور جــوان اســت و جــزو صنایعــی اســت کــه

رو بــه گســترش اســت ،مــا کمتــر مشــکل جــذب
فارغالتحصیــان را داریــم .اصــا میتوانــم بگویــم
کــه خیلــی از صنایعــی کــه در حــال حاضــر در
کشــور بــه وجــود آمــده اســت ،پایهگذارانــش
دانشــجویان خــود مــا بودهانــد ،پــس صنایــع
جوانــی هســتند کــه دانشــگاه و مجموعههــای
تحقیقاتــی را میشناســند و بنابرایــن ارتباطــات
خــوب اســت .مــا در اینجــا یــک واحــد ارتبــاط
بــه صنعــت داریــم کــه بــا صنایــع مختلــف ارتباط
خوبــی دارد و مشــکالت صنایــع بــه صــورت
پروژههــای تحقیقاتــی اینجــا مطــرح میشــود
تــا راهحلهایــی بــرای آن
بــه صنعــت ارائــه شــود.
صنعت ما انتظار
یکــی دیگــر از
دارد هر کسی که
گالیههــای مهمــی
امروز در دانشگاه
کــه در حــال حاضــر
تربیت شد ،وقتی
در زمینــه اشــتغال
فردا وارد صنعت
د ا نشآ مو ختــگا ن
میشود ،همه
وجــود دارد ،عــدم
تــــوانایــــیهای مسائل آنها را حل
کند .درحالیکه
مهارتــی غـــــالب
د ا نشآ مو ختــگا ن اصال اینطور نیست
و هیچ جای دنیا
بــرای جـــذب
هم اینطور نیست.
در صنعــت یــا
دانشگاه نیرو را
کارآفرینــی اســت.
در یک سطحی
فکــر میکنیــد
تربیت میکند
ایــن مســئله بــه
چــه عواملــی مرتبط
اســت؟
در مــورد جــذب فارغالتحصیــان در صنعــت بایــد
بگویــم کــه صنعــت مــا انتظــار دارد هــر کســی کــه
امــروز در دانشــگاه تربیــت شــد ،وقتــی فــردا وارد
صنعــت میشــود ،همــه مســائل آنهــا را حــل
کنــد .درحالیکــه اصــا اینطــور نیســت و هیــچ
جــای دنیــا هــم اینطــور نیســت .دانشــگاه نیــرو را
در یــک ســطحی تربیــت میکنــد و صنعــت اگــر
مــن تربیتشــده دانشــگاه را جــذب
میخواهــد ِ
کنــد ،بایــد ضرورتــا بــرای مــن کالسهــای ویــژه
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بگــذارد ،تــا مــن شــش مــاه در آن دوره آموزشــی
ویــژه بــا سیستمشــان آداپتــه شــوم و مسائلشــان را
بــا علمــی کــه در دانشــگاه کســب کــردم ،بفهمــم و
بپذیــرم .در آن صــورت تبدیــل بــه نیرویی میشــوم
کــه بــه درد آن صنعــت بخــورم .وقتــی یــک
فارغالتحصیــل دانشــگاه وارد صنعــت میشــود،
نبایــد ایــن انتظــار در صنعــت وجــود داشــته باشــد
کــه او بتوانــد بالفاصلــه همــه مشــکالت آن صنعــت
را حــل کنــد .همــه جــای دنیــا هــم رســم بــر ایــن
اســت کــه صنعــت بــرای فارغالتحصیــان دورههای
آموزشــی برگــزار میکنــد تــا آنهــا بــا مشــکالت
صنعتــی کــه میخواهنــد
در آن کار کننــد ،آشــنا
در جامعه ما یک شــوند ،چــون بههرحــال
بار مقاله ارزش مــا کــه در دانشــگاه مســائل
میشود و هدف مربــوط بــه همــه صنایــع را
میشود و همه به بررســی نمیکنیــم ،بلکــه
سمت مقالهنویسی مــا یکســری مباحــث
میروند و یک پایــهای را در دانشــگاه
بار هم میگویند مطالعــه میکنیــم و
مقاله مملکت را نمیتوانیــم انتظــار داشــته
بیچاره کرده ،به باشــیم جوانــی کــه امــروز
درد هیچ کسی وارد صنعــت شــد ،بــه همــه
نخورده و اینها که مســائل و مشــکالت آن
مقاله مینویسند ،احاطــه کامل داشــته باشــد.
برای خارجیها
بهطــور کلــی تعــداد
کار میکنند و به مقــاالت منتشرشــده در
جای مقالهنویسی هــر ســال را معیــاری
باید به سمت بــرای بررســی ســطح
پروژههای کاربردی پیشــرفت در آن رشــته
رفت تا صنعت میدانیــد؟ بــه نظــر
توسعه پیدا کند .شــما در حــال حاضــر
موضوعــات پژوهشــی و
بهتبــع آن دســتاوردهای علمــی تــا چــه
حــدی بــا نیازهــای جامعــه منطبق اســت؟
چــرا خیلــی از مقاالتــی کــه در حــال حاضر
توســط محققــان و دانشــگاهیان منتشــر
میشــود ،کاربــردی نمیشــوند؟ آیــا
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میتــوان غیرکاربــردیبــودن موضوعــات
پژوهشــی دانشــگاهی را یکــی از علــل
بــیکاری دانشآموختــگان دانســت؟
مــا همیشــه بایــد در حرکتهایمــان متعــادل
باشــیم .در جامعــه مــا یــک بــار مقالــه ارزش
میشــود و هــدف میشــود و همــه بــه ســمت
مقالهنویســی میرونــد و یــک بــار هــم میگوینــد
مقالــه مملکــت را بیچــاره کــرده ،به درد هیچ کســی
نخــورده و اینهــا کــه مقالــه مینویســند ،بــرای
خارجیهــا کار میکننــد و بــه جــای مقالهنویســی
بایــد بــه ســمت پروژههــای کاربــردی رفــت تــا
صنعــت توســعه پیــدا کنــد .در دانشــگاهها تفکــر
اســاتید متفــاوت اســت .مــا هــم بایــد در نوشــتن
مقالــه تــاش کنیــم و در مرزهــای دانــش حرکــت
کنیــم تــا از جهــان عقــب نمانیــم .مــا بــا نوشــتن
مقــاالت در ســطح مرزهــای دانــش خودمــان را در
جهــان مطــرح میکنیــم و میگوییــم کــه مثــا
صنعــت پلیمــر مــا در جهــان رشــد کــرده و از رتبــه
سـیوهفتم بــه رتبــه هفتــم و هشــتم رســیدیم .اما
همــه هــدف مــا نبایــد مقالــه باشــد ،چــون مســائل
دیگــری هــم داریــم و کارهــای پژوهش ـیمان بایــد
تبدیــل بــه تولیــدی در کشــور شــود ،یــا مشــکل
صنعتــی خاصــی را حــل کنــد .پــس بایــد روی
پروژههــای کاربــردی هــم تمرکــز کنیــم کــه
البتــه در مجموعــه مــا ایــن اتفــاق افتــاده اســت و
مــا بــا صنعــت بــه صــورت قــراردادی بــرای حــل
مســائل و مشکالتشــان ،یا بــرای توســعه آن صنعت
خــاص وارد همــکاری میشــویم .بهطــور طبیعــی
حاصــل ایــن فعالیتهــا مقالــه نیســت و باعــث
ارتقــای هیئــت علمــی نمیشــود ،ولــی مشــکلی
را در کشــور حــل میکنــد .البتــه خیلیهــا هــم
میگوینــد چــرا مقالههایــی کــه هــر ســال نوشــته
میشــود ،وارد تولیــد و صنعت نمیشــود؟ در پاســخ
بایــد بگویــم کــه مقالــه علمــی کــه قــرار نیســت
اینقــدر ســریع وارد صنعــت شــود .اوال تحقیقاتــی
کــه مــا انجــام میدهیــم ،اگــر قــرار اســت تولیــدی
باشــد ،بایــد ثبــت اختــراع شــود و محفــوظ بمانــد،
درحالیکــه مــن وقتــی مقالـهای مینویســم ،همــه

اطالعاتــم را تحویــل میدهــم و چیــزی نمیمانــد
کــه بخواهیــم بــر اســاس آن صنعتــی را توســعه
بدهیــم .پــس بایــد متعــادل حرکــت کنیــم و دنبال
پروژههــای کاربــردی هــم باشــیم ،چــون مــا کــه
وظیفــه نداریــم دائمــا بــرای جهــان کار کنیم .شــما
تصــور کنیــد دریایــی هســت ،ما یــک ســطل آب در
آن میریزیــم و یــک ســطل هــم برمیداریــم .حــاال
ممکــن اســت یــک ســطل بریزیــم و  10ســطل آب
برداشــت کنیــم .جهــان علــم اینجــوری اســت.
اگرچــه سیاســتمدارها ســعی میکننــد مرزهــا
را ببندنــد و بیــن مــردم فاصلــه بیندازنــد و بــرای
اهــل علــم مشــکل درســت کننــد ،امــا اهــل علــم
تــا آنجــا کــه میتواننــد ،از یکدیگــر بهرهبــرداری
میکننــد و مــا نمیتوانیــم ایــن را محــدود کنیــم،
چــون علــم منحصــر بــه یــک جــای خاص نیســت.
علــم متعلــق بــه بشــریت اســت .مگــر خارجیهــا
از دانــش قدیمــی مــا اســتفاده نکردهانــد؟ هنــوز
اروپــا از دانــش ابنســینای مــا اســتفاده میکنــد
و کتابهایــش مــورد مطالعــه و بررســی قــرار
میگیــرد .پــس مــا هــم میتوانیــم از دانــش آنهــا
اســتفاده کنیــم ،مگــر در مــواردی کــه محدودیــت
درســت شــود ،مثــل زمانــی کــه میگوینــد از ایــران
مقالــهای چــاپ نمیکنیــم ،چــون کشــور شــما
تحریــم اســت و ...پــس تاکیــد میکنــم کــه نــگاه
بــه تولیــد و نــگاه بــه توســعه صنعــت کشــور در
انجــام پژوهشهــای مختلــف بایــد وجــود داشــته
باشــد ،وگرنــه کارهــای روتیــن کالســیک پژوهشــی
انجــام میشــود ،بــدون اینکــه کســی بتوانــد از
نتایــج آن اســتفاده کنــد.
حرف آخر؟
نکتــهای کــه بایــد بــه آن بیشــتر توجــه شــود،
ایــن اســت کــه مــا بایــد جوانــان کشــورمان را
نســبت بــه کشورشــان عالقهمنــد کنیــم و آنهــا
را مســئول بــار بیاوریــم و مســئولیتپذیری را در
وجودشــان بــاال ببریــم .بایــد قــدرت تعاملشــان
را افزایــش دهیــم .یــک نفــر میگفــت اگــر
میخواهــی ببینــی کشــوری توســعه یافتــه اســت
یــا نــه ،ســراغ کارخانههایش نــرو ،چــون کارخانه را

میشــود بــا پــول خرید ،کپــی کــرد ،از خــارج وارد
کــرد و ،...بلکــه ســراغ دبســتانهای آن کشــور بــرو
و ببیــن کــه بچههــا را چطــور تربیــت میکننــد.
اگــر بچههــا را پرســشگر و خــاق و صبــور و
مســئولیتپذیر بــار بیاورنــد و طــوری بــه آنهــا
آمــوزش بدهنــد کــه بتواننــد همفکــری جمعــی و
تعامــل جمعــی داشــته باشــند ،مطمئــن بــاش که
آن کشــور در چنــد قدمــی توســعه قــرار دارد .در
غیــر ایــن صــورت هــر چقــدر هــم کــه آن کشــور
ثروتمنــد باشــد ،خیلی توســعه پیــدا نخواهــد کرد.
پــس مــا بایــد تــاش کنیــم کــه بچههایمــان را
نســبت بــه کشــورمان
مســئول بــار بیاوریــم.
اگرچه
مــا بــه کشــورمان
سیاستمدارها
مدیــون هســتیم نــه
سعی میکنند
طلبــکار ،پــس کار مــا
مرزها را ببندند و
بایــد ادای دیــن باشــد،
بین مردم فاصله
نــه وصولطلــب .اگــر
بیندازند و برای
اینطــور باشــد ،مــا بــا
اهل علم مشکل
هــر مشــکل کوچکــی
درست کنند ،اما
قهــر نمیکنیــم و
اهل علم تا آنجا
مهاجــرت
دنبــال
که میتوانند ،از
نمیرویــم .اگــر مــا
بتوانیــم بــا هــم تعامــل یکدیگر بهرهبرداری
میکنند و ما
داشــته باشــیم و صبــور
نمیتوانیم این
باشــیم ،میتوانیــم بــا
را محدود کنیم،
هــم مشــکالت را حــل
چون علم منحصر
کنیــم .البتــه وظیفــه
به یک جای خاص
برنامهریــزان کشــور در
نیست .علم متعلق
ایــن زمینــه ســنگینتر
به بشریت است.
اســت ،چــون آنهــا
شــرایط را فراهــم
میکننــد و تصمیــم را آنهــا میگیرنــد .پــس
بایــد طــوری تصمیــم بگیرنــد کــه افراد نســبت به
مملکتشــان و وطنشــان عالقهمنــد باشــند ،و اگــر
هــم بــرای دانــش بیشــتر مهاجــرت میکننــد،
برگردنــد و آثــار آموختههــای خــود را بــرای ایــن
مــردم خــرج کننــد.
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اخبار داخلی

نقش کسب و کارهای
نوآورانه در اقتصاد پررنگتر
م یشود

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی
و فنــاوری رئیسجمهــور ،در
الکامــپ اســتارز  96بــا اشــاره
بــه رشــد چشــمگیر کســب و
کارهــای نــوآور گفــت« :بــه
کمــک اســتارتآپها تحــوالت
قابــل توجهــی در ســاختار
کســبوکارهای ســنتی رخ
داده و بــا نظــر بــه ایــن جهــش
قابلتوجــه ،شــتاب توانــی
ایــن شــرکتها و تحــوالت
عمــده عرصــه اقتصــاد کشــور
در آینــده بســیار نزدیــک
قابــل پیشبینــی اســت.
شــتابدهندهها،
حضــور
ورود کســب و کارهــای نــوآور
بــه بــازار بــزرگ بــورس،
ســرمایهگذاران
گرایــش
بزرگــی کــه تــا پیــش از ایــن
عمدتــا در ســیمان ،فــوالد و
پتروشــیمی ســرمایهگذاری
میکردنــد بــه کمــک فعــاالن
جــوان و تحصیلکــرده
ایــن کســبوکارها کــه بــا
اعتمادبهنفــس روی پــای خــود
ایســتادهاند و کارآفرینــی را
بــه جــای پشــت میــز نشــینی
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برگزیدهانــد ،از ابزارهــای ایــن
تحــول بنیــادی و ســاختاری
بهشــمار مــیرود».
ســتاری ،بــا اشــاره بــه عــزم
جــدی دولــت بــرای ســهولت
در اخــذ مجوزهــا و جلوگیــری
از فرایندهــای قانونــی دســت
و پاگیــر فــراروی کســب
و کارهــای نــوآور گفــت:
«جهتگیــری دولــت بــه
ســوی اقتصــاد دانشبنیــان در
حــال تغییــر اســت ،امــا ایــن
امــر نیازمنــد عــزم و تعاملــی
دوســویه اســت ،بــه طوریکــه
کســبوکارهای
فعــاالن
نــوآور ،بایــد بــا آگاهــی نســبت
بــه ایــن شــرایط پیگیریهــای
خــود را بیشــتر کننــد ،عــزم
جــزم خــود را در برابــر ســدها
و موانــع از دســت ندهنــد و
روی پــای خــود بایســتند».
معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــور بــا حضــور در
ســالنهای  8و  9نمایشــگاه
بینالمللــی تهــران ،از
جدیدتریــن دســتاورد کســب
و کارهــای نــوآور کشــور
دیــدن کــرد و بــا فعــاالن ایــن
بوکارها بــه گفتوگــو
کســ 
بزرگتریــن
پرداخــت.
گردهمایــی فعــاالن کارآفرینــی

در فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات کشــور بــا حمایــت
معاونــت علمــی و فنــاوری در
بیســت و ســومین نمایشــگاه
الکامــپ در  2مردادمــاه ســال
جــاری بــا حضــور جمــع
کثیــری از اســتارتآپها،
شــتابدهندهها ،پارکهــای
فنــاوری ،مراکــز رشــد،
ســرمایهگذاران جســورانه،
رســانهها و تمامــی فعــاالن
حــوزه کارآفرینــی کشــور
برگــزار شــد.

برگزاری جشنواره ملی
فناوریهای آب ،بهرهوری و
بازچرخانی

بــه اطــاع صاحبــان حــوزه
فناوریهــای آب میرســاند،
«جشــنواره ملــی فناوریهــای
آب ،بهــرهوری و بازچرخانــی»
از تاریــخ  21تــا 23
شــهریورماه ســال جــاری از
ســوی دانشــگاه فردوســی
مشــهد و بــا پشــتیبانی بنیــاد
ملــی نخبــگان در زمینههــای
«پســابها و آبهــای نامتعــارف»،
«آبیــاری و زهــاب»« ،تامیــن،
انتقــال و توزیــع»« ،مصــارف
و مدیریــت تقاضــا»« ،گیــاه،
خــاک و مزرعــه»« ،نانــو
و فناوریهــای نویــن»
و «اقلیــم و فضــای ســبز
شــهری» برگــزار میشــود.
طرحهــای ارائهشــده در ایــن
جشــنواره مطابــق مقــررات
بنیــاد ملــی نخبــگان بررســی
میشــود و مخترعــان

برگزیــده ،مشــمول تســهیالت
مخترعــان ســطح ســه
(نوپدیــد) بنیــاد هســتند.
بــرای اطــاع از نحــوه
نامنویســی در جشــنواره
مذکــور میتوانیــد بــه
وبــگاهwww.wprtech.ir  
مراجعــه فرماییــد.

کارآفرینی همنت در
خراسانجنوبی برگزار
م یشود

حســن هاشــمی ،سرپرســت
بنیــاد نخبــگان خراســان
جنوبــی ،ضمــن اعــام
خبــر برگــزاری رویــداد
همنــت
کارآفرینــی
محصــوالت اســتراتژیک در
خراســانجنوبی گفــت« :ایــن
رویــداد ســه مرحل ـهای شــامل
ایدهپــردازی حــول فرصتهــا
و چالشهــا ،آمــوزش ،کار
تیمــی و شــکلگیری
هســتههای کارآفریــن بــه
صــورت مســتقل یــا زیــر نظــر
ســرمایهگذار برگــزار خواهــد
شــد».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه
همنت ،مخفــف همــکاری،
نــوآوری
مشکلگشــایی،
و توانمندســازی اســت ،افــزود:
«ایــن رویــداد ،فضایــی بــرای
مواجهــه بــا فرصتهــای
واقعــی کســبوکار ،نیازهــا و
چالشهــای صنعــت و بــازار
ایجــاد کــرده و بــا تشــکیل
تیمهــا ،ایدهپــردازی و توســعه
ایــده ،ضمــن آمــوزش و ارائــه

مشــاوره ،تالش دارد بــا ارزیابی
داوران و ســرمایهگذاران،
گروههــای تشکیلشــده را
بــه ســمت ایجــاد هســتههای
کارآفرینــی ســوق دهــد».
سرپرســت بنیــاد نخبــگان
ن جنوبــی بــا اشــاره بــه
خراســا 
ظرفیــت بــاالی ایــن اســتان در
تولیــد محصوالتــی همچــون
زرشــک ،زعفــران ،عنــاب و
انــار بیــان کــرد« :همنــت
تــاش دارد بهتریــن طرحهــا
در هــر یــک از مراحل کاشــت،
داشــت ،برداشــت ،بازاریابــی،
برندینــگ و صــادرات ایــن
چهــار محصــول اســتراتژیک
ن جنوبــی ،احصــاء و
خراســا 
مــورد حمایــت قــرار گیرنــد».
ایــن رویــداد در آبانمــاه
ل جــاری بــا حمایــت
ســا 
ی و فنــاوری
معاونــت علمــ 
رئیسجمهــور و دســتگاههای
اجرایــی اســتان برگــزار
خواهــد شــد و فراخــوان اولیــه
و ثبتنــام افــراد از اواســط
مردادمــاه شــروع میشــود.

ســال جــاری در محــل اتــاق
بازرگانــی ایــران بــا حضــور
ســرمایهگذاران تخصصــی
ایــن حــوزه و اســتارتآپهای
حــوزه گردشــگری بــه عنــوان
برگــزار
ســرمایهپذیران
خواهــد شــد .محورهــای اصلی
ایــن رویــداد گردشــگری
مجــازی ،گردشــگری و تفریــح،
گردشــگری و صنایــع دســتی،
گردشــگری و اقامت  اســت.
چهارمیــن رویــداد اســتارتآپ
دمــو در دو بخــش عمومــی
(شــامل ارائــه اســتارتآپها)
و اختصاصــی (جلســات
مذاکــره ســرمایهگذاران و
اســتارتآپها) برگــزار میشــود
و اســتارتآپها میتواننــد
طــی آن بــه جمــع زیــادی
از ســرمایهگذاران دسترســی
داشــته باشــند.
ایــن رویــداد بــا حمایــت
پــارک فنــاوری پردیــس
معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری برگــزار
میشــو د .

چهارمین استارتآپ دمو
برگزار میشود

پارک فناوری پردیس
معاونت علمی از
رشکتهای حوزه برق
حامیت م یکند

مرکــز ملی ایــران در نظــر دارد
بــه منظــور جــذب ســرمایه
اســتارتآپهای
بــرای
حــوزه گردشــگری بــا هــدف
توســعه زیســتبوم نــوآوری
و اســتارتآپی کشــور
چهارمیــن رویــداد اســتارتآپ
دمــو را برگــزار کنــد .ایــن
رویــداد در نیمــه مردادمــاه

مرکــز تحقیقــات صنعــت بــرق
بــا هــدف حمایــت ،راهبــری
موسســات ،مراکــز علمــی
و پژوهشــی و شــرکتهای
دانشبنیــان و فنــاور بــه
منظــور انجــام تحقیقــات و
پژوهشهــای کاربــردی در
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اخبار داخلی

صنعــت بــرق ،اولویتهــای
پژوهشــی را تدویــن کــرده
اســت .ایــن صنعــت بــا
شناســایی پتانســیلها در
شــرکتهای موفــق داخلــی
در جهــت بهبــود فرایندهــای
پژوهــش و تحقیقاتــی و
اســتفاده از حداکثــر تــوان
داخــل بــه منظــور بهکارگیــری
نتایــج پروژههــای تحقیقاتــی
کاربــردی در شــرکتهای
زیرمجموعــه خــود اقــدام بــه
تهیــه اولویتهــای تحقیقاتــی
ســال  ۱۳۹۶کــرده اســت.
در ایــن راســتا ،پــارک فنــاوری
پردیــس معاونــت علمــی
براســاس ماموریــت خــود ،بــا
هــدف حمایــت از تحقیــق و
توســعه و ایجــاد بــازار بــرای
شــرکتهای دانشبنیــان و
فنــاور اقــدام بــه اطالعرســانی
از ظرفیــت ایجــاد شــده
و همچنیــن همراهــی
شــرکتها در مذاکــره و انعقــاد
قــرارداد بــا شــرکتهای
زیرمجموعــه صنعــت بــرق
کــرده اســت .محورهــای ایــن
پروژههــا انتقــال و فــوق
توزیــع ،انرژیهــای نــو و
تجدیدپذیــر ،تولیــد ،عمومــی
و نیــز مطالعــات کالن انــرژی،
اقتصــادی و مدیریتــی اســت.
متقاضــی
شــرکتهای
میتواننــد بــا مراجعــه بــه
ســامانه تحقیقــات بــرق بــه
http://satab.
آدرس
 ،tavanir.org.irاز عنوایــن
کامــل پروژههــا اطــاع
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پیــدا کننــد و آندســته از
پروژههایــی را کــه توانایــی
اجرایــش را دارنــد ،انتخــاب
و پــس از دریافــت فــرم ۱۳
صفحــهای ،بــرای هــر پــروژه
فــرم را تکمیــل و بــه شــرکت
بــرق منطقــهای مخاطــب
جهــت بررســی ارســال کننــد.

بزرگترین رویداد کارآفرینی
دانشگاه پیام نور برگزار
میشود

پرویــز کرمــی ،مشــاور
معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،بــا اشــاره
بــه اهمیــت فناوریهــای
دیجیتــال در توســعه
کارآفرینــی دانشبنیــان و
اقتصــاد مقاومتــی گفــت:
«امــروزه محصــوالت دیجیتــال
کارآمــد دارای دو بخــش
اساســی شــامل محتــوای
علمــی و مناســب و بســتر
فنــاوری پیشــرفته هســتند و
حصــول پیشــرفت قابــل قبــول
در ایــن عرصــه نیازمنــد تــاش
هماهنــگ در هــر دو بخــش
اساســی اســت».
دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ
علــم ،فنــاوری و اقتصــاد
دانشبنیــان معاونــت علمــی،
حضــور موثــر در تولیــد
محتــوای دیجیتــال را بســیار
مهــم و حیاتــی خوانــد و افزود:
«ایــن رویــداد فرصتــی اســت
تــا تیمهــای شــرکتکننده
بتواننــد در یــک مســابقه
علمــی و عملیاتــی ،نســبت

بــه تولیــد محتــوای دیجیتــال
کــه بــا موضوعــات فرهنگــی
 اجتماعــی زیســتمحیطی،ســامت و ...در حوزههایــی
چــون بــازی رایانــهای،
نرمافــزار تلفــن همــراه و
وبســایت انجــام میشــود،
اقــدام کننــد .حــوزه فرهنگــی
 اجتماعــی شــامل آمــوزش،هنــر و معمــاری و گردشــگری
اســت .همچنیــن حــوزه
زیســتمحیطی مشــتمل بــر
شــهر ســبز ،حمــل و نقــل،
صرفهجویــی در انــرژی
اســت و بخــش ســامت
زیرمجموعههــای معنــوی
و اجتماعــی ،جســم و روان،
ورزش و تغذیــه ســالم را
شــامل میشــود».
مشــاور معــاون علمــی و
فنــاوری ،شناســایی و جــذب
کارآفرینــان بالقــوه و نوپــا
در مراکــز دانشــگاهی و
بهویــژه دانشــگاه پیــام نــور
بــا ظرفیــت بیــش از هفتصــد
هــزار دانشــجو را از اهــداف
ایــن رویــداد برشــمرد و گفــت:
«توســعه فضــای تعامــل و
همفکــری بیــن اســاتید و
دانشــجویان ،خالقیــت و
ایدهپــردازی بــا رویکــرد بــازار،
هدایــت و حمایــت از ایدههــا
بــه جهــت تجاریســازی
آنهــا و ایجــاد تســهیالت
الزم بــرای ادامــه فعالیــت،
فراهــم آوردن بســتر ارتبــاط
بیــن نهادهــای صنعتــی و
بسترســازی
دانشــگاهی،

توســعه فناوریهــای بازارمحور
در دانشــگاه بــا هــدف حرکــت
ســریع بــه ســمت اســتقرار
دانشــگاه نســل ســوم ،آمــوزش
مبانــی تولیــد محتــوای
دیجیتــال فاخــر و حمایــت
از تولیدکننــدگان محتــوا از
جملــه اهدافــی اســت کــه در
ایــن رویــداد دنبــال میشــود.
در پایــان رویــداد ،ایدههــا
و طرحهــای تیمهــای
شــرکتکننده در دو محــور
فنــاوری و بــازار ،توســط داوران
بررســی و برگزیــدگان انتخــاب
گروههــای
میشــوند.
برگزیــده بــرای تجاریســازی
محصــوالت و ارائــه خدمــات
آموزشــی و مشــاورهای در
مرکــز نــوآوری و کارآفرینــی
دانشــگاه پیــام نــور کــه بــا
همــکاری معاونــت علمــی
و ســتاد توســعه فرهنــگ
علــم ،فنــاوری و اقتصــاد
دانشبنیــان راهانــدازی شــده
اســت ،مــورد پذیــرش قــرار
میگیر نــد » .
شایســته یــادآوری اســت
کــه ایــن ســومین دوره از
برنامههــای ســتاد توســعه
فرهنــگ علــم ،فنــاوری و
اقتصــاد دانشبنیــان اســت
کــه در حــوزه تولیــد محتــوا
اقــدام و اجرایــی میشــود.
پیــش از ایــن ماراتــن
تولیــد محتــوای دیجیتــال
رســانه و نیــز قرآنــی برگــزار
شــده بــود .بــر اســاس ایــن
گــزارش ،عالقهمنــدان بــرای

ثبتنــام در ایــن رویــداد
بــا همــکاری ســتاد توســعه
فرهنــگ علــم ،فنــاوری و
اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت
علمــی و شــرکت دانشبنیــان
آیندهپژوهــان ابــر زندگــی،
در شــهریورماه ســال جــاری
برگــزار میشــود ،میتواننــد
آدرسهــایwww.
بــه
 farhang.isti.irوhttp://
 idea.pnu.ac.irمراجعــه
کننــد.

پشتکار و بردباری
«میرزاخانی» سبب
افتخارآفرینیاش در دنیا شد

نشســت «بررســی ابعــاد علمــی
زندگــی مریــم میرزاخانــی؛
نابعــه ریاضــی جهــان» بــا
حضــور رئیــس بنیــاد نخبــگان
اســتان خوزســتان ،نخبــگان،
ســرآمدان و مســتعدانبرتــر
اســتان در اهــواز برگــزار شــد.
در ایــن نشســت ،امیدعلــی
شــهنیکرمزاده ،برگزیــده
جایــزه عالمــه طباطبایــی
و اســتاد برجســته ریاضــی،
ضمــن تســلیت فقــدان مریــم
میرزاخانــی ،نابعــه ریاضــی
خو
جهــان ،گفــت« :خبــر تلــ 
غمانگیــز مــرگ نابعــه ریاضــی
دنیــا در چنــد روز اخیــر
نهتنهــا مــردم ایــران ،بلکــه
جامعــه علمــی دنیــا را متاثــر
و ناراحــت ســاخت».
شــهنیکرمزاده بــه چگونگــی
المپیادهــا
شــکلگیری
اشــاره کــرد و بیــان داشــت:

المپیادهــای
«برگــزاری
داخلــی ،بعــد از انقــاب در
اکثــر شــهرها شــکل گرفــت
و آقایــان نجفــی و عــادل بــه
عنــوان وزرای وقــت ،درایــن
راســتا برنامهریــزی دقیــق
انجــام دادنــد و همیــن
موضــوع ســبب شــد ،ریاضیــات
در کشــور بــه یــک جریــان
تبدیــل شــود .زندهیــاد
میرزاخانــی نیــز بارهــا گفتــه
بــود کــه برگــزاری المپیــاد
او را بــه ریاضــی عالقهمنــد
کــرده بــود و اگــر المپیادهــا
نبــود یــا نویســنده میشــد
یــا مهنــدس .یعنــی در ابتــدا
بــه ریاضــی عالقــه نداشــت،
امــا جریــان بهوجــود آمــده
در کشــور ســبب شــد
اســتعداد نابغــهای ماننــد
میرزاخانــی بــروز کنــد.
پــس از گذشــت ســالها از
برگــزاری المپیادهــا ،اکنــون
شــرایط بهگونــهای اســت
کــه دانشآمــوزان از درس
ریاضــی فــراری هســتند؛
حتــی ایــن اتفــاق در مقطــع
ی تخصصــی نیــز بــه
دکتــر 
وضــوح دیــده میشــود .ایــن
مهــم نیازمنــد آسیبشناســی
جــدی اســت کــه شــاید عــدم
اشــتغال مناســب یکــی از
دالیــل آن باشــد».
ایــن اســتاد برجســته ریاضــی
بــا بیــان اینکه دانشــگاه شــهید
چمــران اهــواز در گذشــته
نقــش اساســی در تربیــت
المپیادیهــا داشــت ،ادامــه
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اخبار داخلی

داد« :چرایــی و چگونگــی
موفقیــت امثــال میرزاخانــی
بایــد مــورد بررســی قــرار
بگیــرد و از آن بــرای تربیــت
نســل آینــده اســتفاده کــرد.
قطعــا توانایــی و اســتعداد
بــاالی مریــم میرزاخانــی،
تنهــا عامــل موفقیــت او نبــود،
بلکــه عواملــی ماننــد پشــتکار،
بردبــاری و خســتگیناپذیری
ایــن نابغــه ریاضــی باعــث
افتخارآفرینــیاش در دنیــا
شــد».

تایید صالحیت رشکتهای
دانشبنیان برای اجرای
پروژههای پژوهشی

ســید محمــد صاحبــکار
خراســانی ،رئیــس امــور
شــرکتها و موسســات
دانشبنیــان ،گفــت« :مهمتریــن
برنامــه معاونــت علمــی و فناوری
ایجــاد
رئیسجمهــوری،
زیســتبوم مناســب بــرای
تســهیل فعالیــت شــرکتهای
دانشبنیــان اســت کــه محیــط
قانونــی یکــی از مهمتریــن
الزامــات ایجــاد ایــن زیس ـتبوم
اســت».
دکتــر صاحبــکار افــزود:
دســتگاههای
«برخــی
اجرایــی دولتــی ،بودجههــای
پژوهشــی در اختیــار دارنــد
کــه میتواننــد بــا تخصیــص
پژوهشــی
بودجههــای
بــه تحقیقــات کاربــردی و
توســعهای ،بــه ســاخت نمونــه
اولیــه کاالهــا و خدمــات
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دانشبنیــان بپردازنــد و باعــث
خطشــکنی در زمینــه ســاخت
داخــل تجهیــزات شــود».
بــر اســاس قانــون صالحیــت
شــرکتهای دانشبنیــان بــه
عنــوان یکــی از انــواع «مراکــز
پژوهشــی و فنــاوری» تاییــد
شــده بــود و شــرکتهای
مشــابه
دانشبنیــان
دانشــگاهها و موسســات
آمــوزش عالــی دولتــی و
غیردولتــی ،مجــاز بــه اجــرای
پروژههــای پژوهشــی بودنــد.
عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری
افــزود« :خوشــبختانه بــا
پیگیــری معاونــت علمــی
و فنــاوری رئیسجمهــور،
شــرکتهای
صالحیــت
دانشبنیــان بــه تصویــب
هیئــت وزیــران نیــز رســید
کــه عقــد قــرارداد پژوهشــی
بــا شــرکتهای دانشبنیــان
را تســهیل میکنــد .بــر
اســاس مصوبــه هیئــت وزیــران
شــرکتهای دانشبنیــان
بــا تاییدیــه کارگــروه ارزیابــی
شــرکتهای دانشبنیــان،
مشــابه دانشــگاهها ،موسســات
تحقیقاتــی ،مراکــز رشــد
و پارکهــای فنــاوری،
صالحیــت اجــرای کارهــای
پژوهشــی را دارنــد .لــذا
دســتگاههای اجرایــی کــه
بودجــه پژوهشــی دارنــد،
پروژههــای
میتواننــد
پژوهشــی را عــاوه بــر
دانشــگاهها و پژوهشــگاهها بــه

شــرکتهای دانشبنیــان هــم
واگــذار کننــد کــه ایــن موضوع
بــه رقابتیتــر شــدن و
افزایــش کیفیــت فعالیتهــای
پژوهشــی منجــر میشــود».
شــایان ذکــر اســت کــه متــن
مصوبــه اخیــر هیئــت وزیــران
و مصوبــه شــورای عالــی
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
و ســایر مســتندات قانونــی
بــر روی ســامانه www.
 Daneshbonyan.irقــرار
دارد.

بسته حامیتی جدید از
پژوهشگران برجسته دنیا
راهاندازی شد

گرنــت پژوهشــی آغــاز
عنــوان حمایتــی اســت کــه
از ســوی صنــدوق حمایــت از
پژوهشــگران و فنــاوران معاونت
علمــی شــکل گرفتــه تــا در
راســتای آن جــذب و حفــظ
دانشآموختــگان برجســته
مقطــع
فارغالتحصیــل
دکتــری از مراکــز علمــی
معتبــر دنیــا در دانشــگاهها و
پژوهشــگاهها رخ دهــد .البتــه
دریافــت ایــن گرنــت شــرایطی
دارد .متقاضیــان دریافــت
فارغالتحصیــل
آن بایــد
بــا درجــه عالــی از یکــی از
دانشــگاههای برتــر جهــان
( 100دانشــگاه اول لیســت
رتبهبنــدی جهانــی) باشــند
و در یکــی از مراکــز علمــی
کشــور جــذب شــده و آغــاز بــه
کار کــرده باشــند .همچنیــن

متقاضیــان دریافــت گرنــت
بایســتی پــروژه تحقیقاتــی
در چارچــوب اولویتهــای
تحقیقاتــی کشــور تعریــف و
ارائــه کننــد .مبلــغ ایــن گرنــت
پژوهشــی تــا یــک میلیــارد
ریــال اســت کــه بیــش از 50
درصــد منابــع مالی آن توســط
معاونت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری تامیــن
شــده اســت .متقاضیــان بــرای
دریافــت اطالعــات بیشــتر
بــه ســایت صنــدوق مراجعــه
کننــد.

مراسم تکریم و بزرگداشت
«دکرت زهرا گویا» برگزار شد

مراســم تکریــم و بزرگداشــت
شــخصیت علمــی «دکتــر
زهــرا گویــا؛ بنیانگــذار آمــوزش
نویــن ریاضــی» بــا حضــور
معــاون اســتاندار کرمانشــاه،
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان،
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش
اســتان ،رئیــس دانشــکده
علــوم دانشــگاه رازی و جمعــی
از نخبــگان ،اســاتید دانشــگاه و
مســتعدانبرتــر در کرمانشــاه
برگــزار شــد.
مریــم اســامپناه ،رئیــس
بنیــاد نخبــگان اســتان
کرمانشــاه ،بــا اشــاره
بــه اهمیــت پاسداشــت
فعالیتهــای نخبگانــی گفــت:
«مهمتریــن ســرمایههای
هــر کشــوری نیــرویانســانی
متخصــص ،خاصــه مفاخــر و
دانشــمندان هســتند .تکریــم و

الگوســازی از ســرآمدان یکــی
از رســالتهای بنیــاد ملــی
نخبــگان اســت تــا بهترینهــا
بــه عنــوان الگــو و پیشــگام در
جامعــه شــناخته شــوند».
رئیــس بنیــاد نخبــگان
اســتان کرمانشــاه در ادامــه
بــا اشــاره بــه خدمــات دکتــر
گویــا ،بیــان داشــت« :اســتان
کرمانشــاه از دیربــاز گهــواره
تمــدن و فرهنــگ و خاســتگاه
بزرگانــی همچــون خانــم دکتر
گویــا بــه عنــوان دانشــمند و
پیشــگام علــم آمــوزش نویــن
ریاضــی در کشــور بــوده
و خواهــد بــود .وی عــاوه
بــر زمینههــای علمــی ،در
خانــواده نیــز یــک شــخصیت
کامــل هســتند کــه میتواننــد
بــه عنــوان یــک الگــوی موفــق
بــرای زنــان و دختــران جامعــه
معرفــی شــوند .بنیــاد نخبــگان
اســتان در ســال  ،92نخســتین
گام را در نکوداشــت  30نفــر از
برگزیــدگان بومــی بخشهــای
مختلــف تحــت عنــوان
همایــش «حماسهســازان
علــم و دانــش» برداشــت و در
ســالهای بعــد نیــز در تکریــم
بزرگانــی همچــون دکتــر
حمــزهای ،دکتــر کریمــی،
دکتــر محمــدی ،دکتــر
معصومــی ،دکتــر کــزازی
قدمهــای مؤثــری برداشــته
و امیــد اســت ایــن رونــد در
آینــده نیــز وجــود داشــته
باشــد».
در پایــان ایــن مراســم ارجنامــه

دکتــر ســورنا ســتاری ،ارجنامــه
بنیــاد نخبــگان اســتان
کرمانشــاه و لــوح تقدیــر از
طــرف دانشــگاه رازی ،تندیــس
نکوداشــت از طــرف انجمــن
علمــی معلمــان ریاضــی بــه
پــاس خدمــات ارزنــده خانــم
دکتــر زهــرا گویــا اهــدا شــد
و از  15نفــر از پیشکســوتان
ریاضیــات اســتان نیــز تجلیــل
بــه عمــل آمــد.

رسمایهگذاری امن در
تفناوریتوسعه
زیس 
مییابد

حمیدرضــا طهــوری مدیــر
گــروه تولیــد ،تجاریســازی
و بــازار ســتاد توســعه
زیسـتفناوری معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری
در خصــوص برنامههــای ســال
جــاری ایــن گــروه ،گفــت:
«تــاش در جهــت جــذب
غیردولتــی
ســرمایههای
متناســب بــا هدفگــذاری
فــوق از طریــق تعامــل بــا
ســرمایهگذاران و بسترســازی
بــرای ســرمایهگذاری امــن
در زیســتفناوری و افزایــش
ســرمایهگذاری خطرپذیــر در
ایــن عرصــه یکــی از مهمتریــن
اولویتهــای ایــن گــروه
در ســتاد اســت .همچنیــن
افزایــش هرچــه بیشــتر
هماهنگیهــای دســتگاهی
بــرای شــفافیت و تســریع ورود
محصــوالت زیســتی بــه بــازار
را نیــز پیگیــری میکنیــم.
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زمینهســازی بیشــتر بــرای
توســعه بــازار داخلــی و
هــم توســعه صــادرات ایــن
محصــوالت در حــد مقــدور
نیــز از جملــه اقداماتــی اســت
کــه امســال انجــام میگیــرد».

کارگاههای پیرشفته «خلق
ثروت از ایده تا محصول»
برگزار شد

بنیــاد نخبــگان اســتان
تهــران بــا هــدف رشــد و
توانمندســازی مســتعدانبرتــر
حاضــر در طــرح هســتههای
نخبگانــی (طــرح شــهید
احمــدی روشــن) ،مجموعــه
کارگاههــای پیشــرفته بــا
موضوعــات کارآفرینــی و
مدیریــت کســبو کارهــای
بنیــان نوپــا را برگــزار
دانش
ِ
کــرد .ایــن کارگاههــا شــامل
درس ،تســت ،گفتوگــو،
فیلــم ،بــازی و کارگروهــی بــود
و عــاوه بــر آمــوزش مباحــث
علمــی مرتبــط بــا موضوعــات
شــرکتکنندگان
کارگاه،
بــا مجموعــهای از ابزارهــا
و تکنیکهــای فــردی و
گروهــی بــرای اســتفاده
کاربــردی در مســائل آمــوزش
دادهشــده ،آشــنا شــدند.
کارگاه اول بــا عنــوان نخبــگان
مدیریتناپذیــر و کار تیمــی،
سهشــنبه و چهارشــنبه؛  26و
 27تیرمــاه ،بــا ســرفصلهای
مدیریــت بــر مدیریتناپذیــر و
کار تیمــی نخبــگان ،تعریــف و
اهمیــت گــروه و تیم ،تســت
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عملــی فــردی :غلبــه مغــزی
و کاربــرد آن در تعامــات
گروهــی و تیمــی ،تفکــر تیمــی
و رهبــری همافزایــی ،مراحــل
کار تیمــی و حــل تعارضــات
و بحرانهــا ،تقســیم وظایــف
بــر مبنــای تســت بلبیــن ،کار
عملــی فــردی :انجــام تســت
بلبیــن و شــناخت نقــش
هریــک از اعضــا ،تعارضــات
در تیمهــا و ســبکهای
مدیریــت آنهــا ،کار عملــی
گروهــی :مدیریــت تعــارض در
مراحــل نخســتین کارآفرینــی،
معرفــی فیلــم  12مــرد
خشــمگین و کاربــرد آن در
کار تیمــی بــه عــاوه معرفــی
فیلمهــا و مطالــب تکمیلــی
و همچنیــن جلســه پرســش و
پاســخ برگــزار شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،کارگاه
دوم بــا عنــوان «مدلهــای
خلــق ثــروت از ایــده ،اختــراع
و محصــول» نیــز برگــزار
خواهــد شــد کــه تاریــخ آن
متعاقبــا اعــام میشــود.

حامیت بیمهای از
شبنیان
تهای دان 
رشک 

در راســتای حمایــت از
شــرکتهای دانشبنیــان،
حمایتهــای بیمــهای و
پوشــش ریســک فعالیــت
ایــن شــرکتها ،در تعامــل
بــا دســتگاههای مربوطــه در
دســتور کار قــرار دارد.
ســیدمحمد صاحبــکار با اشــاره
بــه ضــرورت کاهــش ریســک

شــرکتهای دانشبنیــان
رشــد بــازار ایــن شــرکتها
گفــت« :بــر همیــن اســاس
امــور شــرکتها و موسســات
دانشبنیــان تاکنــون در
حمایتهــای
خصــوص
بیمــهای از شــرکتهای
دانشبنیــان در دو ســرفصل
اجتماعــی
بیمههــای
و بیمههــای اختیــاری
(بازرگانــی) پیگیریهــای الزم
را صــورت داده اســت».
وی بــا بیــان اینکــه بــا
همــکاری بیمــه مرکــزی در
تــاش هســتیم در آینــده بــا
شــرکتهای مختلــف بیم ـهای
بــرای صــدور بیمههــای مــورد
نیــاز شــرکتهای دانشبنیــان
وارد تعامــل شــویم ،افــزود:
«پــس از انجــام مطالعــات
تطبیقــی بــرای شناســایی
تجربیــات ســایر کشــورها در
زمینــه صــدور بیمههــای
نویــن بــرای شــرکتهای
فنــاور ،هماهنگــی بــا بیمــه
ایــران بــرای صــدور بیمهنامــه
مســئولیت و کیفیــت کاال
بــرای تعــدادی از محصــوالت
دانشبنیــان ،توســط امــور
شــرکتها و موسســات
دانشبنیــان انجــام شــده
اســت .در تعامــل بــا شــبکه
آزمایشــگاهی فناوریهــای
راهبــردی معاونــت علمــی و
فنــاوری نیــز مقدمــات طراحی
و تدویــن بســته بیمـهای بــرای
آزمایشــگاههای عضــو شــبکه
فراهــم شــد کــه در آینــده

جزئیــات آن اعــام خواهــد
شــد».
دکتــر صاحبــکار افــزود« :امــور
شــرکتهای دانشبنیــان
خــود را موظــف بــه پیگیــری
مســائل اصلــی شــرکتهای
میدانــد
دانشبنیــان
و متقاضیــان میتواننــد
مشــکالت یــا پیشــنهادهای
خــود را در موضــوع بیمــه
اجتماعــی یــا بیمههــای
اختیــاری (بازرگانــی) بــه امــور
شــرکتهای دانشبنیــان
منعکــس کننــد .بــا توجــه
بــه اهمیــت موضــوع بیمــه
تامیــن اجتماعــی ،میــز
مشــاوره ویــژهای نیــز بــرای
ارائــه مشــاوره حضــوری
بــه شــرکتهای متقاضــی
ایجــاد شــده اســت و ایــن
شــرکتهای دانشبنیــان
مــی تواننــد در ســامانه
برنامــه جامــع توســعه
کســب و کار شــرکتهای
د ا نشبنیــا ن ( T m s .
)D a n e s h b o n y a n . i r
ثبتنــام و بــه صــورت رایــگان
از مشــاوره حضــوری اســتفاده
کننــد.

ایجاد بازار بهینهسازی انرژی
و محیطزیست تصویب شد

طــرح پیشــنهادی ســتاد
بهینهســازی انــرژی و
محیطزیســت بــا عنــوان
«ایجــاد بــازار بهینهســازی
انــرژی و محیطزیســت» در
جلســه شــورای عالــی انــرژی

کشــور به منظــور توجیــه
اقتصــادی در بخــش عمــده
انــرژی و همــوار کــردن راه
فعالیــت بخــش خصوصــی و
شــرکتهای دانشبنیــان
در شــورای عالــی انــرژی
کشــور تصویــب شــد .طــرح
تدوینشــده بــه ایــن صــورت
بــود کــه اگــر کســی یــا
شــرکت خدمــات انــرژی
بــا ســرمایهگذاری در یــک
بخــش بــا تعرفــه پاییــن انرژی
(ماننــد بخــش خانگــی و
موسســات آموزشــی و صنایــع)
بتوانــد در مصــرف حاملهــای
صرفهجویــی
انــرژی
کنــد ،قــادر شــود انــرژی
صرفهجویــی شــده را بــه
بخشهــای بــا تعرفــه انــرژی
بــاال (ماننــد پتروشــیمی یــا
ایســتگاههای گاز فشــرده) در
چارچــوب بــازار بــورس انــرژی
عرضــه کنــد.
اجــرای طــرح مصــوب ســبب
خواهــد شــد بخــش عمــده
پتانســیل صرفهجویــی انــرژی
دارای توجیــه اقتصــادی در
ســطح فعلــی قیمتهــای
انــرژی (بــدون افزایــش
حاملهــای
قیمتهــای
انــرژی بــرای مصرفکننــده
نهایــی) باشــد و ایــن امــر
زمینــه را بــرای فعالیــت
بخــش خصوصــی ،بهویــژه
خدمــات
شــرکتهای
انــرژی ،همــوار کنــد .بــرآورد
کارشناســی حاکــی از آن
اســت کــه گــردش مالــی

بخــش خصوصــی در بــازار
بهینهســازی انــرژی در حــدود
 230هــزار میلیــارد ریــال در
ســال خواهــد بــود.
ســهم بــازار  30میلیــارد دالری
تولیــد محتــوای دیجیتــال
ایــران محقــق میشــود
ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
در مراســم افتتــاح شــرکت
رایمــون مدیــا بــا اشــاره بــه
توانمنــدی کشــور در حــوزه
تولیــد محتــوای دیجیتــال
و انیمیشــن گفــت« :ایــران
بایــد ســهم خــود را از بــازار
 ۳۰میلیــارد دالری تولیــد
محتــوای دیجیتــال از آن خــود
کنــد ،امــا شــکوفایی ظرفیــت
بســیار خــوب ســرمایهگذاری
در ایــن عرصــه نیازمنــد
توجــه بــه خالقیــت و نــوآوری
جوانــان اســت».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان
پیشــرفت فناوریهــای حــوزه
انیمیشــن را نیازمنــد حضــور
بخــش خصوصــی دانســت و
افــزود« :حــوزه انیمیشــن،
حــوزهای نیســت کــه بــه
دســت دولــت پیشــرفت
کنــد و بــا وام شــکل بگیــرد؛
رشــد ایــن بــازار نیازمنــد
بخــش
ســرمایهگذاری
خصوصــی ،بهرهمنــدی از
توانمنــدی خالقانــه و نــوآوری
جوانــان و همچنیــن توجــه
ســرمایهگذاریهای
بــه
جســورانه اســت».
ســتاری مهمتریــن ســرمایه
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بــرای پیشــرفت ایــن حــوزه
را شــرکتهای نوپــا،
فنــاوری ،خالقیــت و نیــروی
انســانی دانســت و گفــت:
«ایــن شــرکتها دارایــی
فیزیکــی ندارنــد و از خالقیــت
و داراییهــای فکــری بــه
عنــوان مهمتریــن ســرمایه
بــرای موفقیــت در فــروش و
خلــق ثــروت بهــره میبرنــد».

کنگره بزرگداشت «آیتالله
نجفیدهکردی» برگزار شد

«بزرگداشــت
کنگــره
سیدابوالقاســم
آیــتاهلل
بــا
نجفیدهکــردی»
حضــور اســتاندار چهارمحــال
و بختیــاری و نماینــده
ولیفقیــه در اســتان ،تعــدادی
از نماینــدگان مجلـس خبرگان
رهبــری و مجلــس شــورای
اســامی ،رئیس بنیــاد نخبگان
اســتان و جمعــی از مســئوالن،
محققــان و پژوهشــگران بومــی
در شــهرکرد برگــزار شــد .دکتر
ســتاری بــه ایــن کنگــره،
پیامــی را ارســال کــرد کــه
متــن آن بــه ایــن شــرح اســت:
«علمــای اســام همــواره بــر
تــارک ایــن ســرزمین چــون
مرجعــی مطمئــن و چراغــی
فــروزان درخشــیدهاند ،کــه
نمونههــای بــارز ایــن نقــش
در تاریــخ معاصــر همچــون در
فتــوای نهضت تنباکــو ،جنبش
مشــروطه و انقــاب اســامی
ایــران مشــهود اســت .از آیــات
برحــق الهــی در بــاد دهکــرد
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قدیــم ،عالــم و عــارف ربانــی و
اعجوبــه زمــان آیــت عظمــای
الهــی سیدابوالقاســم نجفــی
دهکــردی اســت .ایشــان
در تالیــف متــون درســی
حوزههــای علمیــه ،تربیــت
شــاگردان برجســته یگانــه
روزگار بودنــد و آثــار علمــی
و عملــی ایشــان در تاریــخ
ایــران نورافشــانی میکنــد.
موضعگیــری صریــح و صحیــح
ایشــان در برابــر مســائل
سیاســی و اجتماعــی بســیار
جالــب توجــه اســت؛ امــا
جــای تأســف فــراوان اســت
کــه بســیاری افــراد بــا ایــن
گوهرهــای معاصــر آشــنایی
نداشــته و ایشــان را آنگونــه
کــه هســت نمیشناســند،
از ایــن رو بــر بنیــاد نخبــگان
واجــب اســت تــا بــا برگــزاری
کنگرههایــی بــه معرفــی
مفاخــر اهتمــام ورزنــد».

کنگره «تکریم و الگوسازی
دکرتمحمد معین» برگزار شد

بنیــاد نخبــگان اســتان گیــان
در راســتای برنامههــای
فرهنگــی بنیــاد ملــی نخبــگان
مرحلــه نخســت کنگــره
علمــی «تکریــم و الگوســازی
دکترمحمــد معیــن» را بــا
همــکاری معاونــت فرهنگــی
بنیــاد ملــی نخبــگان و ســتاد
بزرگداشــت اســتاد معیــن
در چهلوششــمین ســالروز
درگذشــت آن اســتاد فرزانــه،
در آســتانه اشــرفیه برگــزار

کــرد.
در ایــن کنگــره ،محمدحســین
قربانــی ،نماینــده مــردم
آســتان ه اشــرفیه در مجلــس
شــورای اســامی گفــت:
«دکتــر محمــد معیــن تالیفات
و آثــار ارزشــمندی از خویــش
بــر جــای گذاشــته اســت کــه
مهمتریــن آن فرهنــگ شــش
جلــدی لغتنامــه معیــن
اســت کــه بهعنــوان مرجعــی
بیبدیــل و گرانســنگ و
همچــون نگینــی درخشــان
در ســپهر ادبیــات کشــور
درخشــان و مانــدگار باقــی
مانــده اســت.
او در ادامــه پیــام رئیــس
مجلــس شــورای اســامی
را قرائــت کــرد .بخشــی از
ایــن پیــام چنیــن اســت:
«تاریــخ فرهنــگ ،ادبیــات و
هنــر ایــران در جایجــای
خــود عرصــه نقشآفرینــی و
تبلــور شــخصیتهای نامــدار
و برجســتهای میباشــد کــه
آثــار و دســتاوردهای آنــان
بــه ایــن گنجینــه ارزشــمند،
غنــا و اعتبــار داده اســت.
دکتــر محمــد معیــن در
خانــوادهای روحانــی و اهــل
فرهنــگ پــرورش یافتــه اســت
و از جملــه مفاخــر ممتــاز و
برجســته کشــور در حــوزه
ادب و فرهنــگ میباشــد
کــه در تمــام عمــر خویــش
بــه عنــوان پژوهشــگری
ســختکوش ،ضمــن پاســداری
از ریشــههای زبــان فارســی،

بــه تحقیــق و بررســی ادبیــات
و لغتشناســی اهتمــام و
ممارســت فراوانــی داشــت»...
جعفــر یاحقــی ،برگزیــده
جایــزه عالمــه طباطبایــی،
نیــز در این کنگــره بــه
بیــان ویژگیهــای علمــی
و ارزشــی دکتــر محمــد
معیــن پرداخــت و گفــت:
او شــیوهای در برخــورد بــا
متــن فارســی بنیانگــذاری
کــرد که همچنــان در دانشــگاه
جریــان دارد کــه در برخــورد
علمــی ،فنــی و دقیــق بــا متون
فارســی اســت .اســتاد معیــن
پرچمــدار و قافلهســاالر ادبیــات
کشــور اســت .او ایــران پیــش
از اســام و ایــران پــس از
اســام را پیونــد زد و بــا تالیــف
«فرهنــگ معیــن» ادبیــات
ایــران را مهندســی کــرد».
در پایــان ایــن مراســم،
خالصـهای از زندگینامه اســتاد
معیــن همــراه بــا شــرحی از
اهــداف بنیــاد ملــی نخبــگان
از برگــزاری مراســم تکریــم
و الگوســازی نخبــگان بــه
شــرکتکنندگان اعطــا شــد.
الزم بــه ذکــر اســت مرحلــه
دوم کنگــره علمــی «تکریــم و
الگوســازی دکترمحمــد معین»
بــا تشــکیل کمیتــه علمــی و
فراخــوان مقاله از اســتعدادهای
برتــر ادبــی و هنــری از سراســر
کشــور بــا شــروع ســال
تحصیلــی آینــده در پاییــز
ســال  1396در ســطح ملــی
برگــزار خواهــد شــد.

کارگزاران فنبازارهای
منطقهای باید زایندگی
فناوری ایجاد کنند

صاحبــکار
ســیدمحمد
خراســانی ،رئیــس امــور
شــرکتها و موسســات
دانشبنیــان معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری ،در
هشــتمین نشســت سراســری
منطقــهای
فنبازارهــای
گفــت« :حــدود  17هــزار
شــرکت در ســامانه مربــوط
بــه ارزیابــی شــرکتهای
دانشبنیــان نــام کاربــری
ایجــاد کردهانــد و نیمــی از
ایــن تعــداد اطالعــات مربوطــه
و فرمهــای الزم را پرکردهانــد
و وارد فرایندهــای ارزیابــی
شــدهاند .از ایــن میــان
 4300شــرکت رد شــدهاند
و حــدود  3100شــرکت هــم
تاییــد شــدهاند و مابقــی
هــم در فرایندهــای ارزیابــی
هســتند .در ایــن فرایندهــا
اســتاندارهای باالیــی در نظــر
گرفتــه شــده اســت و ســعی
داریــم شــرکتهایی کــه
واقعــا عمــق فنــاوری دارنــد،
بتواننــد از خدمــات اســتفاده
کننــد .از ایــنرو حتــی 300
شــرکت هــم کــه در گذشــته
مشــمول اســتفاده از خدمــات
شــرکتهای دانشبنیــان
بودهانــد ،اکنــون از سیســتم
خــارج شــدهاند.
دکتــر صاحبــکار در ادامــه
دربــاره نقــش فنبازارهــای

گفــت:
منطقــهای
«فنبازارهــای منطقــهای هــم
بایــد بــا توجــه بــه ارزیابیهــا
و کســب اســتانداردهای
الزم وارد کار شــوند و بــرای
حفــظ کیفیــت و رقابــت ،بایــد
ســختگیریهای الزم وجــود
داشــته باشــد .کارگــزاران در
ایــن مســیر نقــش پررنگــی
دارنــد و میتواننــد در عرصــه
فنــاوری و تولیــد دانشبنیــان،
زایندگــی ایجــاد کننــد».

تولید داروهای گیاهی در
سازمان دامپزشکی کشور
حامیت م یشود

ســتاد گیاهــان دارویــی و
طــب ســنتی معاونــت علمــی،
طــی جلســه مشــترکی بــا
ســازمان دامپزشــکی بــه
بررســی راهکارهــای توســعه و
مشــارکت دوجانبــه بــه منظور
توســعه تولیــد و مصــرف
داروهــای گیاهــی در حــوزه
دامپزشــکی پرداخــت .در ایــن
جلســه پــس از ارائــه گزارشــی
از اقدامــات انجامشــده
در ســازمان دامپزشــکی
و کارگــروه دامپزشــکی
ســتاد گیاهــان دارویــی
معاونــت علمــی ،راهکارهــای
اجرایــی نقشــه راه توســعه
داروهــای گیاهــی و طــب
ســنتی دامپزشــکی بررســی
شــد .بــه همیــن منظــور
دســتورالعمل مســتقل ثبــت
و تولیــد داروهــای گیاهــی و
طبیعــی دامپزشــکی تدویــن و
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اخبار داخلی

همچنیــن تشــکیالت و چــارت
اداری متناســب بــا داروهــای
گیاهــی و طــب ســنتی در
ســازمان دامپزشــکی ایجــاد
شد.محمدحســن عصــاره،
دبیــر ســتاد توســعه علــوم و
فناوریهــای گیاهــان دارویــی
و طــب ســنتی معاونــت
علمــی ،در ایــن جلســه بــا
بیــان ایــن نکتــه کــه گیاهــان
دارویــی نســبت بــه گذشــته
پیشــرفت داشــته اســت،
گفــت« :ســازمان دامپزشــکی
در ایــن مســیر قدمهــای
موثــری برداشــته اســت ،امــا
بــا ایــن وجــود بایــد تــاش
کنیــم تــا بــا همراهــی هــم بــه
صــورت علمــی و در چارچــوب
مناســب حرکــت کنیــم».

حضور در هستههای
پژوهشی فرصتی برای
مهارتآموزی است

هماندیشــی
نشســت
«مالحظــات هســتههای
نخبگانــی» بــا حضــور
دکتــر محمــود ســعادت
قائممقــام بنیــاد ملــی
نخبــگان و تعــدادی از
هســتههای
اعضــای
پژوهشــی (طــرح شــهید
احمدیروشــن) در محــل
بنیــاد ملــی نخبــگان برگــزار
شــد.در این نشســت ،محمود
ســعادتفومنی ،قائممقــام
بنیــاد ملــی نخبگان ،بررســی
ابهامــات و پاســخگویی بــه
پرســشهای مســتعدان
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برتــر در حــوزه هســتههای
پژوهشــی را هــدف تشــکیل
ایــن نشســت برشــمرد و
گفــت« :برگــزاری ایــن قبیل
نشســتها ســبب میشــود
مطابقــت بیشــتری بیــن
رویکــرد و برنامههــای بنیــاد
ملــی نخبــگان بــا جامعــه
مخاطبــان وجــود داشــته
باشــند .در نشســتهای
تعامــل
هماندیشــی،
مناســبی بیــن بنیــاد ملــی
نخبــگان و اجتمــاع نخبگانــی
برقــرار میشــود کــه از
ســویی از توقعآفرینــی
در بیــن مســتعدان برتــر
جلوگیــری میکنــد و از
ســوی دیگــر ،آنــان را بــا
امکانــات و ظرفیتهــای
موجــود آشــنا میســازد.
تشــکیل ایــن هســته و ارائــه
آن بــه جامعــه نخبگانــی
در قالــب طــرح شــهید
احمدیروشــن ،اقدامــی
جدیــد اســت و طبیعــی
اســت کــه انتقاداتــی را
در پــی داشــته باشــد».او
دربــاره برخــی انتقــادات
مطرحشــده گفــت« :یکــی
از انتقــادات جــدی بــه طــرح
احمدیروشــن،
شــهید
ایجــاد خلــل در فعالیتهــای
دانشــجویی مســتعدان برتــر
اســت .بــ ه عبــارت دیگــر،
برخــی منتقــدان بــر ایــن
باورنــد کــه ایــن طــرح
دانشــجو را از دانشــگاه
خــارج میکنــد و تــوان و

اندیشــه آنــان را در فعالیتــی
دیگــر بــه کار میگیــرد در
نتیجــه بــه کیفیــت و کمیــت
فعالیتهــای دانشــجویی
آســیب میرســاند .ایــن
ی اســت کــه
در حالــ 
فعالیــت در هســتههای
فعالیتــی
پژوهشــی،
آموزشــی  -پژوهشــی
در کنــار فعالیتهــای
دانشــجویی اســت .در
واقــع دانشــجوی مســتعد
برتــر در اوقــات فراغــت از
فعالیتهــای دانشــجویی،
در ایــن طــرح حضــور پیــدا
میکند  » .ســعا د تفو منی
بــا تاکیــد بــر لــزوم
و
مهارتآمــوزی
توانافزایــی مســتعدانبرتر
در هســتههای پژوهشــی،
بیــان کــرد« :کســب درآمــد
یــا رهــاورد مالــی هــدف
طــرح شــهید احمدیروشــن
نیســت ،بلکــه در ایــن طــرح
فــرد بایــد تــاش کنــد در
ســایه همــکاری بــا صاحبــان
متخصصــان
صنایــع،
حوزههــای عملیاتــی و
افــراد باتجربــه بخشهــای
صنعتــی و شــرکتداری،
مهارتهــای الزم بــرای
کا ِر گروهــی و کارآفرینــی
یــا ایجــاد شــرکتهای
دانشبنیــان را کســب کنــد.
البتــه در ایــن مــدت از
حمایتهــای مــادی بنیــاد
ملــی نخبــگان نیــز برخــوردار
خواهــد بــود».

برای صرفهجویی در انرژی ،خورشیدی شوید
سیستمهای
خورشیدی فتوولتائیک

از المپهای خورشیدی
برای روشنایی استفاده کنید

از واحدهای نوری فتوولتائیک استفاده
کنید که با استفاده از نور خورشید
جریان الکتریسیته تولید میکنند
بازگشت هزینه :صفر تا  23سال

نور طبیعی خورشید را با استفاده از المپهای
خورشیدی به مناطق مرکزیتر خانه بیاورید.
بازگشت هزینه 5 :تا  7سال
سقف کاذب

کاشت درختهای برگریز

با نصب سقف کاذب نور طبیعی روز
را به سمت اتاقها هدایت کنید.
بازگشت هزینه :بسیار متفاوت
است و به نوع طراحی و شیوه
اجرا و ...مرتبط است.

در سمت جنوب ،غرب یا شرق
حیاط یا منزل یا محل کارتان
درختان برگریز بکارید.
بازگشت هزینه :متفاوت است.
سیستم خشککن
خورشیدی

نصب سایبان روی پنجرهها

روی همهپنجرهها به جز در سمت
شمال ،سایبان نصب کنید تا مانع
از افزایش دمای خانه در روز شوید.
بازگشت هزینه 1 :تا  4سال

اجازه دهید لباسها
و ملحفهها و ...با
استفاده از نور خورشید
خشک شوند.
بازگشت هزینه :فوری

نصب شیشههای کمگسیل

شیشه کمگسیل یا شیشه
 Low-Eتا  90درصد از انرژی
حرارتی خورشید میکاهد.
بازگشت هزینه 2 :تا  5سال

نورپردازی پاسیو و
منظرهسازی خورشیدی

توآمد
پاسیو و محوطه رف 
و ...را با المپهای ارزان
خورشیدی روشن کنید.
بازگشت هزینه 2 :سال

آب گرم خورشیدی

گرم کردن آب مصرفی در منزل
با استفاده از انرژی خورشید باعث
صرفهجویی  50تا  80درصدی
در هزینه برق میشود.
بازگشت هزینه 6 :تا  10سال

کاور استخر

اجازه دهید نور خورشید آب
استخر را گرم کند و با استفاده
از یک کاور اختصاصی این انرژی
را در طول شب حفظ کنید.
بازگشت هزینه :کمتر از یک سال

سیستم گرمایشی
خورشیدی

با استفاده از پنلهای خورشیدی
آب استخر را گرم کنید.
بازگشت هزینه:
یکو نیم تا  4سال
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هزاران «مریم میرزاخانی» در کشور
ماندگار میشوند ،اگر...
مریم طالبی

 50سرآمد /شماره سیوهشتم /مرداد نودوشش

مــرگ تلــخ مریــم میرزاخانــی ،نخبــه نــامدار
ریاضــی جهــان ،جامعــه ایرانــی را متاثــر کــرد؛
نخب ـهای کــه بهعنــوان ملکــه ریاضــی جهــان
شــناخته میشــد و افتخــارات بــزرگ علمــی در
حــوزه علــوم پایــه را درو کــرده بــود .ایــن نخبــه
ایرانــی پــس از درخشــش در آوردگاههــای
جهانــی بــه آمریــکا مهاجــرت کــرد تــا ادامــه
تحصیــل دهــد و در ریاضیــات افتخارآفریــن
شــود .شــکی نیســت کــه هــزاران ایرانــی دیگــر
هــم مثــل مریــم میرزاخانــی اســتعداد ویــژهای
در علــوم مختلــف دارنــد و میتواننــد بــه ســطح
نخبگــی برســند؛ البتــه بــه ایــن شــرط کــه در
وهلــه اول ،اســتعداد آنهــا را کشــف کنیــم و
در وهلــه دوم ،بــا حمایتهــای علمــی و مالــی
از نخبــگان ،شــرایطی را فراهــم کنیــم کــه
نخبــگان ایرانــی بــرای حضــور در کشورشــان
انگیــزه داشــته باشــند و خدمــت به کشورشــان
را در اولویــت قــرار دهنــد.
در کشــورمان کــم نیســتند فارغالتحصیــان
ســرآمدی کــه بــه دلیــل فراهــم نبودن شــرایط
اشــتغال و جــدی نگرفتــن تخصصهایشــان ،یــا
بــه آن ســوی مرزهــا رفتهانــد ،یــا بــه حرفـهای
خــارج از تخصصشــان روی آوردهانــد .وضعیــت
نخبــگان و ســرآمدان در کشــور و حمایــت
از آنهــا بــرای حضــور فعــال در بــازار کار،
مســئلهای حیاتــی اســت کــه اگــر بــه آن بهــا
داده نشــود ،مهــارت و هنرشــان بــر بــاد خواهــد
رفــت.
رشــد شــرکتهای دانشبنیــان و فراهــم
شــدن زمینــه رشــد بــرای اســتارتآپها در
ســه چهــار ســال اخیــر ،تــا حــد چش ـمگیری
توانســته اســت وضعیــت موجــود را بــه ســود
نخبــگان و متخصصــان کشــور تغییــر دهــد ،که
البتــه هنــوز تــا شــرایط آرمانــی فاصلــه زیــادی
داریــم .درســت اســت کــه نباید همــت و مهارت
نخبــگان را در راهانــدازی کس ـبوکارهای نــو و
خلــق تکنولوژیهــای جدیــد نادیــده گرفــت،
امــا فراهــم شــدن زمینههــای مطلــوب نیــز

میتوانــد حرکــت قطــار پیشــرفت نخبــگان
را ســرعت ببخشــد و انگیزههــای شــگرفی را
بــرای رقابــت و پیشــرفت آنهــا مهیــا کنــد.
در ایــن گــزارش بــه بررســی وضعیــت نخبــگان
کشــور و زمینههــای حمایتــی از آنهــا
پرداختهایــم و ضمــن گفتوگــو بــا چنــد
تــن از پژوهشگــران برتــر کشــور ،وضعیــت
نخبگــی در کشــور را بــه بحــث و بررســی
علمــی گذاشــتهایم.

وضعیت نخبگان در گروی وضع نظام
آموزش عالی است

«حلقــه مفقــود بیــن دانشــگاه و بــازار کار،
مشــکلی دیرینــه اســت کــه هــم دانشــگاه و هم
بــازار کار از ایــن جدایــی ،لطمــه میخورنــد».
دکتــر ســعید شــاهرخیان ،معــاون پژوهشــی
تحصیــات تکمیلی دانشــکده شــیمی دانشــگاه
صنعتــی شــریف ،در گفتوگــو بــا ســرآمد ،بــا
بیــان ایــن مطلــب ،میگویــد :بــرای حــل ایــن
مســئله نیــاز بــه یــک مدیریــت و برنامهریــزی
بلندمــدت بهشــدت احســاس میشــود،
چراکــه وجــود مدیــران و برنامهریــزان کارآمــد
اســت کــه میتوانــد انگیــزه فارغالتحصیــان و
بهویــژه نخبههــا را بــرای مانــدن در کشــور و
تــاش بــرای پیشــرفت تکنولــوژی فراهــم کند.
شــاهرخیان کــه در ســال 93از ســوی وزارت
علــوم بهعنــوان پژوهشگــر برتــر کشــور
شــناخته شــد ،تاکیــد دارد :مــا یــک مدیریــت
بلندمــدت در کشــور نیــاز داریــم تا با ســنجیدن
همــه نیازهــا و جنبههــای مختلــف ،برنام ـهای
مطلــوب تدویــن کنــد تــا پذیــرش دانشــجو
متناســب بــا ایــن نیازهــا انجــام شــود .در
چنیــن ســاختار علمــی و برنامهریزیشــدهای
اســت کــه نخبــگان بیشــتری میتواننــد در
جامعــه علمــی کشــور پــرورش یابنــد.
متاســفانه امــروزه در کشــور مــا مســابقهای
در زمینــه تحصیــات تکمیلــی بــه راه افتــاده
کــه اتفاقــا تهدیــد جــدی بــرای آمــوزش عالــی
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خواهــد بــود .از آنجایــی کــه اقبــال مــردم
بــه دورههــای کاردانــی و کارشناســی کاهــش
یافتــه ،یکســری از دانشــگاهها تــاش
میکننــد بــرای پــر کــردن صندلیهــای
خالــی خــود ،ظرفیــت تحصیــات تکمیلــی در
دانشگاهشــان را افزایــش دهنــد .درواقــع بــه
تحصیــات تکمیلــی در برخــی دانشــگاهها،
بهعنــوان یــک بنــگاه مالــی نــگاه میشــود
کــه بــه دلیــل اتخــاذ همیــن سیاســتهای
نادرســت ،درنهایــت آمــوزش عالــی را بــه خطــر
میاندازنــد.
اینگونــه دانشــگاهها ،بــدون اینکــه بــه
هیئــت علمــی توانمنــد و کافــی فکــر کننــد ،در
واحدهــای دورافتــاده ،تعــداد زیــادی دانشــجو
میپذیرنــد .حتــی امــروزه پیــام نــور را هــم
بــه منظــور مقابلــه بــا اینگونــه دانشــگاههای
باکیفیــت توســعه دادهانــد ،وگرنــه رســالت
پیــام نــور ،هرگــز آمــوزش از راه دور در دوره
تحصیــات تکمیلــی نبــوده اســت.
بــه قــول شــاهرخیان ،وقتــی در خیابانهــای
میــدان انقــاب تهــران قــدم میزنیــم ،فــروش
پایاننامههــا و مقالههــا بیــداد میکنــد کــه
رشــد قارچگونــه تحصیــات تکمیلــی در برخی
از دانشــگاهها بــه ایــن مســئله تاســفبرانگیز
دامــن زده اســت .معلــوم اســت کــه در چنیــن
شــرایط آشــفتهای ،نخبــگان در نظــام آمــوزش
عالــی جایــگاه ویــژهای نخواهنــد داشــت و
جایــگاه نخبگــی تضعیــف خواهــد شــد.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد نیازهــای
علمــی کشــور را بــا دقــت بیشــتری بســنجیم،
میگویــد :بایــد دانشــگاهها را امتیازبنــدی
کنیــم و بــا توجــه بــه ایــن امتیازبندی ،رســالت
آنهــا را تعریــف کنیــم و بــا توجه بــه امکانات و
هیئــت علمــی هــر دانشــگاه ،محدودیتهایی را
هــم تعییــن کنیــم .در ایــن شــرایط ،فضــا برای
رشــد نخبههــا بیشــتر فراهــم میشــود.
معــاون پژوهشــی تحصیــات تکمیلی دانشــگاه
صنعتــی شــریف بــا بیــان اینکــه نبایــد همــه
 52سرآمد /شماره سیوهشتم /مرداد نودوشش

کارهــا را بــر دوش دولــت انداخــت ،میگویــد:
نبایــد فرامــوش کــرد کــه امکانــات دولــت هــم
محــدود اســت .مــا بایــد بــه ســمتی پیــش
برویــم کــه مثــا صنعــت خودروســازی مــا
از ســطح قطعهبنــدی خــارج شــود و توســط
نخبههــای کشــور کــه کــم هــم نیســتند،
بــه رشــد تکنولــوژی و پیشــرفت برســد .در
نظــر بگیریــد کــه تولیــد پیــکان از ســال
 1346تــا  1383چقــدر خالقیــت داشــته
اســت؟ درحالیکــه کیــا موتــورز کــره در هــر
دورهای ،نوآوریهــای خاصــی را بــه نمایــش
میگــذارد ،بهطوریکــه نزدیــک اســت بــازار
اروپــا و آمریــکا را هــم در دســت بگیــرد.
شــاهرخیان بــا تاکیــد بــر ایــن مســئله کــه مــا
بایــد از نخبــگان در زمینههــای مختلــف کشــور
بیشــتر اســتفاده کنیــم ،میگویــد :بهتــر اســت
از ظرفیــت نخبــگان در مســئله برنامهریــزی و
مدیریــت کشــور نیــز اســتفاده شــود تــا مســیر
توســعه کشــور هموارتــر شــود .مثــا مشــکالت
آب و انــرژی در آینــده بیــش از امــروز کشــور
را تهدیــد خواهــد کــرد ،بنابرایــن از امــروز بایــد
بــرای آن چــاره اندیشــید .در مســیر رفــع ایــن
نارســاییها ،نخبــگان میتواننــد کلیــد حــل
مشــکالت باشــند.
کشــور مــا از تعــدد مراکز مــوازی تصمیمگیری
رنــج میبــرد .مثــا متولــی اصلــی اقتصــاد ،علم
و دانشــگاه در کشــور ،چندیــن نهــاد هســتند،
درحالیکــه کشــور نیــاز دارد کــه در بســیاری
از جنبههــا شفافســازی صــورت گیــرد تــا
ســرمایهگذاری و پیشــرفت هــم حاصــل شــود.
در حــوزه نخبــگان هــم همینطــور اســت؛ بــه
گون ـهای کــه مــا نیــاز داریــم تولیــت واحــدی
بــرای حمایــت از نخبــگان وجــود داشــته باشــد
و همــه اعتبــارات ایــن امــر مهــم در یــک نهــاد
تخصصــی و واحــد متمرکــز شــود.

شاخص نخبگی ،نباید فقط به ارائه چند
مقاله خالصه شود

بــا اســتناد بــه مــاده چهــار اســاسنامه بنیــاد
ملــی نخبــگان ،نخبــه بــه فــرد برجســته و
کارآمــدی اطــاق میشــود کــه اثرگــذاری
او در تولیــد و گســترش علــم ،هنــر ،فنــاوری،
فرهنگســازی و مدیریــت کشــور محســوس
باشــد و هــوش ،خالقیــت ،کارآفرینــی و نبــوغ
فکــری او در راســتای تولیــد و گســترش دانــش
و نــوآوری ،موجــب ســرعت بخشــیدن به رشــد
و توســعه علمــی و اعتــای جامعــه انســانی
کشــور شــود.
دکتــر محمدحســین مجلــسآرا ،رئیــس
دانشــکده فیزیــک دانشــگاه خوارزمــی ،در
گفتوگــو بــا «ســرآمد» میگویــد :نخبــگان
بایــد بتواننــد مشــکلی از مشــکالت کشــور را
حــل کننــد ،کــه ایــن مســئله زمانــی محقــق
میشــود کــه هدایــت ایــن افــراد بهدرســتی
صــورت پذیــرد .درواقــع بایــد ضمــن شــناخت
درســت نخبــگان ،بــه گونــهای امــکان
فعالیــت بــرای آنهــا را فراهــم کنیــم کــه
هــم خودشــان و هــم اقتصــاد کشــور را رشــد
دهنــد.
بــه قــول ایــن پژوهشگــر برتــر ســال  92در
حــوزه علــوم پایــه ،بســیار شــاهد بودهایــم
کــه هــرگاه نیازســنجی کشــور بهخوبــی
صــورت گرفتــه ،زمینــه الزم هــم بــرای فعالیت
نخبــگان فراهــم شــده اســت .بــه دنبــال ایــن
زمینــه ،بابــی بــرای فارغالتحصیــان دیگــر بــاز
شــده و اشــتغالزایی مفیــدی صــورت گرفتــه.
امــا در بســیاری مــوارد نیــز اینگونــه نبــوده
اســت.
مجلــسآرا بــا اشــاره بــه شــرکتهای
دانشبنیــان ،بیــان میکنــد :بنیــاد ملــی
نخبــگان ،وامهایــی را در اختیــار شــرکتهای
دانشبنیــان قــرار میدهــد ،امــا آیــا همــه
آنهــا بهدرســتی اعطــا شــده اســت؟ برخــی
از مدیــران شــرکتهای دانشبنیــان یــا
توانایــی الزم بــرای پیشــبرد آن شــرکت را
نداشــتهاند ،یــا وامــی کــه دریافــت کردهانــد،

در خــارج از شــرکت بــه مصــرف رســیده
اســت .یکــی از همیــن مدیــران میگفــت
مــا اولویتهــا و نیازهایمــان را نمیشناســیم.
همیــن مســئله نهتنهــا منابــع ملــی کشــور را
تلــف میکنــد ،بلکــه بهرهمنــدی از نیروهــای
نخبــه و کارآمــد را هــم غیرممکــن میکنــد.
«مــا نیــاز داریــم تجدیدنظــری دربــاره
پارامترهــای ســنجش نخبــگان انجــام دهیم».
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه خوارزمــی بــا
بیــان ایــن جملــه ،ادامــه میدهــد :اغلــب
شــاهدیم همیــن کــه دانشــجویی چنــد مقالــه
ارائــه میدهــد ،نخبــه شــناخته میشــود،
درحالیکــه نخبــه بــودن فقــط بــه ارائــه
مقالــه خالصــه نمیشــود .یــک فــرد نخبــه
بایــد بتوانــد در حــوزه علــم و دانــش خــودش،
چالشــی را حــل کنــد .در ژاپــن ،تنهــا حــدود
 100نفــر بهعنــوان نخبــه شــناخته شــدهاند.
درواقــع میتــوان گفــت کــه ایــن  100نفــر
واقعــا نخبهانــد و در مســائل مختلــف فنــاوری،
اجتماعــی ،فرهنگــی و ...صاحبنظــر هســتند.
رئیــس انجمــن نانوفنــاوری ایــران درخصــوص
فعالیــت بنیــاد ملــی نخبــگان میگویــد:
اینکــه بنیــاد ملــی نخبــگان تنهــا اســاتید
یــا دانشــجویانی را بهعنــوان نخبــه معرفــی
میکنــد ،کافــی نیســت .بنیــاد در قبــال
امتیــازی کــه بــه ایــن افــراد اعطــا میکنــد،
انتظاراتــی هــم دارد کــه نخبــگان بایــد
در جهــت بــرآورده کــردن ایــن انتظــارات
حرکــت کننــد.
نبایــد توانمندیهــای برخــی از ایــن نخبــگان
را هــم نادیــده گرفــت .مثــا از زمانــی
کــه انجمــن نانــو و بحــث شــرکتهای
دانشبنیــان و ...شــکل گرفــت ،بســیاری
از نخبــگان ،توانمندیهــای خــود را نشــان
دادنــد ،امــا نیــاز اســت کــه اولویتهــا و
نیازهــای کشــور شــفافتر از ایــن بیــان شــود
تــا بتوانیــم بهتــر از قبــل ،از ایــن ظرفیــت
بــرای پیشــرفت کشــور اســتفاده کنیــم.
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راههای علمی برای حامیت از نخبگان
کشور

حمایــت از نخبــگان کشــور و فراهــم کــردن
زمینــه کار و فعالیــت آنهــا در صنعــت و
بهطــور کلــی در فضــای اشــتغال کشــور،
موضوعــی حیاتــی اســت ،امــا متاســفانه شــاهد
هســتیم کــه صنعــت و دانشــگاه ،برنامهریــزی
صحیحــی بــرای اســتفاده از ظرفیــت ایــن
نخبــگان در عرصــه تولیــد و اشــتغال بــه عمــل
نم ـیآورد .البتــه در ایــن بیــن ،خــود نخبــگان
هــم مســیر تخصصشــان بــه ســمت بــازار و
کســب ثــروت از علــم رهنمــون نمیشــود،
درحالیکــه بایــد بــا برگــزاری دورههایــی مثــل
بازاریابــی و مهارتآمــوزی بــرای نخبــگان ،ایــن
قطــار نخبگــی را روی ریــل علمــی خــود قــرار
داد.
دکتــر مرتضــی شــمعانیان ،پژوهشگــر برتــر
کشــور در حــوزه مهندســی مواد و عضــو هیئت
علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ،در گفتوگو
بــا ســرآمد تاکیــد میکنــد :در هــر جامع ـهای
نخبــگان آن ســرمایهای ارزشــمند هســتند کــه
میتواننــد باعــث تحــرک و اشــتغالزایی بــرای
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خــود و دیگــران و منشــأ خدمــات ارزشــمند
باشــند ،امــا الزمــه آن ایجــاد بســتری مناســب
اســت.
بــه گفتــه شــمعانیان ،اعتمــاد بــهنســل
جــوان نخبــه و تســهیل امــوری نظیــر اعطــای
وام ،واگــذاری دفتــر کار ،ثبــت شــرکت
دانشبنیــان ،برگــزاری دورههــای آموزشــی،
تشــویق روحیــه کار گروهــی ،تقویــت ارتبــاط
بــا صنعــت ،برگــزاری جلســات منظــم ارائــه
ایدههــا توســط بنیــاد نخبــگان بــا حضــور
ســرمایهگذاران و خیریــن ازجملــه مــواردی
اســت کــه میتوانــد باعــث دلگرمــی
نخبــگان و ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان
نخبــه شــود.
ایــن پژوهشگــر بــر ایــن بــاور اســت کــه
طــرح موضوعاتــی نویــن و کاربــردی از طــرف
صنایــع و مراکــز خدماتــی و واگــذاری آن بــه
نخبــگان علمــی نیــز گام موثــر دیگــری بــرای
اشــتغال نخبــگان اســت .بــرای مثــال میتــوان
بــه توســعه خدمــات بانکــی ،گردشــگری و
فناوریهــای نویــن بــا اســتفاده از ظرفیــت
بــاالی نخبــگان کشــور امیــدوار بــود..
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من میتوانم
احمقبمانید .ممکناست...
 100برابر
(استیو جابز)
مهمتر از
باید ریسک کرد،
آیکیو
چون بزرگترین
است.
خطر در زندگی میخواهم
این است که در که...
مورد هیچ چیزی
ریسکنکنید .ماهمانیهستیم ایکاش
کهوانمود
(لئوبوسکالیا) میکنیم .میتوانستم.
(کورت ونه گات) آن تغییری باش
کهمیخواهی
در دنیا مشاهده
کنی.
(ماهاتماگاندی)

نمیدانمکه
چطورباید...
تخیل بسیار

مهمتر از
منموفق
دانش است.
انیشتین) نخواهمشد.
(آلبرت

مننمیتوانم .منموفق
هر روز
یکرا نخواهمشد.
کار را که تو

میترساند ،دردموقتیاست.
رهاکردنتا
انجام بده.
(النورروزولت) آخرعمرطول
میکشد.
(النس
آرمسترانگ)
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گفتوگو

گ
ن
اردوخا� ،رئیس بنیاد نخ�ب�ن استان ت�ران
گفتوگو ب� یدالهل

توجه مضاعف به توانمندیهای
نخبگان ایرانی خارج از کشور
المیرا حسینی

بنیاد نخبگان استان تهران در این سالها کارنامه موفقی داشته است؛ از سویی به
ف معمول بنیادهای نخبگان استانی که شامل اعطای جوایز تحصیلی و مسائلی
وظای 
از این دست میشود ،توجه ویژه داشته است و از یک سو هم با برگزاری برنامههای
علمی و فرهنگی مختلف که به تناسب ظرفیتهای هر استان میتواند متفاوت باشد،
تواناییهای خود را ثابت کرده است .به روال شمارههای پیشین مجله «سرآمد» ،اینبار
به سراغ دکتر اردوخانی رفتیم تا از برنامههای بنیاد تهران در ماههایی که از سال 96
سپری شده ،برایمان بگوید و به تشریح اقدامات این بنیاد در ماههای آتی بپردازد.
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فعالیتهــای بنیــاد نخبــگان اســتان
تهــران در ســه ماهــه نخســت ســال
جــاری چــه بــوده اســت؟
مــا در چنــد بخــش کارهایــی انجــام دادهایــم.
در بخــش برنامهریــزی و حمایــت از اجتماعــات
نخبگانــی بــه بررســی درخواســتهای
بهرهمنــدی از تســهیالت بنیــاد نخبــگان در
ســامانه ثریــا و راســتیآزمایی اطالعــات و
مســتندات دریافتــی پرداختیــم ،و نظــارت بــر
بررســیهای انجامشــده در ســامانه ثریــا در
کل کشــور ،برگــزاری کارگروههــای تخصصــی
انتخــاب مشــموالن جوایــز تحصیلــی ،بررســی
نتایــج پایاننامههــای مقاطــع تحصیــات
تکمیلــی مــورد حمایــت بنیــاد و ...از دیگــر
فعالیتهــای مــا در ایــن بخــش هســتند.
همچنیــن مــا درخواســتهای مشــموالن
جوایــز تحصیلــی ســالهای  94-95و
 95-96را بــرای اســتفاده از  15عنــوان
جایــزه پیشبینیشــده در آییننامــه
مربــوط بررســی کردیــم و پاســخگوی
نخبــگان و اســتعدادهای برتــر در خصــوص
تســهیالت و حمایتهــای بنیــاد و نحــوه
بهرهمنــدی از آنهــا بــه صــورت حضــوری
بودیــم .مضــاف بــر اینهــا پاســخگویی بــه
نامههــای ارسالشــده از ســوی مخاطبــان
بنیــاد نخبــگان و ســایر بخشهــای بنیــاد
در خصــوص پیگیــری درخواســتهای
بهرهمنــدی از تســهیالت بنیــاد یــا اعتــراض
بــه بررســی صورتگرفتــه و نتایــج اعالمشــده
و ارائــه خدمــات در خصــوص اســتفاده از
تســهیالت و حمایتهــای بنیــاد ملــی
نخبــگان بــه دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی
شــریف از طریــق دفتــر بنیــاد نخبــگان در
دانشــگاه صنعتــی شــریف ازجملــه کارهــای
دیگرمــان بــود.
امــا در بخــش فرهنگــی بــه برگــزاری اردوهــای
جهــادی پرداختیــم .یکــی از آنهــا در ســطح
مــدارس جعفرآبــاد بــود کــه بــا حضــور

پزشــک متخصــص و ویزیــت دانشآمــوزان
ابتدایــی و اهالــی محلــه کمبرخــوردار همــراه
شــد و دیگــری در صالحآبــاد اتفــاق افتــاد
کــه کارشناســان فنــاوری اطالعــات جهــت
شبکهســازی و بهروزرســانی زیرســاختهای
کامپیوتــری در آنجــا حضــور داشــتند.
برگــزاری کارگاههــای مبانــی اندیشــه اســامی
بــا همــکاری موسســه آموزشــی و پژوهشــی
امــام خمینــی(ره) ،بــا عناویــن فلســفه اخــاق
و فلســفه حقــوق و برگــزاری نشســتهای
هماندیشــی دانشــجویان دکتــری فنــی و
مهندســی دانشــگاههای تهــران ،دانشــجویان
دکتــری دانشــگاه تهــران و مشــموالن طــرح
شــهید احمــدی روشــن بــا قائــم مقــام بنیــاد
ملــی نخبــگان از دیگــر فعالیتهــای فرهنگــی
بــود کــه بنیــاد تهــران در ایــن مــدت انجــام
داده اســت .عــاوه بــر اینهــا ،بازدیــد
اســتعدادهای برتــر از بــاغ ملــی گیاهشناســی،
برگــزاری کارگاه آیندهنــگاری فنــاوری و
مســابقه فرهنگــی داســتان یــک اختــراع در
جشــنواره اختراعــات و ابداعــات رویــش و
برگــزاری رویــداد فرهنگــی مهمانــی خــدا
همــراه بــا ضیافــت افطــار در مــاه مبــارک
رمضــان را طــی مــدت مذکــور بــه انجــام
رســاندیم.
در بخــش اجرایــی و اختراعــات بنیــاد نخبــگان
اســتان تهــران ،برگــزاری جشــنواره اختراعــات
و ابتــکارات رویــش دماونــد را بــا همــکاری
دانشــگاه آزاد اســامی در اردیبهشــتمــاه
داشــتیم .همچنیــن اجــرای برنامــه ملــی
شــهاب را بــا همــکاری اداره کل آمــوزش و
پــرورش شهرســتانهای تهــران و اداره کل
آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران پیــش بردیــم.
غیــر از اینهــا ،یــک ســامانه نظرســنجی
بــرای ســامانه پاس ـخگویی تلفنــی بنیــاد ملــی
نخبــگان بــا هــدف بهبــود فراینــد پاس ـخگویی
بــه مخاطبــان بنیــاد راهانــدازی کردیــم.
درنهایــت هــم بخشــی از فعالیــت اجرایــی
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بنیــاد تهــران صــرف رفــع مشــکالت عمرانــی
ســاختمان بنیــاد نخبــگان اســتان تهــران
بهیــژه بــهروز کــردن تجهیــزات آسانســور و
استانداردســازی ســالن همایــش بنیــاد شــد.
بــرای ماههــای آتــی امســال چــه
برنامههایــی داریــد؟
در حــوزه برنامهریــزی و حمایــت از
اجتماعــات نخبگانــی اســتمرار فعالیتهــای
اداره برنامهریــزی و حمایــت از اجتماعــات
نخبگانــی را داریــم کــه اهــم فعالیتهــای
ایــن حــوزه در ســوال نخســت توضیــح داده
شــد .بــرای ثبتنــام جوایــز تحصیلــی ســال
 96-97نیــز فراخــوان میدهیــم و بــه بررســی
د ر خــو ا ستهـــــا ی
اجرای طرح بهرهمنــدی از جوایــز
دوست علمی مذکــور و انتخــاب
را در زمینههای مشــموالن میپردازیــم.
زیستشناسی و همچنیــن گــردآوری
فیزیک داریم که اطالعــات تکمیلــی
ادامه برنامههای ماننــد اطالعات شــغلی،
سال گذشته است و معیشــتی ،فرهنگــی و...
اردوی راهیان نور را از اســتعدادهای برتــر
هم برای مستعدین و نخبــگان بهرهمنــد
ترتیب خواهیم داد .از تســهیالت بنیــاد
در اســتان تهــران
بــا رویکــرد ویــژه
در خصــوص برنامهریــزی بــرای اشــتغال
دانشآموختــگان از دیگــر برنامههــای ماســت.
بــه منظــور شناســایی ،تشــکیل و حمایــت از
اجتماعــات نخبگانــی جدیــد بــا نــگاه ویــژه
بــه گروههــای نخبگانــی فعــال در حوزههــای
کارآفرینــی ،تجاریســازی فناوریهــا و
هســتههای نخبگانــی مســئلهمحور نیــز
برنامهریزیهایــی خواهیــم داشــت.
در بخــش فرهنگــی یکــی از وظایــف بنیــاد
تجلیــل و تکریــم نخبــگان اســت .بــر ایــن
اســاس برگــزاری نکوداشــت اســتاد دکتــر
مهــدی محقــق ،عالمــه ســیدمرتضی عســکری
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(در ســطح ملــی) ،پرویــز کالنتــری (چهــره
تصویرگــری کتــب درس) و جلســات معارفــه
بنیــاد ویــژه مســتعدین برتــر نــو ورود در
گروههــای تحصیلــی مختلــف را در برنامههــای
خــود داریم .از ســویی دیگر برگــزاری کارگاههای
اخــاق نخبگــی در قــرآن کریــم و نهجالبالغــه،
کارگاههــای مبانــی اندیشــه اســامی در شــش
محــور بنیادیــن ویــژه خواهــران ،بازدیدهــای
علمــی ،صنعتــی و فرهنگــی ماننــد اردوی
مشــهد مقــدس ،بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس و،...
مســابقه شــهاب مهربانــی ،مســابقه فرهنگــی
تجلیــل از والدیــن (تــاو) ،مســابقه یــاد اســتاد،
کارگاههــای مشــاوره مدیریــت شــخصی ،تفکــر
انتقــادی ،مدیریــت خشــم و هــوش هیجانــی و
نشس ـتهای اجتماعــات نخبگانــی کــه شــامل
جلســات هماندیشــی بــا مســئوالن بنیــاد ملــی
نخبــگان و ســایر مســئوالن میشــود ،از دیگــر
برنامههــای فرهنگــی بنیــاد نخبــگان تهــران در
ماههــای آتــی ســال  96خواهــد بــود.
مضــاف بــر اینهــا کــه گفتــه شــد ،اجــرای
طــرح دوســت علمــی را در زمینههــای
زیستشناســی و فیزیــک داریــم کــه ادامــه
برنامههــای ســال گذشــته اســت و اردوی
راهیــان نــور را هــم بــرای مســتعدین ترتیــب
خواهیــم داد.
در بخــش اجرایــی و اختراعــات ،فعالیتهــای
مربــوط بــه اجــرای برنامــه ملــی شــهاب را بــا
مشــارکت بنیــاد نخبــگان اســتانهای البــرز،
ســمنان ،گلســتان و مازنــدران ادامــه خواهیــم
داد و از برگزیــدگان جشــنواره اختراعــات
رویــش در جهــت ارتقــای ســطح اختــراع خــود
بــه مرتبــه باالتــر (نیمــه صنعتــی) ،تاســیس
شــرکت نوپــا و ...از طریــق همــکاری بــا پــارک
فنــاوری پردیــس حمایــت خواهیــم کــرد .رفــع
مشــکالت باقیمانــده عمرانــی ســاختمان
بنیــاد نخبــگان اســتان تهــران ماننــد اجــرای
سیســتم اطفــای حریــق ســاختمان ،اصــاح
ســامانه روشــنایی ســاختمان بــا هــدف کاهــش

مصــرف انــرژی ،استانداردســازی سیســتم
بــرق و پســیو شــبکه ســاختمان و ...از دیگــر
کارهایــی اســت کــه در نظــر داریــم تــا پایــان
ســال انجــام دهیــم.
شــما مشــکالت بنیــاد نخبــگان را چــه
میدانیــد و چــه راهحلــی بــرای آنهــا
داریــد؟
بــه اعتقــاد مــن شایســته اســت در بنیــاد
ملــی نخبــگان بــه برنامهریــزی مبتنــی بــر
بازخوردگیــری بــرای رســیدن بــه اهــداف
پیشبینیشــده در ســند راهبــردی کشــور
در امــور نخبــگان توجــه ویــژهای شــود.
در ایــن خصــوص میتــوان از مشــارکت
نقشآفرینــان اصلــی کشــور در حــوزه
نخبــگان ،بهویــژه بنیادهــای نخبــگان
اســتانی ،دانشــگاههای برتــر کشــور و ...در
فراینــد برنامهریــزی و تعییــن فرایندهــای
اجرایــی بنیــاد کمــک گرفــت .همچنیــن بــا
توجــه بــه کمبــود بودجــه اختصاصیافتــه
بــه بنیــاد بــرای انجــام ماموریتهــای
محولــه ،خــوب اســت رایزنــی و گفتوگــو
بــا نهادهــای متولــی تخصیــص و تامیــن
بودجــه بــرای افزایــش بودجــه بنیــاد مدنظــر
قــرار گیــرد .از ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه
آنکــه ابــزار اجرایــی اصلــی بنیــاد نخبــگان
بــرای شناســایی و حمایــت از نخبــگان و
اســتعدادهای برتــر ســامانه ثریاســت ،اصــاح
ایــن ســامانه بــا توجــه ویــژه بــه کاربرپســند
شــدن آن و افزایــش شــفافیت در روال
انتخــاب مشــموالن و اعطــای تســهیالت،
موجــب افزایــش رضایتمنــدی مخاطبــان
بنیــاد خواهــد شــد .بهعــاوه توجــه ویــژه بــه
شــکلگیری اجتماعــات نخبگانــی ازجملــه
مــواردی اســت کــه مــورد تقاضــای مخاطبــان
بنیــاد اســت و الزم اســت در ایــن خصــوص
برنامهریزیهــای بیشــتری صــورت گیــرد.
افزایــش تســهیالت و حمایتهــای بنیــاد
در زمینــه کارورزی و کمــک بــه اشــتغال

فارغالتحصیــان نیــز از دیگــر برنامههایــی
اســت کــه بــا توجــه بــه مشــکالت موجــود
الزم اســت در دســتور کار جــدی بنیــاد قــرار
گیــرد.
فکر میکنید جای چه برنامههایی در بنیاد
خالی است که برای نخبگان و استعدادهای
برتر الزم است؟
بــه نظــرم الزم اســت زنجیــره شناســایی
تکمیــل شــود و بــرای رشــد و بالندگــی و
زمینهســازی بــرای اثرگــذاری نخبــگان
حمایتهایــی صــورت گیــرد کــه در
خصــوص زمینهســازی بــرای اثرگــذاری
نخبــگان ،فعالیتهــای بســیاری نیازمنــد
انجــام اســت .مدیریــت
هدفمنــد گــردش اجراییسازی
نخبــگان و حفــظ آنــان مالحظات
در چرخــه خدمــت بــه پیشبینیشده در
ایــران اســامی بهویــژه اساسنامه خانه
در زمینــه اســتفاده نخبگان که شامل
از
توانمندیهــای کمک به شکلگیری
ـم
ـ
مقی
ـی
ـ
ایران
ـگان
ـ
نخب
اجتماعات نخبگانی
خــارج کشــور نیــز از و اثرگذاری نخبگان
برنامههــای دیگــری در کشور میشود،
اســت کــه بایــد الزم و ضروری
بــه آن توجــه ویــژه به نظر میرسد.
داشــت .اجراییســازی
مـــــال حـــــــظا ت
پیشبینیشــده در اســاسنامه خانــه
نخبــگان کــه شــامل کمــک بــه شــکلگیری
اجتماعــات نخبگانــی و اثرگــذاری نخبــگان در
کشــور میشــود ،الزم و ضــروری بــه نظــر
میرســد .تقویــت شــکلگیری هســتههای
نخبگانــی مســئلهمحور و بهکارگیــری
مســتعدین برتــر در پروژههــای تحقیقاتــی
و فراهــم کــردن زمینههــای بیشــتر بــرای
کمــک بــه اشــتغال دانشآموختــگان نیــز
نیازمنــد توجــه بیشــتری از ســوی بنیــاد
نخبــگان اســت.
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گفتوگو

دف� ت
رضا خلج کسبواکرش را از یک ت
40م�ی ش�وع کرد

ناامیدی را باور نکنید
لیال مهداد

 60سرآمد /شماره سیوهشتم /مرداد نودوشش

رضا خلج کارآفرینی است که در
ابتدا ،اجرای ایدهاش را با دوستان
دوره لیسانس استارت میزند تا وارد
دنیای کسبوکار شود؛ دوستانی
که شاید سختی راه و مشکالت
بهوجودآمده آنها را واداشت تا
به دنیای تدریس برگردند و رضا و
کسبوکار و ایدهاش را رها کنند.
اما او در کنار تدریس ایده خود
را فراموش نکرد ،هرچند آن ایده
بارها و بارها دستخوش تغییرات
شد ،اما نتیجه چیزی بود که امروز
میتوان آن را به نظاره نشست؛ ارائه
خدمات آیتی .رضا نیز از جوانان
استارتآپی است و بر این عقیده
است که در فضای استارتآپ
نمیتوان بهطور صددرصدی کار
مهندسی انجام داد ،بلکه این ایدهها
هستند که شما را به جلو میبرند.
البته خلج در این مسیر تنها نبوده
و دوستانی در کنارش بودهاند
که راه را برای او هموار کردهاند؛
دوستانی مانند سلمان جودکی،
مجتبی قباحلو ،محمد اوتادی.

هــر کســبوکاری قصــه خــود را
از جایــی شــروع میکنــد .قصــه
امنپــردازان ســورنا چطــور شــروع
شــد؟
قصــه کســبوکار مــا از ســال  91اســتارت
خــورد .شــروعی کــه مشــابه شــرکتهای
اســتارتآپی در همــان آغــاز کار عمــا
پــروژهای نداشــت .بــه همیــن دلیــل هــر
کاری ،چــه کوچــک چــه بــزرگ ،برایــش
فرقــی نداشــت و تمــام ســعیاش را میکــرد
تنهــا پــروژهای داشــته باشــد و بتوانــد مفیــد
باشــد .شــروع کار امنپــردازان ســورنا بــه ایــن
صــورت بــود و بــه کمــک همــان پروژههــای
ک و بــزرگ فیلدهــای مختلفــی را
کوچــ 
اســتارت زد ،بهگونــهای کــه در بحــث تولیــد
نرمافــزار تــا تامیــن تجهیــزات و ارائــه خدمــات
ورود کــرد؛ فیلدهایــی کــه هــر ســه را بــا هــم
جلــو بردیــم تــا اینکــه بــهجایــی رســیدیم
کــه در برخــی از فیلدهــا موفقتــر بودیــم.
هــر کســبوکاری بیشــک نیازمنــد
ســرمایهگذاری اســت .گاهــی
ســرمایهگذاری از جنــس زمــان ،عالقــه
و تخصــص و گاهــی اوقــات بــه تناســب
کار ســرمایهگذاری مــادی .شــما بــا
چــه میــزان ســرمایه اولیــه کارتــان را
اســتارت زدیــد؟
پنــجســال گذشــته ســرمایه مــا تنهــا در حــد
اجــاره یــک دفتــر 40متــری در شــهرک غــرب
بــود ،البتــه تجهیــز آن بــا میــز و صندلیهــای
دســتدو بــود و عمــا تنهــا کامپیوترهــا نــو
بودنــد .در آن ســالها مــن شــرکایی داشــتم
کــه بعــد بــه مــرور زمــان جــدا شــدند و مســیر
دیگــری را در زندگــی در پیــش گرفتنــد؛
 80،70درصــد شــرکتهایی کــه کارشــان
را شــروع میکننــد ،بــا شکســت مواجــه
میشــوند .یکــی از دالیلــی کــه بهعنــوان
عامــل شکســت شــرکتها برشــمارده
میشــود ،ایــن اســت کــه مشــارکت عمــا
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شــکل نمیگیــرد .اختــاف ســلیقه وجــود دارد
و در شــروع کار هریــک بــا ایــد ه و نگاهــی ورود
کردهانــد؛ نگاهــی کــه در ادامــه مســیرها را
تغییــر میدهــد .مشــارکت مــا نیــز جــدای از
ایــن نبود.درواقــع در ابتــدای کار بــا دوســتانی
کار را شــروع کردیــم ،امــا آن مشــارکت
اولیــه کنــار رفــت و شــرکای دیگــری بــه
جمــع اضافــه شــدند .امــا بــرای اینکــه یــک
بیزینــس بتوانــد موفــق شــود ،داشــتن یــک
شــریک خــوب الزم و مثمــر ثمــر خواهــد بــود.
چــون در طــول مســیر ســختیهای بســیاری
بــه وجــود میآیــد -بــا بیمــه ،بــا نگهداشــت
نیــروی انســانی ،گرفتــن پــروژه -مســائلی
کــه یــک نفــر بهتنهایــی نمیتوانــد از عهــده
آنهــا بربیایــد و بیشــک شــریک خــوب
راهگشــا
میتوانــد
همه کسانی که باشــد .توصیــه مــن بــه
فعالیت دارند و کســانی کــه خواهــان
به هر نوعی در شــروع کســبوکار
عرصهای ورود هســتند ،ایــن اســت
کرده و به موفقیت کــه شــریک مناســبی
رسیدهاند ،قطعا را بــرای ادامــه مســیر
تجربیات ناموفقی خــود انتخــاب کننــد.
ورشکســتگی
را در کارنامه خود
دارند .مقولــهای اســت
کــه در اقتصــاد در
ح خــرد و کالن
ســط 
نمــود مییابــد و شــاید بتــوان گفــت
هــر فعالیتــی در عرصــه اقتصــاد بــه
فراخــور فعالیــت خــود آن را در ســطح
کالن و خــرد تجربــه میکنــد .شــما
ایــن تجربــه را داشــتهاید؟
بلــه ،ورشکســتگی گویــا بخــش الینفــک
کسبوکارهاســت و بــه همیــن دلیــل
بیشــتر افــرادی کــه وارد دنیــای کســبوکار
میشــوند ،یــا میخواهنــد در عرصــه اقتصــاد
ورود پیــدا کننــد ،طعــم ورشکســتگی را
چشــیدهاند .ادیســون نــام شناختهشــدهای
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اســت کــه همگــی او را بهعنــوان فــردی موفــق
میشناســند ،امــا نکتـهای کــه بیشــتر افــراد از
آن غافــل میشــوند ،ایــن اســت کــه ادیســون
بــرای اختــراع بــرق بارهــا و بارهــا شکســت
را تجربــه کــرده و مــا تنهــا موفقیــت آن را
میبینیــم .برخــی پروژههــا نیــز بــه همیــن
صــورت اســت .هیچکــدام از پروژههایــی را
کــه در ســال  91شــروع کار بــود ،در حــال
حاضــر نداریــم .آنهــا پروژههایــی بودنــد
کــه برایشــان ســرمایهگذاری کردیــم؛
ســرمایهگذاریای کــه درنهایــت بــه نتیجــه
نرســید و عــددی را از دســت دادیــم ،ولــی
مجــدد پــروژه دیگــری را شــروع کردیــم.
همــه کســانی کــه فعالیــت دارنــد و بــه هــر
نوعــی در عرصـهای ورود کــرده و بــه موفقیــت
رســیدهاند ،قطعــا تجربیــات ناموفقــی را
در کارنامــه خــود دارنــد .مــا قبــل از ایــن
شــرکت ،دو شــرکت ناموفــق داشــتیم؛ ســال
 80شــرکتی را اســتارت زدیــم کــه موفــق
نبــود ،اگرچــه ش ـش ســال بعــد در ســال 86
نیــز پــروژ ه دیگــری را آغــاز کردیــم کــه بــا
ناموفقیتــی بــه اتمــام رســید ،تــا اینکــه بــه
شــرکت امنپــردازان ســورنا رســیدیم کــه
تاکنــون توانســته بــه کار خــود ادامــه بدهــد
و موفــق باشــد.
وا م و تســهیالت در دنیــای امــروز در
مــوارد متعــددی کاربــرد دارنــد و اقتصاد
و فعالیتهــای اقتصــادی نیــز از ایــن
امــر مســتثنا نیســتند ،چــون گاهــی
بــرای شــروع کار و گاهــی بــرای وســعت
دادن فعالیــت و زمانــی بــرای جبــران
ورشکســتگیها اســتفاده میشــوند.
ایــن امــر بــه کمــک شــما آمــده اســت؟
وام و تســهیالت مبحثــی اســت کــه بــرای
عمــوم مــردم آشناســت .در اینکــه وام
و تســهیالت متعــددی بــرای بهــره بــردن
وجــود دارد ،شــکی نیســت ،امــا نکتــه
اساســی ایــن اســت کــه دریافــت ایــن وامهــا

مســیر پرفرازونشــیبی را در مقابــل وامگیرنــده
میگــذارد .مــا نیــز بــه نوبــه خــود ســعی
کردهایــم از ایــن وامهــا اســتفاده کنیــم ،امــا
بــرای دریافــت وامو تســهیالت موانع متعددی
وجــود دارد .بهعنــوان مثــال مــا طرحــی را
بــرای یکــی از ســازمانهای حاکمیتــی ارائــه
دادهایــم و قــرار شــد وامـی را دریافــت کنیــم؛
وامــی کــه بــرای دریافــت آن قــرار بــر ایــن
شــد یکســوم مبلــغ دریافتــی را وثیقــه
بگذاریــم تــا در ســه بخــش مختلــف وام اعطــا
شــود ،امــا متاســفانه از آنجایــی کــه ملــک
وثیقــه ارزشــی معــادل وام دریافتــی داشــت،
کارشــناس دادگســتری  70درصــد قیمــت را
ارزشگــذاری و بانــک نیــز  70درصــد مبلــغ را
اعطــا کــرد .درواقــع مــا عمــا موفــق شــدیم
یکســوم وام را دریافــت کنیــم .درحقیقــت
بــا وجــود وامهایــی کــه بــه انحــای مختلــف
وجــود دارد ،امــا زمانــی کــه بــه مقولــه
دریافــت میرســیم ،موانــع متعــدد اســت.
درواقــع یــک کفــش آهنــی میخواهــد تــا
موفــق بــه دریافــت وام شــوید.
در میــان تجربیــات ،ناامیــدی را نیــز
تجربــه کردهایــد؟
شــاید بتــوان گفــت اگــر ناامیــدی نباشــد،
قطعــا پشــتســر خــود موفقیــت را نیــز
نخواهیــد داشــت؛ تجربــهای کــه طــی ایــن
چنــد ســال بــه آن دســت یافتــهام .ایــن
ذهنیــت اشــتباه اســت کــه فکــر کنیــم
افــراد موفــق سرشــناس از ابتــدای کار موفــق
بودهانــد و هیــچگاه شکســت و ناامیــدی
را تجربــه نکردهانــد .خوانــدن سرنوشــت
ماکروســافت یــا اپــل ایــن واقعیــت را آشــکار
میکنــد کــه تعــداد ناموفقیــت بیشــتر از
موفقیتهــا بــوده اســت .اگــر ایــن ذهنیــت را
داشــت ه باشــید ،متوجــه میشــوید کــه نبایــد
ناامیــد شــوید و از همــان ناامیــدی بایــد
درســی بگیریــد بــرای ادامــه .اگــر پشــتکار
و پیگیــری رونــد کار وجــود داشــته باشــد،

حتمــا بعــد از آن موفقیــت تجربــه خواهــد
شــد.
اشــتباهات بخشــی از زندگــی بشــر
بــوده و هســت و در هــر فعالیــت و کاری
اشــتباهاتی ناخواســته پیــش میآینــد
و بــا جرئــت میشــود اذعــان کــرد کــه
نمیتــوان از آن مبــرا بــود .اگــر شــما
فرصتــی بــرای برگشــت بــه گذشــته
داشــته باشــید ،اشــتباهی هســت کــه
آن را جبــران کنیــد؟
مــن هشــت ســال کارمنــد رســمی دولــت
بــودم .شــاید اگــر بــه گذشــته برگــردم ،ایــن
کار را انجــامندهــم .یعنــی کارمنــد رســمی
نمیشــوم،
جایــی
هشــت
بــرای
هــم
آن
من هشت سال
آن
اگــر
شــاید
ســال.
کارمند رسمی دولت
هشــت ســال را نیــز بودم .شاید اگر به
روی کاری کــه بــه آن گذشته برگردم ،این
عالقـه داشــتم ،متمرکــز کار را انجامندهم.
میشــدم ،موفقتــر یعنی کارمند رسمی
بــودم.
جایی نمیشوم،
ســالی
پنــج
آن هم برای هشت
میشــود کــه در سال .شاید اگر آن
بــازار پرتـــــاطم هشت سال را نیز
ایــن روزهــــــا روی کاری که به
دوام آوردهایــد و آن عالقه داشتم،
عــاوه بــر آن ،بــه متمرکز میشدم،
موفقیــــــتهایی موفقتر بودم.
نیــز رســیدهاید.
راز ماندگاریتــان
چیســت ؟
ســوال ســختی اســت ،امــا برداشــت مــن
بهشــخصه ایــن اســت کــه نگهداشــت
مشــتری شــاید مهمتریــن عاملــی باشــد
کــه بتوانیــد در ایــن بــازار بــه فعالیتتــان
ادامــه بدهیــد .اگــر بتوانیــد مشــتری را راضــی
کنیــد و راضــی نگ ـ ه داریــد ،بیشــک در بــازار
رقابــت مانــدگار میشــوید .چــون نگهداشــتن
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مشــتری عامــل مهمــی اســت تــا یــک
کســبوکار ادامــهدار باشــد.
اگر جای رقبا بودید...
نکتـهای کــه وجــود دارد ،ایــن اســت کــه اگــر
بــازار کار را نــگاه کنیــد ،متوجــه میشــوید
کــه جــای کار زیــادی دارد .اینکــه بعضــی
جاهــا رقابتهــای ناســالمی اتفــاق میافتــد،
تاســفانگیز اســت و اصــا بهشــخصه بــا آن
موافــق نیســتم .در حــال حاضــر امنپــردازان
ســورنا بهعنــوان شــرکتی کــه رتبــه یــک
انفورماتیــک را دارد و طــی پنــج ســال در ایــن
بــازار کس ـب تجربــه کــرده اســت ،شــاهدیم
کــه تعــداد مشــتریان واقعــا انگشتشــمار
اســت .البتــه ســازمانها و ارگانهایــی
نیــز وجــود دارنــد کــه مــا بــرای ارائــه کار
بــه آنهــا مراجعــه نکردهایــم .شــاید بشــود
گفــت بــازار آنقــدر بــزرگ اســت کــه نیــاز
نباشــد رقابتهــای ناســالمی داشــته باشــیم.
اگــر رقبــا در بــازاری موفــق نبودنــد ،متوجــه
باشــند کــه مشــتریان دیگــری نیــز وجــود
دارنــد کــه میتواننــد بــه آنهــا مراجعــه
کننــد و در آنجــا ســهم خــود را از بــازار
کســب کننــد .امــا اینکــه بخواهیــم رقابــت
ناســالم داشــته باشــیم ،موافــق ایــن ماجــرا
نیســتم .شــاید بهتــر باشــد بــرای بــه دســت
آوردن بــازار ،افــراد رقابــت ناســالم نداشــته
باشــند ،چــون روشهــای بهتــری بــرای
گرفتــن ســهم بــازار وجــود دارد.
سهم امنپردازان سورنا از بازار؟
مــا از وضعیــت فعلــی رضایــت داریــم ،چــون
ســهم ســورنا بــ ه گونــهای اســت کــه
میتوانــد حــق و حقــوق همکارانــش
را بهموقــع پرداخــت کنــد و آینــده
روشــنی را پیــش روی خــود متصــور
باشــد.
تبلیغــات مبحــث روز دنیــای
اقتصــاد و کســبوکار اســت.
شــما از ایــن ابــزار بهــره
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میبر یــد ؟
تبلیغــات بخشــی از دنیــای کســبوکار
اســت و بیشــک مــا نیــز از آن بهــره
میبریــم؛ چــه بــه شــکل ســنتی و چــه
بــه شــیوه مــدرن آن .مــا هــم از روزنامههــا
و رســانههای کاغــذی بــرای تبلیغــات بهــره
میبریــم و هــم در نمایشــگاهها حضــور
پیــدا میکنیــم .البتــه تکنولــوژی را نیــز بــه
خدمــت گرفتهایــم و از طریــق آن کسـبوکار
خــود را تبلیــغ میکنیــم .حــوزه فعالیــت
مــا آیتــی و فنــاوری اطالعــات اســت ،بــه
همیــن دلیــل فنــاوری را در کســبوکارمان
دخیــل کردهایــم ،یعنــی تنهــا ارائــه خدمــات
را در نظــر نگرفتهایــم و از آن بــرای رونــق

کســبوکارمان نیــز بهــره بردهایــم.
صــادرات رویــای هــر صنعتــی اســت،
آیــا شــما توانســتهاید ایــن رویــا را
محقــق کنیــد؟
یکــی از برنامههــای پیــش روی مــا ایــن
اســت کــه فعالیــت خــود را بــه بیــرون از
مرزهــا ببریــم و بــه همیــنمنظــور فــردی
را بهطــور اختصاصــی مســئول ایــن کار
قــرار دادهایــم تــا بازاریابــی کنــد .البتــه
تاکنــون موفقیتــی کســب نکردهایــم ،امــا
ناامیــد نیســتیم و برایــش برنامــه داریــم.
در فنــاوری اطالعــات مــا پیــشرو نیســتیم
و کشــورهای غربــی هســتند کــه در ایــن
مســئله پیــشرو هســتند و از آنجایــی کــه
مــا پیــشرو نیســتیم ،بایــد بــا آن محصــول
در بــازار خــارج از ایــران رقابــت کنیــم ،کــه
ایــن تــا حــدودی کار را ســخت میکنــد.
امــا محصــوالت داخلــی و بومــی هــم مزایایــی
دارنــد کــه از آن امتیــازات مثبــت میشــود
بــرای رقابــت بــا محصوالتــی کــه در حــوزه
آیتــی پیــشرو هســتند ،اســتفاده کــرد.
چــه عواملــی ســبب شــدند رو بــه
جلــو حرکــت کنیــد؟
مهمتریــن شــاخص و عامــل مشــتریمداری
اســت .خــب مــا ســعی میکنیــم ایــن
ضربالمثــل را شــعار خــود قــرار بدهیــم و
بــه آن عمــل کنیــم؛ اینکــه مشــتری پادشــاه
اســت .و تــا امــروز آن را حفــظ کردهایــم و
مشــتری را اربــاب خــود میدانیــم .اگــر
مشــتری نباشــد ،عمــا ایــن بیزینــس نیــز
شــکل نخواهــد گرفــت.
رضــا خلــج بهعنــوان یکــی از
کارآفرینــان فنــاوری اطالعــات و
باتجربههــای ایــن عرصــه چــه نگاهــی
بــه صنعــت مــورد عالقــهاش دارد؟
خوشبختانــه آیتــی و فنــاوری اطالعــات در
حــال حاضــر در همــه حوزههــا ورود کــرده
اســت؛ از بحثهــای ســنتی قدیمــی گرفتــه

تــا مباحــث بــهروز .آژانسهــا و امــاک و
مشــاغل زیــادی بــرای بــهروز شــدن بــه
فنــاوری اطالعــات رو آوردهانــد و ایــن دنیــا
را وارد کســبوکار خــود کردهانــد .ایــن
ورود ایــن فرصــت را در اختیــار میگــذارد
کــه نفــرات بیشــتری وارد ایــن بــازار شــوند.
در حــال حاضــر ورود بــه ســایر تخصصهــا
و رشــتهها نیازمنــد ســرمایهگذاری زیــادی
اســت .معــدن ،ساختوســاز یــا هــر فعالیــت
اقتصــادی دیگــر در ابتــدای کار نیازمنــد
ســـر ما یهگـــــذ ا ر ی
چشــمگیری اســت ما سعی میکنیم
کــه بــرای شــروع ،کار این ضربالمثل
آســانی نیســت .امــا را شعار خود قرار
بــازار آیتــی اینگونــه بدهیم و به آن
نیســت و یــک ایــده عمل کنیم؛ اینکه
میتوانــد
آغازگــر مشتری پادشاه
باشــد.
شــما
فعالیــت
است .و تا امروز آن
کار
خــود
از
درواقــع
را حفظ کردهایم و
ـرای
ـ
ب
ـد
ـ
کنی
ی
م
هزین ـه
مشتری را ارباب
فعالیتتــان.
توســعه
خود میدانیم .اگر
ایــن حــوزه بــه اعتقــاد مشتری نباشد،
مــن بــه تناســب عمال این بیزینس
ســایر حوزههــا و نیز شکل نخواهد
فعالیتهــا ،هــم بــرای گرفت.
ســرمایهگذاری و هــم
بــرای ورود افــرادی که ســرمایهای برای شــروع
کسبوکارشــان ندارنــد و تنهــا بــا یــک ایــده
میخواهنــد وارد دنیــای کســبوکار شــوند،
مناســب اســت .البتــه ایــن مســیری اســت کــه
کشــورهای توســعهیافته آن را طــی کردهانــد
و در حــال حاضــر ســرمایهگذاری خوبــی در
فنــاوری اطالعــات دارنــد .بهگونــهای کــه در
میــان شــرکتهای برتــر جهــان شــرکتهای
فعــال در حــوزه آیتــی بیشــتر بــه چشــم
میخورنــد .همیــن دلیــل محکمــی اســت
تــا ادعــا کنیــم آیتــی حــوزه مناســبی اســت
بــرای ورود و ســرمایهگذاری.
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گفتوگو

توگو ب� ی
رح�زاده ینگه قلعه
مر� ی 
گف 
مد�عامل ش�کت توسعه سامانههای ارتبایط معید
ی

توانایی شرکت را با بزرگی شهرش نسنجید
ملیکا حسینی
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اتفاق خوبی که در طی سالهای اخیر
برای شهرستانها و شرکتها افتاده ،این
است که اعتمادبهنفس افراد باال رفته
و دیگر به خاطر اینکه در شهرستانی
کوچک قرار دارند ،تواناییهای خود را
دستکم نمیگیرند .آنها دانستهاند
که استعداد و قدرت خالقیت ربطی به
شهری که در آن متولد و بزرگ شدهاند،
ندارد و میتوان با هر امکاناتی دست به
کارهای بزرگی زد .به همین دلیل است
که امروز ما در شهرستانهای کوچک و
بزرگ ،شرکتهای دانشبنیانی داریم که
در عرصههای مختلف فعالیت میکنند و
باعث افتخار کشور هستند .یکی از این
شرکتها به نام توسعه سامانههای ارتباطی
عمید در خراسان شمالی فعالیت میکند.
مدیرعامل آن ،مریم رحیمزاده ینگه قلعه،
استارت کار را با برادرش زده است .آنها
میدانستند در شرایطی که دولت دارد
روزبهروز به سمت کوچکسازی حرکت
میکند ،وقت آن نیست که چشمشان
به دست دولت باشد و منتظر استخدام
بمانند .حاال آنها شرکتی دارند که نهتنها
خودشان در آن مشغول به کار هستند،
بلکه افراد دیگری را هم بر سر کار
آوردهاند و ایجاد ارزش افزوده میکنند.

کار شــما در شــرکت توســعه
ســامانههای ارتباطــی عمیــد چیســت؟
کار مــا طراحــی و تحلیــل نرمافــزار ،خصوصــا
نرمافزارهــای ســازمانی اســت .البتــه
اپلیکیشــنهای اندرویــدی بــرای موبایــل
هــم طراحــی کردهایــم .مــا ایــن کار را ســال
 89بــه صــورت غیررســمی شــروع کردیــم
و از ســال  90بــه صــورت رســمی شــرکت
را تاســیس کردیــم .از همــان ابتــدا هــم بــا
توجــه بــه تحلیلــی کــه از بــازار داشــتیم،
متوجــه یکســری مشــکالت شــدیم .براســاس
ایــن تحلیــل ،نرمافــزار تبــادل فایــل را
طراحــی کردیــم و مــاژول اضافــه کردیــم .دو،
ســه مــورد دیگر نیــز در دســت انجام هســتند
کــه بــرای دریافــت تاییدیــه دانشبنیــان
درخواســت دادهایــم.
ایــن نرمافــزار تبــادل فایــل بــه چــه
کار میآیــد؟
ببینیــد تــا پیــش از ایــن بــرای انتقــال
اطالعــات از فلــش و ســیدی و مــواردی
از ایــن دســت اســتفاده میکردیــم .مــا
از همیــن بســتر اســتفاده کردیــم و ایــن
محصــول را ســاختیم کــه میتوانــد در یــک
ســازمان اســتفاده شــود و افــراد بــدون نیــاز
بــه اینترنــت از آن اســتفاده کننــد .مــا ایــن
امــکان را فراهــم کردهایــم کــه فایلهــا را
دارای تاریــخ انقضــا کنیــم و ایــن فایلهــا
بعــد از اتمــام تاریــخ ،بــه صــورت خــود بــه
خــود ،از سیســتم حــذف شــوند .ایــن امــکان
را نیــز فراهــم کردهایــم کــه بکآپگیــری
از ســرورها انجــام شــود تــا چنانچــه ســروری
از دســترس خــارج شــد ،اطالعــات وجــود
داشــته باشــند.
چطــور شــد کــه بــه فکــر تاســیس
شــرکت افتادیــد؟
مــن بــه همــراه بــرادرم کــه او هــم مهندســی
کامپیوتــر خوانــده ،تصمیــم گرفتیــم کــه
بــرای کار بــه دنبــال اســتخدام نباشــیم.
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بــا توجــه بــه اینکــه دولــت نیــز تــاش
دارد کوچــک و کوچکتــر شــود و تمــام
سیاســتگذاریها بــه ایــن ســمت مــیرود،
اســتخدامها نیــز محــدود میشــود ،بــه
خصــوص بــرای خانمهــا .در نتیجــه تصمیــم
بــر آن شــد کــه شــرکت خودمــان را تاســیس
کنیــم .اســتارت کار زده شــد و جمــعآوری
تیــم را آغــاز کردیــم.
تیم را چطور جمع کردید؟
از همــان ابتــدا دلمــان میخواســت کســانی
کــه بــرای مــا کار میکننــد ،بومــی خراســان
شــمالی باشــند ،زیــرا ایــن اســتان بــا مشــکل
بیــکاری فراوانــی مواجــه اســت .آن ابتــدا پیــدا
کــردن همــکاران برایمــان بســیار ســخت بــود.
دســتآخر هــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم
کــه بــه کارکنانمــان آمــوزش هــم بدهیــم
و از آنطــرف از ایشــان تعهدنامــه بگیریــم
کــه در قبــال ایــن آمــوزش ،بایــد بهمــدت
دو ســال بــرای مــا کار کننــد .تیــم اولیــه
بــه ایــن صــورت شــکل گرفــت ،امــا پــس از
آن بــرای ورود افــراد ســابقه کار را هــم در
نظــر گرفتیــم ،ولــی همچنــان بــر بچههــای
بومــی اســتان تاکیــد داریــم ،هــر چنــد یکــی،
دو نفــر نیــز از اســتانهای دیگــر اســتخدام
کردهایــم.
سرمایه اولیه را از کجا آوردید؟
هزینــه تاســیس شــرکت را بــا پشــتیبانی
پــدرم تهیــه کردیــم .حتــی پــول رهــن دفتــر
را نیــز بــا حمایــت ایشــان بــه دســت آوردیــم.
چطــور توانســتید بــازار را قانــع کنیــد
کــه محصــول شــما را بخرنــد؟
خیلــی کار ســختی بــود ،چــون محصــول
مــا کامــا جدیــد اســت و مدیــران معمــوال
دیــد ســنتی دارنــد .یکــی از مشــکالت بــزرگ
مــا ایــن اســت کــه همــه بــه تیممــان نــگاه
میکننــد و میگوینــد چطــور ممکــن
اســت ایــن تیــم جــوان و کوچــک کاری را
انجــام دهــد کــه شــرکتهای بــزرگ بــا
 68سرآمد /شماره سیوهشتم /مرداد نودوشش

بیســت ســال ســابقه نتوانســتهاند .بــرای
اینکــه ســازمانها را قانــع کنیــم ،مدیــر
فــروش بــه صــورت حضــوری پیــش آنهــا
میرفــت و حتــی از مدیــران ســازمانها و
بخــش آیتــی آنهــا دعــوت میکردیــم کــه
بیاینــد تــا محصولمــان را توضیــح دهیــم.
مــا در مــورد امنیــت بــاالی محصولمــان
میگفتیــم و ضمانــت میدادیــم .حتــی بــه
آنهــا میگفتیــم شــما محصــول را ببریــد و
اســتفاده کنیــد و اگــر راضــی بودیــد ،هزینــه
را بپردازیــد .بــرای ایــن محصــول پشــتیبانی
رایــگان قــرار دادیــم ،چــون از کیفیــت آن
کامــا مطمئــن بودیــم .هنــوز هــم فــروش
محصــول کار ســختی اســت ،امــا بهمــرور
اوضاعمــان بهتــر شــده و بیشــتر بــه مــا
اعتمــاد میکننــد.
فکــر میکنیــد بیــن شــما و شــرکتی
کــه در تهــران در همیــن زمینــه
فعالیــت میکنــد ،تفاوتــی وجــود
دارد؟
متاســفانه تفــاوت وجــود دارد .اگــر شــرکت
مــا بــا در دســت داشــتن همیــن محصــول
در تهــران قــرار داشــت ،یقینــا درآمــدش
چشــمگیرتر بــود .بــه تیــم جــوان شهرســتانی
اعتمــاد نمیکننــد ،در حالــی کــه اگــر
همیــن تیــم جــوان در تهــران مســتقر باشــد،
راحتتــر میپذیرنــد و باورشــان میکننــد.
متاســفانه توانایــی شــرکت را بــا بزرگــی
شــهر میســنجند ،نــه محصــول .اتفاقــا بــه
آقــای واعظــی هــم کــه بــه خراســان شــمالی
آمــده بودنــد ،ایــن موضــوع را گفتــم؛ اینکــه
مدیــران فکــر میکننــد کــه اگــر محصولــی
را از تهــران بخرنــد ،بهتــر اســت .گفتــم
محصــول مــا را تســت کنیــد و اگــر کارایــی
کمتــری داشــت ،خودمــان کنــار مــی کشــیم.
راهــکار شــما بــرای حــل ایــن
مشــکالت چیســت؟
نظــر شــخصیام ایــن اســت کــه بــرای تســت

محصــوالت کارشناســانی تعییــن کننــد کــه
بــدون غــرضورزی آنهــا را آزمایــش کننــد
و اگــر مشــکلی داشــت ،بــه مــا بگوینــد.
مســلما اگــر کســی ایــراد محصولــم را بــه مــن
بگویــد ،نهتنهــا ناراحــت نمیشــوم ،بلکــه
خوشــحال خواهــم شــد و آن ایــراد را برطــرف
خواهــم کــرد و ایــن بــه پیشــرفت کار مــن
بســیار کمــک میکنــد؛ ولــی اگــر مشــکلی
نداشــت و محصــول خوبــی بــود ،نهادهــا و
ســازمانها ایــن را از مــا بخرنــد و اجــازه
دهنــد شــرکتهای کوچــک و شهرســتانی هــم
پیشــرفت داشــته باشــند .مثــا مــا نرمافــزاری
ســاختهایم بــه نــام «کالــج» کــه بســیار بــه
کار دانشــگاهها میآیــد ،ولــی دانشــگاهها
آن را از مــا نمیخرنــد و میگوینــد بایــد
دســتور از وزارت علــوم باشــد ،در حالــی کــه
میدانــم دستشــان اینقدرهــا هــم بســته
نیســت .میدانــم آنهــا ترجیــح میدهنــد
ایــن محصــول را از تهــران خریــداری کننــد،
چــون فکــر میکننــد آنهــا بهتــر هســتند و
کار مــا را بــاور ندارنــد؛ امــا بایــد ایــن را در
نظــر بگیریــم کــه اگــر مــن بــه عنــوان یــک
شــرکت شهرســتانی در حــال حاضــر بــا  8نفــر
کار میکنــم ،چنانچــه از مــن خریــد کننــد و
بتوانــم کارم را توســعه بدهــم ،میتوانــم  40نفــر
را اســتخدام کنــم و ایــن بــه نفــع تمــام کشــور
اســت کــه بــا معضــل بیــکاری دســت و پنجــه
نــرم میکنــد .بــه هــر حــال تــا ایــن دیــدگاه
رفــع نشــود ،معضــل همچنــان باقــی میمانــد.
مدیریــت یــک مجموعــه دانشبنیــان
چــه تفاوتــی بــا مدیریــت در شــرکتی
عــادی دارد؟
مــا بــرای کارمندانمــان در مجموعــه ایجــاد
انگیــزه میکنیــم و بــه نظــرم ایــن در
شــرکتهای دانشبنیــان اهمیــت ویــژهای
دارد .در ایــن شــرکت ،هــر مــاه یــا هــر دو
مــاه یکبــار ،دور هــم جمــع میشــویم و
در فضایــی صمیمــی نظــرات ،پیشــنهادها

و ایدههــای خــود را میگوییــم .همــه
مطمئــن هســتند کــه اگــر ایدهشــان کارایــی
هــم نداشــته باشــد ،کســی مــورد تمســخر
قــرار نخواهــد گرفــت و شــجاعانه بــه طــرح
ایــده خــود مشــغول میشــوند .اصــا همیــن
دو محصولــی کــه بــرای دریافــت گواهــی
دانشبنیــان اطالعاتــش را ارســال کردیــم ،از
دل همیــن جلســات بیــرون آمدهانــد .یــک
نفــر ایــدهاش را مطــرح میکنــد و باقــی
افــراد آن را تکمیــل میکننــد و بــه ایــن
شــکل صــورت نهایــی ایــده شــکل میگیــرد.
ایجــاد ایــن فضــای صمیمــی و دوســتانه و
گفتــن نظــرات اســت کــه باعــث میشــود
شــرکت بــه ســمت تولیــد و توســعه هرچــه
بیشــتر بــرود.
آیــا بــه عنــوان مدیــر زن ،تــا بــه
حــال برخــوردی داشــتهاید کــه ناشــی
از نــگاه تبعیضآمیــز اطرافیــان باشــد؟
بلــه ،واقعــا تاســف میخــورم کــه هنــوز در
ایــن مــورد مشــکل داریــم .البتــه وضعیــت
نســبت بــه گذشــته خیلــی بهتــر شــده اســت.
ســال اولــی کــه مدیــر بــودم و بــرای صحبــت
بــه ســازمانی رفتــه بــودم ،کارمنــدی گفــت
ببیــن کار مــا بــه کجــا رســیده کــه یــک زن
میآیــد و از حقــوق آقایــان دفــاع میکنــد.
مــن آن روز خیلــی از ایــن برخــورد ناراحــت
شــدم و بــه آن فــرد گفتــم کــه مدیریــت بــه
توانایــی آدمهــا مربــوط میشــود و ربطــی
بــه جنسیتشــان نــدارد .بــه او گفتــم زمانــی
کــه زنهــا کارشــان بــه آشــپزخانه محــدود
میشــد ،دیگــر گذشــته اســت و مــن حــق
دارم ماننــد تمــام مردهــا از تواناییهایــم
اســتفاده کنــم .البتــه خــدا را شــکر ،االن
اوضــاع خیلــی بهتــر شــده و معلــوم اســت
کــه ایــن دیــدگاه دارد در جامعــه مــا
جــا میافتــد .کمکــم داریــم پیشــرفت
میکنیــم و میپذیریــم کــه خانمهــا از
بــازوان قدرتمنــد کشــور هســتند .
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نقل تاریخ
فارغ از نگاه سیاسی امروز
حنانه علیپناه

آنهــا کــه بــه مســتندنگاری بــا موضــوع دفاع
مقــدس عالقــه دارنــد ،گلعلــی بابایــی از
پژوهشگــران ایــن حــوزه را بهخاطــر آثــار
متفاوتــش خــوب میشناســند .کســی کــه بــه
همــراه همــکارش حســین بهــزاد ،مثــا بــرای
کتــاب «همپــای صاعقــه» بیــش از پنجهــزار
ســاعت نــوار صوتــی و مکالمــات بیســیم
و جلســات و مذاکــرات ردههــای مختلــف
عملیاتــی را شــنیدند و فیشبــرداری کردنــد
و درنهایــت بــا یکســری مصاحبههــای
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دیگــر در اثرشــان ماجــرای شــکلگیری
لشــکر  27محمــد رســولاهلل را کــه از زبــان
شــهدا و شــاهدان آن بــاز ه زمانــی شــش ماهــه
نقــل کردنــد .ســال گذشــته هــم گلعلــی
بابایــی در جایــز ه جــال آلاحمــد ،بهخاطــر
کتــاب «پیغــام ماهیهــا» شایســته تقدیــر
شــد .تمــام تجربیاتــی کــه او در ایــن زمینــه
داشــت ،موجــب شــد تــا بــه ســراغش برویــم
و دربــاره مســتندنگاری در ایــران بپرســیم و
اینکــه چطــور میتــوان هــم نظــر مخاطــب

ایرانــی را بــه ایــن مســتندنگاریها جلــب
کــرد و هــم نظــر مخاطــب خارجــی را؟ و
البتــه ایــن موضــوع کــه آیــا در مســتندنگاری
تحلیلهــای امــروزی نســبت بــه وقایــع
تاریخــی کار درســتی اســت یــا خیــر؟ بابایــی
بــا اطمینــان میگویــد کــه در آثــارش بــه
بیــان حقیقــت پایبنــد میمانــد ،حتــی
اگــر تلخــی حقیقــت بــرای بعضــی ناخوشــایند
باشــد.
بــرای آنکــه آثار مهــم مســتندنگاری
کــه بــه دســت محققانمــان نوشــته
میشــود ،بتوانــد بــه دیگــر کشــورها
نیــز راه پیــدا کنــد ،از چــه راهــی بایــد
اســتفاده کــرد؟ مثــا بــه نظرتــان
برگــزاری جایزههایــی مثــل جــال
و کتــاب ســال و برگزیــده شــدن
در چنیــن جوایــزی ،میتوانــد در
اعتمادســازی مخاطــب خارجــی نقــش
داشــته باشــد؟
اســتفاد ه درســت از برنــد جایزههــا و
جشــنوارههای معتبــر داخلــی فوایــد
متعــددی حتــی در عرضــه بینالمللــی
مســتندنگاریها خواهــد داشــت .مثــا
میتــوان بــا یــک اولویتبنــدی درســت،
ایــن آثــار را در نمایشــگاههای مهمــی مثــل
نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت ،یــا مســکو
و ...عرضــه کــرد .مســتندنگاری بیانگــر
واقعیتهــای گوناگــون اجتمــاع و تاریــخ
اســت کــه میتوانــد تکلیــف یکســری
از ابهامــات و حتــی اتهامهــای نــاروا را در
موضوعــات مختلــف ازجملــه جنــگ ایــران و
عــراق و مســائل اجتماعــی و ...مشــخص کنــد.
مســتندنگاری موجــب میشــود کــه حتــی
مخاطبهــای خارجــی نیــز بــه واقعیــت
دسترســی پیــدا کننــد .از ایــن جهــت بایــد
بــه ارائـ ه بهتــر آنهــا در دیگــر کشــورها نیــز
توجــه کنیــم.
منظورتــان از اتهامهــای نــاروا و

ابهامــات چیســت؟
مــا همــواره بــه یکســری مســائل متهــم
هســتیم .در بســیاری از کتابهــای مســتند
کــه دربــار ه جنــگ ایــران و عــراق نوشــته
شــده ،اطالعاتــی آمــده کــه احتمــاال یــک
عــده از مخاطبــان و بســیاری از خارجیهــا
از آن خبــر ندارنــد؛ مســائلی ماننــد تجهیــز
صــدام ،کمکهایــی کــه بــه صــدام در تهی ـه
مــواد شــیمیایی میشــد و ...چنیــن اطالعــات
نابــی را گاهــی در کتابهــای مســتند بهتــر
از کتابهــای داســتان و رمــان میتــوان
نشــان داد.
بــه نظــر شــما اگــر آثــار مســتندنگاری مربوط
بــه حــوزه دفــاع مقــدس بــه زبانهــای
دیگــر ترجمــه شــود و حتــی کپــی رایــت
آنهــا در نمایشــگاههای بینالمللــی معتبــر
ارائــه شــود ،تــا چــه انــدازه نظــر مخاطــب
خارجــی را جلــب میکنــد؟ میخواهــم
بدانــم چقــدر مخاطــب خارجــی بــه اثــری
کــه داخــل کشــور نوشــته شــده ،بــا وجــود
تمــام آن اتهامهــا اعتنــا و اعتمــاد میکنــد؟
خصوصــا کــه مخاطبــان خارجــی باالخــره
از پژوهشگرانــی کــه اسمشــان در حــوزه
دفــاع مقــدس معتبــر اســت ،بیخبرنــد.
ایــن مخاطــب حرفــهای داخلــی اســت کــه
نویســنده سفارشــینویس را از نویســنده
خصوصــی میشناســد.
نکتـ ه مهمــی که بایــد در جــواب شــما بگویم،
در راســتای جــواب قبلــی اســت .ســوال ایــن
اســت کــه مــا چقــدر و چطــور بایــد بــرای
مخاطــب برونمــرزی اعتمادســازی کنیــم؟
مثــا آیــا معیــار مخاطــب خارجــی بایــد
برگزیــده شــدن یــک مســتندنگاری در جوایــز
مهــم داخلــی مثــل جایــزه جــال آلاحمــد
باشــد؟ یعنــی مخاطــب برونمــرزی بگویــد:
چــون ایــن کتــاب برگزیــد ه جوایــز داخلــی
کشورشــان بــوده ،پــس بایــد آن را خوانــد
و میتــوان بــه مطالــب آن اعتمــاد کــرد و
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آنهــا را پذیرفــت.
امــا ایــن نکتــه را هــم در نظــر بگیریــد کــه
کتابهــای مســتندنگاری بــرای دنیــا و
مخاطبــان خارجــی کامــا شناختهشــده
اســت و مشــکلی در اصــل مســئله وجــود
نــدارد .زمانــی کــه اســتالین نیروهایــش
را بــرای جنــگ و فعالیتهــای نظامــی
آمــاده میکــرد ،بــه نویســندگانی ماننــد
شــولوخوف و ...دســتور داده بــود کــه صرفــا
مشــغول نوشــتن و وقایعنــگاری شــوند.
هــدف او مســتندنگاری بــرای باقــی مانــدن
حــوادث جنــگ آنــان در طــول تاریــخ و
بــرای آینــدگان بــوده اســت .بعدهــا ،از دل
آن مســتندنگاریها کتابهــای رمــان و
داســتان ارزشــمندی درآمــد .ایــن آثــار آنقدر
ارزشــمند بــود کــه حتــی در کشــور خودمــان
بســیاری از متفکــران و روشــنفکران مــا
رمانهــای روســی را میخواندنــد ...هرچنــد
امــروز هــم عــدهای همچنــان ایــن آثــار را
میخواننــد .زیــرا ایــن آثــار بــه لحــاظ ادبیــات
بســیار قــوی اســت و تمــام ایــن آثــار مرهــون
همــان مســتندنگاریها و ثبــت وقایــع
تاریخــی اســت کــه بعدهــا در گونههــای
دیگــر منتشــر شــد.
ایــن اتفــاق در کشــور مــا چطــور رقــم
خو ر د ؟
حتمــا بایــد مســتند و تحلیــل از یکدیگــر
جــدا شــود .زیــرا گاهــی افــراد میخواهنــد
بــا نــگاه امروزشــان مســتندنگاری کننــد و
چنیــن نگاهــی بــه اثــر آســیب میرســاند.
اگــر کســی بخواهــد بــا نــگاه امــروز دربــاره
قطعنامــه  598مســتندنگاری کنــد ،طــی
کار بــا افــراد و نظراتــی مواجــه خواهــد شــد
کــه دیگــر نــگاه سیاســی ســالهای پایانــی
دهــه  60را ندارنــد .مســتندنگاری دربــاره
ایــن قطعنامــه ،بایــد در بســتر حــوادث و
جریانهــای ســال  68و نــگاه آن زمــان
نوشــته شــود .اگــر مســتندنگاری بــر اســاس
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تحلیلهــای امــروزی باشــد ،درنتیجــه
اتفاقهــای دیــروز جــور دیگــری روایــت
خواهــد شــد .کمــا اینکــه ،امــروز بــا چنیــن
مســائلی نیــز مواجــه هســتیم .مثــا دربــار ه
همــان موضــوع قطعنامــه ،افــراد شــاخص،
نظــرات متفاوتــی میدهنــد ،درحالیکــه
ایــن نظــرات ناشــی از اختالفنظرهــای
سیاســی امروزیشــان اســت .پــس وقتــی
کــه نــگاه تاریخــی بــا نــگاه سیاســی امــروز
آمیختــه میشــود ،خــواه ناخــواه از ارزش
و اعتبــار آن کاســته میشــود و حتــی آن
تاثیرگــذاری الزم را در میــان هموطنانمــان
در داخــل کشــور هــم نمیگــذارد ،چــه رســد
بــه خــارج از ایــران .از صحبتهــای دوگانــه و
ضــد نیــز هیــچ نتیج ـهای حاصــل نمیشــود.
ایــن همــه پایبنــدی بــه آن تاریــخ
و دوری از نــگاه امــروزی موجــب
نمیشــود کــه پرســشگر محــدود
شــود؟ یعنــی اجــازه پرســیدن هــر
ســوالی و هــر کنجــکاوی را نخواهــد
داشــت.
مشــکل در ســوال پرســیدن نیست .مســئله بر
ســر ایــن اســت کــه نبایــد پاسـخها متناســب
بــا وضعیــت امــروز و نــگاه سیاســی امــروز
افــراد باشــد .در مســتندنگاری وقایــع بایــد در
بســتر تاریخــی خودشــان بررســی و تحلیــل
شــوند .در تاریخنویســی و مســتندنگاری بایــد
بیطــرف بــود .مثــا ممکــن اســت کســی
در کار مســتندنگاریاش نیازمنــد پرســش از
یکــی از رجــال سیاســی باشــد کــه اتفاقــا از
منــش سیاســی امــروز او خوشــش نمیآیــد.
ایــن نبایــد باعــث شــود کــه تحلیلهــای
امــروزیاش را در مســتندنگاری وارد کنــد.
بــا چنیــن مســائلی چقــدر در کارتــان
مواجهیــد؟ بــا اســم بــردن از کســانی
کــه شــاید وجهــه و نظــر سیاســی
امروزشــان را قبــول نداریــد ،یــا کال افــراد
طردشــدهای هســتند و امثــال آن.

اتفاقــا مــا مســتندنگارها فــراوان بــا چنیــن
اتفاقهایــی مواجــه میشــویم .وقتــی
مســتندنگار بــه ثبــت تاریــخ برهـ ه مدنظــرش
پایبنــد میمانــد ،گاهــی حتــی مجبــور
اســت از کســانی نــام ببرد کــه مثــا در روزگار
نوشــتن کتــاب ،اتفاقــا افــراد طردشــدهای
هســتند و مــورد تاییــد دیگــران نیســتند.
بعــد مســتندنگار بــا انتقــاد دیگــران مواجــه
میشــود کــه چــرا اســم فــان شــخص را
در کتابــت آوردهای؟ خــب ،او بایــد چــه کار
کنــد؟ وقتــی کــه آن شــخص در آن برهــه
حضــور داشــته و شــاید هــم نقــش مهمــی
داشــته ،امــکان حذفــش وجــود نــدارد .اگــر
هــم مســتندنگاری چنیــن شــخصیتهایی را
در اثــرش حــذف کنــد ،متهــم بــه ک ـمکاری
و کمفروشــی میشــود ،یعنــی حــق آن
مطلــب را درســت ادا نکــرده اســت.
راســتش ،مــا گاهــی آنقــدر بــا حذفیــات
مواجهیــم کــه پیشفــرض در ذهنمــان
میگوییــم البــد ایــن کتابهــا هــم کلــی
حذفیــات دارد ،یــا بــه قــول شــما ،نویســنده
و محقــق در بیــان تمــام حقیقــت دچــار
کمفروشــی شــده اســت.
یعنــی شــما مطمئــن هســتید کــه اثــر
بــا حذفیــات منتشــر شــده اســت؟
نــه ،ایــن پیشفــرض و بدبینــی ایجــاد شــده
اســت .حتــی شــاید درواقــع اینچنیــن هــم
نباشــد .امــا بــه گمانــم ایــن پیشفــرض
حتــی بــه آثــار ارزشــمند هــم آســیب
میزنــد.
راســتش ،مــن بــا نــگاه شــما موافــق نیســتم
و حداقــل دربــار ه آثــاری کــه خــودم تولیــد
کــردهام ،میتوانــم بگویــم کــه چنیــن
اتفاقــی نیفتــاده اســت .بــرای مــن صرفــا،
همــان واقعــه و آنچــه بایــد روایــت شــود،
اهمیــت دارد .بــرای مــن مهــم نیســت کســی
کــه میخواهــد ماجــرا را روایــت کنــد ،نــگاه
امــروزش چیســت ،مهــم بــرای مــن ،نقــل

درســت وقایــع تاریخــی زمــان خــودش اســت.
مــن و آقــای بهــزاد کــه بــا یکدیگــر همــکاری
میکنیــم ،بــر ایــن بــاور هســتیم کــه
هرکســی کــه نقشــی در آن واقعــه داشــته،
حتــی اگــر امــروز دیگــر بــا نظــر سیاســی مــا
یــا دیگــران همســو نیســت ،بایــد صحبتــش
منعکــس شــود .اگــر شــما کتــاب «همپــای
صاعقــه» را خوانــده باشــید ،بــا هیــچ حــذف و
سانســوری مواجــه نیســتید .حتــی دعواهــای
میــان فرماندهــان بعــد از عملیــات را از
زبــان کســانی مثــل آقــای محســن رضایــی
میخوانیــد .کال در کتابهــای مــا گاهــی
بــا حرفهایــی مواجــه میشــوید کــه شــاید
کمتــر آنهــا را شــنیده باشــید .و ایــن همــان
چیــزی اســت کــه مخاطــب میتوانــد بــه آن
اعتمــاد کنــد .بعضــی از صحبتهــای ایــن
کتــاب ،آنقــدر رک و پوســتکنده و صریــح
اســت کــه حتــی تــا آن موقــع گفتــه نشــده.
ببینیــد ،پــس چنیــن حرفهــای متفاوتــی
الزامــا در کتابهــای مســتندنگاری مــا
سانســور نشــده اســت.
ایــن مطالــب حتــی در بحــث ممیــزی
وزارت ارشــاد هــم بــا تعدیــل و حــذف
مواجــه نمیشــود؟
خیــر ،تاکنــون کــه نشــده اســت .اتفاقــا
شــاید برایتــان جالــب باشــد اگــر بدانیــد
ممکــن اســت بعضــی از فرماندهــان از چنیــن
وقایعنگاریهایــی خوششــان نیایــد .زیــرا
بعضــی از ایــن صحبتهــا را از نوارهــای
کاســت خــارج کردهایــم .از بعــد از عملیــات
فتــح المبیــن بــه بعــد ،دفتــر سیاســی ســپاه
در اقدامــی ،یکســری از افــراد را بــا عنــوان
راوی فرســتاد در قرارگاههــا و یگانهــا و...
کار راویــان ایــن بــود کــه هرجــا فرمانــده
حضــور داشــت ،آنهــا نیــز بــا ضبــط
صوتشــان حاضــر میشــدند و صداهــا را
ضبــط میکردنــد .مــا هــم بــه بعضــی از ایــن
نوارهــا دسترســی پیــدا کردیــم و آنهــا را
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پیــاده کردیــم.
اگــر کســی کتابــی ماننــد «همپــای صاعقــه»
را بخوانــد ،و آن را بــا نمونههــای خارجــی
مقایســه کنــد ،خواهــد دیــد کــه چقــدر کار
ایــن کتــاب حتــی نســبت بــه بعضــی از
نمونههــای خارجــی بهتــر اســت ،زیــرا در آن
راویــان مختلفــی ازجملــه فرمانــد ه گروهــان،
آرپیچــیزن ،تکتیرانــداز ،امدادگــر و...
همگــی بــا نــگاه خودشــان ماجــرا را تعریــف
میکننــد؛ آن هــم بــدون هیــچ تحلیلــی.
یعنــی صرفــا واقعیــت و آنچــه را کــه دیــده و
شــنیده بودنــد ،روایــت میکردنــد.
بــا تمــام توضیحاتــی کــه دادیــد،
و تاکیــدی کــه بــر سانســور نشــدن
مطالــب و تــاش بــرای بیــان واقعیــت
تاریــخ داشــتهاید ،پــس چنیــن
کتابهایــی بایــد در خــارج از ایــران
هــم بهخوبــی فــروش بــرود و بــه
دســت اهلــش کــه دوســت دارنــد
منابــع معتبــر در ایــن حــوزه مطالعــه
کننــد ،برســد.
اعتمادســازی و توزیــع مناســب ،دو بحــث و
مقولــ ه بســیار مهــم در حــوز ه کتابهــای
مســتندنگاری اســت .مشــکل اصلــی ایــن
اســت کــه ناشــران مــا بــرای توزیــع اثــر در
خــارج از ایــران ،پایگاهــی ندارنــد .بعضــی
از کتابهــای مســتندنگاری مهــم
حتــی بــه عربــی و انگلیســی
ترجمــه شــدهاند ،ولــی بحث
اصلــی ،بحــث توزیــع اســت
و ارائ ـه آن بــه مخاطــب و
ناشــر خارجــی .بعــد از
آن ،مقولــه بازاریابــی نیــز
اهمیــت پیــدا میکنــد
کــه وقتــی کتــاب چــاپ
شــد ،چطــور بایــد آن را
بــه چرخـه بازاریابــی وارد
کــرد.
 74سرآمد /شماره سیوهشتم /مرداد نودوشش

البتــه ناشــران خصوصــی تالشهــای
زیــادی در ایــن زمینــه کردهانــد و در
حــال یــاد گرفتــن راه و چــاه هســتند.
بلــه ،ناشــران خصوصــی ایــن بــازار را خــوب
میشناســند ،امــا معمــوال بــا کتابهــای
حــوز ه جنــگ بیگانهانــد .مشــکل کتابهــای
جنگــی ایــن اســت کــه عمومــا در دســت
ناشــران دولتــی اســت و این دســته از ناشــران
نمیداننــد کــه چطــور بایــد کتابهایشــان
را در عرصــه بینالمللــی منتشــر کننــد .

بکن و نکنهای مصاحبه شغلی

انجام
ندادنیها

دیر سر قرار حاضر نشوید

وقتنشناسی باعث میشود آدمی بینظم
و غیرقابل اعتماد به نظر برسید.
خیلی معمولی لباس نپوشید

شاید کد لباس آن شرکت خیلی معمولی و راحت
باشد ،ولی بهتر است هوشمندانه عمل کنید.
نگذارید زبان بدنتان کار را خراب کند

اینکه مراقب زبان بدنتان نباشید،
غیرحرفهایترین اشتباهی است .
درباره شغل فعلیتان بدگویی نکنید

در مورد ترک کار قبلیتان کلی صحبت کنید و از
بدگویی در مورد کارفرمای فعلی خودداری کنید.
تلفن همراهتان را کنترل نکنید!

قبل از ورود به مصاحبه تلفن را خاموش کنید یا در حالت سکوت
قرار دهید و در طول مصاحبه به «هیچ» تماسی پاسخ ندهید.
خیلی زودتر از زمان مقرر وارد دفترشان نشوید

اینکه یک ساعت زودتر از زمان مصاحبه سر قرار برسید،
نشانه وقتشناسیتان نیست ،بلکه بیبرنامگیتان را میرساند.
وارد مباحث جنجالبرانگیز نشوید

همه ما نظراتی در مورد اتفاقات جنجالبرانگیز روز داریم که
البته مصاحبه شغلی محل مناسبی برای ابرازشان نیست!
مصاحبهگر را تعقیب نکنید!

بعد از پایان مصاحبه مدام برای نتیجه تماس نگیرید،
یا ایمیل نزنید .منتظر بازخورد آنها باشید.
بحث حقوق را پیش نکشید

اگر کارفرمای احتمالیتان در مصاحبه اولیه حرفی در مورد
پول و حقوق و مزایا نزد ،بهتر است شما هم این بحث را
پیش نکشید و صحبت را به زمان مناسب موکول کنید.

انجام
دادنیها

تحقیق کنید

تا آنجا که میتوانید ،درباره شرکت مورد نظر،
تاریخچه و اهدافی که دارد ،اطالعات جمع کنید.
لباس مناسب بپوشید

در مورد کد لباس آن شرکت تحقیق کنید و سعی کنید
مطابق نظرات و خواستههای آنها لباس بپوشید.
سر ساعت به محل مصاحبه برسید

سعی کنید  15دقیقه قبل از زمان
هماهنگشده در دفتر کارشان باشید.
سواالتی را از قبل آماده کنید

سعی کنید حداقل یک سوال از قبل آماده کنید و پس
از پایان مصاحبه از کارفرمای احتمالیتان بپرسید.
مراقب زبان بدنتان باشید

صاف بنشینید ،اما نه خیلی خشک .سعی کنید به
اندازه کافی با طرف مقابلتان ارتباط چشمی برقرار کنید.
مثالهایی را از قبل آماده کنید

مثالها و نمونههایی از قبل آماده کنید که نشاندهنده
مهارتها و قابلیتهای کاری شما باشند.
مودب و خوشرفتار باشید

قطعا شما نمیدانید نظر کدامیک ازمصاحبهگرها ،روی انتخاب
شما اثرگذار است ،پس نسبت به همه مودب و خوشرفتار باشید.
برای سوال در مورد ضعفهایتان آماده باشید

احتمال اینکه در مورد ضعفهای شما سوال شود ،چیزی
بیش از  99درصد است! پس از قبل خودتان را آماده کنید.
یک یادداشت تشکر بفرستید

ارسال یک یادداشت تشکر دستنویس به کسی یا
کسانی که با شما مصاحبه کردهاند ،میتواند شما
را تبدیل به یک انتخاب فراموشنشدنی کند.
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گفتوگو

ف
فینالیستهای ی ز
جا�ه کسبواکر مسئوالنه معر� شدند

استارتآپهایی برای یک جهان بهتر
بابک جمالی
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زایامن ایمن؛ خانوادههای آزاد از فقر

جایزه کسبوکار مسئوالنه در سال
 2017هم مثل هر سال برگزار میشود تا
کسبوکارهای موفق و پایدار را در سراسر
جهان شناسایی و تشویق کند .جایزه
کسبوکار مسئوالنه در حال حاضر در
هفت سالگی خود به سر میبرد و بهطور
گستردهای بهعنوان جایزه برجسته جهان
برای شناخت بهترین کسبوکارهای پایدار
و مسئول در قبال شرایط جامعه ،شناخته
شده است .این جایزه بینالمللی ،روشهای
واقعی ،ابتکاری و قابل استفاده را برای
ایجاد کسبوکار مسئولیتپذیر در جامعه
شناسایی و جایزه میدهد .ماموریت این
جوایز این است که با کمک خود مشتریان،
فعالیتهای مناسبی برای رونق کسبوکار
در سراسر جهان ،انجام دهند .رسالت این
جوایز تنها این نیست که آینده را برای
همه تضمین کند ،بلکه تالش بر این است
تا با هدایت جوایز ،فضای هیجانانگیزی
برای کسبوکارهای مسئوالنه ایجاد کند.
هدف اصلی برگزاری این رقابت شناسایی
و تشویق کسانی است که گامهای بزرگی
را برای خلق یک وضعیت پایدار در جامعه
برمیدارند و موج جدیدی از ایدهها و
ابتکارهای اجتماعی را راه میاندازند.

بــا وجــود پیشــرفتهای زیــاد در دهههــای
گذشــته همچنــان بســیاری از زنهــا و
نــوزادان ،در حیــن زایمــان از بیــن میرونــد.
 Ayzhکــه ( eyesتلفــظ میشــود) ،یــک
اســتارتآپ اجتماعــی اســت کــه در هنــد
و آمریــکا مســتقر اســت و کمــک میکنــد
تــا زندگــی مــادران و نــوزادان بــا بســتههای
ِ
پــاک ســه دالری کــه در ســال 2010
تولــد
بــه بــازار داده اســت ،نجــات یابــد .بیــش از
 300هــزار بســته در هنــد و ســایر کشــورها
بــه فــروش رســیده اســت .بســتهها حــاوی
ابزارهــای ضــروری بــرای زایمــان ماننــد
پیشبنــد ،مالفــه ،وســیله ضدعفونیکننــده
دســت ،صابــون ضدعفونیکننــده ،پنــس و
تیــغ جراحــی اســت کــه بــه منظــور اطمینــان
حاصــل کــردن از شــرایط ایمــن و اســتریل
تهیــه میشــوند.
ایــن ســرمایهگذاری ،آیــز را یــک فینالیســت
بــرای بــردن جایــزه جهانــی توســعه یونیلــور
(بخشــی از جوایــز کســبوکار مســئوالنه
جامعــه) کــرده اســت .ایــن شــرکت در کنــار
شــرکتهایی ماننــد ( ،AgroAmericaیــک
کســبوکار کشــاورزی) و ،SunnyMoney
(توزیعکننــده انــرژی خورشــیدی در آفریقــا)،
بهعنــوان فینالیســتهای دریافــت جایــزه
معرفــی شــده اســت .آیــز توســط زبیــده بــای
بهعنــوان مدیرعامــل و همســرش حبیــب انــور
تاســیس شــد .خانــم بــای وقتــی کــه اولیــن
فرزنــد خــود را بــه دنیــا م ـیآورد ،از شــرایط
غیربهداشــتی بیمارســتان رنــج بــرد ،زیــرا بــه
دلیــل عــدم تجویــز آنتیبیوتیــک توســط
پزشــک دچــار عفونــت شــد .بســتهها توســط
زنــان روســتایی تولیــد و مونتــاژ میشــوند
و از طریــق داروخانههــا ،درمانگاههــا،
گروههــای بهداشــت زنــان و ســازمانهای
غیردولتــی توزیــع میشــوند .آیــز دامنــه
محصــوالت خــود را بــه بســتههای بهداشــت
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قاعدگــی ،بســتههای بعــدی بــرای مراقبــت
از نــوزادان تــازه متولدشــده ،گســترش
داده اســت .هــدف نهایــی ایــن اســتارتآپ
هــم هدایــت توزیــع بســتههای تولــد پــاک
در مناطــق آوارگان و مناطقــی بــا شــرایط
بحرانــی اســت .خانــم بــای اعتقــاد دارد بــا
محافظــت از ســامت زنــان در طــول و پــس
از زایمــان ،زنــان زمــان ،پــول و فرصــت
بیشــتری بــرای از میــان بــردن فقــر از کل
خانــواده خــود دارنــد.

همکاری با دیگران کمک میکند با
تنهایی مقابله کنیم

طبــق تحقیقــی کــه توســط گــروه Co-op
انجــام شــده ،تقریبــا یکپنجــم جمعیــت
انگلیــس میگوینــد کــه آنهــا همیشــه
یــا اغلــب تنهــا هســتند و تنهــا افــراد
مســن نیســتند کــه از تنهایــی آســیب
دیدهانــد .حــوادث زندگــی ماننــد طــاق
گرفتــن ،داشــتن مشــکالت بهداشــتی و
تحــرک ،بازنشســتگی یــا رنــج کشــیدن نیــز
میتوانــد باعــث بــروز تنهایــی شــود .در
ســال  ،2015کمپیــن
طبــق تحقیقــی کــه صلــح قرمــز بریتانیــا
توســط گــروه  Co-opبــرای مقابلــه بــا ایــن
انجــام شــده ،تقریبــا مشــکل راهانــدازی
یکپنجــم جمعیــت شــد .ایــن طــرح
انگلیــس میگوینــد موجــب شــده اســت
کــه آنهــا همیشــه یــا کــه  Co-opهمــراه بــا
اغلــب تنهــا هســتند و شــرکتهایی ازجملــه
تنهــا افــراد مســن  Tescoو  UBSتبدیــل
نیســتند کــه از تنهایی بــه یــک فینالیســت
آســیب دیدهانــد بــرای دریافــت جایــزه
 Experianکــه یکــی
زیرشــاخههای
از
جوایــز کســبوکار مســئوالنه اســت ،شــود.
بــری کلیــن میگویــد« :تنهایــی و انــزوا
یــک مســئله اســت کــه روی کســبوکار،
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اجتماعاتــی کــه در آن کار میکنیــم،
همــکاران و خــود مــا تاثیــر میگــذارد».
کارکنــان و اعضــای ایــن گــروه بــا
ســرمایهگذاری شــشمیلیون پونــدی،
صلیــب ســرخ بریتانیــا را قــادر ســاختند تــا
هزینــه حمایــت مســتقیم و شــخصی از افــراد
مبتــا بــه تنهایــی یــا انــزوای اجتماعــی را
فراهــم کنــد .برنامــه اصلــی بــرای کمــک
بــه  12500نفــر در طــول دو ســال بــود،
امــا پــس از پیشــی گرفتــن از هــدف 3.5
میلیــون دالری Co-op ،بحــث در مــورد
گســترش برنامههــا را جــدی کــرده اســت.
شــرکت  Co-opهمچنیــن خدمــات
جدیــدی را ارائــه میکنــد :کســبوکار در
زمینــه تشــییع جنــازه محرومــان در حــال
اجراســت ،و یــک برنامــه کارمنــدی توســط
ایــن شــرکت راهانــدازی شــده ،بهطوریکــه
کارکنــان میتواننــد بــا اطمینــان بیشــتری
در مــورد حــوادث و خطــرات حمایــت شــوند.
تحقیقــات حمایتــی  Co-opتوســط بنیــاد
اقتصــاد جدیــد ،نشــان داده اســت کــه
تنهایــی کارکنــان انگلیســی در ســال گذشــته
بــه میــزان  2.5میلیــارد پونــد در کاهــش
بهــرهوری و جابهجایــی کارمنــدان هزینــه
دربــر داشــته اســت.

ساختامن رادیکال ،موردی برای فناوری
پایدار را معرفی میکند

در یــک نمایشــگاه در منطقــه کریســتال،
محــل برگــزاری رویدادهــای شــرق لنــدن،
تصویــری از زندگــی در کپنهــاگ ،نیویــورک
و لنــدن در ســال  ،2050بــا فضاهــای
انعطافپذیــر ،باغهــای ســر بــه آســمان
کشــیده ،خدمــات مشــترک و اتومبیلهایــی
کــه انــرژی را ذخیــره و تحویــل میدهنــد،
بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت .معلــوم
نیســت کــه آیــا ایــن آینــده پــاک شــهری
بــه وقــوع خواهــد پیوســت یــا خیــر؟ امــا

زیمنــس معتقــد اســت کــه کریســتال یــک
«ابتــکار پایــدار شــهری» اســت کــه میتوانــد
بــه پیشــرفت برنامــه کمــک کنــد .کریســتال
یــک فینالیســت در جایــزه کسـبوکار جامعــه
بــرای هدایــت محیــط زیســت اســت ،کــه
توســط وزارت محیــط زیســت ،غــذا و امــور
روســتایی انگلیــس حمایــت شــده اســت .برای
زیمنــس ،ایــن نهتنهــا یــک مرکــز کنفرانــس
اســت ،بلکــه یــک فضــای نمایشــگاهی اســت
کــه راهبردهــای پایــدار شــهری را نشــان
میدهــد؛ یــک مرکــز تحقیقاتــی و نمایشــگاه
زنــده طراحــی و تکنولــوژی ســاختمان پایــدار
اســت.
امکانــات ایــن طــرح شــامل منابــع طبیعــی،
گرمایــش و سیســتم کنتــرل اســت کــه
درجــه حــرارت را بــا توجــه بــه تعــداد افــراد
در ســاختمان تنظیــم میکنــد .مــارک
جنکینســون ،مدیــر حســابداری شــهر
زیمنــس در لنــدن ،میگویــد« :مــا در حــال
بهروزرســانی ایــن فنــاوری هســتیم .سیســتم
مدیریــت ســاختمان چندیــن بــار از زمــان
افتتــاح شــدن در ســال  2012بهبــود یافتــه
اســت .ایــن فنــاوری و فناوریهــای دیگــر
بــه ایــن معنــی اســت کــه کریســتال 43
درصــد کارایــی انــرژی بیشــتر نســبت بــه
دفاتــر مشــابه در انگلســتان دارد و بیــش از
 70درصــد آزادســازی گازهــای گلخانــهای
را کاهــش میدهــد .یکــی از بخشهــای
مــا راهحلهــای فناورانــه بــرای ســاختمانها
را فراهــم میکنــد .در کریســتال ،مــا نشــان
میدهیــم چــه چیــزی ممکــن اســت محقــق
شــود».

یک کسبوکار گاز طبیعی مایع ،باعث
تحریک بلندپروازی جوانان میشود

غــرق شــدن در آب ممکــن اســت بــرای
مقابلــه بــا بــیکاری کار عجیبــی بــه نظــر
برســد ،امــا ایــن یکــی از فعالیتهــا در

طــرح ولــز اســت ، Dragon LNG .کــه
یــک ترمینــال گاز طبیعــی مایــع اســت و در
حــال کار بــا  76مدرســه محلــی اســت ،هــدف
بلندمدتــی بــرای مقابلــه بــا بـیکاری جوانــان
در بخــش روســتایی ولــز دارد.
ایــن شــرکت کــه متعلــق بــه دو شــرکت
نفتــی شــل و پترونــاس اســت ،از ســال 2005
بــا موسســه خیریــه محلــی مرکــز دارویــن
کار کــرده اســت تــا دانشآمــوزان ،بهویــژه
کســانی کــه در برخــی زمینههــا محــروم
هســتند ،را تشــویق کنــد تــا از علــم ،فنــاوری،
مهندســی و ریاضــی غنــی شــوند .دراگــون
الانجــی یــک فینالیســت بــرای جایــزه
 UBSآمــوزش و پــرورش( ،دســتهای از جوایــز
کســبوکار مســئولیتپذیر) اســت .دراگــون
الانجــی ســفرهای آزاد و کارگاههــای
آموزشــی در ایــن موضوعــات از مطالعــات
تولیــد انــرژی و بســتر دریایــی تــا مطالعــات
ســنگی ســاحلی و نمونهبــرداری رودخانــهای
را پیشــنهاد میدهــد .ماریــا پنــا ،مدیرعامــل
دراگــون الانجــی میگویــد« :ایــن طــرح
تــاش میکنــد تــا ســطح مهــارت در
منطقــه را ،بــا افزایــش
آرزوهــا و بلندپــروازی هدف این
د ا نشآ مــو ز ا ن  ،طرح افزایش
افزایــش دهــد ».هــدف اعتمادبهنفس
ایــن طــرح افزایــش دانشآموزان و
ا عتما د به نفــس تشویق بیشتر
دانشآمــوزان و تشــویق آنها برای رفتن به
بیشــتر آنهــا بــرای دانشگاه از منطقهای
رفتــن بــه دانشــگاه از است که قبال
منطقــهای اســت کــه چندین نفر فقط به
قبــا چندیــن نفــر دانشگاه رفتهاند.
فقــط بــه دانشــگاه
رفتهانــد .خانــم پنــا
میگویــد کــه بــا وجــود اعــام آمادگــی
بیــش از   150نفــر بــرای هــر بخــش ،بــاز
هــم تعــداد کــم اســت .
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معرفی مجله

ف
معر� شن� یه گردشگری ش�ری

نگاه علمی به صنعت توریسم
ماجده مقدم

ایــن روزهــا صنعت توریســم یا
بــه عبارتــی دیگر گردشــگری،
بحــث داغ کشــور اســت؛
اینکــه چطــور میشــود
توریســتهای کشــورهای
مختلف را بــه ایرانــی فراخواند
کــه از هــر نظــر  -تاریخــی،
طبیعــی ،ســامت و- ...
قابلیتهــای بالقــوه جــذب
گردشــگر را دارد .در ایــن بیــن
مدام از کشــورهای همســایه و
موفقیــت آنهــا در ایــن زمینه
میشــود و عــدهای برآننــد تــا
بــا الگــو قــرار دادن چنیــن مدلهایــی کشــور را
بــه ســمت موفقیــت در صنعــت توریســم ســوق
دهنــد؛ امــا غافــل از اینکــه هــر کشــوری بــا
توجــه بــه آداب ،تاریخچــه و فرهنــگ مناطــق
مختلــف خــود بایــد بــه ایــن امــر اقــدام کنــد
و تقلیــد صــرف از رفتــار کشــورهای دیگــر ،نــه
عملــی اســت و نــه موفقیتــی در پــی دارد .بــر این
اســاس تحقیــق و پژوهــش کســانی کــه بــه ایــن
امــر بــه شــکلی علمــی نــگاه میکننــد ،ضــروری
بــه نظــر میرسد.نشــریه «گردشــگری شــهری»
بــا نــگاه بــه ایــن ضــرورت ،در هــر شــماره خــود
مطالبــی را از پژوهشــگران و محققــان ایــن حــوزه
گــردآوری میکنــد و بــه چــاپ میرســاند.
ایــن نشــریه کــه بــه دانشــگاه تهــران وابســته
اســت ،در آخریــن شــماره خــود کــه در بهــار
ســال جــاری منتشــر شــده اســت ،بــه مطالــب
مختلفــی میپــردازد کــه هــر کــدام ســعی
کردهانــد از زاویـهای بــه ایــن مســئله نــگاه کننــد
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و بــه پژوهــش در آن بپردازنــد.
عناویــن برخــی مطالــب
منتشــر شــده در شــمار بهــار
نشــریه گردشــگری عبارتنــد
از :تحلیــل محتــوای کیفــی
گفتمــان توســعه گردشــگری
ادبــی در ایــران ،رهیافتــی
بــر بهبــود کیفیــت خدمــات
گردشــگری شــهری بــا
اســتفاده از مــدل ســرکوال،
ارزیابــی عملکــرد مدیریــت
دانــش ســازمانهای موثــر
در فراینــد مدیریــت بحــران
مقصدهــای گردشــگری ،بازآفرینــی بافتهــای
فرســوده شــهرى بــا رویکــرد گردشــگرى پایــدار
بــا تلفیــق مدلهــای برنامهریــزی اســتراتژیک و
تحلیــل شــبکه ،ارزیابــی جاذبههــای گردشــگری
شــهری بــا روش ارزشگــذاری مشــروط،
مدلســازی ســاختاری عوامــل موثــر بــر شــهرت
مقصــد گردشــگری و تاثیــرآن بــر ارزش ویــژه
برنــد مقصــد ،تبییــن مــدل جــذب گردشــگر
ســامت بــا اســتفاده از اســتراتژی تئــوری داده
بنیــاد کالســیک و...
بــد نیســت کســانی کــه مســئول ســاماندهی بــه
صنعــت توریســم هســتند و تــاش دارنــد در ایــن
بخــش کشــور را بــه موفقیــت برســانند ،نگاهی به
نشــریههای علمــی از ایــن دســت داشــته باشــند
تــا بتواننــد بــا نــگاه عمیقتــر و دقیقتــری
مســائل و مشــکالت ایــن راه را ببینند و در مســیر
حــل آنهــا ،آنطــور کــه درخــور فرهنــگ جامعه
ماســت ،گام بردارنــد .

در فضا کسی صدایت را نمیشنود
محمد سرابی
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قصهها و آدمها

گ
گ
ن�یه به جمموعه فیملهای «بی�نه»

وقتــی مــا میخواهیــم موجــودات فضایــی را
بــه تصویــر بکشــیم ،از چنــد الگــوی مشــخص
اســتفاده میکنیــم .کوتولههــای ســبز بــا
آنتنهایــی روی سرشــان ،وقتــی اســتفاده
میشــوند کــه فضاییهــا را موجوداتــی
بامــزه و ســرگرمکننده بــه شــمار بیاوریــم.
شــبحهای ســفید الغــر بــا صورتهــای
کشــیده و چش ـمهای درشــت هــم مربــوط بــه
وقتــی هســتند کــه آنهــا بــرای مــا ناشــناخته
و رازآمیــز باشــند ،امــا بــرای تصویــر کــردن
موجــودات فضایــی مهاجــم کــه از هیــچ فنــاوری
خاصــی هــم اســتفاده نمیکننــد و تنهــا قصــد
دریــدن و از بیــن بــردن انســانها را دارنــد ،یــک
شــکل تثبیتشــده وجــود دارد .موجوداتــی کــه
در مجموعــه فیلمهــای «بیگانــه» پدیدار شــدند،
واقعــا خطرنــاک بــه نظــر میآینــد .آنهــا نــه
ســفینه و نــه ســاح لیــزری دارنــد ،بااینحــال،
زمانــی کــه بــا انســانهای مجهــز بــه انــواع
اســلحهها روبــهرو میشــوند ،معمــوال پیــروز
هســتند ،مخصوصــا کــه ظاهــری خوفنــاک و
چنــدشآور دارنــد.
برخــاف بســیاری از نژادهــای فرازمینــی
ادبیــات علمــی – تخیلــی ،بیگانههــا
موجوداتــی متمــدن نیســتند ،بلکــه شــبیه
حشــرات غولپیکــر شــکارچی بــه نظــر
میآینــد کــه تنهــا بــه دنبــال از بیــن بــردن
دیگــران و گســترش نــژاد خــود هســتند .ملکــه
آنهــا تخمگــذاری میکنــد .در زمــان مناســب
تخمهــا ماننــد غنچههــای گل بــاز میشــوند
و موجــودات عقربماننــدی ()facehugger
بیــرون میآینــد کــه جهــش و حرکــت خیلــی
ســریعی دارنــد .آنهــا بــا یــک دســت ه پاهــای
کوتــاه بــه صــورت انســانها میچســبند،
دمشــان را دور کــردن قربانــی میاندازنــد و
ی میماننــد .در این
مدتــی بــه همــان شــکل باقـ 
مــدت درون بــدن قربانــی تخمگــذاری میکننــد
و انگلــی کــه درون بــدن انســان قــرار دارد ،بــه
شــکل جنیــن ( )chestbursterاز درون قفســه
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ســینه ،معــده یــا شــکم او بیــرون میزنــد.
قربانــی بــه شــکل دردناکــی کشــته میشــود و
جنیــن در چنــد ســاعت رشــد میکنــد ،پوســت
میانــدازد و بــا تبدیــل شــدن بــه زینومــورف
( )Xenomorphبــه تمــام انســانهایی کــه در
اطرافــش ببینــد ،حملــه خواهــد کــرد.
«بیگانــه» نامــی کلــی اســت کــه از اســم
فیلــم بــه تمــام موجــودات فضایــی درون
آن تســری پیــدا کــرد .موجــود درنــدهای
کــه بــه ایــن نــام مشــهور شــده اســت ،بــه
شــکل دقیــق دگرریخــت ایکــس ایکــس 121
( )XenomorphXX121نــام دارد .در فیلــم
«بیگانــه :پیمــان» دو موجــود دیگــر مشــابه
آن بــه نامهــای دگرریخــت ( )Neomorphو
خــادم ( )Deaconهــم نشــان داده میشــود
کــه البتــه همــه بــه هــم شــبیه هســتند .در
«بیگانــه :رســتاخیز» هــم یــک نــوع بســیار
پیشــرفتهتر از زینومــورف نشــان داده میشــود
کــه نــوزاد ( )Newbornنــام دارد.
خــط داســتانی مجموعــه فیلمهــای «بیگانــه»
بــا تاریــخ ســاخت آنهــا تطابــق نــدارد.
اولیــن فیلــم ساختهشــده «بیگانــه» ،ســومین
فیلــم در مســیر داســتانی آن و آخریــن فیلــم
ساختهشــده دومیــن فیلــم از ایــن ســری بــه
شــمار م ـیرود .اگــر بخواهیــم فیلمهایــی را بــر
اســاس رونــد داســتان مشــخص کنیــم ،بایــد از
«پرومتــه» ( )2012شــروع کنیــم و بــه «بیگانــه:
پیمــان» ( )2017برســیم .پــس از آن بــه ترتیــب
«بیگانــه» (« ،)1979بیگانههــا» (،)1986
«بیگانــه ســه» ( )1992و «بیگانــه :رســتاخیز»
( )1997رخ میدهــد.
همــه داســتان دربــاره گروهــی از معــدنکاران
اســت کــه بــرای برداشــت منابــع موجــود در
ســیارهها و ایجــاد ســکونتگاه در آنهــا بــه
منظومههــای دیگــر ســفر میکننــد .سرنشــینان
ســفینهها بــرای طــی کــردن مســافتهای
طوالنــی بــه خــواب زمســتانی فــرو میرونــد و
پیــش از رســیدن بــه مقصــد بیــدار میشــوند.

یــک شــرکت تجــاری ایــن پروژههــا را انجــام
میدهــد کــه هدفــی بــه جــز کســب درآمــد
نــدارد.
جنبــه جــذاب ایــن مجموعــه تصویرســازیای
بــود کــه از هیوالهــای بیگانــه داشــت .طراحــی
ایــن موجــودات مهاجــم کار هانــس رودی گیگــر
سوییســی بــود کــه طرحهــای سورئالیســتی
دیگــرش هــم بــه ترکیــب یــا ارتبــاط انســان و
ماشــین میپرداخــت .بــدن بیگانههــا از نوعــی
روکــش شــبیه بــدن حشــرات ســاخته شــده
اســت کــه در بعضــی فیلمهــا بــه نظــر فلــزی
میآیــد .یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای
بیگانههــا ایــن اســت کــه درون بــدن آنهــا بــا
خــون اســیدی پــر شــده اســت و ایــن اســید بــه
انــدازهای قــوی اســت کــه میتوانــد مجهزتریــن
الیههــای فلــزی و پالســتیکی را هــم کــه بــا
فنــاوری بــاال ســاخته شــدهاند ،ســوراخ کنــد.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه حتــی بــا وجــود
ابزارهــای پیشــرفته هــم نمیتــوان ایــن
موجــودات را بــه دام انداخــت ،یــا در جایــی
زندانــی کــرد .بیگانههــا بــا وجــود اینکــه
موجــودات چنــدان هوشــمندی بــه شــمار
نمیآینــد ،ولــی از برخــی ویژگیهــای خــود
خبــر دارنــد و قــادر هســتند نــکات ســادهای
ماننــد روشهــای بــاز کــردن درهــا و نفــوذ بــه
پناهگاههــای انســانها را یــاد بگیرنــد .قســمتی
از ایــن توانایــی مربــوط بــه ترکیــب ژنهــای
آنهــا بــا میزبــان اســت.
گیگــر اولیــن بیگانــه (زینومــورف) را بــا قطعــات
مســتعمل فلــزی و ترکیــب آنهــا بــا پالســتیک
ســاخت .قســمت ســر جانــور کــه صدهــا قطعــه
متحــرک داشــت ،بــا همــکاری کارلــو رامبالــدی
ســاخته شــد .مجســمهای کــه در فیلــم اول بــه
کار گرفتــه شــد ،آنقــدر تاثیرگــذار بــود کــه
باعــث شــد ایــن دو طــراح جایــزه جلوههــای
ویــژه ســال  1980را بــه دســت بیاورنــد.
همزمــان بــا ســاختن فیلمهــای مجموعــه،
طراحــی ایــن موجــود هــم تغییــرات کمــی

پیــدا کــرد .در حالــت ایســتاده بیگانــه موجــودی
دوپاســت کــه بــه شــکل قوزکــرده و بــا جهیــدن
روی چهــار دســت و پــا راه م ـیرود و میتوانــد
روی دیوارهــا هــم حرکــت کنــد .بیگانــ ه دم
بلنــد و مفصلــی دارد کــه میتوانــد ماننــد یــک
ن چنــد
ســاح از آن اســتفاده کنــد .جمجمــه آ 
برابــر جمجمــه انســان بــه ســمت عقب کشــیده
شــده اســت .بیگانــ ه چشــم نــدارد و مشــخص
نیســت کــه بــه کجــا نــگاه میکنــد ،امــا زمانــی
کــه بــه طعمــهاش میرســد ،ماننــد حیوانــات
شــکاری بــزاق ترشــح میکنــد .ایــن موجــود
یــک آرواره اضافــی هــم دارد کــه کوچکتــر
اســت و روی نــوک زبــان بلنــدش قــرار دارد.
زمانــی کــه بیگانــه کســی را بــه دام انداختــه
اســت ولــی نمیتوانــد دندانهایــش را بــه
طعمــه برســاند ،زبــان و آرواره دومــش را جلــو
میبــرد.
درحالیکــه برخــی فیلمهــای علمــی -تخیلــی
مشــهور اقتباســی از رمانهــا یــا کمیکهــا
هســتند ،امــا «بیگانــه» بــه دســته فیلمهــای
اورژینــال تعلــق دارد .دان اوبانــون ،نویســنده
«بیگانــه» ،اولیــن فیلمنامـهاش را بــا نام «ســتاره
ســیاه» در ســال  1973نوشــت و یــک ســال بعد
جــان کارپنتــر آن را کارگردانــی کــرد .اوبانــون
ســپس فیلمنامــهای بــا عنــوان «حافظــه»
نوشــت و همزمــان شــروع بــه کار روی
فیلمنامــه «تلــه ماس ـهای» کــرد کــه نتیج ـهای
نداشــت ،امــا باعــث شــد بــا ایدههــای مختلفــی
در زمینــه وحشــت و علــم آشــنا شــود .اوبانــون
بــه همیــن دلیــل فیلمنامــه «حافظــه» را تغییــر
داد و موضــوع اصلــی رشــد موجــودات خطرنــاک
فضایــی در بــدن انســانها را بــه آن اضافــه کــرد
و در ایــن زمینــه از کمکهــای رونالــد شــوزت
هــم کــه مانند خــودش نویســنده بــود ،اســتفاده
کــرد .کمپانــی «برنــدی وایــن» کــه بــا کمپانــی
فاکــس ارتبــاط داشــت ،فیلمنامه را خریــد و این
کار باعــث شــد چنــد مرحلــه بازنویســی دیگــر
هــم روی آن انجــام شــود .در ایــن مرحلــه بــود
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کــه یــک محــور دیگــر هم بــه داســتان پیوســت
و آن حضــور رباتهــای انســاننما در ماجــرا
بــود .در همــه قســمتهای «بیگانــه» یــک
ربــات حضــور دارد کــه از همــه جهــت شــبیه
انسانهاســت و یــک بازیگــر نقــش او را ایفــا
میکنــد .ایــن رباتهــا در خدمــت انســانها
هســتند و بایــد فضانــوردان را در رســیدن بــه
هدفهــای اکتشــافی خــود یــاری کننــد ،امــا
پــس از برخــورد بــا مشــکل و روبــهرو شــدن
بــا بیگانههــا میتواننــد تصمیمگیریهــای
مســتقل را هــم نشــان دهنــد.
شــباهت رباتهــای فیلــم «بیگانــه» بــا یکدیگــر
ایــن نیســت کــه زن یــا مــرد هســتند ،یــا
اینکــه چقــدر بــه انســانها وفــادار میماننــد؛
چیــزی کــه آنهــا را بــه هــم شــبیه میکنــد،
بــدن آنهاســت کــه بــا مایعــی ســفیدرنگ
پــر شــده اســت .هــر گاه یــک ربــات آســیب
جــدی میبینــد ،ایــن مایــع ماننــد خــون از
جســمش بیــرون میزنــد .رباتهــا ماننــد دیگــر
ماشــینها میتواننــد بــا وجــود آســیبهای
جدیــد کــه منجــر بــه مــرگ انســانها میشــود،
بــاز هــم فعــال باقــی بماننــد .در جریــان شــش
فیلــم موجــودات فضایــی مهاجــم مســتقیما بــه
رباتهــا حملــه نمیکننــد و حریــف آنهــا
انســانها هســتند.
در فیلــم اول یــان هولــم نقــش ربــات اش
را بــازی میکــرد .در قســمت دوم و ســوم
النــس هنریکســون بــه شــکل رباتــی بــا نــام
بیشــاپ حضــور داشــت .وینونــا رایــدر در فیلــم
چهــارم نقــش تنهــا زن ربــات مجموعــه را بــازی
میکــرد و در دو قســمت اخیــر هــم مایــکل
فاســبندر بــه جــای رباتــی بــا نــام دیویــد بــازی
میکــرد.
زمانــی کــه فیلمنامــه اولیــن فیلــم آمــاده شــد،
کمپانــی فاکــس کــه تولیــد آن را برعهــده
داشــت ،بــه دنبــال یــک کارگــردان میگشــت
و ریدلــی اســکات را انتخــاب کــرد .اســکات
مراحــل دقیقــی را بــرای پیشتولیــد فیلــم طــی
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کــرد و کمپانــی هــم بودجــه آن را افزایــش داد.
اولیــن فیلــم بــه کارگردانــی ریدلــی اســکات
روی پــرده رفــت ،درحالیکــه شــعار «در فضــا
کســی صــدای شــما را نمیشــنود» روی پوســتر
آن نوشــته شــده بــود .فیلــم در زمــان خــود
ن داســتانگوییهای
یکــی از پیشگامتریــ 
علمــی -تخیلــی بــود کــه قهرمــان زنــی را در
مقابــل چشــم تماشــاگران قــرار دارد ،چنانکــه
ن ریپلــی بــا بــازی ســیگورنی
شــخصیت آلــ 
ویــور بــه صــورت الگــوی یــک زن مبــارز نتــرس
درآمــد.
ریدلــی اســکات «بیگانــه» را بهعنــوان
دومیــن اثــر خــود پــس از «دوئلبازهــا» و
پیــش از «تیــغرو» ســاخت .او در ایــن فیلــم
اکتشــافهای معدنــی را بهعنــوان دلیــل ســفر
فضانــوردان انتخــاب کــرد.
شــخصیت زن اولیــن فیلــم «بیگانــه» فــارغ
از جنســیت او پرداختــه شــده بــود و میشــد
بــدون هیــچ تغییــری در فیلمنامــه یــک بازیگــر
مــرد را جایگزیــن او کــرد .شــاید بــه همیــن
دلیــل بــود کــه در فیلــم «بیگانههــا» کــه هفــت
ســال بعــد از فیلــم اول ســاخته شــد ،جیمــز
کامــرون موضــوع مــادر بــودن را هــم بــرای
انســانها و هــم بــرای بیگانههــا مطــرح کــرد.
اینبــار زنــی کــه قهرمــان فیلــم اســت ،کودکــی
را از دســت میدهــد و کودکــی را بــه دســت
مــیآورد کــه بــر جنبــه مادرانگــی او تاکیــد
میکنــد .از طــرف دیگــر بیگانههــا هــم در ایــن
فیلــم ملکــه دارنــد کــه میخواهــد نســل خــود
را بــا تخمگــذاری افزایــش دهــد.
در دنیــای «بیگانــه» تماشــاگر تنهــا بــا یــک
گونــه مهاجــم ســروکار نــدارد ،بلکــه بقایــا
و نشــانههایی از تمدنهــای هوشــمند در
پسزمینــه فیلــم دیــده میشــود کــه جــای
گســترش داســتان را بیشــتر میکنــد .درواقــع
در ایــن ســری فیلمهــا انســان ،بیگانههــا،
تمدنهــای فضایــی باســتانی و رباتهــا در
کنــار هــم دیــده میشــوند ،امــا درگیــری

اصلــی میــان انســانها و بیگانــ ه (زینومــورف)
اســت و تمــام صحنههــای پرتحــرک فیلــم هــم
بــه همیــن شــکل میگــذرد.
یکــی از ســوالهایی کــه از ســه دهــه قبــل باقــی
مانــد ،موجــودی بــدون نــام بــود کــه بقایــای
او در ابتــدای قســمت اول دیــده میشــود.
هــواداران فیلــم نــام او را «ســوارفضایی»
گذاشــته بودنــد .جســد فسیلشــده او بــه
همــراه تجهیزاتــش روی یــک صندلــی نشــان
داده شــد ،درحالیکــه وســیلهای شــبیه
تلســکوپ یــا تیربــار در مقابلــش قــرار گرفتــه
بــود .در دو فیلــم «پرومتــه» و «بیگانــه :پیمــان»
از ایــن موجــودات کــه شــبیه انســان ولی بســیار
بزرگتــر هســتند ،بهعنــوان «مهنــدس» نــام
بــرده میشــود؛ موجوداتــی عالــی از یــک
تمــدن هوشــمند کــه انســانهای زمینــی را
بــه وجــود آوردهانــد .امــا بــاز هــم ســوالهای
زیــادی دربــاره آنهــا باقــی مانــد کــه احتمــاال
فیلمنامهنویســان فیلمهــای بعــدی آنهــا را
دنبــال میکننــد .در انتهــای فیلــم «پرومتــه»
کــه دانشــمندی از گــروه جس ـتوجوگر اســت،
میگویــد میخواهــد بــه دنبــال یافتــن بقایــای
ایــن مهندســان بــرود تــا بفهمــد چــرا نــژاد بشــر
را بــه وجــود آوردنــد .بــه جــز اینهــا ،خبــر
میرســد کــه مجموعــه فیلمهــای «بیگانــه» در
حــال کامــل شــدن اســت .بــا توجــه بــه اینکــه
داســتان از هــر دو ســو امــکان ادامــه دادن دارد،
میتــوان بــه بیشــتر شــدن ماجــرای بیگانههــا
امیــدوار بــود.
ســه بــازی ویدیویــی در ســالهای ،1990
 2011و  2014بــا اســتفاده از فیلــم «بیگانــه»
ســاخته شــد ،کــه از صحنههــای تعقیــب و
گریــز در فضــای بســته الگــو گرفتــه اســت .در
طــول مدتــی کــه فیلمهــای «بیگانــه» ســاخته
میشــد ،مجموعــه فیلمهــای دیگــری بــا نــام
«درنــده» ( )predatorســاخته شــده بــود .ایــن
فیلمهــا کــه اولیــن قســمت آنهــا بــا حضــور
آرنولــد شــوارتزینگر شــهرت پیــدا کــرد ،دربــاره

جنگجویــان یــک نــژاد متمــدن باســتانی
اســت کــه پایگاهــی روی زمیــن دارنــد و عــاوه
بــر قــدرت بدنــی فوقالعــاده و ســاحهای
گوناگــون میتواننــد خــود را نامرئــی کننــد.
ترکیــب ایــده «بیگانــه» و «درنــده» باعــث
ســاخته شــدن فیلمهایــی بــه نــام «بیگانــه
علیــه درنــده» (2004 Alien vs. Predator
) و «بیگانــه علیــه درنــده :مرثیــه» (Aliens
 )2007 vs. Predator: Requiemشــد.
هــواداران فیلمهــای «بیگانــه» معمــوال ایــن
گــروه را بهعنــوان بخشــی از مجموعــه «بیگانــه»
نمیپذیرنــد.
جالبتریــن تغییــری کــه در ســاختن فیلمهــای
«بیگانــه» دیــده میشــود ،ورود برخــی عناصــر
عقیدتــی و شــناختی بــه ایــن فیلمهاســت کــه
بــا ســاخت هــر قســمت جدیــد بــه آن افــزوده
شــده اســت و ایــن اتفــاق در قســمتهایی
افتــاده کــه در ســالهای اخیــر ســاخته
شــدهاند ،نــه قســمتهایی کــه از نظــر داســتانی
دیرتــر اتفــاق میافتــد .اولیــن فیلمهایــی کــه
ســاخته شــد ،صرفــا یــک اثــر ماجراجویانــه و
علمــی بــود ،امــا در فیلــم  1992بــه کارگردانــی
فینچــر نشــانههای واضــح مذهبــی ماننــد
دعــای صبحگاهــی زندانیــان دیــده میشــود.
در فیلــم  2012شســتن بارهــای دربــاره منشــأ
انســان و معنــای آن بحــث میشــود و در فیلــم
 2017مســتقیما بــا معانــی دینــی و اســطورهای
روب ـهرو هســتیم.
تــا امــروز تمــام فیلمهــای مجموعه «بیگانــه» در
فضــــا رخ میدهنــد و اتفاقــات درون ســفینهها
یــا روی تاسیســات ساختهشــده در ســطح
ســیارههای دیگــر میافتنــد .تنهــا در یــک
صحنــه از فیلــم «رســتاخیز» نمایــی از زمیــن
نشــان داده میشــود؛ جایــی کــه تماشــاگر
میفهمــد در مدتــی کــه بیگانههــا و فضانــوردان
ســرگرم تعقیــب و گریــز بــا یکدیگــر بودنــد،
ســیاره زمیــن ماننــد منطقــهای جنــگزده ،رو
بــه نابــودی رفتــه اســت .
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ننخبگان
مسک 
مهدی استاد احمد

در ابتــدا ایــن نکتــه را روشــن کنــم کــه قــرار
نیســت مطلبــی دربــار ه َمســکن نخبــگان
بخوانیــد .در اینبــاره خیلــی خواندهایــم و
خیلــی شــنیدهایم و بــه لطــف وعدههــای
توپــ ِر مســئوالن ،هماکنــون همــ ه نخبــگان
صاحــب َمســکن شــدهاند و حتــی آنهایــی را
هــم کــه خودشــان خانــه داشــتهاند ،بـهزور از
خانــ ه خــود بیــرون کردهانــد و در خانههــای
ـل اهدایــی از ســوی مســئوالن
مجانــی و مجلـ ِ
ســاکن کردهانــد .در ایــن مطلــب قــرار اســت
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از ُمســکن گفتــه شــود .کلـه نخبــگان معمــوال
بــوی قرمهســبزی میدهــد و بــرای رفــع
ایــن بــو نخبــگان بایــد فکــر خــود را مشــغول
چیزهــای دیگــر کننــد .بــه دالیلــی کــه
عــرض شــد ،نخبــگان معمــوال ســردرد دارنــد.
همانطــور کــه در ســریالهای تلویزیونــی
دیدهایــم ،آدم معمولیهــا ممکــن اســت
گاهــی شــکمدرد و کمــردرد و پــادرد و نظایــر
اینهــا داشــته باشــند ،امــا نخبــگان همیشــه
ســردرد دارنــد و در اکثــر اوقــات در کمــد را

بــاز میکننــد و قــرص ســردرد میخورنــد
و ســپس پــای لپتاپشــان مینشــینند و
اســکایپ را بــاز میکننــد و بــا همسرشــان که
مهاجــرت کــرده ،دربــار ه اینکــه چــرا رفتــی
چــرا؟ مــن بیقــرارم و بیــا بــه کشــورت
ن جــای
برگــرد اینجــا بــرای نخبــگان بهتریـ 
دنیاســت ،حــرف میزننــد.
امــا نخبــگان میداننــد کــه مصــرف بیروی ـه
اســتامینوفن و ژلوفــن و نوافــن و قرصهــای
دیگــری کــه بــه دلیــل جلوگیــری از
بدآمــوزی از آوردن نامشــان پرهیــز میکنــم،
بــرای ســامتی ضــرر دارد .بــه دالیــل مذکــور
نخبــگان از مســکنهای دیگــری نیــز هــم
اســتفاده میکننــد .آن مســکنهای دیگــر
موضــوع ایــن مطلــب اســت .بخوانیــد تــا
ســردردتان خــوب شــود.

سخرنانی

شــنیدن ســخنرانی مســئوالن یکــی از
موثرتریــن مســکنهای نخبــگان اســت.
نخبــگان بــا شــنیدن چنــد جملــه از
ســخنرانیهای مســئوالن هــر دردی را
کــه داشــته باشــند ،فرامــوش میکننــد.
در ســخنرانی مســئوالن همیشــه مقادیــری
تقدیــر از نخبــگان و حجــم انبوهــی
وعدههــای رنگارنــگ وجــود دارد .هــر یــک
کلم ـه مســئوالن دربــار ه نخبــگان بــه انــدازه
دو ورق اســتامینوفن کدییــن تســکینبخش
اســت .بــه همیــن دلیــل نخبــگان سرشــان
درد میکنــد بــرای شــنیدن ســخنرانیهای
مســئوالن.
تو میدانی که از سردرد سیرم
و از این درد میخواهم بمیرم
اال مسئول خوشچانه بیا باز
سخنرانی بکن ،آرام گیرم

شبکههایاجتامعی

شــبکههای اجتماعــی از بهتریــن مســکنها

بــرای نخبــگان محســوب میشــوند .نخبــگان
بــا دیــدن جــو شــبکههای اجتماعــی
احســاس میکننــد کــه اکثریــت افــراد شــبیه
خودشــان فکــر میکننــد .گرچــه نخبــگان
میداننــد کــه شــبکههای اجتماعــی مــاک
درســتی بــرای فهــم کل جامعــه نیســتند،
امــا همیــن احســاس آنهــا را آرام میکنــد
و تسکینشــان میدهــد .از ســویی دیگــر
جمــع کثیــری از نخبــگان بــا گرفتــن عکــس
از غذایشــان و بــه اشــتراک گذاشــتن آن در
اینســتاگرام ،کلــی تفریــح میکننــد .گذاشــتن
عکــس هــر وعــد ه غذایــی در اینســتاگرام بــه
انــداز ه یــک ورق ژلوفــن و گرفتــن هــر الیــک
بــه انــداز ه یــک عــدد نوافــن موثــر اســت.
تو میدانی که از سردرد سیرم
و از این درد میخواهم بمیرم
بیا لطفا مسکنسان بده الیک
به عکس پیتزای پرپنیرم

پاک کردن صورت مسئله

پــاک کــردن صــورت مســئله کار درســتی
نیســت .امــا گاهــی چــارهای جــز ایــن نیســت.
بــه همیــن دلیــل گـهگاه ایــن اتفــاق میافتــد
کــه وقتــی فــرد نخبــه احســاس میکنــد کــه
ســردرد دارد و روشهــای مختلفــی را بــرای
تســکین ســردردش بــه کار بــرده و جــواب
نگرفتــه ،تصمیــم بــه مهاجــرت میگیــرد.
امــا از آنجــا کــه نخبــگان دوســت ندارنــد
مهاجــرت کننــد ،فقــط سرشــان یــا درواقــع
مغزشــان را کــه درد میکنــد ،میفرســتند
آنور .درواقــع وقتــی تنشــان درد نمیکنــد،
الزم نیســت کال مهاجــرت کننــد .بــه همیــن
دلیــل فقــط مغزشــان را کــه درد میکنــد،
روانــه آن ســوی آبهــا میکننــد.

تو میدانی که از سردرد پیرم
و از این درد میخواهم بمیرم
بیا مغز مرا بردار و با خود
سیرم
ببر بیرون که از این مغز
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چنین کنند بزرگان

س�ساالر ارتش صفوی
ب
در�ره الهلوردی خان پ

غالمی که سردار شد
معصومه ترکانی
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جنــگ چالــدران و شکســت از عثمانــی چیــزی
نبــود کــه دولــت صفــوی و ملــت ایــران
بهراحتــی آن را فرامــوش کنــد .در ایــن جنــگ
ســپاه ایــران نزدیــک بــه بیســت هــزار تــن
بودنــد و عثمانیــان صــد هــزار نفــر ،ایرانیــان بــا
نیــزه و شمشــیر و تیــر و کمــان میجنگیدنــد
و ارتــش عثمانــی مســلح بــه تــوپ و تفنــگ
بــود .کمبــودن نیــرو و نداشــتن ســاح گــرم
آنچنــان تلفــات ســنگینی بر ســپاه ایــران وارد
کــرد کــه پــس از آن شاهاســماعیل صفــوی
دچــار ماتمــی عمیــق شــد .بــه گون ـهای کــه
دیگــر در هیــچ جنگــی شــرکت نکــرد و تــا
آخــر عمــر کســی خنــده او را ندیــد .او دســتور
داد شــهدا را در گورســتان کنــار بقعــه شــیخ
صفیالدیــن بــه خــاک بســپارند و از آن پس آن
گورســتان «شــهیدگاه» نامیــده شــد .از ایـنرو
هنگامــی کــه بــرادران شــرلی انگلیســی در
زمــان حکومــت شــاهعباس صفــوی از طریــق
ونیــز و حلــب و بغــداد بــه قزویــن آمدنــد،
بســیار مــورد تکریــم شــاه قــرار گرفتنــد ،زیــرا
یکــی از دالیــل ســفر ایــن دو بــرادر و هیئــت
همراهشــان بــه ایــران کــه یــک کارشــناس
توپریــزی نیــز در میــان آنــان قــرار داشــت،
تعلیــم فنــون جدیــد نظامــی و آمــوزش
ســاختن تــوپ جنگــی بــه ارتــش ایــران بــود
تــا ســپاه شــاهعباس در مقابــل عثمانیــان
کــه دشــمن مشــترک ایــران و اروپــا بــود،
تجهیــز شــود .شــاهعباس بررســی پیشــنهاد
و همــکاری بــا آنــان را بــه سپهســاالر ســپاه
ایــران «اهللوردیخــان گرجــی» ســپرد و بــا
پیگیریهــای ایــن ســردار وفــادار در مدتــی
نهچنــدان طوالنــی ،کشــور ایــران صاحــب
پانصــد عــراده تــوپ برنجــی و شــصت هــزار
تفنگچــی شــد.

اللهوردیخان گرجی  

اهللوردیخــان گرجــی ،ســـپهساالر ایـــران
و حـــاکم فــارس در عهــد شــاه عـــباس اول

صفــوی ،از ارامنــ ه گرجســتان بــود .شــاه
طهماســب اول طــی حـــمالت مـــکرر خـــود
ی
بــه گرجســتان ،بیــش از ســی هــزا ر گرجــ 
را بــه ایــران کوچانــد ،اهللوردیخــان از جملــه
اســرای ارمنــی عیســوی بــود کــه پــس از
ن بــرده
آنکــه در جوانــی چندبــار بـ ـ ه عـــنوا 
فروختــه شــد ،ســرانجام در مقابــل ســی ســکه
طال در زمره غـــامان شـاهطـــهماسب درآمـــد
و بــه ســبب کاردانــی و کیاســت مــدارج ترقــی
را یکــی پــس از دیگــری پیمــود.
اهللوردیخــان را از خانــدان فئودالــی و اصیــل
گـــرجی اونـــدیالدزه میداننــد کــه نــام آنهــا
در فـــرامین و اســناد تـــاریخی گـــرجی آمده و
از قــرار ،یـــکی از ایشــان ســمت حاجــب دربــار
را داشــته اســت .همچنیــن از ایــن خانــدان
ش مهــم آنــان در مبــارزات داخلــی
و نقــ 
گـــرجستان یــاد شــده اســت.
او نخســت مقــام زرگرباشــی داشــت و در مدتی
کوتــاه یکــی از معتمــدان شــاهعباس شــد
کــه اجــازه داشــت آزادانــه بــه دربــار رفــت
و آمــد کنــد .اهللوردیخــان پــس از آنکــه
در از میــان برداشــتن مرشــد قلیخــان
اســتاجلو همــان کســی کــه شــاهعباس را
بــه ســلطنت رســانده بــود ،شــرکت کــرد ،بــه
امــارت ناحیــه گلپایــگان منصــوب شــد .در آن
زمــان حکومــت ناحیــه گلپایــگان بــه کســی
داده میشــد کــ ه منصــب قوللــر آقاســی
(فرمانــده غـــامان شـــاهی) را دارا بــود .قوللــر
آقاســی کــه لقــب رکنالدولــه داشــت ،بعــد
از قورچیباشــی (فرمانــده گارد قزلبــاش) از
ی بــود و تمــام امــور
ت دولت ـ 
مهمتریــن مقامــا 
مربــوط بــه غالمــان بــه صوابدیــد و اجـــازه او
انجــام میگرفــت.
شــاهعباس بــرای مقابلــه هرچــه بیشــتر بــا
قــدرت گرفتــن ســپاهیان قزلبــاش کــه در بــه
حکومــت رســیدن او نقــش عمــدهای داشــتند
و بــه گونــهای خــود را شــریک حکومــت
میدانســتند ،ســپاهی دائمــی متشــکل از
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غالمــان گرجــی و ارمنــی و چرکســی تــازه
مسلمانشــده تشــکیل داد کــه «غالمــان
خاصــه شــریفه» نامیــده میشــدند و
وفاداریشــان تنهــا بــه شــخص شــاه بــود،
زیــرا وابســتگی قبیلــهای یــا خویشــاوندی
در ایــن ســرزمین نداشــتند .اطــاق نــام
«قــول» (غــام) نشــاندهنده محدودیــت
آزادی آنــان نســبت بــه دیگــر ســپاهیان نبــود
و شــاهعباس کــه عالقــه مفرطــی بــه ایــن
افــراد زبــده داشــت ،آنــان را «ینیچریهــای
ســوار» خویــش مینامیــد .ینیچریهــا کــه
بــه ســاطین عثمانــی خدمــت میکردنــد،
ارتشــی متشــکل از افــراد مســیحی بــه اســیری
یــا گــروگان بودنــد کــه از پانــزده ســالگی
مــورد تعلیمــات نظامــی قــرار میگرفتنــد و
در حالــی کـــه امـــپراتوری عثمانــی همیشــه
مشــکالتی بــا ینیچریهــای در خدمتشــان
داشــتند ،غـــامان شــاهی (قوللرهــا) همیشــه
وفادارانــه در خدمــت شــاهان صفــوی بودنــد و
در تـــمام طــول ســده یازدهــم هجری پشــت و
پنـــاه اصلــی پادشــاهان صفــوی بـــودند.
ک مــدارج
ی بیــ 
از آن زمــان بــه بعــد اهللورد 
ترقــی را بهســرعت طــی کــرد .در ســال
 1001قمری او در دو ماموریت مـــهم شـــرکت
جســت :اول دفــع فتنــه شــاهوردیخان
حاکــم قراچــهداغ و دوم تســخیر نیشــابور .در
ســال 1004هنگامــی کــه فرهادخــان قرامانلــو
کــه راهنماییهــای نادرســت او ســبب
کشتهشــدن جمعــی از مــردم ســبزوار شــده
بــود ،از حـــکومت فـــارس معــزول شــد ،شــاه
اهللوردیخــان را کــه منصــب قوللــر آغاســی
س منصــوب
نیــز داشــت ،بــه حکومــت فــار 
کــرد .ایــن نخســتینبار بــود کــه یــک
فرمانــده غالمــان ،مقامــی همپایــه امیــران
قزلبــاش مییافــت.
در ســال  1005بــه خاطــر سرکشــی طایفــه
افشــا ر کهگیلویــه ،شــاهعباس حکومــت
کهگیلویــه را نیــز بـــه اهللوردیخــان واگــذار
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کــرد .هنگامــی کــه شــاهعباس د ر پــی
اصالحــات نظامــی خــود ،مقــام جدیــد صــدر
لشــکر را ایجــا د کــرد ،اهللوردیخــان کــه
ی خو د را در دفع آشـــوبگران
لیاقــت و شایســتگ 
و وفـــاداری بـــه شــاه ثابــت کــرده بــود ،اولیـن
فــردی بـــود کــه بــه مقــام سپهســاالری ایــران
رســید .شــاهعباس اهللوردیخــان را از همــه
ســرداران بـــزرگ ایــران عزیزتــر و محترمتــر
ن پیــر بــود ،همیشــه او را
ت و چــو 
میداشــ 
پــدر خطــاب میکــرد .هیچیــک از ســرداران
بــا او در مـــقام و مرتبــت برابــر نبــود .او بــا
ســی هــزار ســوار مجهــز و جنگآزمــودهای
کــه در اختیــار داشــت ،بــر تمــام والیــات
جنوبــی ایــران و ســواحل و جزایــر خلیــج
فــارس حکمرانــی میکــرد .بــا رشــادت او الر،
بحریــن و گمبــرون فتــح ش ـد .او هچنیــن در
فتــح هــرات و بغــداد نیــز شــرکت داشــت.
شــاهعباس در جنگهــای بزرگــی کــه بــا
دولــت عثمانــی میکــرد ،بیشــتر بــه نیــروی
نظامــی اهللوردیخــان متکــی بــود ،چــون او
دســت راســت شــاه صفــوی بــود.
اســکندر بیــک ترکمــان او را ســردار نامــدار
و غازیــان شــیر شـــکار و بـــیگلر بیگــی فــارس
نامیــده و مینویســد« :در اصابــت رای و حســن
تدبیــر ســرآمد عقــای زمــان و در دلیــری و
تـــهو ر و دالوری ،مـــسلم اکفــاء و اقــران بــود».

اقدامات عمرانی اللهوردیخان:

 پــل اهللوردیخــان :ایــن پــل بــر زاینــدهروداصفهــان کــه دو بخــش شــمالی و جنوبــی
خیابــان مشــهور چهاربــاغ را بــه هــم پیونــد
میدهــد ،بــا طــول  295متــر و عــرض
 13/5متــر و  33چشــمه طــاق ،بزرگتریــن
پــل تاریخــی دایــر ایــران اســت کــه بــا
نامهــای سیوســه پــل و سیوســه چشــمه
و شاهعباســی و چهاربــاغ نیــز معــروف اســت
و بــه هزینــه شــخصی اهللوردیخــان ســاخته
شــده اســت.

ایــن پــل کــه بــه صــورت دوطبقــه و عمدتــا از
آجــر بــر روی شــالوده ســنگی ســاخته شــده
اســت ،دارای یــک معبــر اصلــی کاروانرو و
دو گــذرگاه سرپوشــیده ویــژه عابــران اســت.
برگــزاری جشــنهای نــوروز و آبریــزگان و
گلریــزان در کنــار ایــن پــل ،ایــن مــکان را در
روزگار صفویــان بــه تفرجــگاه مــردم مبــدل
ســاخته بــود.
 مدرســه خــان :مدرســه خــان از مــدارسبــزرگ ،معــروف و قدیمــی شــیراز اســت کــه
ن شـــروع شــد
بنــای آن در زمــان اهللوردیخــا 
و در زمـــان پســرش ،امامقلیخــان ،خاتمــه
یافــت .مدرســه ،هنــگام آبادانــی یکصــد
حجــره بــرای اقامــت یکصــد طلبــه داشــت و
چهــار طــرف آن چهــار بــاغ ســاخته شــده بــود.
اهللوردیخــان ایــن مدرســه را ســاخت و
مالصــدرا را که توســط عـــلمای فـــارس تکفیر
و بــه کهــک قــم تبعیــد شــده بــود ،بــه شــیراز
دعــوت کــرد .او نامــهای بدیــن مضمــون بــه
مالصــدرا نوشــت« :مــن نمیتوانــم بــه
کهــک بیایــم تــا بتوانــ م ا ز محضــ ر درس
شــما اســتفاده کنــم و بــه همیــن جهــت در
شــیراز بنــای مدرسـهای را بــرای شــما شــروع
کــردهام و همینکــه تمــام شــد ،اطــاع
میدهــم کــه بیاییــد و در ایــن مدرســه
تدریــس کنیــد ».اهللوردیخــان د ر وقفنامــه
تصریــح کــرد کـــه اختیــار تدریــس را بــ ه
مالصــدرا واگــذار میکنــد تــا هــر درســی را
کـه میخواهــد در برنامــه دروس مدرســه قــرار
دهــد .اهللوردیخــان مدرســه را بــا هزینــه خود
ســاخت و همیــن کــه قســمتهای ضــروری
بــرای اســتفاده اســتادان و طــاب مهی ـا شــد،
ا ز مالصــدرا درخواســت کــرد بــه شــیراز بیایــد.
ن ب ـا ایــن اقــدام ،دانشــگاهی بــه
اهللوردیخــا 
ن روز تاســیس کــرد کــه
یآ
مفهــوم واقعــ 
د ر آن عــاوه برحکمــت ،فقــه ،ادب ،نجــوم،
علــم حســاب ،هندســه ،زمینشناســی،
جانورشناســی ،گیاهشناســی و شــیمی

تدریــس میشــد .مالصــدرا در ایــن مدرســه
بــود کــه مهمتریــن تالیفــات خــود را انجــام
داد و حکمــت متعالیــه را به ســرانجام رســانید.
مــرگ اهللوردیخــان بـــانی رواق اهللوردیخان
در حــرم مطهــر امــام رضــا(ع) اســت کــه
گنبــدی مســین دارد .ایــن رواق کــه همزمــان
بــا مســجد شـیخلطـــفاهلل اصفهــان ســاخته
شــدهاس ـت ،یـــک ســـاختمان هـــشتگوش
اســت کــه از نظــر معمــاری ،کاشــیکاری
و مقرنــسکاری شــاهکار مســلم بــه شــمار
میآیــد .آرتــور پــوپ در کتــاب معمــاری
ایــران ،آن را کاملتریــن قســمت مرقــد امــام
رضــا(ع) میدانــد.
مدفــن اهللوردیخــان در ایــن رواق قــرار
ک ســال پــس از اتمــام
دارد ،زیــرا یــ 
ســاخت رواق ،اهللوردیخــان در شــیراز
درگذشــت و بــه امــر شــاهعباس ،جنــازهاش
را بــه مشــهد حمــل کردنــد و در زیــر
صفــه جنوبــی ایــن بنــا بــه خــاک ســپردند.
نوشــتهان د ک ـ ه اهللوردیخــان چن ـد رو ز پیــش
از مــرگ ،از کســی کــه مامــور بنــای مقبــره
او بــود ،پرســید کــه کار آرامــگاه جاودان ـیاش
بــه کجــا رســیده اســت؟ آن مــرد در جــواب
گفــت« :گنبــد عالــی و ایوانــی کــه جهــت
مدفــن ترتیـب یافتــه ،در کمــال زیبایــی اتمــام
پذیرفتــه ،منتظــر ورود مقــدم عالــی اســت».
خــان فرمودنــد کــه ایــن گفتــه از عالــم غیــب
بــه او الهــام شــده و هنــگام ارتحــال و زوال
اســت.
در جایجــای ایــن بنــای معنــوی ،کتیبههــای
فراوانــی از اشــعار و آیــات و احادیــث بــه چشــم
میخــورد .یکــی از رباعیهــای ایــن رواق کــه
بــه خــط نســتعلیق و بـا کاشـی معــرق نــگارش
یافتــه ،چنیــن اســت« :جبرییــل ز عــرش آیــد
و حــوا از نعی ـم /از بهــر طــواف شــه فــردوس
حریــم /عمــدا پــر خــود بــردم مقــراض زننــد/
شــاید کــه بدینوســیله گردنــد مقیــم» .ایــن
رواق هماکنــون مخصــوص بانــوان اســت .
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علم در متون کهن

ب� گن�یه به ت� ج�ه ویس و ر ی ن
ام� از بز�ن پ�لوی به فاریس

دانش ترجمه و اهمیت آن
در انتقال ادبیات
علیاصغر بشیری

انتقــال دانــش از یــک زبــان بــه زبــان دیگــر بــه
واســطه ترجمــه متــون علمــی صــورت میگیــرد.
شــعر و داســتان و هنــر و مســائل اجتماعــی و
سیاســی نیــز از یــک کشــور بــه کشــور دیگــر
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(اگــر زبانشــان متفــاوت باشــد) از طریــق
ن امکانپذیــر
ترجمــه ایــن متــون بــه آن زبــا 
اســت .برخــی از دورههــا در تاریــخ جهــان بــه
واســطه ترجمــه آثــاری کــه از زبانهــای دیگــر

صــورت گرفتــه ،از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت .قــرون دوم تــا پنجــم هجــری یکــی از
مهمتریــن دورههــای ترجمــه در تاریــخ اســام
بــه شــمار م ـیرود .بســیاری از متــون علمــی از
زبــان یونانــی ،هنــدی ،ســریانی ،پهلــوی و دیگــر
زبانهــای مرســوم آن دوران بــه زبــان عربــی کــه
زبــان علمــی آن زمــان بــود ،ترجمــه شــدند و در
اختیــار دانشــمندان قــرار گرفتنــد .دارالحکمـهای
کــه مأمــون عباســی ایجــاد کــرده بــود ،در
ترجمــه متــون علمــی توجهــی ویــژه داشــت؛
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن ترجمههــا
بــا مخالفتهــای بســیاری نیــز مواجــه بــود و
برخــی از علمــا و دانشــمندان بــه دالیــل مذهبــی
یــا دیگــر دالیــل بــا ترجمــه و مطالعــه ایــن
متــون مخالــف بودنــد .در هــر صــورت بســیاری
از متــون علمــی و حتــی ادبــی و هنــری از دیگــر
زبانهــا بــرای دانشــمندان مســلمان ترجمــه
شــد .موضــوع کیفیــت ایــن ترجمههــا نیــز
بحــث دیگــری اســت؛ چنانکــه برخــی از ایــن
متــون ،چنانچــه مترجمــی قــوی داشــتند،
قابــل فهمتــر بودنــد و برخــی از متــون نیــز از
ایــن خصیصــه تهــی بودنــد .بــرای نمونــه ابوعلــی
ســینا در یکــی از یادداشــتهایش میگویــد:
مــن ترجمــه کتــاب مابعدالطبیعــه ارســطو را
چهــل بــار خوانــدم و نفهمیــدم .روزی در بــازار
میرفتــم و ترجمــه دیگــری از فارابــی را کــه از
همیــن کتــاب بــود یافتــم و بــا یــک بــار خوانــدن
بــر آن مســلط شــدم .بــه گفته اســتاد ســیدصالح
حســینی ایــن موضــوع ناشــی از ترجمــه دقیــق و
درســت فارابــی بــوده و اینکــه او بــه موضــوع
خــود مســلط بــوده اســت .دوره دیگــر ترجمــه
کــه در تاریــخ ایــران دارای اهمیــت اســت ،دوران
قاجــار و بهخصــوص دوره ناصرالدیــن شــاه قاجــار
اســت .سلســله قاجاریــه بــه واســطه ضعفهایــی
کــه در کشــورداری و اداره کشــور داشــتند و
بســیاری از قســمتهای ایــران در همیــن دوره از
ایــران جــدا شــد ،وجهــه خوبــی در بیــن خــواص
و عــوام نــدارد .امــا بایــد در نظــر داشــت کــه

در همیــن دوران بــا اینکــه بســیاری از علــوم
و هنرهــا در رکــود بودنــد ،ترجمــه آثــار علمــی
و ادبــی و تاریخــی ،بهخصــوص از زبانهــای
اروپایــی رواج بســیاری داشــت .در ایــن دوره
بســیاری از کتابهــای علمــی و ادبــی بــه
زبــان فارســی ترجمــه شــد کــه بایــد گفــت ای
بســا بســیاری از همیــن آثــار بودنــد کــه زمینــه
آشــنایی مــردم بــا فرهنــگ اروپــا را فراهــم کردند
و حتــی بعدهــا نیــز زمینــه انقــاب مشــروطه و
پیشــرفتهای دورههــای بعــد را بایــد مرهــون
همیــن ترجمههــا دانســت.
در دوران معاصــر نیــز ترجمــه آثــار علمــی و ادبی
نیــز طرفــداران بســیاری دارد و از طریــق ترجمــه،
مــا بــا بخــش مهمــی از علــم و دانــش و فرهنــگ
و ادب جهــان آشــناییم .برخــی از ادیبــان صرفــا
در حــوزه ترجمــه نامبــردار شــدهاند و برخــی در
کنــار کارهــای دیگــر علمــی خــود دســتی نیــز
بــر آتــش ترجمــه دارنــد .تاریــخ ترجمــه متــون
و انــواع آن و ســبکهای گوناگــون مترجمــان،
خــود میتوانــد زمینــه پژوهشــی درازدامــن
باشــد کــه فعــا از حوصلــه ایــن یادداشــت خــارج
اســت.
بــاری ترجمــه در قــرون دوم تــا پنجــم ،بــا
اینکــه بیشــتر بــر متــون علمــی از یونــان
باســتان متکــی بــود ،امــا بســیاری از متــون
علمــی و ادبــی ایــران پیــش از اســام نیــز کــه
بــه زبــان پهلــوی نوشــته شــده بــود ،در دســتور
کار مترجمــان بــود .بســیاری از آثــار بــه زبــان
پهلــوی در همیــن دوران بــه زبــان عربــی یــا
فارســی ترجمــه شــد .بــرای نمونــه «کلیلــه و
دمنــه» را کــه کتــاب بســیار مهمــی در تعلیــم
اصــول سیاســت بــود ،ابــن مقفــع از زبــان عربــی
بــه فارســی ترجمــه کــرد کــه امــروزه نیــز
موجــود اســت و همیــن کتــاب را بعدهــا نصراهلل
منشــی بــه فارســی ترجمــه کــرد .بســیاری از
داســتانهای تاریــخ ایــران باســتان نیــز از زبــان
پهلــوی بــه عربــی و ســپس فارســی ترجمــه
شــد و همیــن ترجمههــا ،زمینــه گــردآوری
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داســتانهای شــاهنامه بــه صــورت یــک کتــاب
مســتقل شــد .یکــی از داســتانهای مهمــی
کــه در همیــن دوران ،از زبــان پهلــوی بــه شــعر
فارســی برگردانــده شــد ،داســتان ویــس و رامین
ســروده فخرالدیــن اســعد گرگانی/کرکانی (نیمه
نخســت قــرن پنجــم) شــاعر دوران ســلجوقیان
اســت .داســتان ویــس و رامیــن ،بیــن هشــت تا
نــه هــزار بیــت دارد کــه در بحــر هــزج ســروده
شــده اســت .نظامــی گنجــوی منظومــه مشــهور
خــود یعنــی خســرو و شــیرین را بــا تاثیــر از
ایــن اثــر ســروده اســت .داســتان دربــاره عشــق
رامیــن و ویــس اســت .پادشــاهی بــه نــام موبــد
میخواهــد بــا دختــری بــه نــام ویــس ازدواج
کنــد ،امــا بــرادر پادشــاه بــه نــام رامیــن عاشــق
ویــس میشــود و ویــس هــم او را دوســت
دارد .پــس از فــراز و فرودهــای بســیار و اتفاقــات
بســیاری کــه بــرای ایــن دو میافتــد ،ســرانجام
ویــس و رامیــن بــا هــم ازدواج میکننــد.
پژوهشگــران داســتان ویــس و رامیــن را
مربــوط بــه دوران اشــکانیان دانســتهاند و گویــا
ایــن اثــر تــا قــرن پنجــم صرفــا بــه زبــان پهلــوی
در دســترس مــردم بــوده کــه البتــه بســیاری از
مــردم و حتــی دانشــمندان از خوانــدن آن عاجــز
بودهانــد .فخرالدیــن اســعد گرگانــی در آغــاز ایــن
منظومــه دربــاره نحــوه ترجمــه و اهمیــت ترجمه
و اینکــه اصــل داســتان بــه زبــان پهلــوی بــوده،
نــکات جالبــی را بیــان میکنــد:
 .1داســتان در اصفهــان بــه نظــم درآمــده:
فخرالدیــن اســعد گرگانــی در اصفهــان بــوده
کــه خواجــه ابوالفتــح از او میخواهــد تــا نــوروز
در آنجــا بمانــد .ســپس از او میخواهــد کــه
داســتان ویــس و رامیــن را بــه نظــم بکشــد:
مرا اندر صفاهان بود کاری
در آن کارم همی شد روزگاری
بماندم زین سبب اندر صفاهان
نرفتم در رکاب شاهشاهان
 .2داســتان ویــس و رامیــن مشــهور بــوده:
خواجــه ابوالفتــح از فخرالدیــن اســعد گرگانــی
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ابتــدا میپرســد ایــن داســتان چطــور داســتانی
اســت کــه مــردم همــه آن را دوســت دارنــد و
داســتانی مشــهور اســت:
مرا یک روز گفت آن قبله دین
چه گویی در حدیث ویس و رامین
که میگویند چیزی سخت نیکوست
درین کشور همه کس داردش دوست
 .3اصــل داســتان بــه زبــان پهلــوی بــوده:
گرگانــی میگویــد کــه اصــل ایــن داســتان بــه
زبــان پهلــوی اســت و هرکســی هــم ایــن زبــان را
بهدرســتی متوجــه نمیشــود:
ولیکن پهلوی باشد زبانش
نداند هر که برخواند بیانش
نه هر کس آن زبان نیکو بخواند
و گر خواند همی معنی نداند
 .4در زبــان پهلــوی شــعر نبــوده اســت:
شــاعر تاکیــد کــرده کــه زمانــی کــه ایــن اثــر بــه
زبــان پهلــوی نوشــته شــده ،شــعر بیــن مــردم
رواج نداشــته کــه ایــن اثــر جاودانــه شــود:
که آنگه شاعری پیشه نبوده است
حکیمی چابک اندیشه نبوده است
 .5معنــی مهــم اســت :شــاعر معتقــد اســت کــه
در ایــن داســتان معنــی اهمیــت بســیاری دارد:
مهان و زیرکان آن را بخوانند
بدان تا زان بسی معنی بدانند
 .6داســتان منســوخ :وقتــی فخرالدیــن
اســعد گرگانــی ایــن گــزارش را بــه خواجــه
ابوالفتــح میدهــد ،خواجــه از او میخواهــد
ایــن داســتان را بــه نظــم بکشــد؛ اگرچــه
واژگان آن منســوخ شــده و روزگار بســیاری از
آن گذشــته اســت:
کجا آن لفظها منسوخ گشته است
ز دوران روزگارش در گذشته است
گرگانــی نیــز میپذیــرد و ایــن داســتان را بــه
شــعر فارســی برمیگردانــد .شــاعر در مقدمــه
اثــر خــود تاکیــد دارد کــه ایــن اثــر را شــش
نفــر گردآوردهانــد و او ایــن اثــر را ترجمــه
کــرده و بــه شــعر برگردانــده اســت .

از کلونی مورچگان تا الگوریتم ژنتیک
مریم گودرزی

دنیــای اطــراف مــا پــر از پیچیدگیهــای
عجیــب و غریــب و گاهــی غیرقابــل فهــم
اســت .زندگــی گروهــی مورچههــا و زنبورهــا،
عملکــرد مغــز انســان ،عملکــرد سیســتم
ایمنــی بــدن انســان ،سیســتم اقتصــادی حاکــم
بــر جهــان و ...همــه جــزو پیچیدگیهایــی
هســتند کــه هــزاران ســوال بــی پاســخ را در
دل خــود جــای دادهانــد .رســیدن بــه پاســخ

ایــن ســواالت بیشــمار انگیــزهای شــده اســت
بــرای ایجــاد سلســله علومــی صددرصــد نوپــا
بــا نــام «علــوم سیســتمهای پیچیــده» .هــدف
ایــن علــوم تشــخیص ویژگیهــای مشــترک
و زیربنایــی در انــواع سیســتمهای پیچیــده
موجــود در طبیعــت و زندگــی انســان اســت.
پایهریــزی ایــن علــم از آنجایــی شــروع شــد
کــه دانشــمندان پــی بردنــد کــه برخــی از
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کتاب

گ
گ
«پیچید�» ثا� ن
مال� میچل
ن�یه به کتاب

پدیدههــا را در هیــچ رشــته واحــدی نمیتــوان
طبقهبنــدی کــرد .در ســال  1984بــرای
نخســتین بــار گروهــی  24نفــره از دانشــمندان
و ریاضیدانــان سراســر جهــان در صحــرای
بــزرگ ســانتافه واقــع در نیومکزیکــو بــا هــدف
بحــث و پژوهــش روی سیســتمهای پیچیــده
بــا رویکــردی میانرشــتهای ،گــرد هــم آمدنــد
و موسســه ســانتافه را بنیــان گذاشــتند و ایــن
شــد اولیــن قــدم پژوهشهــای گســترده روی
سیســتمهای پیچیــده .یکــی از اعضــای پــرکار
ایــن موسســه ،پروفســور مالنــی میچــل ،اســتاد
دانشــگاه ایالتــی پورتلنــد آمریــکا ،در کتــاب
نســبتا حجیــم خــود بــا عنــوان «پیچیدگــی»
تــاش کــرده تــا بــا زبانــی در حــد امــکان
ســاده ،ایــن علــم ،تاریخچــهاش ،هدفهایــش
و قدمهــای مثبتــش را تشــریح کنــد .ایــن
کتــاب در ســال  2010در آمریــکا برنــده جایــزه
«فــی بتــا کاپــا» شــده و همچنیــن از ســوی
ســایت آمــازون بــه عنــوان  10کتــاب برتــر
علمــی ســال  2009معرفــی شــده اســت .و در
ایــران بــا ترجمــه محمدصالــح ســعادتمند از
ســوی نشــر شــورآفرین منتشــر شــد.
کتــاب «پیچیدگــی» شــامل پنــج بخــش
و  19فصــل اســت کــه از تاریخچــه علــوم
سیســتمهای پیچیــده در فصــل اول شــروع
میشــود و بــا پیشبینــی آینــده آن در فصــل
نوزدهــم بــه پایــان میرســد .در ادامــه نگاهــی
کلــی و گــذرا بــه ایــن ســیر  19فصلــی کتــاب
میاندازیــم.

بخش اول :پیشزمینه و تاریخچه

مالنــی میچــل در فصــل اول از ایــن بخــش
بــا عنــوان «پیچیدگــی چیســت؟» بــه ارائــه
تاریخچــه کوتاهــی از علــوم پیچیدگــی
میپــردازد و تــاش میکنــد شــمایی کلــی
از ایــن رشــته از علــوم و تعاریفــی کــه میتــوان
بــا محدودیتهــای موجــود پیرامــون شــناخت
آن ارائــه داد ،بــه دســتدهــد .و ســپس در
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طــول فصــول دو تــا پنــج موضوعــات بنیــادی
مطرحشــده در علــوم پیچیدگــی را شــرح
میدهــد .در فصــل ششــم بــا عنــوان «ژنتیــک
بــه زبــان ســاده» بحثــی مفصــل دربــاره ژنتیک
مطــرح میشــود .در ایــن فصــل نویســنده تــا
آنجــا کــه توانســته ،مبحــث مهــم ژنتیــک را به
زبــان ســاده خالصــه کــرده و بــا طــرح مباحــث
اصلــی ایــن موضــوع مثــل ســاختمان و کارکــرد
دیاناِی ،کارکــرد و نقــش کروموزومهــا
و عملکــرد ژنهــا ایــن مبحــث را بــرای
خواننــده ناآشــنا تشــریح کــرده .وجــه مشــترک
فصلهــای ایــن بخــش ایــن اســت کــه در
همــه ایــن فصــول اطالعــات کلــی و اولی ـهای
ارائــه میشــود کــه در بخشهــا و فصلهــای
بعــدی مکــررا مــورد ارجــاع قــرار میگیرنــد و
بــه آنهــا نیــاز اســت و در ایــن بخــش چنــدان
صحبتــی از علــوم پیچیدگــی نمیشــود ،مگــر
در فصــل پایانــی .در فصــل هفتــم بحــث مهــم
تعریــف و ســنجش پیچیدگــی مطــرح میشــود.
در ایــن فصــل نویســنده شــرح میدهــد کــه
دادن تعریفــی مشــخص از پیچیدگــی کار
دشــوار و حتــی غیرممکنــی اســت ،زیــرا مــا
هنــوز بــا علــم واحــدی در ایــن زمینــه روبـهرو
نیســتیم ،بلکــه مجموعـهای از علــوم پیچیدگــی
وجــود دارد بــا تعاریــف مختلــف و متفــاوت.
امــا نویســنده تاکیــد میکنــد ایــن مشــکل
منحصــر بــه ایــن حیطــه علمــی نیســت ،بلکــه
در علــوم دیگــر هــم بــه کــرات دیــده میشــود.
یکــی دیگــر از مشــکالت علــوم پیچیدگــی عدم
توافــق بــر ســر معیــار ســنجش پیچیدگــی
اســت .بــرای نمونــه برخــی معتقدنــد تعــداد
ژنهــا میتوانــد میــزان پیچیدگــی موجــودات
زنــده را مشــخص کنــد ،درحالیکــه مثــا
تعــداد ژنهــای درخــت خــردل بــا تعــداد
ژنهــای انســان برابــر اســت ،درحالیکــه همــه
میداننــد انســان بســیار پیچیدهتــر از درخــت
خــردل اســت .در پایــان ایــن فصــل نویســنده
بعــد از بررســی نظــرات مختلــف دربــاره

ســنجش پیچیدگــی بــه ایــن نتیجــه میرســد
کــه پیچیدگــی ابعــاد تعاملــی بســیاری دارد
کــه «بــا یــک مقیــاس ســنجش یگانــه قابــل
دســتیابی نیســت».

بخش دوم :حیات و تکامل در
کامپیوترها

در ایــن فصــل و همچنیــن در ســه فصــل
آتــی پروفســور میچــل نشــان میدهــد کــه
چگونــه چهــار حــوزه اصلــی شــرح دادهشــده
در بخــش اول در علــوم پیچیدگــی بــا هــم
تلفیــق میشــوند .بــرای نمونــه بــه صــورت
خــاص در بخــش دوم توصیــف میکنــد
کــه چگونــه حیــات و تکامــل میتوانــد در
کامپیوترهــا بــا هــم تلفیــق شــوند .ایــن بخــش
دو فصــل دارد کــه در فصــل اول ایــن ســوال
مطــرح میشــود« :برنامههــای کامپیوتــری
خودتکثیــر حیــات چیســت؟» و در فصــل
دوم بــه« الگوریتمهــای ژنتیــک» پرداختــه
میشــود .ایــن دو بخــش بــه صــورت کلــی بــه
تالشهــای دانشــمندانی مربــوط میشــود کــه
در پــی طراحــی و دسـتیابی بــه کامپیوترهــا و
رباتهایــی بــوده و هســتند کــه دارای قــدرت
خودتکثیــری باشــند .خودتکثیــری کامپیوترهــا
از ســویی ترســناک اســت و از ســویی هــم
جهشــی بــزرگ در الگوریتــم اســت .در ایــن
زمینــه یکــی از مهمتریــن مباحــث علــم
کامپیوتــر مبحــث الگوریتــم ژنتیــک اســت.
درواقــع الگوریتمهــای ژنتیــک از رونــد
طبیعــی حاکــم بــر تولیــد مثــل الگــو گرفتــه
اســت و بســیار تحــت تاثیــر اصــول انطبــاق
طبیعــی دارویــن بــرای یافتــن فرمــول بهینــه
اســت .ایــن الگوریتــم اولیــن بــار در دهــه
 70میــادی توســط جــان هلنــد ارائــه شــد.
در هــوش مصنوعــی الگوریتــم ژنتیــک یــک
تکنیــک برنامهنویســی اســت کــه از تکامــل
ژنتیکــی بهعنــوان یــک الگــوی حــل مســئله
اســتفاده میشــود.

بخش سوم :شواهد بیشرتی بر رایانش

«رایانــش» کــه در بخــش اول کتــاب بــه
صــورت مفصــل مطــرح و شــرح داده شــده
اســت ،درواقــع یــک اصطــاح ریاضــی اســت
و بــه معنــی انجــام محاســبات ریاضیــات
اســت .در گذشــته ایــن اصطــاح بــرای
انجــام محاســبات توســط انســان بــه کار بــرده
میشــده ،ولــی امــروزه اکثــر مــردم آن را
اصطالحــی کامپیوتــری میداننــد .بخــش
ســوم بــه شــرح شــواهدی دربــاره وجــود
رایانــش در طبیعــت
و مقایســه آن بــا
«رایانش» که در
رایانــش کامپیوترهــا
بخش اول کتاب
ایــن
میپــردازد.
به صورت مفصل
بخــش دارای پنــج
مطرح و شرح داده
فصــل اســت :فصــل
شده است ،درواقع
دهــم بــا عنــوان
«آتاماتــای ســلولی ،یک اصطالح ریاضی
است و به معنی
حیــات و عالــم»،
انجام محاسبات
فصــل یازدهــم بــا
ریاضیات است.
عنــوان «رایانــش
در گذشته این
کــردن بــا ذرات»،
فصــل دوازدهــم بــا اصطالح برای انجام
محاسبات توسط
عنــوان «پــردازش
انسان به کار برده
در
اطالعــات
میشده ،ولی
ســلولهای زنــده»،
امروزه اکثر مردم
فصــل ســیزدهم بــا
آن را اصطالحی
عنــوان « چگونگــی
کامپیوتری
تشــبیه کــردن (بــا
میدانند.
اینکــه
فــرض
شــما یــک کامپیوتــر
هســتید)» ،فصــل چهاردهــم بــا عنــوان
«چشــماندازهای مدلســازی کامپیوتــری».
در همــه ایــن فصلهــا نویســنده بــه
دنبــال یافتــن شــباهتهای کارکــردی در
سیســتمهای پیچیــده اســت .او تــاش کــرده
نشــان دهــد کــه تــا چــه انــدازه یــک کولونــی
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از مورچــگان شــبیه مغــز انســان و همچنیــن
شــبیه بــه یــک کامپیوتــر کار میکنــد.
مخصوصــا از لحــاظ شــکل پــردازش اطالعــات
و رایانــش ایــن سیســتمها بــا یکدیگــر
مقایســه شــدهاند .بــرای نمونــه در ایــن
فصــل کارکــرد ســلولهای سیســتم ایمنــی
و چگونگــی مبــارزه ایــن سیســتم بــا عوامــل
بیمــاریزا و همچنیــن چگونگــی حملــه
ســلولهای بیماریهایــی مثــل اچآیوی
و ســرطان بــه ایــن سیســتم تشــریح شــده
کــه در جــای خــود جــذاب و خواندنــی اســت.
در فصــل پایانــی ایــن بخــش نشــان داده
میشــود کــه بــر پایــه همیــن شــباهتهای
سیســتماتیک چطــور مدلســازیهای
کامپیوتــری انجــام میشــود و در همیــن
راســتا یکــی از مدلســازیهای بســیار جالــب
بــا عنــوان «مدلســازی تکامــل همــکاری» در
ایــن فصــل شــرح داده شــده .ایــن مدلســازی
بــر اســاس نظریــه معمــای زندانــی ارائــه
شــده کــه نظریـهای اجتماعــی و روانشناســی
اســت .در پایــان ایــن بخــش نویســنده
چشــماندازی از مدلســازی کامپیوتــری
ارائــه میدهــد و بــه ایــن مســئله میپــردازد
کــه اصــوال مدلســازیهای کامپیوتــری
کــه معمــوال بــر پایــه واقعیتهــای طبیعــی،
اجتماعــی و روانشناســی انجــام میشــوند،
تــا چــه میــزان میتواننــد مفیــد و کارآمــد
باشــند .درواقــع ایــن مدلهــا کمــک
میکننــد تــا سیســتمهای بســیار پیچیــده
و غیرقابــل فهــم راحتتــر قابــل تحلیــل و
پژوهــش باشــند .از طرفــی هــم تفکــر دربــاره
سیســتمهای پیچیــده کمــک میکنــد تــا
مدلســازیهای کامپیوتــری مفیدتــر و
هدفمندتــر انجــام شــود.

بخش چهارم :تفکر شبکهای

ایــن بخــش بــا تعریــف و تشــریح علــم شــبکه
در فصــل اول شــروع میشــود .شــبکه
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چیــزی اســت کــه در تمــام شــئونات زندگــی
انســانها از کارکــرد ســلولهای مغــزی او
گرفتــه تــا دستســاختههای او و حتــی
زندگــی اجتماعــی او بــا الگوهــای مختلــف
دیــده میشــود .هــر کســی میتوانــد
بهراحتــی الگــوی شــبکهای روابــط دوســتانه،
کاری و خانوادگــی خــود را ترســیم کنــد.
همیــن مســئله بــه صــورت پیشــرفتهتر در
علــوم مختلــف مثــل علــم برنامهنویســی
کامپیوتــر نیــز دیــده میشــود .در فصــل
شــانزدهم بــا عنــوان «اســتفاده از علــم شــبکه
بــرای شــبکههای دنیــای واقعــی» نویســنده
بــه تشــریح نمونههایــی از شــبکههای دنیــای
واقعــی مثــل مغــز انســان میپــردازد .میچــل
معتقــد اســت مغــز انســان دقیقــا شــبیه یــک
جهــان کوچــک بــا روابــط شــبکهای گســترده
اســت .ایــن مدلهــای شــبکهای را در مغــز
حیواناتــی همچــون گربــه و ســگ نیــز
میتــوان پیــدا کــرد .از دیگــر شــبکههای
مهــم طبیعــی نویســنده بــه شــبکه ژنتیکــی
اشــاره کــرده و نشــان داده چطــور ژنهــا
در شــبکههای سازماندهیشــده کار
میکننــد .در فصــل بعــدی ایــن بخــش
یعنــی فصــل هفدهــم کتــاب بــا عنــوان راز
مقیاسگــذاری ،دربــاره مقیاسگــذاری در
شــبکههای متابولیســمی صحبــت میشــود
و اینکــه در یــک شــبکه متابولیســتی چطــور
بــا تغییــر یــک ویژگــی بقیــه ویژگیهــا
تغییــر میکننــد .ایــن مبحــث مفصــل و
کمــی پیچیــده در علــم زیستشناســی
اهمیــت بســیاری دارد و بــه گفتــه نویســنده:
«بــه صــورت بالقــوه تــا ایــن انــدازه بــرای
زیستشناســی مهــم اســت کــه تالشهــای
نیوتــن در فیزیــک مهــم هســتند ».در
ادامــه ایــن فصــل نویســنده بــه نظــرات
موافــق و مخالــف نظریــه مقیاسگــذاری
متابولیســمی میپــردازد .فصــل هجدهــم
کتــاب بــه مبحــث تکامــل بازگشــته کــه در

بخــش اول کتــاب تــا حــدودی دربــاره آن
صحبــت شــده .امــا اینبــار نویســنده بــه
صــورت تخصصیتــر دربــاره ایــن مســئله
صحبــت میکنــد کــه اکتشــافات اخیــر
ژنتیــک و دینامیــک چــه کمکــی بــه تکامــل
سیســتمهای پیچیــده کــرده اســت .در ایــن
فصــل ســواالتی قدیمــی امــا هنــوز پاســخ
دادهنشــده مطــرح شــدهاند ،مثــل اینکــه
آیــا تکامــل منجــر بــه پیچیدگــی میشــود؟
یــا چطــور پیچیدگــی در زیستشناســی
مشــخص یــا ســنجیده میشــود؟ در ادامــه
ایــن فصــل بــاز هــم نویســنده بــه ژنتیــک
میپــردازد و نشــان میدهــد کــه ژنتیــک
تــا چــه انــدازه پیچیــده اســت.

بخش پنجم :نتیجهگیری

ایــن بخــش بــه جمعبنــدی مباحــث
مطرحشــده در کتــاب اختصــاص داده شــده
و فقــط یــک فصــل دارد؛ فصــل نوزدهــم
کتــاب بــا عنــوان «گذشــته و آینــده علــوم
پیچیدگــی» .نویســنده در ایــن فصــل نخســت
بــه ریشــههای تحقیقــات در سیســتمهای
پیچیــده پرداختــه .تحقیــق روی اصــول
مشــترک حاکــم بــر سیســتمهای پیچیــده
تاریــخ طوالنــی دارد و از دیربــاز فیزیکدانــان
بســیاری در ایــن زمینــه تحقیــق و پژوهــش
کردهانــد ،امــا اوج آن مربــوط بــه ســالهای
پــس از اختــراع کامپیوتــر بــوده و دلیــل آن
هــم رواج ایــن ســوال در بیــن دانشــمندان
بــوده کــه آیــا بیــن کامپیوتــر و ارگانیسـمهای
زنــده شــباهتهای زیــادی وجــود دارد؟
در ادامــه نویســنده بــا اشــاره بــه تنــوع و
گســتردگی موضوعــات تحــت پوشــش علــوم
پیچیدگــی از میــان انبــوه ســواالتی کــه در
ایــن زمینــه وجــود دارد ،پنــج ســوال را مطرح
میکنــد کــه اکثــر دانشــمندان ایــن حــوزه
روی آنهــا اتفــاق نظــر دارنــد و بــه نوعــی
میتوانــد چهارچوبهــای مشــخصتری

بــرای علــوم پیچیدگــی مشــخص کنــد.
پروفســور میچــل در بخــش پایانــی ایــن
فصــل بــه صــورت اجمالــی آینــده پیــش
روی علــوم پیچیدگــی را بررســی میکنــد
و معتقــد اســت علــوم پیچیدگــی در ابتــدای
راه خــودش اســت ،ولــی از آنجــا کــه اهــداف
ایــن علــوم بســیار بلندپروازانــه اســت ،کار
کــردن در ایــن حــوزه بســیار مهیــج اســت و
جملــه آخــر کتــاب ایــن اســت« :خواننــدگان،
انتظــار روزی را دارم کــه بتوانیــم بــا هــم آن
قلمروهــای جدیــد پیچیدگــی را ســیاحت
کنیــم».

سخن پایانی

مبحــث «علــوم پیچیــده» مبحثــی گســترده
و پیچیــده اســت و واقعــا گنجانــدن آن در
یــک کتــاب کار دشــواری اســت .همیــن
دشــواری و پیچیدگــی باعــث شــده ایــن
کتــاب از نظــر حجمــی و همینطــور
محتوایــی کمــی ســنگین باشــد .ولــی بــه
دلیــل جذابیــت موضــوع و ملمــوس بــودن
شــواهد و نمونههــای آوردهشــده ،ایــن کتــاب
در نــوع خــود میتوانــد خواننــده عــام را هــم
قانــع و راضــی کنــد ،هرچنــد بــرای خواننــده
حرفــهای کــه بــا متــون علمــی گوناگــون
فیزیکــی ،زیستشناســی و ریاضیــات مانــوس
اســت ،صــد البتــه مفیدتــر خواهــد بــود .بــا
همــه تالشــی کــه مالنــی میچــل انجــام داده
کــه خواننــده معمولــی را فــراری ندهــد و
زبانــش ســاده باشــد و قــدم بــه قــدم خواننــده
را وارد مبحــث کنــد ،ولــی بازهــم گاهــی پیش
میآیــد کــه مطلــب دشــوارفهم میشــود،
ماننــد فصــل الگوریتمهــای ژنتیکــی کــه
یکــی از دشــوارترین بخشهــای کتــاب اســت.
بــا همــه ایــن اوصــاف کتــاب پیچیدگــی برای
همــه طیفهــای مخاطــب نوشــته شــده
و بــرای هرکســی در ســطح خــودش نــکات
جالــب و آموزنــدهای دارد .
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ا�اد کرد
چگونه ب�ززندهسازی یک فضای ش�ری صدها شغل ی ج
و میلیونها دالر درآمد آفرید

دهکده المپیک سیدنی
سیدشهاب میرفتاح

در ســال  1993شــهر ســیدنی بــرای میزبانــی
بازیهــای المپیــک انتخــاب شــد .از همــان
روز اول مســئوالن برگــزاری بازیهــای
المپیــک و مســئوالن شــهر ســیدنی در پــی
زمینــی مناســب بــرای شــروع ســاخت
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دهکــده المپیــک بودنــد .هــوم بــوش بــی
در  12کیلومتــری غــرب شــهر ســیدنی قــرار
داشــت کــه در آن موقــع منطق ـهای جنگلــی
از علفزارهــای تاالبــی بــود .در گذشــته
ایــن ســایت محــل اســتخراج خــاک رس و

معماری

مــدت مدیــدی کشــتارگاه شــهر ســیدنی
بــود ،ولــی در دهــه  60میــادی ایــن منطقــه
رو بــه ویرانــی گذاشــت و از همــان زمانهــا
محلــی شــد بــرای دفــن زبالههــای شــهر
ســیدنی و تــا حــدود  20ســال محلــی بــود

متروکــه و بســیار آلــوده و در کنــار آن تاالبــی
قــرار داشــت کــه بــه دلیــل شــیرابه زبالههــا
زیبایــی خــود را از دســت داده بــود.
مســئوالن برگــزاری المپیــک ســیدنی بــه
فکــر منطقــه هــوم بــوش بــی افتادنــد و
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تصمیــم گرفتنــد از ایــن منطقــه متروکــه
محیطــی بســازند کــه برازنــده کشــور
اســترالیا و بازیهــای المپیــک و همچنیــن
نمــاد پیشــرفت و تکنولــوژی کشــور اســترالیا
باشــد .اینکــه ایــن مســیر کــه منطقــهای
متروکــه بــود ،بــرای بازیهــای المپیــک
آمــاده شــود ،بســیار ســخت و در نــگاه اول
امکانپذیــر نبــود ،ولــی مهندســان اســترالیایی
بــا تــاش و اســتفاده از تجــارب جهانــی در
ایــن زمینــه توانســتند ایــن پــروژه را بــه یکــی
از باززندهســازیهای مهــم زمینهــای
متروکــه بــدل کننــد.
طــرح جامــع پــروژه توســط شــرکت هارگریوز
در ســال  1996بــا
خاک ساختارمند ســه بخــش ســرخ،
ترکیبی است ســبز و آبــی ارائــه
از سنگهای شــد .طــرح ســرخ
یکاندازه که روی در مرکــز دهکــده
هم قرار گرفتهاند و در نظــر گرفتــه شــد
شکاف سنگها را کــه مربــوط بــه
با مخلوط خاک پر محوطــه عمومــی و
کردهاند و درنتیجه میــدان اصلــی دهکــده
حالتی بالشتکی المپیــک بــود ،در
بین خاک و سنگها اطــراف میــدان 19
به وجود میآید و ســاختمان بــرای
فضایی مناسب برای اســکان و خدمــات
هوا و رشد گیاه به در نظــر گرفتــه شــد.
وجود میآورد .طــرح ســبز بــه منظــر
گیاهــی اختصــاص
داده شــد کــه از
داخــل هســته مرکــزی شــروع و بــه همــراه
ردیفــی از درختهــای انجیــری امتــداد پیــدا
میکــرد و بــه پارکهــای اطــراف متصــل
میشــد و درنهایــت طــرح ســوم موســوم
بــه طــرح آبــی کــه بــا اســتفاده از آب و از
باالتریــن نقطــه میــدان شــروع میشــد و
محوطــهای را بــرای تجمعهــای عمومــی
فراهــم میکــرد و ســرانجام ســایت را بــه
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تــاالب پاییــن میــدان متصــل میکــرد .ایــن
طــرح شــگفتانگیز از شــرکت هارگریــوز
پذیرفتــه شــد و مهندســان تنهــا چهــار
ســال زمــان داشــتند تــا مجموعــهای
را بــا ایــن وســعت بســازند و همزمــان
مشــکالت قبلــی ســایت هــوم بــوش بــی را
برطرف کنند.
در ایــن راســتا یکــی از اقدامــات مناســب
مهندســان پــروژه اســتفاده از خــاک
ســاختارمند در محوطــه درختــان انجیــری
اســت .در طــرح ســبز نیــار بــود کــه
درختهــا در شــرایطی مناســب و در خاکــی
مرغــوب کاشــته شــوند تــا بــه حداکثــر رشــد
خــود برســند و همچنیــن ریشــههای
داخــل خــاک بــه کفســازی محوطــه
آســیبی نرســانند .مهندســان بــا برداشــتن
الیههایــی از خــاک محوطــه متوجــه شــدند
کــه در عمــق نســبتا کمــی از ســطح ،بســتری
ســنگی وجــود دارد ،کــه ایــن بســتر ســنگی
عاملــی مخــرب در جهــت رشــد گیــاه خواهــد
بــود ،زیــرا ریش ـههای گیــاه فضــای مناســب
بــرای رشــد نــدارد .در همــان زمانــی گروهــی
در آمریــکا روی خاکــی کار میکردنــد کــه
بــرای چنیــن موقعیتهایــی بســیار مناســب
بــود ،ولــی فقــط در تحقیقــات آزمایشــگاهی
از آن اســتفاده شــده بــود .محققــان
آمریکایــی توانســتند اولیــن پــروژه خــود را
پیــدا کننــد تــا بتواننــد نتیجــه تحقیقــات
خــود را ببیننــد و بــا مهندســان پــروژه
دهکــده المپیــک در ایــن پــروژه همــراه
شدند.
خــاک ســاختارمند ترکیبی اســت از ســنگهای
یکانــدازه کــه روی هــم قــرار گرفتهانــد و
شــکاف ســنگها را بــا مخلــوط خــاک پــر
کردهانــد و درنتیجــه حالتــی بالشــتکی بیــن
خــاک و ســنگها بــه وجــود میآیــد و فضایــی
مناســب بــرای هــوا و رشــد گیــاه بــه وجــود
م ـیآورد .خــاک ســاختارمند طــوری طراحــی

شــده اســت کــه آبو هــوا بهراحتــی در آن
نفــوذ میکنــد و مــواد مغــذی را بــه ریشــه
گیــاه میرســاند و نیــز باعــث رشــد حداکثــری
گیــاه و ریشــه در فضــای مابیــن خــود میشــود.
وجــود خــاک فشــرده و ســنگی در عمــق کــم
از محوطــه باعــث انباشــتی از آب در منطقــه
میشــد و بــه همیــن دلیــل نیــاز بــود محوطــه
زهکشــی مناســبی داشــته باشــد تــا از فعــل و
انفعــاالت مخــرب انباشــت آب و آبگرفتگــی
جلوگیــری کنــد.
یکــی دیگــر از اقدامــات مناســب ایــن پــروژه
اســتفاده از کفپوشهایــی اســت کــه
خودشــان زهکشــی دارنــد .در طــرح ســرخ در
میــدان اصلــی ،فضایــی بــرای تجمــع در نظــر
گرفتــه شــده بــود کــه بــه وســیله برجهــای
ذکرشــده در اطــراف ،ســایه مناســبی بــر کل
میــدان پهــن میشــود .در کــف ایــن محوطــه
بــرای اینکــه ســطح محوطــه مناســب و در

هیــچ قســمتی تجمــع آب نباشــد ،بــرای رفــاه
حــال بازدیدکننــدگان از کفپــــــــوشهای
ذکرشـــده اســـــتفاده کــــــردند و ســطحی
مناســـــب بــــــرای پیــــــــــادهرویها و
تجمعهــا در اختیــار کاربــران قــرار دادنــد،
ولــی بعــد از چنــد ســال متوجــه شــدند کــه
کفپوشهــا نیــاز بــه حفــظ و نگــهداری
ســخت بــا هزینــه بــاال دارنــد و بایــد هــر پنــج
ســال بــا دســتگاههای مکنــده کفپوشهــا
را نوســازی کــرد.
ایــن مجموعــه بعــد از ســال  2000کــه
بازیهــای المپیــک را میزبانــی کــرد ،تبدیــل
بــه مجموعــهای بــرای اســتفاده عمــوم شــد
و درهایــش را بــه روی مــردم ســیدنی و
گردشــگران بــاز کــرد .ایــن فضــای متــروک
و متعفــن بــا باززندهســازی توانســت صدهــا
شــغل ایجــاد کنــد و میلیونهــا دالر درآمــد
بــرای یــک کشــور بــه ارمغــان بیــاورد .
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چطور یمشود شکست را دور زد
موفقیت

معجزه تعادل
الهه فخریان

آیا امکان دارد شرکتی را راه بیندازید و با موفقیت آن را مدیریت کنید و همزمان آن را دوباره به
ت هانس ،استراتژیست کسبوکار ،نشانه داشتن یک شرکت عالی این
وجود بیاورید؟ از نظر کنا 
است که شما بعد از موفق شدن بتوانید توانایی نوآوری داشته باشید .او در یک سخنرانی تد به شما
میگوید که دو دلیل مهم شکست اغلب شرکتها چیست و چطور میشود این خطر را دور زد؟
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شــرکتها بــه دو دلیــل شکســت میخورنــد؛
بیشترشــان یــا درگیــر کارهــای تکراری هســتند،
یــا فقــط و فقــط دســت بــه کارهــای تــازه
میزننــد .بــه نظــر مــن راهحــل واقعــی و حقیقــی
بــرای رشــد کیفــی یــک شــرکت ایــن اســت
کــه بتوانیــم تعادلــی بیــن ایــن دو پیــدا کنیــم:
جسـتوجو و کاوشگــری و رســیدن بــه ســود و
بهرهبــرداری .هــر دو اینهــا بــرای رســیدن بــه
رشــد کیفــی الزم اســت ،امــا اگــر ایــن تعــادل به
هــم بخــورد ،مقــدار زیــادی از یــک چیــز خــوب
خواهیــم داشــت .ســن و ســال مــن در حــدی
هســت کــه بتوانــم شــرکت فاســیت را بــه یــاد
بیــاورم .آنهــا شــرکت خارقالعــادهای داشــتند
کــه در عمــق جنگلهــای ســوئد ایجــاد شــده
بــود و بهتریــن ماشــین حســابهای مکانیکــی
دنیــا را میســاخت کــه همــه در سراســر جهــان
از آن اســتفاده میکردنــد .وقتــی ســروکله
ماشــینحســابهای الکترونیکــی پیــدا شــد،
چــه اتفاقــی بــرای فاســیت افتــاد؟ آنهــا دقیقــا
همــان کار همیشگیشــان را انجــام دادنــد و و
ظــرف شــش مــاه از زمانــی کــه حداکثــر درآمــد
را داشــتند ،کارشــان تمــام شــد و ورشکســته
شــدند.
از نظــر مــن بخــش خنــدهدار ماجــرای شــرکت
فاســیت ایــن اســت کــه مهندســان ایــن شــرکت
ن حســابهای کوچــک و ارزانقیمــت
ماشــی 
ســاخت ژاپــن را میخریدنــد تــا مطمئــن شــوند
ن حســابهای خودشــان درســت
کــه ماشــی 
کار میکننــد .فاســیت روی بحــث ســودآوری و
بهرهبــرداری خیلــی کار کــرده بــود ،امــا زمانــی
هســت کــه کــه ایــن جســتوجوها بیــش
از انــدازه اســت .چنــد ســال قبــل مــن بــا یــک
شــرکت زیســتفناوری اروپایــی بــه نــام اونکــو
ســرچ کار میکــردم .آنهــا نرمافزارهایــی
تولیــد میکردنــد کــه ضمانــت مـیداد میتوانــد
بعضــی از انــواع ســرطان خــون را تشــخیص
بدهــد و حتــی درمــان کنــد .آنهــا هــر روز
دنبــال ایــن بودنــد کــه یــک چیــز جدیــد اختراع

کننــد .شــرکت اونکــو ســرچ بســیار نــوآور بــود و
کســانی کــه در آن شــرکت کار میکردنــد ،مــدام
بــه خودشــان میگفتنــد« :فقــط وقتــی کــه
توانســتیم درســت انجامــش بدهیــم ».یــا «مــا
فقــط دنبــال یــک محصــول کامــا بینقــص
هســتیم ».غمانگیــز اســت ،امــا محصــوالت
آنهــا قبــل از اینکــه کامــا بــدون عیــب
باشــد ،یــا حتــی خیلــی خــوب باشــد ،از رده
خــارج شــد .شــرکت انکــو ســرچ بیــش از حــد
بــه دنبــال جسـتوجو و کاوشگــری بــود .اولیــن
بــار حــدود  15ســال پیــش دربــاره جس ـتوجو
و ســودآوری مطالبــی بــه گوشــم خــورد .در آن
زمــان بهعنــوان پژوهشگــر مهمــان در دانشــگاه
اســتنفورد مشــغول بــه کار بــودم .ایــن نظریــه
توســط جیــم مــارچ پایهگــذاری شــده بــود
ی بــودن ایــن
و قــدرت آن بــرای مــن در علمــ 
نظریــه بــود .کاوش یعنــی جســتوجو بــرای
پیــدا کــردن چیزهــای جدیــد ،یعنــی اکتشــاف
دربــاره محصــول جدیــد ،دربــاره نوآوریهــای
جدیــد و ...کاوش دربــاره تغییــر مرزهاســت و
قهرمانــان مــا همیشــه کســانی بودنــد کــه بــه
دنبــال کاوشگــری رفتنــد .کســانی ماننــد مــادام
کــوری ،پیکاســو ،نیــل آرمســترانگ ،ســر ادمونــد
هیــاری و ...مــن در نــروژ بــه دنیــا آمــدهام و در
آنجــا همــه قهرمانــان مــا آدمهــای کاوشگــری
هســتند کــه اتفاقــا اســتحقاقش را هــم دارنــد.
همــه مــا میدانیــم کــه جس ـتوجو و اکتشــاف
کار پرمخاطــرهای اســت و مــا نمیتوانیــم از
قبــل نتیجــه کار را بدانیــم و نمیدانیــم کــه آیــا
میتوانیــم آن چیــزی را کــه میخواهیــم ،پیــدا
کنیــم یــا نــه .و خالصــه میدانیــم کــه خطــرات
کاوشگــری زیــاد اســت .ســودآوردی درســت
نقطــه مقابــل کاوشگــری قــرار دارد .ســودآوردی
و بهرهبــرداری یعنــی بتوانیــم از دانشــی کــه در
اختیــار داریــم ،اســتفاده کنیــم تــا آنچــه را کــه
خــوب اســت ،تبدیــل بــه چیــز بهتــری بکنیــم،
یعنــی کاری کنیــم کــه قطارهــا درســت ســر
ســاعت حرکــت کننــد ،یــا اینکــه محصــوالت
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خوبمــان را بــا قیمــت ارزانتــر و ســریعتر از
قبــل بفروشــیم .ســودآوردی و بهرهبــرداری در
کوتاهمــدت خطرنــاک نیســت ،امــا اگــر فقــط
دنبــال رســیدن بــه ســود باشــید ،ایــن مســئله
در بلندمــدت خطرنــاک خواهــد بــود .بــه نظــرم
همــه مــا گروههــای موســیقی پاپــی را بهخاطــر
میآوریــم کــه آنقــدر همــان آهنگهــای
تکــراری را پشــت ســر هــم خواندنــد کــه باالخره
بــه شــکل تاسـفباری از رده خــارج شــدند .ایــن
همــان خطــر ســودآوری اســت کــه از آن حــرف
میزنــم.
پــس از منظــر بلندمــدت دنبــال جســتوجو و
کاوش هســتیم و از دیــدگاه کوتاهمــدت بــه دنبال
ســودآوری .بچههــای کمسنوســال همــه روز
مشــغول جســتوجو و کاوش هســتند .هــر روز
بــه دنبــال یــک کشــف تــازه هســتند .امــا مــا
وقتــی بزرگتــر میشــویم ،کمتــر دنبــال
کاوش میرویــم ،چــون در ایــن زمــان دانــش
بیشــتری در اختیــار داریــم کــه میتوانیــم از
آن بهرهبــرداری کنیــم .ایــن مســئله در مــورد
شــرکتها هــم صــدق میکنــد .و البتــه ایــن
مســئله نگرانــی بزرگــی بــرای مدیــران عامــل
شــرکتهای مختلــف محســوب میشــود و
خیلــی وقتهــا میشــنوم کــه آنهــا ایــن
مشــکل را بــه شــکلهای مختلــف بیــان
میکننــد .مثــا میگوینــد چطــور میتوانــم
هــم یکســری نــوآوری در شــرکت انجــام بدهــم
و هــم بــه شــکل موثری مدیریــت کنم ،یــا از کجا
مطمئــن باشــم شــرکتم قبــل از اینکــه در خطــر
بیفتــد ،یــا از رده خــارج شــود ،میتوانــد تغییــر
پیــدا کنــد .اینکــه شــما بتوانیــد یکــی از ایــن
کارهــا را بهخوبــی انجــام دهیــد ،ســخت اســت
و انجــام دادن هــر دوشــان یعنــی پیــش بــردن
جس ـتوجو و کاوشگــری در کنــار بهرهبــرداری
و ســودآوری ،یــک هنــر اســت .نتیجـهای کــه مــا
بــه آن رســیدیم ،ایــن اســت کــه حــدود دو درصد
از شــرکتها و ســازمانها میتواننــد بــه شــکل
موثــری هــر دو اینهــا را بــه صــورت مــوازی بــا
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هــم جلــو ببرنــد ،امــا وقتــی موفــق میشــوند ،به
نتیجــه چشــمگیری میرســند .در ایــن زمینــه
نمونههــای بســیار خوبــی هــم وجــود دارد .مثــا
نســتله کــه نسپرســو را ایجــاد کــرد ،یــا لگــو کــه
وارد حــوزه تولیــد فیلمهــای انیمیشــنی شــد .یــا
تویوتــا کــه مــدل هیبریــدی را وارد بــازار کــرد و...
مثالهــای زیــادی در ایــن زمینــه وجــود دارد
کــه مزیتهــای زیــادی هــم دارنــد .امــا چــرا
برقــراری چنیــن تعادلــی مشــکل اســت؟ از نظــر
مــن ایــن کار مشــکل اســت ،زیــرا در ایــن مســیر
دامهــای زیــادی وجــود دارد کــه باعــث میشــود
در جایــی کــه هســتیم ،متوقــف شــویم .در ادامــه
میخواهــم در مــورد دو نمونــه از ایــن تلههــا
صحبــت کنــم کــه بســیار مهمانــد .پــس اجــازه
بدهیــد در مــورد تلــه جسـتوجوی همیشــگی با
هــم حــرف بزنیــم .شــما چیــز جدیدی را کشــف
میکنیــد ،امــا حوصلــه یــا تــوان ایســتادگی
بــرای رســیدن بــه آن و راهانــدازی آن را نداریــد.
بنابرایــن بــه جــای اینکــه آن را ادامــه بدهیــد،
چیــز جدیــدی درســت میکنیــد .امــا ایــن اتفاق
بــار دیگــر تکــرار میشــود و بــه ایــن ترتیــب در
یــک چرخــه معیــوب از خلــق فکرهــا و ایدههــای
شــدید و ناامیــد شــدن از آنهــا میافتیــد« .اونکو
ســرچ» مثــال خوبــی بــرای ایــن اتفــاق اســت.
مثــال معروفتــرش اتفاقــی اســت کــه بــرای
«زیراکــس» افتــاد .البتــه ایــن اتفــاق فقــط در
شــرکتها و ســازمانها دیــده نمیشــود ،بلکــه
در حــوزه عمومــی هــم دیــده میشــود .همــه
مــا میدانیــم کــه ایجــاد یکســری تغییــرات و
تحــوالت تاثیرگــذار در زمینــه بهداشــت ،آموزش،
تحقیــق و حتــی مســائل دفاعــی  15 ،10و حتــی
 20ســال طــول میکشــد .امــا مــا دائمــا آنهــا را
تغییــر میدهیــم ،بــدون اینکــه واقعــا فرصتــی
در اختیارشــان قــرار دهیــم .تلــه بعــدی ،تلــه
«موفقیــت» اســت .فاســیت در ایــن دام افتــاد.
آنهــا واقعــا آینــده را در دســت داشــتند ،امــا
نمیتوانســتند آن را ببیننــد .قضیــه خیلــی
ســاده بــود .آنهــا آنقــدر در ایجــاد چیزهایــی

کــه دوســت داشــتند ،خــوب و موفــق بودنــد
کــه تغییــری در آن ایجــاد نمیکردنــد .مــا هــم
درســت مثل فاســیت هســتیم .وقتی بــه نظرمان
میرســد کــه چیــزی کامــا خــوب اســت ،تغییــر
دادنــش برایمــان دشــوار اســت .بیــل گیتــس
میگویــد« :موفقیــت معلــم بــدی اســت .موفقیت
مــا را فریــب میدهــد و باعــث میشــود فکــر
کنیــم کــه هرگــز شکســت نمیخوریــم ».ایــن
چالشــی اســت کــه مــا بــا موفقیــت داریــم.
بنابرایــن فکــر میکنــم اینجــا درسهایــی
وجــود دارد کــه بــه مــا و بــه شــرکتهایمان
مربــوط اســت .اولیــن درس ایــن اســت :همیشــه
جلوتــر از بحــران بــاش .هــر شــرکتی کــه قــادر
بــه نــوآوری باشــد ،واقعــا میتوانــد آینــده را
بیمــه کنــد .مدیــران نتفلیکــس خیلــی راحــت
میتوانســتند بــا وجــود نســلهای قبلــی
شــبکههای توزیــع فیلــم و ســریال قانــع شــوند،
امــا همیشــه «و فکــر میکنــم ایــن مســئله
همیشــگی باشــد» روی ایــن مســئله کــه خــود
را بــرای مبــارزه و چالــش بعــدی آمــاده کننــد،
اصــرار داشــتند .شــرکتهای دیگــری هــم
هســتند کــه میگوینــد« :مــا بــه هــر قیمتــی
در ایجــاد نــوآوری بعــدی موفــق میشــویم».
درس دوم ایــن اســت کــه در مقیاسهــای زمانــی
مختلــف فکــر کنیــد .اگــر دید یک ســاله داشــته
باشــیم ،از منظــر ارزش شــرکتها ،نــوآوری
معمــوال  30درصــد محاســبه میشــود .پــس از
دیــدگاه یــک ســاله نــوآوری خیلــی هــم مهــم
نیســت ،ولــی اگــر بــرای همــان شــرکت دیــدگاه
 10ســاله داشــته باشــیم ،یکدفعــه نــوآوری
و توانایــی رشــد و تغییــر  70درصــد محاســبه
میشــود ،ولــی شــرکتها و ســازمانها
نمیتواننــد انتخــاب کننــد .آنهــا بایــد در ایــن
مســیر ســرمایهگذاری کننــد و برنامــه بلندمدتــی
بــرای خودشــان داشــته باشــند.
درس ســوم ایــن اســت کــه دنبــال اســتعدادها
باشــید .فکــر نمیکنــم هیچکــدام از مــا
بتوانیــم بهتنهایــی بیــن کاوش و جســتوجو و

ســودآوری تعادلــی بــه وجــود بیاوریــم .بــه نظــرم
ایــن یــک کار گروهــی اســت .فکــر میکنــم
معیــار خــوب بــودن یــک شــرکت ایــن اســت که
از چالشهــا اســتقبال کنــد و معیــار یــک هیئــت
مدیــره خــوب روبــهرو شــدن بــا چالشهــای
ســازنده اســت و بــاز هــم فکــر میکنــم کــه ایــن
مســئله در مــورد پــدر یــا مــادر خــوب بــودن هم
صــدق میکنــد.
و درس آخــر اینکــه بــه موفقیــت شــک کنیــد.
ژنرالهــای رومــی در زمــان قدیــم وقتــی یــک
پیــروزی بــزرگ را جشــن میگرفتنــد و بــا
کالسکههایشــان بــه ســمت روم میرفتنــد،
همیشــه همراهانــی داشــتند کــه در گوششــان
زمزمــه کنــد« :یــادت بمانــد کــه تــو فقــط
یــک انســان هســتی ».امیــدوارم توانســته باشــم
بهدرســتی منظــورم را بــه شــما منتقــل کنــم؛
برقــراری تعــادل میــان کاوشگــری و ســوآوری
کار بزرگــی اســت ،امــا در عیــن حــال ســخت
و دشــوار اســت و بــرای رســیدن بــه آن بایــد
هوشــیار باشــیم .در پایــان میخواهــم دو ســوال
مطــرح کنــم کــه بــه نظــر مفید هســتند .ســوال
اولــم ایــن اســت کــه فکــر میکنیــد شــرکتتان
از چــه نظــری در خطــر اســت؟ آیــا در دام
موفقیــت گرفتــار شــده ،یــا بهطــور خــودکار
بــه کارش ادامــه میدهــد؟ و شــما چــه کاری
میتوانیــد انجــام دهیــد تــا آن را بــه چالــش
بکشــید؟
ســوال دوم اینکــه آخریــن بــار چــه زمانــی چیــز
جدیــدی را جســتوجو کردیــد و ایــن مســئله
چــه تاثیــری روی شــما گذاشــته اســت؟ آیــا ایــن
کاری اســت کــه بایــد آن را بیشــتر انجــام دهید؟
در مــورد خــود مــن پاســخ مثبــت اســت.
بگذاریــد بــا ایــن جملــه از شــما خداحافظــی
کنــم :اگــر ذاتــا آدم کاوشگــری هســتید ،یــا
اگــر برنامهتــان ایــن اســت کــه از چیــزی کــه
در حــال حاضــر میدانیــد ،بهرهبــرداری کنیــد،
یــک چیــز را فرامــوش نکنیــد؛ زیبایــی در تعادل
اســت .
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موفقیت

گ
نظم و انضباط ب� زند� ش� چه اکر یمکند

شلخته نباش تا کامروا شوی
حمیده حقیقی

روانشناســان پنــج فایــده مهــم را بــه داشــتن
نظــم و انضبــاط در زندگــی ربــط میدهنــد،
ازجملــه پاییــن آمدن ســطح اضطراب و اســترس،
متعــادل شــدن زندگــی ،بــه دســت آوردن وقــت
بیشــتر بــرای رســیدن بــه امــور شــخصی و
مــورد عالقــه ،صرفهجویــی و پیشــرفت کــردن
در زندگــی .امــا چطــور میتــوان ایــن مهــارت
را بــدون خــون و خونریــزی(!) یــاد گرفــت و از
فوایــدش بهرهمنــد شــد؟

تبرداری
یادداش 

آدمهایــی را دیدهایــد کــه همــه تاریخهــای مهــم
را بهخاطــر دارنــد و هرگــز چیــزی را فرامــوش
 108سرآمد /شماره سیوهشتم /مرداد نودوشش

نمیکننــد؟ راز ایــن افــراد ذهــن بســیار قویشــان
نیســت ،بلکــه آنهــا از یــک دفترچــه یادداشــت
اســتفاده میکننــد و هــر چیــز مهمــی را در آن
مینویســند و بــه همیــن خاطــر هــم منظــم و
مرتــب بــه نظــر میرســند و در روزهــای شــلوغ
نظــم فکریشــان بــه هــم نمیخــورد.

فهرستنویسی

ایــن روزهــا کارهایتــان ســنگین شــده و برنامهها
و پروژههــای زیــادی داریــد کــه بایــد تحویــل
دهیــد؟ خودتــان را ملــزم کنیــد که زمــان تحویل
همــه آنهــا را در یــک فهرســت بنویســید و آن را
جلــوی چشــمتان قــرار دهید تــا چیــزی را از قلم

نیندازیــد ،یــا زمــان را گــم نکنیــد .اگــر بدانیــد
کــه زندگــی شــلوغ و آشــفته ،بــه موفقیــت
منجــر نمیشــود و شــما را بــه هدفهایتــان
نمیرســاند ،ارزش ایــن لیســت را بهتــر درک
میکنیــد.

قورت دادن قورباغه

شــاید وقتــش رســیده یــک جلــد از کتــاب
قورباغـهات را قــورت بــده بــرای خودتــان بخرید
تــا اهمیــت بــه تعویــق نینداختــن کارهــا را یــاد
بگیریــد .یکــی از مهمتریــن عادتهــای بــد
کــه باعــث بــه هــم خــوردن نظــم زندگــی و
آشــفتگی میشــود ،اســترس ناشــی از بــه
تعویــق انداختــن کارهــای مهــم اســت کــه
ناتوانــی در ســازماندهی را میرســاند.

اختصاص مکان خاص برای هر چیز

ســازماندهی یعنــی هــر چیــزی در جــای
درســت خــودش قــرار بگیــرد .بــا قــرار
دادن هــر چیــز در جــای مناســب شــما
یــاد میگیریــد کــه ترتیــب داشــتن جلــوی
بینظمــی را میگیــرد و باعــث صرفهجویــی
در وقــت و انــرژی میشــود .اگــر در محیــط
کار اتاقــی بــرای خودتــان نداریــد ،میتوانیــد
چنــد قفســه یــا کشــو را بــه ایــن کار
اختصــاص دهیــد یــا از خالقیتتــان اســتفاده
کنیــد تــا فضاهــای خاصــی را بــرای وســایلتان
پیــدا کنیــد .حتمــا روی بســتههای وســایلتان
برچســبهای دقیــق بزنیــد تــا بعــدا راحــت
بتوانیــد آنهــا را پیــدا کنیــد.

یادگیری مهارت بخشیدن

مهــارت بخشــیدن را یــاد بگیریــد تــا همیشــه
بهراحتــی بتوانیــد خودتــان را از شــر وســایلی
کــه بــه آنهــا نیــاز نداریــد ،خــاص کنیــد.
هــر چقــدر کــه دوروبــر شــما شــلوغتر
باشــد ،رســیدن بــه نظــم و آرامــش در آن
فضــا ســختتر میشــود .بنابرایــن اگــر

یــاد بگیریــد کــه وقتــی فضــای کافــی بــرای
نگ ـهداری بعضــی چیزهــا نداریــد ،میتوانیــد
آنهــا را بــه دیگــران ببخشــید ،راحتتــر
میتوانیــد روح نظــم را بــر زندگیتــان
حاکــم کنیــد.

برنامهریزیکردن

یکــی از نرمافزارهــای برنامهریــز را روی گوشــی
تلفــن همراهتــان نصــب کنیــد ،یــا یــک تقویــم
مخصــوص بــرای ایــن کار بخریــد .دفترچههــای
مخصــوص برنامهریــزی صفحاتــی بــرای نــگاه
کلــی بــه هفتــه یــا مــاه دارنــد و میتواننــد
بــه شــما کمــک کننــد تــا راحتتــر بــه همــه
برنامههایتــان برســید و از چیــزی عقــب نمانیــد.
بعضــی اوقــات حتــی بــد نیســت کــه یــک
تقویــم بــزرگ دیــواری بــرای همــه افــراد در
محیــط کار داشــته باشــید تــا همیشــه از همــه
برنامههــای مهمــی کــه هــر کــدام از اعضــا در
مــاه دارنــد ،باخبــر باشــید.

بسنت ساعت!

حتمــا ســاعت ببندیــد ،یــا از نرمافزارهــای
زمانســنج اســتفاده کنیــد .نگــه داشــتن زمــان
بــرای پاســخ بــه ایمیلهــای کاری ،برگــزاری
جلســات و ...همچنیــن تنظیــم کــردن زنــگ
هشــدار بــرای یــادآوری نــکات مهــم از دیگــر
مهارتهــای کلیــدی اســت کــه افــراد منظــم
بهخوبــی آن را آموختهانــد.

کمک گرفنت از رنگها

پروندههــا و پوشــه نگــهداری مدارکــی را
کــه در مــورد یــک موضــوع خــاص هســتند،
همرنــگ انتخــاب کنیــد .ایــن کار از نظــر
بصــری نظــم و ترتیــب خاصــی ایجــاد
میکنــد .حتــی اگــر ایــن کار خیلــی ســخت
اســت ،میتوانیــد اســتفاده از کاغذهــای
نشــانگر رنگــی را بــرای مشــخص کــردن
هرکــدام امتحــان کنیــد .
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کارآفرینی

ییک از موفق ت� ی ن� نز�ن دنیا افشا کرد

هشت راز موفقیت یک کارآفرین
جویــس مارتــر (،) Joyce Marter
رواندرمانگــر و بنیانگــذار و مدیرعامــل
مرکــز Urban Balanceاســت و در ســال
 2008توســط Crain’s Chicago Business
بهعنــوان یکــی از  40فــرد موفــق زیــر  40ســال
انتخــاب شــد .او کــه در زمینــه موفقیتهــای
شــغلی و رازهــای کامیابــی در فضــای کسـبوکار
مطالعــه میکنــد و نتایــج ایــن بررســیها را
در نشــریاتی همچــون وال اســتریت ژورنــال
و ...منتشــر میکنــد ،در یادداشــتی بــرای
هافینگتــون پســت هشــت راز خــود را بــرای
موفقیــت بهعنــوان یــک کارآفریــن افشــا کــرده
اســت.
زندگــی بــاال و پایینهــای زیــادی داشــته و
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دارد .شــاید گاهــی بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه
اتفاقــات بــد زندگــی چنــدان عادالنــه بــه نظــر
نمیرســند ،امــا مــن معتقــدم کــه همــه مــا
دارای تواناییهــای بالقــوه و بالفعلــی هســتیم کــه
میتوانیــم بــه کمــک آنهــا از پــس چالشهــای
زندگیمــان برآییــم .البتــه ایــن فقــط یــک بــاور
اســت ،امــا باورهــای مــا مهمتریــن عامــل
انگیزشــیمان بهحســاب میآینــد و بهتــر
اســت تمرکــز بیشــتری روی باورهــای مثبــت
داشــته باشــیم.
مــن افــراد زیــادی را دیــدهام کــه مســیر
مشــخصی در زندگیشــان ندارنــد و بهراحتــی
تحــت تاثیــر مســائل مختلــف ،جهــت حرکــت
خــود را عــوض میکننــد .قــدم اول بــرای

موفقیــت تغییــر هوشــمندانه و هوشــیارانه اســت،
یعنــی قــرار گرفتــن در مســیری کــه بــا اهــداف
شــما ســازگاری بیشــتری داشــته باشــد.
اگــر بــه ایــن موضــوع بــاور داشــته باشــید کــه
زندگــی بــا تمــام بــاال و بلندیهــای خــود
قــرار اســت درســی برایتــان داشــته باشــد ،آن
وقــت تمــام چالشهایــی کــه بــا آنهــا مواجــه
میشــوید ،ســطح آگاهیتــان را بــاال میبــرد
و شــما را تبدیــل بــه انســانی قویتــر میکنــد.
بــرای موفقیــت بایــد یــاد بگیریــد کــه ســکان
زندگــی را محکــم در دســتتان بگیریــد .اگــر
قــرار اســت خــود را بــا شــرایطی کــه در زندگــی
پیــش میآیــد ،هماهنــگ کنیــد ،درســت ماننــد
ناخــدای کشــتی هســتید که بــا هنرمنــدی تمام
راه خــود را در میــان امــواج خروشــان دریــا پیــدا
میکنــد .مــا بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد
هوشــیارانه مســیری را انتخــاب کنیــم کــه اهداف
و آرزوهایمــان را در دسترســمان قــرار میدهــد.
فرامــوش نکنیــد کــه تمــام زندگــی ماننــد یــک
زنجیــر پیوســته اســت ،زمانــی کــه بتوانیــد در
یــک حــوزه ماننــد کار ،تحصیــات یــا روابــط،
خــود را تقویــت کنیــد ،تاثیــر مثبت زیــادی روی
جنبههــای دیگــر زندگــی خواهیــد دیــد.
در طــول دوران حرفــهای خــود ،بهعنــوان یــک
روانشــناس و یــک کارآفریــن ،بــا بیــش از 20
ســال ســابقه کار ،بــه ایــن بــاور رســیدهام کــه
موفقیــت کاری و ســامت روان ماننــد دو روی
یــک ســکهاند .یکــی بــدون دیگــری اعتبــار
نــدارد و بایــد تعــادل میــان آنهــا حفــظ شــود.
بــرای آنکــه بتوانیــد روانشناســی موفقیــت
را بهخوبــی یــاد بگیریــد و خــود را تبدیــل بــه
انســانی توانمنــد کنیــد ،ایــن نکتههــا را بــه کار
بگیریــد:

نسبت به کاری که انجام میدهید و
دالیل انجام آن ،آگاه باشید

پائولــو کوئلیــو میگویــد هیچچیــز تصادفــی
نیســت .مــا در روانشناســی معتقدیــم کــه هــر

رفتــار و عملــی کــه از انســان ســر میزنــد،
دلیلــی دارد .تــا زمانــی کــه نســبت بــه عملکــرد
رفتــاری خــود آگاه نشــویم ،فقــط و فقــط در حال
تکــرار آن چیزهایــی هســتیم کــه در کودکــی بــه
مــا آمــوزش دادهانــد .آگاهــی نســبت بــه رفتــار
اولیــن گام بــرای تغییــر اســت .فرامــوش نکنیــد
مــا مــدام و بهصــورت ناهشــیارانه یــک الگــوی
مشــخص را در زندگــی خــود تکــرار میکنیــم،
و تنهــا راه خروجــی از ایــن قفــس آگاهــی اســت.

برای رسیدن به کامیابی آماده باشید

رواندرمانــی شــناختی کــه توســط پروفســور
آرون بــک ارائــه شــده اســت و یکــی از
قدرتمندتریــن رویکردهــای رواندرمانــی بــه
حســاب میآیــد ،دائمــا قــدرت تفکــر انســان
را یــادآور میشــود .افــکار مــا بهصــورت
مســتقیم روی احساســات و رفتــار تاثیــر
میگذارنــد .حواســتان باشــد کــه خــود را بــا
افــکار محدودکننــده زندانــی نکنیــد .اولیــن
جرقــه موفقیــت در ذهــن شــکل میگیــرد.
کســی کــه بــاور دارد کــه میتوانــد موفــق
شــود ،قطعــا بــه هدفــش خواهــد رســید.

در زمان حال زندگی کنید

ب و غریب
خــب شــاید ایــن عنــوان کمــی عجیـ 
بــه نظــر برســد؛ منظــور مــن ایــن اســت کــه
اجــازه ندهیــد خاطــرات گذشــته یــا نگرانــی
از آینــده ،بــه زمــان حــال کــه در آن زندگــی
میکنیــد ،آســیب بزنــد .قــدر گذشــته را
بدانیــد ،چــون هــر اتفاقــی کــه برایتــان افتــاده
– چــه خــوب یــا چــه بــد – ســبب شــده کــه
تبدیــل بــه انســانی شــوید کــه در اینجــا
حضــور دارد .نیمنگاهــی هــم بــه آینــده داشــته
باشــید تــا بتوانیــد اهــداف مناس ـبتری بــرای
خــود انتخــاب کنیــد .اگــر متوجــه شــدید کــه
رویدادهــای تلــخ گذشــته یــا اضطــراب آینــده
شــما را در خــود فرومیبــرد ،ایــن جملــه را بــا
خــود تکــرار کنیــد :در زمــان حــال زندگــی کن.
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منتقد درونی خود را ساکت کنید

بــه گفتوگوهــای درونــی خــود توجــه کنیــد؛
چقــدر خودتــان را ســرزنش میکنیــد .بیایــد
تصــور کنیــد اگــر بهجــای ایــن ســرزنشگر
درونــی ،یــک حمایتگــر قــرار بدهیــم ،چــه
اتفاقــی میافتــد؟ آیــا حــق شــما ایــن اســت
کــه مــدام خــود را ســرزنش کنیــد؟ ســرزنش
هیــچ کمکــی بــه شــما نمیکنــد .بــه جــای
ســرزنش بــه خودتــان دلگرمــی بدهیــد و از
خــود حمایــت کنیــد .بــا ســرزنش هیچ مشــکلی
حــل نمیشــود.

پذیرش را مترین کنید

انــرژی و وقــت خــود را صــرف جــدال و مقاومــت
بــا چیــزی کــه نمیتوانیــد تغییــرش بدهیــد،
نکنیــد .بهجــای آن ،اراده خــود را معطــوف بــه
تغییــر مســائلی نظیــر رفتــار ،افــکار و مرزهــای
شــخصی خــود کنیــد تــا موفقیــت بیشــتری
نصیــب شــما شــود .تــاش بــرای حرکــت در
مقابــل جریــان آب ،فقط شــما را بیشــتر فرســوده
و ناتــوان میســازد و فرامــوش نکنیــد کــه اختیــار
انســان محدودیــت دارد و نمیتوانیــم همهچیــز
را تغییــر دهیــم .در عــوض آن چیــزی را کــه
وجــود دارد ،بــه همــان صــورت بپذیریــد.
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موفقیت و پیرشفت را مثل یک خط
صاف نبینید

اشــتباه کــردن بخــش جداییناپذیــری از ذات
انســان اســت .امــکان نــدارد کســی مرتکــب
اشــتباه نشــود .امــا آن چیــزی کــه میتوانــد
تاثیــر زیــادی بــر آینــده افــراد داشــته باشــد،
نحــوه برخــورد و مواجهــه آنهــا با اشــتباه اســت.
بهجــای آنکــه بــا هــر اشــتباه درهــم بشــکنید و
عقبنشــینی کنیــد ،آن اشــتباه را ماننــد کتابــی
آموزنــده در آغــوش بگیریــد و اجــازه دهیــد درس
خــودش را بــه شــما بیامــوزد.

خودتان را دوست داشته باشید

احتمــاال در مــورد ایــن بخــش بارهــا و بارهــا
خواندهایــد .دوســت داشــتن ،کلیــد موفقیــت
اســت ،زیــرا هــر انســانی کــه بــدون هیــچ قیــد
و شــرطی خــود را دوســت دارد ،در هــر لحظــه
احســاس موفقیــت و شــادی را در زندگــی تجربــه
میکنــد.
موفقیــت یعنــی عاشــقانه زندگــی کــردن.
موفقیــت یعنــی توانایــی مواجــهشــدن بــا
چالشهــای زندگــی .بــه خــود و تواناییهایتــان
اعتمــاد داشــته باشــید ،شــگفتیهای زیــادی در
انتظــار شماســت .

صبرنکنید.

هوشیار اما قاطع باشید.

کامل بودن را فراموش کنید.

بیشتر کار کنید ،کمتر قضاوت کنید.

به فاصلهها فکر کنید.

قفل خالقی

ت را بشکن

روی بدترین ایدهها کار کنید.

فاصله روانشناختی باعث تقویت خالقیت میشود.

اهدافتان را دوباره تنظیم کنید.

بر اساس آنچه واقعا میخواهید،
برای خودتان برنامهریزی کنید.

ریسک کردن بد نیست.

از اول شروع کنید.

همه چیز را دور بیندازید و سراغ
فکرهای تازه بروید.

با قدمهای کوچک شروع کنید.
اول سراغ تپ ه بروید ،نه کوه!

مثل یک کودک فکر کنید.

خودانگیخته و درنتیجه بیشتر خالق باشید.

ارتباطات تازه بسازید.

از همه کس سوال کنید.

بین ایدههایی که در حال حاضر
وجود دارد ،پل بزنید.

چشماندازهایجدید،رویکردهای
جدید را با خود همراه میآورد.

میخواهید نابغه باشید؟

پس مثل یک نابغه فکر کنید.

یادداشت بردارید.

ایدهها و باور افکارتان را
روی کاغذ ثبت کنید.

رویاهایتان را بهخاطر بسپارید.

خط اتصال محکمی از ایدههای مختلف
برای خودتان به وجود بیاورید.

ممیزیکنید.

تعصبها را دور بریزید.

برای شکست خوردن
نشانهگذاریکنید!

شکست مقدمه پیروزی است.

هر روز تمرین کنید.

کار مداوم باعث آزاد شدن خالقیت و نبوغ میشود.

مشکالت را مشخص کنید.

مشکالت را آنقدر به شیوههای مختلف
بیان کنید تا برای همه روشن شود.

فراتر از محدودیتهایتان فکر کنید.

آنچه را که دیگران میتوانند به
شما یاد بدهند ،بیاموزید.

حرکت کنید.

فکر کردن را متوقف کنید و به یک
مرحله کامال جدید بروید.

از دوستانتان مشورت بگیرید.

سرمایهگذاری جدید به حمایت از
طرف شبکههای مختلف نیاز دارد.

باورش کنید و آن را بسازید.

آن را بهتر بسازید .حتی فرایند خلق و
ایجاد هم میتواند کامال خالقانه باشد.

به تضادها فکر کنید.

سعی کنید بتوانید دو چیز متضاد
و مغایر هم را تحمل کنید.

دنبال فرصت بگردید.

فرصتی برای خودتان پیدا کنید
و آن را بررسی کنید.
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ین
ا� یب�ری را بشناسید

سالمت

دست یخی
شادی یعقوبی

ی اســت کــه باعــث میشــود بعضــی از نقــاط بــدن ،بهویــژه
ســندرم رینــود بیمــاریا 
انگشــتان دسـتها و پاهــا ،دچــار احســاس کرختــی و ســرما شــود و معمــوال ایــن اتفاق
بــه دنبــال اســترس یــا در هــوای ســرد ایجــاد میشــود .در ایــن بیمــاری ،مویرگهــای
کوچکــی کــه مســئول خونرســانی بــه پوســت هســتند ،تنــگ میشــوند و درنتیجــه
جریــان خــون در نواحــی خاصــی از بــدن محــدود میشــود و همیــن مســئله هم هســت
کــه بــروز عالیمــی ماننــد ســرد شــدن اندامهــای انتهایــی را بــه دنبــال دارد .ســندرم
رینــود در زنــان و دختــران بیشــتر از مــردان و پســران دیــده میشــود .همچنیــن
ایــن ســندرم در افــرادی کــه در محــدوده ســنی  15تــا  30قــرار دارنــد ،بیشــتر بــروز
میکنــد .درمــان ایــن بیمــاری بســتگی بــه شــدت بــروز عالیــم دارد و اینکــه آیــا
دچــار ســایر مشــکالت مربــوط بــه ســامتی نیــز هســتید یــا نــه .ایــن نکتــه را هــم
فرامــوش نکنیــد کــه ســندرم رینــود باعــث ناتوانــی شــما نمیشــود ،امــا میتوانــد
روی کیفیــت زندگیتــان تاثیــر منفــی داشــته باشــد .عــاوه بــر گــروه ســنی شــایع
مبتالیــان بــه ایــن ســندرم ،یکــی دیگــر از دالیلــی کــه ایــن مطلــب بــه کار مخاطبــان
ســرآمد میآیــد ،ایــن اســت کــه اســترس از عوامــل ابتــا بــه ایــن بیمــاری اســت.
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سندرم رینود چه عالیمی دارد؟
نشــانهها و عالیــم ســندرم رینــود بســتگی
بــه تعــداد دفعــات تکــرار بیمــاری ،مــدت
بیمــاری و شــدت بــروز اسپاســم در عــروق
خونــی دارد .ایــن عالیــم شــامل مــوارد زیــر
اســت:
 .1سرد شدن دستها و پاها
 .2تغییــر رنــگ پوســت کــه بــه دنبــال
احســاس ســرما یــا اســترس بــروز میکنــد.
 .3کرختــی و احســاس گزگــز و ســوزش کــه
بعــد از رفــع اســترس یــا گــرم شــدن دســت و
پــا ایجــاد میشــود.
وقتــی حملــه ایــن ســندرم شــروع میشــود،
پوســت بــدن در نواحــی درگیرشــده در مرحله
اول شــروع بــه ســفید شــدن میکنــد .ســپس
بهآرامــی رنــگ پوســت بــه آبــی تمایــل پیــدا
میکنــد و کرخــت میشــود .بــا گــرم شــدن
بــدن و بهبــود جریــان خــون نواحــی درگیــر
قرمــز شــده و حتــی ممکــن اســت ضربــان
پیــدا کــرده ،دچــار خــارش یــا تــورم شــود.
ترتیــب تغییــر رنــگ پوســت ناشــی از ایــن
ســندرم در افــراد مختلــف یکســان نیســت
و همــه افــراد هــر ســه مرحلــه تغییــر رنــگ
(از ســفید بــه آبــی و از آبــی بــه قرمــز) را
تجربــه نمیکننــد .پــس از گــرم شــدن بــدن
معمــوالً حــدود  15دقیقــه طــول میکشــد
تــا جریــان خــون در ناحیــه مــورد نظــر
طبیعــی شــود و رنــگ پوســت بــه حالــت
معمــول خــود بازگــردد.
اگرچــه ســندرم رینــود در اغلــب مــوارد
انگشــتان دســت و پــا را تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد ،امــا ممکــن اســت ســایر نقــاط
بــدن ،ازجملــه بینــی ،لبهــا و حتــی نــوک
ســینهها را نیــز درگیــر کنــد.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
اگــر عالیــم بیماریتــان شــدید اســت،
یــا دچــار زخــم و عفونــت در محلهــای
درگیــر بیمــاری ازجملــه انگشــتان دســت و

پــا شــدهاید ،بایــد فــورا بــه پزشــک مراجعــه
کنیــد.
دالیل بروز سندروم رینود
دالیــل بــروز ســندرم رینــود هنــوز بهطــور
کامــل شــناخته نشــده اســت ،امــا بــه نظــر
میرســد کــه در مبتالیــان ،عــروق خونــی
در محلهــای درگیــر بیمــاری بیــش از
حــد بــه ســرما یــا اســترس واکنــش نشــان
میدهنــد .در ایــن حالــت رگهــا بهطــور
موقــت تنــگ و منقبــض شــده و جریــان
خــون محــدود میشــود .ســرما مهمتریــن
علــت بــروز عالیــم ایــن بیمــاری اســت ،امــا
در بعضــی از مبتالیــان بــه دنبــال اســترس و
هیجانــات روانــی هــم عالیــم بیمــاری ظاهــر
میشــود .ســیگار کشــیدن ،بیماریهــای
عروقــی ،ســندروم تونــل کارپــال (کــه در
افــرادی کــه بیــش از حــد از مــچ دستشــان
کار میکشــند ،دیــده میشــود) ،بعضــی
داروهــا ماننــد داروهــای ضدمیگــرن حــاوی
ســوماتریپتان و جراحتهــای دســت و پــا
مثــا شکســتگی مــچ میتوانــد فــرد را در
معــرض ایــن بیمــاری قــرار دهــد.
چطور از بروز عالیم رینود پیشگیری
کنیم؟
 .1ورزش کنیــد :ورزش کــردن جریــان خــون
را بهبــود میدهــد ،امــا اگــر هــوا ســرد
اســت ،بهتــر اســت در فضاهــای بســته بــه
جــای هــوای آزاد ورزش کنیــد.
 .2استرســتان را کنتــرل کنیــد :اجتنــاب از
قــرار گرفتــن در موقعیتهــای اســترسزا و
همچنیــن یادگیــری روشهــای مدیریــت
اســترس بــه شــما کمــک میکنــد تــا کمتــر
دچــار عالیــم ایــن بیمــاری شــوید.
 .3خودتــان را از تغییــرات ســریع دمــا دور نگه
داریــد :ســعی کنیــد خیلــی در معــرض هــوای
ســرد قــرار نگیریــد و حتــی در فروشــگاههای
مــواد غذایــی هــم در بخــش مــواد غذایــی
منجمــد خیلــی معطــل نشــوید .
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نشســتن بخشــی از شــغلتان اســت و
نمیتوانیــد از آن فاکتــور بگیریــد؟ در اغلــب
ســاعات روز پشــت میــز هســتید و یادتــان
نمیآیــد کــه آخریــن بــار چــه زمانــی بــوده
کــه نیــم ســاعت پیــادهروی کردیــد؟ فکــر
ورزش کــردن برایتــان خنــدهدار اســت یــا
وقتــش را نداریــد؟ از وقتــی پشــت میزنشــین
شــدهاید ،هــر ســال شــلوارتان یــک ســایز
بزرگتــر شــده اســت؟ شــکمتان آنقــدر
بــزرگ شــده کــه بــرای جــا دادنــش در
لباسهــای رســمی ،مصیبــت اســت؟ شــاید
کمــی ترســناک بــه نظــر برســد ،امــا اگــر
فکــری بــه حــال خودتــان نکنیــد ،خیلــی زود
میمیریــد!
نشســتنهای طوالنیمــدت در کنــار همــه
مشــکالت جســمی کــه میتوانــد بــرای شــما
ایجــاد کنــد (ازجملــه بیماریهــای قلبــی
و عروقــی ،ســندرم متابولیــک و ،)...یــک
عارضــه مهــم و پرخطــر امــا کمســروصدا
هــم دارد و آن هــم چاقــی اســت ،کــه بــه
مــرور ایجــاد میشــود ،امــا تــا بــه خودتــان
بیاییــد 20 ،کیلــو بــه وزنتــان اضافــه شــده
اســت .آیــا راهــی بــرای پیشگیــری از آن
وجــود دارد ،یــا شــاید بهتــر باشــد بپرســیم
کــه چطــور میشــود بــا چاقــی ناشــی از
پشــت میزنشــینی مبــارزه کــرد؟
 .1دور نوشــیدنیهای شیرینشــده را
خــط بکشــید
اگــر از همــه مهمانهایــی کــه بــه دفتــر
کارتــان میآینــد ،بــا شــربت ،هــات چاکلــت،
نســکافههای معمولــی و ...پذیرایــی میکنیــد
و خودتــان هــم پابهپــای مهمانهــا ،فنجــان
ن از ایــن نوشــیدنیها اســتفاده
پشــت فنجــا 
میکنیــد ،بایــد انتظــار اضافــه وزن را هــم
داشــته باشــید .اگــر میخواهیــد دوبــاره
بــه وزن مناســب برســید ،همــه ایــن
نوشــیدنیها را از روی میــز یــا دفتــر کارتــان

جمــع کنیــد و دمنوشهــای گیاهــی را
جایگزینشــان کنیــد .چــای ســبز یــا چــای
ســیاه همــراه بــا دارچیــن یــا زنجبیــل یکــی
از بهتریــن انتخابهاســت ،چــون خاصیــت
چربیســوزی نیــز دارد و سوختوســاز پایــه
بدنتــان را افزایــش میدهــد .یادتــان باشــد
نوشــیدنیهای کافئیــندار ازجملــه نوشــابه،
قهــوه ،نســکافه و ...نهتنهــا کالــری دریافتــی
روزانــه شــما را افزایــش میدهنــد ،بلکــه
بــه قلــب و سیســتم گوارشــتان نیــز آســیب
میزننــد .در ضمــن مصــرف نوشــیدنیهای
شــیرین ،بــا افزایــش شــدید و ناگهانــی قنــد
خــون و بــه دنبــال آن ترشــح انســولین،
میــل بــه خــوردن قندهــا را در شــما بیشــتر
میکنــد و باعــث میشــود در طــول روز
دنبــال «یــک چیــز» شــیرین باشــید.
 .2ایستاده کار کنید
درســت اســت کــه نمیتوانیــد همــه کارتــان
را ایســتاده انجــام دهیــد ،امــا بهتــر اســت
از یکــی ،دو ســاعت نشســتن طــی روز
صرفنظــر کنیــد .ایســتادن ـ حتــی اگــر
حرکــت خاصــی انجــام ندهیــد ـ مصــرف
انــرژی را در بــدن بــاال میبــرد و باعــث
میشــود کالــری بیشــتری بســوزانید.
همچنیــن ایســتادن بــه عضالتتــان شــکل
میدهــد و بــه بهبــود جریــان خــون در
بدنتــان نیــز کمــک میکنــد.
 .3میانوعده خانگی بخورید
دســتگاههای خریــد خوراکــی و قفســههای
رنگارنــگ فروشــگاهها یکــی از بدتریــن
دشــمنهایی اســت کــه آدمهــای مبتــا بــه
چاقــی و اضافــه وزن دارنــد .اغلــب اســنکهایی
کــه بــه صــورت آمــاده بــه فــروش میرســند،
ســدیم یــا نمــک زیــاد و شــکر فــراوان دارنــد،
مملــو از انــواع طعمدهندههــای مصنوعــی و
رنــگ هســتند و فقــط در کوتاهمــدت گرســنگی
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شــما را رفــع میکننــد ،امــا هیــچ خاصیــت
تغذیــهای خاصــی ندارنــد .البتــه الزم نیســت
میانوعدههایــی را کــه بیــن روز میخوریــد،
بهطــور کامــل حــذف کنیــد ،بلکــه کافــی
اســت ایــن اســنکها را بــا میانوعدههــای
طبیعــی مثــل میوههــای خشــک ،تکههــای
بیســکوییت جــو ،دانههــای روغنــی و آجیــل و
حتــی دانــه ســویا جایگزیــن کنیــد .ایــن نکتــه
درگوشــی را هــم بهخاطــر داشــته باشــید کــه
حتــی ایــن میانوعدههــای ســالم و طبیعــی،
در کنــار همــه خواصشــان ،پرکالریانــد،
پــس موقــع خوردنشــان ،حواســتان بــه مقــدار
مصــرف هــم باشــد ،وگرنــه حتــی بــا مصــرف
همیــن میانوعدههــا هــم ممکــن اســت
چــاق شــوید.

بــه همیــن خاطــر ممکــن اســت یکدفعــه بــه
خودتــان بیاییــد و ببینیــد بــرای خوانــدن یــک
پرونــده شــش عــدد شــکالت خوردیــد ،بــدون
اینکــه اصــا متوجــه شــده باشــید .بهتریــن
راهحــل ایــن اســت کــه انــواع شــکالتها ،قنــد،
شــیرینیها و ...را از دفتــر کارتــان بیــرون ببریــد
یــا حداقــل آنهــا را از جلــوی دیــد خــارج کنید.
مغــز شــما بــه نحــوی برنامهریــزی شــده کــه
اگــر ایــن خوراکیهــا کامــا جلــوی دیــد یــا
دســترس نباشــند ،کمتــر هــوس میکنیــد و
سراغشــان میرویــد .اگــر هــم عصرهــا احســاس
میکنیــد کــه فشــار کار روزانــه خســتهتان
کــرده و بــه کمــی قنــد بــرای انــرژی گرفتــن
نیــاز داریــد ،یــک عــدد ســیب و یــک قاشــق
کــره بادامزمینــی را امتحــان کنیــد.

 .4قنــدان و شــکالتخوری را از محــل
کارتــان دور کنیــد
وقتــی مشــغول کار هســتید ،شــاید تمرکــز کافی
روی چیــزی کــه میخوریــد ،نداشــته باشــید،

 .5یکچهــارم غــذای روزانهتــان را
حــذف کنیــد
ایــن یــک قانــون قدیمــی ژاپنــی اســت کــه
بــه شــما کمــک میکنــد تــا طــی چنــد مــاه
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بــه وزن ســابقتان برگردیــد و از شــر چاقــی
و اضافــه وزن و شــکم گــرد و قلنبهتــان
خــاص شــوید .بــرای رعایــت ایــن قانــون
کافــی اســت فقــط یکچهــارم از هــر
غذایــی را کــه در بشــقابتان میکشــید ،کنــار
بگذاریــد .بعــد از یــک هفتــه خواهیــد دیــد
کــه کاهــش وزنتــان شــروع میشــود.
 .6بیشتر بخوابید!
شــاید برایتــان عجیــب و باورنکردنــی
باشــد ،امــا محققــان آمریکایــی میگوینــد
 60دقیقــه خــواب بیشــتر در طــول شــب
میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا دریافــت
کالــری روزانهتــان را کاهــش دهیــد و بــه
مــرور وزن کــم کنیــد .نتیجــه تحقیقــات
ایــن پژوهشگــران در دانشــگاه میشــیگان
نشــان داده آنهایــی کــه طــی شــب کمتــر
میخوابنــد ،روز بعــد بیشــتر هــوس غذاهــای
شــیرین بــه سرشــان میزنــد و بهطــور
کلــی اشتهایشــان هــم نســبت بــه دیگــران
بیشــتر اســت.

درست ورزش کردن چاره کار است

امــروزه ورزشهــای زیــادی بــه افــراد دچــار
چاقــی شــکمی پیشــنهاد میشــود کــه هــر
کــدام میتواننــد بســته بــه نــوع ورزش،

تغییراتــی را در ســایز و انــدازه شــکم ایجــاد
کننــد .امــا در کنــار نــوع ورزش ،عامــل
دیگــری هــم وجــود دارد کــه میتوانــد
موفقیــت شــما را در ایــن زمینــه تضمیــن
کنــد و آن هــم انجــام درســت ورزشهــای
شــکمی اســت .بــه بیــان دیگــر ممکــن اســت
از نظــر تئــوری یــک ورزش خــاص ،بــه
کاهــش ســایز دور شــکم شــما کمــک کنــد،
امــا اگــر بهدرســتی انجــام نشــود ،بیتاثیــر
اســت .در ایــن راســتا ،یکــی از ورزشهــای
محبــوب بــرای رفــع چاقــی شــکم ،انجــام
دراز و نشســت اســت کــه متاســفانه در خیلــی
از مــوارد بهدرســتی انجــام نمیشــود و در
ایــن حالــت نهتنهــا شــکم فــرد بــه اصطــاح
آب نمیشــود ،بلکــه گــردن نیــز آســیب
میبینــد.
اشــتباه دوم افــرادی کــه میخواهنــد چاقــی
شکمیشــان را از بیــن ببرنــد ،ایــن اســت
کــه فقــط و فقــط ســراغ ورزشهــای خــاص
شــکمی میرونــد ،درحالیکــه اولیــن هــدف
بایــد شــروع ورزشهــای هــوازی ماننــد
پیــادهروی ،دویــدن ،دوچرخهســواری و...
باشــد تــا سوختوســاز پایــه یــا همــان
متابولیســم بــدن افزایــش پیــدا کــرده و
چربیهــای ناحیــه شــکمی شــروع بــه آب
شــدن کننــد.
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ین
ا� مواد مغذی نسل فردا را یمسازند

سالمت

مادران سالمت فرزندان
سالم به دنیا میآورند
وجیهه محدث

زندگــی مــا بــه وجــود انــواع و اقســام ویتامینهــا و مــواد معدنــی در بدنمــان وابســته
اســت .اگــر ایــن مــواد مغــذی در بــدن بــه انــدازه کافــی نباشــند ،نمیتوانیــم فکــر کنیــم،
نفــس بکشــیم و در یــک کالم زنــده بمانیــم .میــزان مــورد نیــاز ایــن ویتامینهــا در بــدن
زنــان و مــردان متفــاوت اســت ،بنــا بــر ایــن تفــاوت ،بــه بعضــی از ایــن ویتامینهــا و مــواد
معدنــی بیشــتر یــا کمتــر از ســایرین نیــاز دارنــد .در ایــن شــماره شــما را بــا بعضــی از این
مــواد مغــذی حیاتــی بــرای زنــان آشــنا میکنیــم .مصــرف ایــن مــواد حیاتــی از ســوی
زنــان ،بــرای داشــتن نســل آینــدهای کــه ســامت و تیزهــوش باشــند ،ضــروری اســت.

با آنتیاکسیدانها پیری را دور بزنید

ایــن گــروه شــامل ویتامیــن آ – رتینــول ،بتاکاروتن
و کاروتنوئیدهــا – ویتامیــن ث و ای اســت .ایــن
ویتامینهــا نقــش مهمــی در مراقبــت از بــدن
زنــان علیــه رادیکالهــای آزادی دارد کــه ممکــن
اســت بــه دالیــل مختلــف در بــدن تشــکیل شــود
و ســلولها را هــدف قــرار دهــد و آنهــا را از بیــن
ببــرد .خانمهــا بــا مصــرف روزانــه ویتامینهــای
آنــتیاکسیــــــــدان میتواننــد رونــد پیــری را
بــه تاخیــر بیندازنــد و از بــروز خیلــی از مشــکالت
ســامتی در بدنشــان پیشگیــری کننــد .حتــی
بســیاری از مختصصــان معتقدنــد کــه اســتفاده
از ترکیبــات آنتیاکســیدان میتوانــد سیســتم
ایمنــی را تقویــت کنــد تــا بیشــتر و بهتــر در برابــر
میکروبهــا و عوامــل بیمــاریزا مقابلــه کننــد .بتــا
کاروتــن یکــی از مهمتریــن آنتیاکســیدانهای
طبیعــی اســت کــه جــزو پیشســازهای ویتامیــن
آ محســوب میشــود ،یعنــی وقتــی بتاکاروتــن یــا
منابــع آن را مصــرف میکنیــد ،در بدنتــان تغییــر
شــکل میدهــد و بــه ویتامیــن آ تبدیــل میشــود.
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ویتامیــن آ بــرای تقویــت بینایــی ،حفــظ عملکــرد
بافتهــای نــرم بــدن و طــراوت و شــادابی و
جوانــی پوســت الزم اســت .بتــا کاروتــن بهوفــور در
طالبــی ،هویــج ،کلــم ،کلــم پیــچ ،پاپایــا ،هلــو ،کــدو
تنبــل ،فلفــل قرمــز ،اســفناج و گوجهفرنگــی یافــت
میشــود.
ن ث یکــی دیگــر از مهمتریــن و در
ویتامیــ 
دســترسترین انــواع ویتامینهــای آنتــی اکســیدان
محســوب میشــود و بعضیهــا آن را بــه اســم
اســید اســکوربیک معرفــی میکننــد .اگــر زخمــی
داشــته باشــید ،بدنتــان بــرای ترمیم آن بــه ویتامین
ث نیــاز دارد ،عــاوه بــر ایــن ،ویتامیــن ث بــرای
ســاخته شــدن گلبولهــای قرمــز خــون الزم اســت.
ویتامیــن ث ســطح یــک نــوع مــاده شــیمیایی بــه
نــام نورآدرنالیــن را در بــدن بــاال میبــرد کــه بــه
تقویــت حافظــه کمــک میکنــد و ذهــن شــما را
هوشــیار نگــه م ـیدارد .مطالعــات مختلــف نشــان
داده اســت وقتــی بــدن شــما تحــت تاثیــر اســترس
زیــاد قــرار دارد ،ســریعتر پیــر میشــود و در ایــن
حالــت ســطح ویتامیــن ث در بــدن پاییــن اســت.

بنابرایــن اگــر ویتامیــن ث بیشــتری مصــرف کنید،
میتوانیــد ســالهای بیشــتری جــوان بمانیــد
و از مواهــب آن اســتفاده کنیــد .ویتامیــن ث در
کلــم بروکلــی ،گریــپ فــروت ،کیــوی ،پرتقــال،
فلفــل ،ســیبزمینی ،توتفرنگــی و گوجهفرنگــی
یافــت میشــود .بــدن شــما بــرای مراقبــت از
ســلولهایش بــه ویتامیــن ای نیــاز دارد .ویتامیــن
ای بــه ویتامیــن جوانــی هــم معــروف اســت و باعث
میشــود بــروز عالیــم پیــری در پوســت بــه تاخیــر
بیفتــد .البتــه بهتــر اســت بــه خاطــر داشــتن یــک
پوســت ســالم و جــوان و ســرحال ،هــر روز مکمــل
ویتامیــن ای نخوریــد ،چــون دریافــت مقادیــر باالی
ایــن ویتامیــن ریســک خونریــزی را افزایــش
میدهــد .روغــن ذرت ،فنــدق ،کــره بادامزمینــی،
روغــن گلرنــگ ،دانــه آفتابگــردان و جوانــه گنــدم
و ...جــزو منابــع خیلــی خــوب ویتامیــن ای بــرای
بــدن محســوب میشــوند.

دوستی با ویتامینهای گروه ب
در سنین باروری

انــواع و اقســام ویتامینهــای گــروه ب در مــواد
غذایــی مختلــف ،از حیوانــی گرفته تا گیاهــی ،وجود
دارد ،امــا زنــان بایــد بــا ســه نــوع از ویتامینهــای
گــروه ب بیشــتر دوســت باشــند؛ ویتامیــن ب،6
ب 12و اسید فولیک.
ویتامیــن ب  6باعــث میشــود مغــز شــما بیشــتر
کار کنــد .عــاوه بــر ایــن ،بــه تبدیــل غــذا بــه
انــرژی در بــدن هــم کمــک میکنــد کــه بــه ایــن
فراینــد متابولیســم گفتــه میشــود .بنابرایــن اگــر
میخواهیــد وزن ایدهآلــی داشــته باشــید ،بایــد
بیشــتر ویتامیــن ب  6بخوریــد .البتــه منظورمــان
ایــن نیســت کــه ســرخود ســراغ مکملهــای ب6
برویــد ،چــون دریافــت بیــش از حــد ایــن ویتامیــن
میتوانــد باعــث مســمومیت شــود .در عــوض بهتــر
اســت رژیــم غذاییتــان را از خوراکیهایــی ماننــد
ماهــی ،ســیبزمینی ،نخــود ،آووکادو ،مــوز ،لوبیــا،
غــات ،گوشــت ،بلغــور جــو دوســر و مــرغ غنــی
کنیــد کــه منابــع عالــی ایــن ویتامیــن محســوب

میشــوند.
ویتامیــن ب  12نیــز نقــش مهمــی در متابولیســم
بــدن شــما بــر عهــده دارد و همچنیــن بــه بــدن
کمــک میکنــد تــا گلبــول قرمــز بســازد .ویتامیــن
ب  12فقــط در مــواد غذایــی بــا منشــأ حیوانــی
ماننــد ماهــی ،تخممــرغ ،شــیر و ماســت وجــود
دارد .بنابرایــن اگــر گیاهخــوار یــا خامگیاهخــوار
باشــید ،در معــرض کمبــود ایــن ویتامین مهــم قرار
خواهیــد گرفــت.
اســید فولیــک یــا فــوالت در دوران جنینــی بــه
بســته شــدن لولههــای عصبــی جنیــن و درنتیجــه
تشــکیل مغــز و نخــاع ســالم کمــک میکنــد و از
آنجــا کــه ایــن اتفــاق در همــان هفتههــای اول
بــارداری کــه ممکــن اســت مــادر اصــا از بــارداری
خــودش اطالعــی نداشــته باشــد ،میافتــد ،بنابراین
هــر خانمــی کــه قصــد دارد بچـهدار شــود ،بایــد از
ســه مــاه قبــل از بــارداری از مکمــل اســید فولیــک
بــا دوز مناســب اســتفاده کنــد .اســید فولیــک
در تشــکیل دیانای ســالم ســلول هــم دخالــت
مســتقیم دارد و مانــع از تخریــب دیانای میشــود
کــه میتوانــد ســرطانزا باشــد .در ضمــن همــه
خانمهــا در ســن بــاروری بــرای داشــتن گلبولهــای
قرمــز کافــی و پیشگیــری از کمخونــی بــه
اســید فولیــک احتیــاج دارنــد .اگــر میخواهیــد
فــوالت کافــی بــه بدنتــان برســد ،غذاهــای سرشــار
از اســید فولیــک ماننــد اســفناج و ســبزیجات
بــرگدار ،مارچوبــه ،مرکبــات ،خربــزه ،توتفرنگــی،
حبوبــات ازجملــه نخــود و لوبیــا ســفید ،لوبیــا قرمز،
تخممــرغ و جگــر را جــدی بگیریــد.

ویتامین دی؛ دوست استخوانهای شام

درســت اســت کــه اســمش ویتامیــن اســت ،امــا
عملکــردش در بدن شــبیه یکــی از هورمونهاســت.
ویتامیــن دی باعــث میشــود کلســیم و فســفر کــه
بــرای داشــتن اســتخوانهای قــوی الزم اســت،
وارد جریــان خــون شــود .وقتــی ســطح ایــن
ویتامیــن در بــدن کافــی نباشــد ،کلســیم و فســفر
از اســتخوانها برداشــته میشــود و درنتیجــه بــه
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مــرور اســتخوانهایتان پــوک و شــکننده خواهــد
شــد .در دوران بــارداری هــم اگــر ایــن مــواد را در
بدنتــان کــم داشــته باشــید ،جنیــن بــا شــما تعارف
نمیکنــد و از اســتخوانهای شــما تغذیــه میکنــد.
پــس بــرای اینکــه مــادر ســالمی باشــید ،کلســیم،
فســفر و ویتامیــن دی را فرامــوش نکنیــد.از آنجــا
کــه ویتامیــن دی و کلســیم ارتبــاط تنگاتنگــی
بــا هــم دارنــد ،بســیاری از پزشــکان بــه خانمهــا
بهخصــوص آنهایــی کــه در حوالــی ســن یائســگی
قــرار دارنــد ،توصیــه میکننــد ایــن دو ویتامیــن را
بــا هــم اســتفاده کننــد.

ویتامین کا را در پیری جدی بگیرید

اگــر ســنتان بــاال رفتــه و بــه میانســالی و
پیــری رســیدید ،بایــد مراقــب باشــید کــه
دچــار کمبــود ویتامیــن کا نشــوید .اغلــب مــا
ویتامیــن کا را بهعنــوان ترکیــب ضدانعقــاد
خــون میشناســیم ،امــا واقعیــت ایــن
اســت کــه بــدن بــرای حفــظ اســتخوانها
و دندانهــا نیــز بــه ایــن ویتامیــن نیــاز
دارد .بهتریــن منابــع ایــن ویتامیــن شــامل
ســبزیجات بــرگ ســبز ،روغــن ســویا ،کلــم
بروکلــی ،یونجــه ،اســفناج پختــه و روغــن
ماهــی اســت.

منیزیم و رهایی از گرفتگیهای عضالنی

هــر خانمــی هــر روز بــه منیزیــم نیــاز دارد تــا بیــش
از  300آنزیمــی کــه در بدنــش در فرایندهــای
متابولیکــی دخالــت دارنــد و عملکردشــان وابســته
بــه ایــن مــاده معدنــی اســت ،درســت کار کننــد.
کمبــود منیزیــم در خانمهــا میتوانــد باعــث
ف عضالنــی ،ریتــم
تحریکپذیــری ،ســردرد ،ضعــ 
نامرتــب قلــب ،گرفتگیهــای عضالنــی ،یبوســت و
بیخوابــی شــود .منیزیــم درســت ماننــد کلســیم
بــرای ســامت اســتخوانها هــم الزم اســت و در
ســبزیجات بــرگ ســبز ،جلبــک دریایــی یــا جلبــک
ســبز ،آووکادو ،آجیــل ،لوبیا ،شــکالت و غــات مانند
برنــج قهــوهای و ارزن بهوفــور یافــت میشــود.
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کلسیم؛چسباستخوانها

کلســیم فراوانتریــن عنصــر در طبیعــت اســت
کــه شــما بــرای عملکــرد طبیعــی عضالتتــان به
آن نیــاز داریــد .کلســیم در ترشــح هورمونهــا
و تنظیــم دســتگاه عصبــی بــدن دخالــت دارد.
خانمهــا بیشــتر از آقایــان در معــرض کمبــود
کلســیم و ابتــای بــه اســتئوپروز قــرار دارنــد .از
طــرف دیگــر ،خانمهایــی هــم کــه دچار ســندرم
پیــش از قاعدگــی هســتند ،از افزایــش دریافــت
کلســیم در رژیــم غذاییشــان ســود میبرنــد.
نیــاز روزانــ ه شــما بــه کلســیم حــدود 1000
میلیگــرم اســت .البتــه بعضــی از پزشــکان
توصیــه میکننــد کــه بــرای بهرهمنــدی از
اثــرات مثبــت کلســیم بــر ســامت ،روزانــه بیش
از ایــن مقــدار مصــرف شــود .یادتــان باشــد کــه
بعضــی از انــواع مکملهــای کلســیم بهویــژه
کلســیم مــاالت و کلســیم ســیترات بیــش از
انــواع دیگــر جــذب میشــود.غنیترین منبــع
کلســیم در رژیــم غذایــی شــیر و لبنیــات اســت،
امــا ســبزیجات بــرگســبز ،کاهــو چینــی و
بروکلــی هــم منابــع خــوب کلســیم در برنامــه
غذایــی روزانــه محســوب میشــوند.

آهن و فرار از خطر جدی کمخونی

آهــن بخــش مهمــی از پروتئیــن هموگلوبین اســت
کــه اکســیژن را در بــدن حمــل میکنــد ،امــا در
تولیــد پروتئینــی بــه نــام میوگلوبین هم نقــش دارد
کــه اکســیژن الزم را برای انقباضــات عضالنی فراهم
میکنــد .کمبــود آهــن در تامیــن اکســیژن مــورد
نیــاز ســلولها تداخــل ایجــاد میکنــد و درنتیجــه
بــا عالیمــی مانند خســتگی ،کاهش قدرت سیســتم
ایمنــی ،کمخونــی و ...همــراه اســت.دو نــوع آهــن در
مــواد غذایــی وجــود دارد؛ آهــن هــم و آهــم غیرهم.
آهــن هــم کــه از منابــع حیوانــی ماننــد گوشــت
قرمــز ،ماهــی و ماکیــان بــه دســت میآیــد ،جــذب
باالتــری دارد ،درحالیکــه آهــن غیرهــم در گیاهــان
بهویــژه ســبزیجات برگســبز تیــره ،حبوبــات برگــه
زردآلــو و ...یافــت میشــود .

برایتمرکز ورزشکن

اگــر نشســتن جلــوی رایانــه شــخصی بــرای ســاعتهای طوالنــی و رســیدگی بــه پــروژه و کارهــای روزمــره شــغلی،
باعــث میشــود خیلــی زود خســته شــوید و تمرکزتــان را از دســت بدهید ،شــاید بد نباشــد ایــن تمرینهــای ســاده را
امتحــان کنیــد .ایــن تمرینهــا امتحانشــان را بــرای افزایــش تمرکــز در محیــط کار پــس دادهانــد و یکــی از مهمتریــن
نقــاط قوتشــان ایــن اســت کــه بــرای انجــام ایــن تمرینهــا حتــی الزم نیســت چشــمتان را از مانیتــور برداریــد.
نفسبکشید

چشمتان را با یک دست بپوشانید

هــوا را از طریــق بینــی و در  4شــماره تــو بدهیــد
بهطوریکــه کامــا بیــرون آمــدن شــکمتان را احســاس
کنیــد .تــا 7شــماره نفســتان را نگــه داریــد .حــاال بــا8
شــماره آرام آرام نفســتان را بیــرون بدهیــد.

اول دس ـتهایتان را بــه هــم بمالیــد تــا کمــی گرمــا ایجــاد
شــود .حــاال یــک دســت را روی چشــم بســتهتان بگذاریــد و
چند ثانیه صبــر کنیــد .حاال همیــن حرکــت را برای چشــم
دیگــر تکــرار کنیــد.

سرتان را به دو طرف خم کنید

سرتان را به جلو و عقب بکشید

ســرتان را بــه ســمت چــپ و راســت خــم کنیــد ،جــوری کــه
گوشــتان با شــانهتان برخــورد کنــد .چنــد ثانیــه در ایــن وضعیت
بمانیــد و ســپس حرکــت را ب ـرای طــرف مقابــل تک ـرار کنیــد.

ســرتان را پاییــن بــرده و ســعی کنیــد چانهتــان را بــه گردن
نزدیــک کنیــد .حــاال بــه وضعیــت اولیــه برگردیــد و ســر را
آرام عقــب ببریــد.
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شانه باال بیندازید

انگشتهایتانرابکشید

هــوا را بــه داخــل بکشــید و همزمــان شــانهها را تــا نزدیــک
گوشهایتــان بــاال ببریــد .چنــد ثانیــه در ایــن وضعیــت بمانیــد
و ســپس همزمــان بــا بیــرون دادن هــوا ،شــانهها را بهآرامــی
پاییــن بیاوریــد.
باز و بسته کردن مچ دست

انگشــتهایتان را تــا آنجــا کــه ممکــن اســت ،بکشــید،
بهطوریکــه شســتهایتان بــه صــورت کامــا کشــیده بــه
ســمت خــارج قــرار بگیــرد .حرکــت را با مشــت کردن دســت
و ســپس بــاز کــردن انگشــتها بهآرامــی تمــام کنیــد.
کشش دعا!

درحالیکــه روی صندلــی نشســتهاید ،دســتتان را بــه ســمت
جلــو کشــیده و آن را از مــچ بــه پاییــن خــم کنیــد .حــاال با دســت
دیگــر ،مــچ ایــن دســت را بــه ســمت عقــب فشــار دهیــد .در نوبت
بعــد ،دســت را از مــچ بــه ســمت بــاال خــم کنیــد و اینبــار بــا کــف
دســت دیگــر ،دســت خمشــده را جــوری فشــار دهیــد کــه کــف
آن بــه ســاعدتان نزدیــک شــود.

کــف دو دســت را جلــوی قفســه ســینه بــه هــم بچســبانید.
(مثــل حالتــی کــه مســیحیها هنــگام دعــا بــه خــود
میگیرنــد ).حــاال کــف دســتها را بــه هــم فشــار دهیــد،
جــوری کــه فشــار و کشــش را در دســت و بازویتــان احســاس
کنیــد 15.ثانیــه در ایــن وضعیــت بمانید و ســپس رهــا کنید.

کشش عضله سه سر

کشش دستها باالی سر

دســتتان را مطابــق شــکل بــه پشــت و بــاالی ســرتان ببریــد و
آرنجتــان را بهآرامــی بــه ســمت مخالــف بکشــید.

دســتتان را بــاالی ســرتان ببریــد و آن را بــه ســمت مخالــف
بکشــید.
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کشش باال تنه

درحالیکــه نشســتهاید ،دســتتان را بــاالی ســر
ببریــد ،انگشــتها را در هــم قــاب کنیــد و بهآرامــی
دســتها را بــه ســمت بــاال بکشــید .در ایــن شــرایط
کــف دســتها بایــد رو بــه ســقف اتــاق باشــد.
کشش پا

کشش پشت و قفسه سینه

درحالیکــه نشســتهاید ،دســتها را بــه دو طــرف بــدن
ببریــد و از آرنــج خــم کنیــد ،جــوری کــه نــوک انگش ـتها به
ســمت باال باشــد .ســتون فقراتتــان را صــاف کنید و دســتها
را بــه ســمت عقــب بکشــید ،جــوری کــه کشــش را در قفســه
ســینه حــس کنیــد 30.ثانیــه در ایــن وضعیــت بمانیــد و
ســپس بــه حالــت اولیــه برگردیــد.
کشش ران

راحــت روی صندلــی بنشــینید و قــوزک پــای راســتتان را
مطابــق شــکل روی زانــوی پــای چپ قــرار دهیــد .پای راســت
را در جهــت عقربههــای ســاعت بچرخانیــد و ســپس ایــن
حرکــت را در خــاف جهــت عقربههــای ســاعت بــرای همــان
پــا تکــرار کنیــد .بــه وضعیــت اولیــه برگردیــد و پــای چــپ را
نیــز کشــش دهیــد.
کشش پا

روی صندلــی بنشــینید و اگــر الزم اســت ،بــرای حفــظ
تعادلتــان دو طــرف صندلــی را بگیریــد .پاهــا را به ســمت جلو
کشــیده (جــوری کــه مــوازی بــا زمیــن قــرار گیــرد) و نــوک
انگشــتها را بــه ســمت بــاال بکشــید.
به جای صندلی از توپ ورزشی استفاده کنید

لبــه صندلــی بنشــینید و دسـتها را بــه ســمت جلــو بکشــید.
نفــس عمیــق بکشــید و باســن را از روی صندلــی بلنــد کنید و
بــه ســمت بــاال برویــد .چنــد ثانیــه در همــان وضعیــت بمانید
و دوبــاره بــا یــک بــازدم عمیــق بــه حالــت اولیــه برگردیــد

نشســتن روی توپهــای تمرینــی بــه جــای صندلــی،
عضــات میانتنــه یــا مرکــزی بــدن را تقویــت میکنــد
و باعــث میشــود در تمــام طــول روز در وضعیــت متعادلــی
قــرار بگیریــد.
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اخبار خارجی

1

آنزیمهای کریستالی
علیه اثرات مرض سالحهای
شیمیایی

بهتازگــی اعــام شــده اســت
کــه دانشــمندان مســتقر در
ایســتگاه فضایــی بینالمللــی
بــه دنبــال طراحــی و تولیــد
نوعــی آنزیــم کریســتالی
جدیــد هســتند کــه بتوانــد
اثــرات مخــرب ســاحهای
شــیمایی را روی سیســتم
عصبــی انســان خنثــی کنــد.
تولیــد ایــن آنزیمهــای
کریســتالی در ابعــاد بــزرگ
روی کــره زمیــن امکانپذیــر
نیســت ،و شــرایط بیوزنــی
و نبــود نیــروی جاذبــه بــه
محققــان ایــن امــکان را
میدهــد تــا بتواننــد ایــن
کریســتالهای بــزرگ را در
فضــا تولیــد کننــد .بــر اســاس
اخبــار منتشرشــده یکــی از
آنزیمهایــی کــه محققــان
در حــال حاضــر روی آن کار
میکننــد ،آنزیمــی بــه نــام
اســتیل کولیــن اســتراز اســت
کــه باعــث آبکافــت اســتیل
کولیــم در محــل ســیناپس
عصبــی میشــود .بــدن انســان
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بــرای تحریــک عصبــی بــه قــرار گیرنــد.
اســتیل کولیــن نیــاز دارد.
همچنیــن محققــان ایســتگاه
فضایــی بینالمللــی در حــال
کار روی گازهایــی موســوم پدهای جدید برای
بــه ســرین و وی ایکــس جلوگیری از پای دیابتی در
هســتند کــه جــزو مــواد راه است
بهشــدت ســمی و مرگبــار یــک شــرکت آمریکایــی
طبقهبنــدی میشــوند و موفــق بــه ســاخت نوعــی پــد
بهشــدت سیســتم عصبــی هوشــمند شــده اســت کــه
بــدن انســان را تخریــب وضعیــت پــای بیمــاران مبتــا
میکننــد .گاز ســرین جــزو بــه دیابــت را در هــر لحظــه
ســاحهای شــیمیایی جنگــی مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار
طبقهبنــدی میشــود و میدهــد و مانــع از بــه وجــود
ورود آن بــه بــدن انســان آمــدن زخــم پــای دیابتــی در
باعــث از کار افتــادن عضلــه مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری
قلــب و دســتگاه تنفســی مزمــن میشــود .ایــن پــد بــا
میشــود .بنابرایــن افــرادی کنتــرل دمــای پــای بیمــاران
کــه در معــرض ایــن گاز قــرار مبتــا بــه دیابــت بــه پزشــک
میگیرنــد ،بهســرعت و در معالــج امــکان میدهــد تــا
عــرض تنهــا چنــد دقیقــه بــه بتوانــد اســکنهای حرارتــی
دلیــل خفگــی جــان خــود را از مــورد نیــاز را بــا وضــوح بــاال
دســت میدهنــد ،درحالیکــه از کــف پــای بیمــار تهیــه
گ و بیبــو کننــد و بــا کنتــرل دمــای کف
ایــن گاز بیرنــ 
اســت و انســان تــا زمانــی کــه پــا مانــع از بــه وجــود آمــدن
دچــار حالــت خفگــی نشــود ،زخــم روی پــای مبتالیــان بــه
نمیدانــد کــه در معــرض دیابــت شــوند ،یــا از توســعه
مســمومیت بــا آن قــرار زخمهایــی کــه در حــال حاضر
گرفتــه اســت .گفتــه میشــود وجــود دارنــد ،پیشگیــری
در مــاه گذشــته میــادی کننــد .عــاوه بــر ایــن ،پــد
نمونههایــی از اســتیل کولیــن هوشــمند جدیــد ایــن امــکان
بــه فضــا فرســتاده شــده اســت را بــه بیمــاران و مبتالیــان
و در حــال حاضــر دانشــمندان بــه دیابــت میدهــد تــا ایــن
ایســتگاه فضایــی بینالمللــی آزمایــش را بــه صــورت روزانــه
در حــال ســاخت پادزهرهــای و در منــزل انجــام دهنــد.
کریســتالی بزرگــی هســتند ایــن پــد کــه پــودی متریکــز
کــه پــس از تولیــد بــه زمیــن نــام دارد ،کمــک بســزایی
فرســتاده خواهنــد شــد تــا بــه پیشگیــری از عــوارض
مــورد مطالعــه و آزمایــش بلندمــدت دیابــت خواهــد
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کــرد و میتوانــد بخشــی از
هزینههایــی را کــه بــه دلیــل
ایــن عــوارض بــه شــبکه
بهداشــت و درمــان کشــورها
تحمیــل میشــود ،کنتــرل
کنــد .اســتفاده آســان از ایــن
پــد بــه گونــهای کــه خــود
بیمــار نیــز میتوانــد بــا آن
کار کنــد ،یکــی از مزیتهــای
اصلــی ایــن پــد هوشــمند
اســت کــه آن را از ســایر
محصــوالت مشــابهی کــه
در گذشــته وارد بــازار شــده
اســت ،مجــزا میکنــد .ایــن
پــد هوشــمند کــه بــه صــورت
بــدون ســیم کار میکنــد،
در صــورت بــروز هــر گونــه
عالمتــی از زخــم یــا التهــاب
بــه بیمــار و پزشــک معالــج
هشــدار میدهــد تــا زودتــر
فراینــد کنتــرل و درمــان
را آغــاز کننــد .یکــی دیگــر
از مزیتهــای ایــن پــد آن
اســت کــه اســتفاده از آن بــه
زمــان طوالنــی نیــاز نــدارد و
کافــی اســت کــه بیمــار هــر
روز تنهــا  20ثانیــه پــای خــود
را روی آن قــرار دهــد.

3

نور طبیعی اسرتس را
کاهش میدهد

پروفســور
تحقیقــات
فرانســیس کــو از دانشــگاه
ایلینویــز نشــان داده اســت
کــه دسترســی بــه نــور
طبیعــی در یــک بنــا بــه
شــما کمــک میکنــد کــه
تنشهــا را پشــت ســر

بگذاریــد و از شــر اســترس
خــاص شــوید .وســایلی کــه
اتــاق یــا فضــا را پــر میکننــد،
میتواننــد مثــل یــک قــرص
مســکن عمــل کننــد تــا
روحتــان آرام شــود و اگــر در
اتــاق یــا ســالنی قــرار بگیریــد
کــه ســقف بلنــدی دارد،
حتمــا متوجــه میشــوید کــه
راحتتــر و آزادانهتــر فکــر
میکنیــد .فضــای مشــخصی
کــه در هــر ســاختمان متعلــق
بــه شماســت ،مثــا اتــاق
خوابتــان در منــزل یــا دفتــر
کارتــان در اداره یــا حتــی
میــزی کــه در محــل کار
داریــد و یکــی دو متــر اطــراف
آن میتوانــد بهشــدت
روی احســاس شــما نســبت
بــه زندگــی تاثیــر داشــته
باشــد و باعــث شــود حــس
کنیــد آدم خوشــحالتر یــا
خوشبختتــری هســتید.
(البتــه کــه عکــس آن هــم
ممکــن اســت!) مثــا فــردی
را در نظــر بگیریــد کــه مبتــا
بــه آلزایمــر اســت .ایــن فــرد
بــه دلیــل نــوع بیمــاریاش
ممکــن اســت مضطــرب،
افســرده و پرخاشگــر باشــد
و خــودش را از دیگــران دور
نگــه دارد و انــزوا را ترجیــح
دهــد .حــاال اگــر همیــن آدم
را در یــک اتــاق خصوصــی
قــرار دهیــد و دوروبــرش را بــا
وســایل خصوصــی کــه متعلــق
بــه خــودش اســت ،پــر کنیــد،
همــه ایــن عالیــم در وجــودش
کمرنــگ میشــود.

4

پهپاد ژاپنی از فعالیتهای
فضایی فیلم میگیرد

محققــان ژاپنــی مرکــز فضایی
تســوکوبا موفــق بــه ارســال
یــک پهپــاد بــه فضــا شــدهاند
کــه قــرار اســت تصاویــر و
فیلمهایــی را در حــال حرکــت
از فضــا ثبــت کــرده و بــه کــره
زمیــن ارســال کنــد .ایــن
پهپــاد کــه توســط سیســتم
کنتــرل از راه دور کار میکنــد،
توســط مرکــز تســوکوبا هدایت
و کنتــرل خواهــد شــد .پهپــاد
فیلمبــردار جدیــد کشــور
ژاپــن اینــت بــال نــام دارد و به
روش چــاپ سـهبعدی ســاخته
شــده اســت .محققــان مرکــز
فضایــی تســوکوبا امیدوارنــد
بــا اســتفاده از فیلمهــا،
تصاویــر و اطالعاتــی کــه ایــن
پهپــاد بــه زمیــن مخابــره
میکنــد ،بتواننــد امــکان
مشــاهده فعالیــت محققــان
را در ایســتگاههای فضایــی
مختلــف بــرای کســانی کــه
روی کــره زمیــن هســتند،
فراهــم کنــد.

5

برای پیشگیری از آلزایمر،
زبان جدید یاد بگیرید

گروهــی از محققــان ایتالیایــی
بهتازگــی دریافتنــد کــه
تســلط بــه زبــان دوم
میتوانــد خطــر بــروز آلزایمــر
را در افــراد کاهــش دهــد.
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اخبار خارجی

نتایــج ایــن بررس ـیها کــه در
نشــریه Proceedings of
the National Academy
 of Sciencesمنتشــر شــده،
نشــان داده اســت کــه افــرادی
کــه میتواننــد بــه غیــر از
زبــان مــادری خــود بــه زبــان
دیگــری نیــز صحبــت کننــد،
در آزمونهــای حافظــه در
مقایســه بــا افــرادی کــه
تنهــا بــه زبــان مادریشــان
تســلط دارنــد ،نتایــج بهتــری
از خــود نشــان میدهنــد.
ایــن محققــان میگوینــد
هــر چقــدر کــه میــزان
اســتفاده فــرد از زبــان دوم
و رفتوآمدهــای میــان دو
زبانــی کــه بــه آنهــا مســلط
اســت ،بیشــتر باشــد ،مغــز او
راحتتــر میتوانــد راههــای
فرعــی را بــرای ایجــاد نوعــی
تعــادل میــان دو زبــان بــه
وجــود بیــاورد و بــه وجــود
آمــدن ایــن مســیرهای فرعــی
میتوانــد مهارتهــای تفکــر
را در فــرد بهبــود دهــد .ایــن
محققــان عقیــده دارنــد کــه
بهبــود مهارتهــای تفکــر
در افــراد بــه ایــن روش
میتوانــد تــا حــد خوبــی
مغــز را از آســیبهای ناشــی
از بیمــاری مزمــن آلزایمــر در
امــان نگــه دارد .گفتنــی اســت
کــه مطالعاتــی کــه پیــش
از ایــن در زمینــه یادگیــری
زبــان دوم و تاثیــر آن بــر رونــد
پیــشروی بیمــاری آلزایمــر
انجــام شــده بــود ،نشــان داده
اســت کــه تســلط فــرد بــه
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زبــان دوم باعــث میشــود
کــه پنــج ســال دیرتــر از
ســایر همسنوســاالن خــود
در معــرض ابتــا بــه آلزایمــر
قــرار گیــرد .ایــن محققــان
ایتالیایــی میگوینــد تســلط
بــه زبــان دوم باعــث میشــود
قســمتهای جلویــی مغــز
عملکــرد بهتــری از خــود
نشــان دهنــد و کارآمدتــر
عمــل کننــد .عــاوه بــر ایــن،
تســلط بــه زبــان دوم در
مبتالیــان بــه آلزایمــر باعــث
میشــود کــه فــرد حتــی در
طــول بیمــاری هــم بتوانــد
مهــارت تفکــر خــود را در
درجــات باالتــری حفــظ کند.

6

ط هابل
شکار فوبوس توس 

ســازمان ملــی فضایــی آمریکا،
ناســا ،بهتازگــی اعــام کــرده
اســت کــه تلســکوپ فضایــی
هابــل موفــق شــده اســت
تصاویــری از قمــر فوبــوس را
درحالیکــه در مــدار مریــخ
در حــال گــردش بــوده اســت،
ثبــت کنــد .قمــر فوبــوس
در قــرن نوزدهــم میــادی
کشــف شــده اســت .منجمــی
بــه نــام آســافهــال توانســت
ایــن قمــر را کشــف کنــد کــه
پیــش از ایــن قمــر دیگــری
بــه نــام دیمــوس را نیــز
کشــف کــرده بــود .ایــن قمــر
در تصاویــری کــه بهتازگــی
توســطهابــل ثبــت شــده،
آنقــدر کوچــک اســت کــه

بیشــتر شــبیه یــک ســتاره
بــه نظــر میرســد تــا یــک
قمــر .تلســکوپ هابــل در
طــول عبــور  22دقیقــهای
ایــن قمــر توانســته اســت
 13تصویــر از آن ثبــت
کنــد کــه ایــن امــکان را بــه
محققــان فضایــی میدهــد
کــه بتواننــد از عبــور ایــن
قمــر از مــدار مریــخ یــک
فایــل ویدیویــی تایــم لپــس
تهیــه کننــد .فوبــوس یکــی
از کوچکتریــن قمرهــای
خورشــیدی اســت کــه
نزدیکتریــن قمــر بــه مریــخ
محســوب میشــود و تنهــا
حــدود شــش هــزار کیلومتــر
بــا ســیاره مریــخ فاصلــه دارد.
میانگیــن شــعاع فوبــوس
حــدود  ۱۱کیلومتــر و یکــی
از کمانعکاستریــن اجســام
در منظومــه شمســی اســت.
عــاوه بــر ایــن ،ســرعت
حرکــت ایــن قمــر بــه دور
مریــخ از ســرعت حرکــت
ایــن ســیاره بــه دور خــود نیز
بیشــتر اســت ،بــه گونــهای
کــه ایــن مســیر را در مــدت
زمانــی معــادل هفــت ســاعت
و  39دقیقــه طــی میکنــد.

7

پلههای انرژیبخش ساخته
شد

محققــان موســه فنــاوری
جورجیــا بــا همــکاری یــک
تیــم تحقیقاتــی از دانشــگاه
ایمــوری موفــق بــه ســاخت

پلههایــی شــدهاند کــه
هنــگام پاییــن رفتــن فــرد
از پلــه انــرژی او را ذخیــره
میکنــد و باعــث میشــود
فراینــد بــاال رفتــن از پلــه
بــرای انســان ســریعتر و
راحتتــر شــود .درواقــع
انــرژیای کــه فــرد هنــگام
پاییــن رفتــن از پلــه مصــرف
میکنــد ،توســط ایــن
سیســتم ذخیــره شــده و
هنــگام بــاال رفتــن او از
پلههــا بــه بدنــش بازگردانــده
میشــود تــا راحتتــر و
ســریعتر بتوانــد ایــن مســیر
را طــی کنــد .محققــان
میگوینــد اگرچــه مــا هنــگام
بــاال رفتــن از پلــه انــرژی
زیــادی را صــرف میکنیــم،
امــا میــزان انــرژی مصرفــی
هنــگام پاییــن آمــدن از پلــه
نیــز قابــل توجــه و تقریبــا
مشــابه بــا انــرژیای اســت که
خــودرو هنــگام ترمــز گرفتــن
مصــرف میکنــد .محققــان
بــرای ســاخت ایــن پلههــای
هوشــمند از نوعــی فنــر کــه
مجهــز بــه حسگــر اســت،
اســتفاده کردهانــد کــه وقتــی
کســی روی پلــه راه م ـیرود،
انــرژی مصرفــی او توســط این
حسگــر مشــخص و ذخیــره
میشــود و در زمــان لــزوم
یعنــی هنگامــی کــه بخواهــد
از پلههــا بــاال بــرود ،بــه او
بازگردانــده میشــود .گفتــه
میشــود ایــن پلههــای
هوشــمند میتواننــد بیــش از
 25درصــد انــرژی را هنــگام

پاییــن آمــدن از پلــه ذخیــره
کننــد و باعــث شــوند فشــار
روی مفصــل زانــو هنــگام
حرکــت روی پلــه تــا حــدود
 35درصــد کاهــش پیــدا
کنــد .ایــن محققــان امیــدوار
هســتند کــه ایــن پلههــا
بتواننــد زندگــی را بــرای
افــراد ســالمند ،کســانی کــه
دچــار مشــکالت مفصلــی
هســتند ،زنــان بــاردار و
همچنیــن بیمارانــی کــه
بهتازگــی تحــت عمــل
جراحــی قــرار گرفتهانــد،
ســادهتر کننــد .نتایــج ایــن
پــروژه در نشــریه Public  
Library of Science
 PLOS ONEمنتشــر شــده
اســت .بــر اســاس نتایــج
منتشرشــده اســتفاده از
ایــن پلههــا میتوانــد بــه
دو صــورت ثابــت و موقــت
انجــام شــود .بهعنــوان مثــال
بــرای بیمارانــی کــه تــازه
تحــت عمــل جراحــی قــرار
گرفتهانــد ،میتــوان ایــن
پلههــا را بــه صــورت موقــت
نصــب کــرد و پــس از رفــع
نیــاز و بــا بــه پایــان رســیدن
دوران نقاهــت بیمــار آنهــا را
برداشــت تــا فــرد بتوانــد از
پلههــای معمولــی اســتفاده
کنــد .هزینــه کــم و نصــب و
جابهجایــی آســان ازجملــه
مزیتهــای ایــن سیســتم
جدیــد اســت کــه اســتفاده از
آن را بــه جــای سیســتمهای
گــران فعلــی در اولویــت قــرار
مید هــد .

8

کمک  100میلیون دالری
تویوتا به استارتآپیها

مدیــران شــرکت تویوتــا از
اختصــاص کمــک هزینــه
 100میلیــون دالری بــه
خبــر
اســتارتآپهایی
دادنــد کــه در زمینــه هــوش
مصنوعــی و دانــش رباتیــک
فعالیــت میکننــد .ایــن
کمــک بــزرگ در راســتای
راهانــدازی بخــش تحقیقاتــی
جدیــد به نــام بلندپــروازی در
هــوش مصنوعــی در شــرکت
تویوتاســت کــه بــا هــدف
کمــک بــه کســبوکارهای
نوپــا و اســتارتآپها
راهانــدازی شــده اســت.
آمــوزش ،ســرمایهگذاری
و حمایتهــای مالــی
ازجملــه خدماتــی اســت
کــه ایــن بخــش پــس از
اســتقرار در ســیلیکون ولــی
بــه اســتارتآپها ارائــه
خواهــد کــرد .تاکنــون ســه
اســتارتآپ از کمــک مالــی
تویوتــا بهرهمنــد شــده اســت
کــه در زمینــه رباتیــک،
ســاخت پهپــاد و طراحــی
ی از
سیســتمهای پیشگیــر 
تصادفــات رانندگــی فعالیــت
میکننــد .
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سخن آخر

نابغه مهربان من...
سـیدحسـین متولـیان

بعضــی از مــا آدمهــا تــوی متــر و معیارهــا و
قاعدههــای زمینــی نمیگنجیــم!
ایــن بعضیهــا کــه میگویــم ،همــان
کســانی هســتند کــه روی جــدول کنــار
خیابــان راه میرونــد! از شــابلونها بیــرون
میزننــد! غیرمنتظــره و حدسنزدنــی و
عجیــب هســتند!
طــوری عجیــب کــه هــر کــس آنهــا را میــان
جمــع ببینــد ،حــدس میزنــد کــه ایــن موجــود
نســبت بــه ســایرین متفــاوت اســت!
همانهایــی کــه گاهــی پیچیدهتریــن
فرمولهــا را بــه کار میبرنــد بــرای بــه
دســت آوردن یــک پاســخ ســاده کــه بــا یــک
نــگاه سردســتی میتــوان آن را دریافــت؛ و
گاهــی آنقــدر ســاده همــه چیــز را برگــزار
میکننــد کــه رفتارشــان همــه عــدد و
رقمهــا و فرمولهــا را تحقیــر میکنــد!
ایــن عــادتِ نابغههاســت کــه همــواره بــا نــگاه
متفــاوت و دور از انتظارشــان همــه را شــگفتزده
میکننــد!...
اصال برای همین است که نابغه شدهاند!
روزی کــه همــه عــادت دارنــد بــا پــای پیــاده
راه برونــد ،آنهــا بــه چــرخ فکــر میکننــد...
چــرخ کــه همهگیــر شــد ،قانــع نمیشــوند
و نقشــه پــرواز را میکشــند!
ایــن آدمهــا تــوی ســکوت کــه فــرو میرونــد،
حتمــا بــه اتفــاق مهمــی فکــر میکننــد! اتفاقــی
از جنــس دگرگونــی و تحول...
و تو خدای همین نابغهها هستی!
تویی که سالهاست توی سکوت رفتهای!
تویــی کــه بدیهــای مــرا بــا بــدی پاســخ
نمیدهــی و بــرای هــر چیــز راهحــل متفاوتــی
از جنــس خــودت داری!...
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هــر روز یــک فرمــول جدیــد میچینــی تــا گــول
بخــورم و بــه آغوشــت بازگردم!
هــر بــار بدیهایــم را ندیــده میگیــری
و خوبیهــای احتمالــیام را مقابــل آینــه
میگــذاری!...
و همــواره ســکوت کــردهای تــا یک روز بــا فرمول
خــودت مرا بــه خوشبختــی بازگردانــی!...
مهربان من!
نابغه
ِ
خداجان
لطفــا زودتــر از ایــن ســکوت ک ـشدا ِر کشــنده
بیــرون بیــا
وکشف کن همان اکسیر عاشقانه را
که روح و قلبم را به آغوشت برمیگرداند!
باور کن
مــن هنــوز میترســم از اینکــه جســمم ،بــدون
قلــب و روحــم به ســمتت بازگــردد!
تا دیر نشده ،کمی ،فقط کمی عجله کن!...

ناامیدی را باور نکنید
رضا خلج از آن دسته آدمهایی است که با  41سال سن توانسته نام خود را در میان
کارآفرینان برتر جشنواره وزارت کار که چند هفته پیش برگزار شد ،ثبت کند؛ کارآفرینی
که در ابتدای کار با دوستان دوران لیسانس ایدهای را استارت میزند تا وارد دنیای
کسبوکار شود؛ دوستانی که شاید سختی راه و مشکالت بهوجودآمده آنها را واداشت
تا به دنیای تدریس برگردند و رضا و کسبوکار و ایدهاش را رها کنند .اما او در کنار
تدریس ایده خود را فراموش نکرد ،هرچند آن ایده بارها و بارها دستخوش تغییرات شد،
اما نتیجه چیزی بود که امروز میتوان آن را به نظاره نشست؛ ارائه خدمات آیتی .رضا
نیز از جوانان استارتآپی است و بر این عقیده است که در فضای استارتآپ نمیتوان
بهطور صددرصدی کار مهندسی انجام داد ،بلکه این ایدهها هستند که شما را به جلو
میبرند .البته خلج در این مسیر تنها نبوده و دوستانی در کنارش بودهاند که راه را برای
او هموار کردهاند؛ دوستانی مانند سلمان جودکی ،مجتبی قباحلو ،محمد اوتادی.
صفحه 62

ماهنامهخبری،علمی/آموزشی،تحلیلی
بنیادملینخبگان

saramad
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