نـ ت
خود�وری
در�ره تقویت روحیه ب
در�ره ب
ـا� ب
و ت
اع�د به دانش و دانشمندان

معجزات علم

شماره سیونهم
دوره جدید
شهریور 1396
 8000تومان

سـورنـا ستاری:

زیستبوم شرکتهای
خالق و نوآور گستردهتر میشود

ب�ریس نقش و ظرفیت ش�کتهای
ت
اکوسیس� استارت پآ� کشور
رسمایهگذاری در

ویسیها و استارتآپها:
یک رابطه برد  -برد؟

ماهنامهخبری،علمی/آموزشی،تحلیلی
بنیادملینخبگان

saramad

گ
چرا ب�ید همارتهای زند� را
از سن مک به کوداکن آموخت؟

درسهایی که
در مدرسه نیست

ا�اد ت�ول در ساختارهای پ ژ� ش
وه�
در ب�ب امهیت ی ج

پای چوبین پژوهش

نیاز به بازار داریم
شرکتهای دانشبنیان نوپا معموال مهمترین مشکل خود را بازار میدانند؛ بازاری که نیاز به
محصوالت تولیدی این شرکتها دارد ،ولی به دالیل مختلف ترجیح میدهد آن را وارد کند
تا از تولیدکننده داخلی بخرد .معصومه خاتمیان که مدیرعامل شرکت تعاونی دانشبنیان
آذرکیمیا خاتم است ،دو سال پیش این شرکت را راهاندازی کرده است .او که خود عضو
هیئت علمی دانشگاه تبریز است ،علت تاسیس شرکت را کارآفرینی برای جوانان مشتاق
و تحصیلکرده عنوان میکند؛ اما این شرکت نوپا نیز با مشکالت پذیرفتهنشدن از سوی
بازار روبهرو است .محصول تولیدی این شرکت مورد نیاز بسیاری از بخشهای دولتی و
خصوصی است و خاتمیان معتقد است چنانچه مشتریها حاضر به خرید از داخل باشند،
این شرکت میتواند جوانان مستعد بیشتری را به کار مشغول کند؛ چیزی که میتواند
مانع مهاجرت برخی مستعدین برتر استان آذربایجان شرقی از استان و کشور شود.
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  از همه خوانندگان محترم ،صاحبان استعدادهای
برتر ،نخبگان علمی و هنری دعوت به همکاری
میشود .لطف ًا نظریات ،انتقادات ،پیشنهادات و
یادداشتها و مقاالت خود را به آدرس ایمیل نشریه
ارسال فرمایید تا نسبت به چاپ و نشر و انعکاس
آنها اقدام کنیم.
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دیگــر اجــازه نداریــم ایــن جملــه را بــه کار
ببریــم« :زمانــه عــوض شــده اســت ».بــا
ســرعت سرســام آور فناوریهــا در جهــان
و رســوخ هیــوالوار شــبکههای اجتماعــی
در زندگــی مــردم ،بایــد بگوییــم« :دیــروز
عــوض شــد ».ســرعت تغییــرات ،دیگــر
بــه نســل و دهــه و دوره قــد نمیدهــد،
در لحظــه همهچیــز عــوض میشــود.
بنابرایــن پافشــاری بــر روشهــای ســال
گذشــته یــا دهــه گذشــته ،فاجعــه محســوب
میشــود .خوشبختانــه مــا از قافلــه رشــد
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علــم و فنــاوری جهــان عقــب نماندهایــم و
خودمــان را بــه ایــن قطــار وصــل کردهایــم؛
امــا اینجــا کــه هســتیم ،از آنچــه
میخواهیــم دورتــر اســت .نیــروی انســانی
متخصصمــان پرشــمارتر از دیــروز اســت.
فضــای اقتصــادی و اجتماعــی بارزتــر شــده
و تحــوالت اساســی در حــال شــکلگیری
در بخشهــای مختلــف کشــورمان اســت.
حــاال پژوهــش ،رول اصلــی ایــن صحنــه
را بــازی میکنــد .همــه نقشآفرینــی
پژوهــش را در ســریال پیشــرفت و خودکفایــی

پذیرفتهانــد .پارکهــای فنــاوری ،مراکــز
نــوآوری ،شــتابدهندهها و در یــک کالم
«زیســتبوم کارآفرینــی» رونــق پیــدا
کردهانــد .شــرکتهای دانشبنیــان بــه
شــکلی شــوقانگیز ،در حــال رشــد هســتند.
تجاریســازی ایــده تــا محصــول ،فرهنــگ
شــده و وارد زندگــی بچههــای تحصیلکــرده
شــده اســت .محصــوالت و خدمــات فناورانــه
بــا مهــر «ایرانســاخت» ،آرامآرام در بــازار
کشــور شــکوفه کردهانــد .بخشــی از بدنــه
پژوهــش بــه بخــش خصوصــی تکیــه کــرده
و درصــدد روی پــای خــود ایســتادن اســت،
امــا همچنــان تنــه تنومنــد پژوهشــمان،
در دامــان عــروس هزاردامــاد دولــت آرام
گرفتــه .بــه طــوری کــه انــگار قــرار نیســت
حاالحاالهــا روی پــای خــود بایســتد ،بــدود،
بــاال و پاییــن بپــرد و بــزرگ شــود.
حقیقــت ایــن اســت کــه در فرهنــگ عمومــی
مــا ،حتــی در ذهــن و ضمیــر مدیــران اجرایی،
«پژوهــش» یــک امــر تجملــی و تشــریفاتی
اســت و در عالــم واقــع هیچکــدام از کارهــای
مــا موقــوف پژوهــش نیســت .اینکــه
میبینیــد موقــع تقســیم بودجــه ،کمتریــن
حــد ممکــن را بــه پژوهــش اختصــاص
میدهنــد و حتــی از واریــز همــان هــم در
حســاب پژوهــش طفــره میرونــد ،دلیلــش
ایــن اســت کــه مشــکلی را حــل نمیکنــد و
ضــرورت و اهمیــت آن ملمــوس و تبیینشــده
نیســت .مثــا خیلــی از برنامههــای صــدا و
ســیما ،روی کاغــذ محتــاج تحقیــق و پژوهــش
اســت .الزم اســت کــه قبــل از ســاخت فیلــم
یــا تولیــد برنامــه ،پژوهشــگران بنشــینند
و مقدمــات پژوهشــی کار را فراهــم آورنــد.
روی کاغــذ چنیــن وانمــود میشــود کــه تــا
ســتون تحقیقــات اســتوار نشــود ،برنامهســاز
نمیتوانــد برنامــهاش را بســازد؛ امــا همــه
میدانیــم کــه در عمــل ،تحقیقــات و پژوهــش
جــزو تجمــات کار اســت و میشــود بــه اســم

آن بودجــه گرفــت و بــه کام بخشهــای دیگــر
خــرج کــرد .روی چــارت ســازمانی و مطابــق
«بحثهــای نظری» هر ســازمان و موسسـهای
بخــش تحقیــق و توســعه دارد .فرنگیهــا بــه
آن  R&Dمیگوینــد ،آن را جــدی میگیرنــد
و روی آن ســرمایهگذاریهای کالنــی
میکننــد .اینطــور کــه از شــواهد و قرائــن
پیداســت ،مغــز متفکــر هــر موسســهای «آر
انــد دی» آنجاســت و بخــش تحقیــق و
توســعه اســت کــه موفقیــت و پیشــرفت
آن موسســه را باعــث میشــود .بــا ایــن
حــال وقتــی مــا بــه پــای عمــل میرســیم،
ناخواســته تحقیــق و توســعه را غیرضــروری
و تجمالتــی میانگاریــم و صرفــا بــرای خالــی
نبــودن عریضــه اســت کــه پژوهشــگران را
اســتخدام میکنیــم و هزینههایــی را نیــز
بــرای آن اختصــاص میدهیــم .ضمــن
اینکــه در عمــل تصمیمــات اجرایــی مــا
منتظــر رای و نظــر پژوهشــگران نمیمانــد.
فاجعــه اصلــی مــا در اینجاســت کــه خــود
پژوهشــکدهها هــم بــه صــوری و بیاهمیــت
بــودن کار خــود واقفنــد و میداننــد بــرای
ســر پــا مانــدن چــارهای ندارنــد جــز اینکــه
بــرای گرفتــن بودجــه چانــه بزننــد و بــرای
گرفتــن ســهم خــود همــ ه رقــم تالشــی
بکننــد .نصــف بیشــتر انــرژی موسســات
پژوهشــی صــرف همیــن کارهــای مالــی و
اداری میشــود و آنهــا مجبورنــد تــا بــه
ترفندهــای عجیــب و غریــب ســهم خــود را از
امکانــات دولتــی  -حتــی خصوصــی  -بگیرنــد.
در ســخنرانیها ،در مناســبتهای علمــی،
در مقــام حــرف ،احــدی نیســت کــه ضــرورت
پژوهــش را منکــر شــود ،امــا در عمــل قضایــا
چنــان پیچیــده اســت کــه از پژوهشــکدهها
تعبیــر بــه چــاه ویــل میشــود .یعنــی تصــور
چنیــن اســت کــه در ایــن مرکــز متناســب
بــا پولــی کــه خــرج میشــود ،آشــی پختــه
نمیشــود ،پختــه هــم بشــود ســیر نمیکنــد
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و بــه کام خــوش نمینشــیند .همیــن االن اگــر
پژوهشهــای علمــی  -اجتماعــی  -فرهنگــی
را در رشــتههای مختلــف فهرســت کنیــد،
میبینیــد کــه تصــور تجمــات و تشــریفات
چنــدان هــم بیوجــه نیســت .کلــی
پژوهشهــای جورواجــور روی دســتمان بــاد
کــرده کــه نمیدانیــم بــا آنهــا چــه کنیــم.
بعضــی از پژوهشهــا آنقــدر کلیانــد کــه
هیــچ گرهــی را بــاز نمیکنــد ،بعضیهــا هــم
آنقــدر جزئــی و بیارتبــاط بــا فضــای امــروز
کشــورند کــه بــاز هــم بــه درد نمیخورنــد.
در ایــن ســالهای اخیــر در مــدارس،
خصوصــا مــدارس غیردولتــی ،از بچههــا
میخواهنــد کــه کار تحقیقاتــی کننــد کــه
اگــر جــدی باشــد بهتریــن کار اســت و موثــر.
معلــم موضوعــی را پــای تختــه مینویســد
و بچههــا یــک هفتــه ،ده روز دنبــال آن
موضــوع میرونــد کــه دربــارهاش تحقیــق
کننــد؛ امــا زحمــت اصلــی ایــن تحقیقــات
بــه عهــده پــدر و مادرهاســت تــا در دنیــای
مجــازی ســرچ کننــد و چنــد صفحــه را
ســیاه کننــد و اصطالحــا «کپــی پیســت» .و
خیلــی زود بچههــا میفهمنــد و آمــوزش
میبیننــد کــه ایــن کار فرمالیتــه اســت و بــه
کار کســی نمیآیــد و رفــع تکلیــف اســت.
تقریبــا وضعیــت پژوهــش در ابعــاد بزرگتــر
هــم همیــن اســت .نــه اینکــه پژوهشــگران
شــیوه کار را بلــد نباشــند یــا خدایی نکــرده از
کار بزننــد و از زیــر کار در برونــد؛ نــه .انصــاف
ایــن اســت کــه مــا پژوهشــگران قابلــی داریــم
و خیلــی از پژوهشــگران مــا در خــارج از
کشــور متصــدی پروژههــای کالن و بااهمیــت
میشــوند .مشــکل اصلــی ،ســازماندهی نظــام
اداری  -مالــی ،ســاختار اجــرا و وضعیــت
و نــوع نــگاه پژوهشکدههاســت .اکثــر
پژوهشــکدههای مــا متکــی بــه بودجــه
دولتیانــد یــا وابســتگی ســفت و ســخت
بــه دانشــکدهها دارنــد .درواقــع پژوهــش
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بــه یــک امــر فرعــی در نظــام آموزشــی بــدل
شــده اســت و عمــده وظایفــش در گرفتــن
پروژههــای دولتــی خالصــه میشــود و
پژوهــش بــرای پژوهــش .دانشــگاههای
دولتــی طــرف قــرارداد بــا دولتنــد تــا از او
پــروژه بگیرنــد و تحقیــق کننــد .گاهــی ایــن
پروژههــا تبدیــل بــه کار روتیــن و روزمــره
اداری میشــود و پژوهشــگران شــبیه بــه
کارمنــدان یــک موسســه ،مطابــق ســاعت
کاری و حضــور حقــوق میگیرنــد و اصــا
معلــوم نیســت متولــی ایــن پــروژه کیســت و
بــرای کجــا .بــه هــر ضــرب و زوری هســت،
موسســات پژوهشــی ایــن حقوقهــا را تامیــن
میکننــد ،امــا چیــزی کــه هســت بــه پــای
پژوهــش کــه میرســند ،تمامــا دلشــان خــون
اســت از کســری بودجــه و بیپولــی .تقریبــا
تمــام دلســوزانی کــه از دور و نزدیــک دســتی
بــر آتــش پژوهــش دارنــد ،معتقدنــد کــه
بایــد ایــن سیســتم اصــاح شــود و پژوهــش
در جایــگاه اصل ـیاش قــرار گیــرد .صرفــا بــه
عنــوان یــک روش اصالحــی در ســالهای
اخیــر چنیــن تصویــب شــد کــه بودجههــا نــه
بــه امــر کلــی پژوهــش ،بلکــه بــه پروژههــای
تعریفشــده اختصــاص یابــد .پــروژهای از
صفــر تــا صــد بــرآورد هزینــه میشــود و
پژوهشــگران بــر ســر آن کار میرونــد تــا بــه
فرجامــش برســانند.
درواقــع اینجــا مــا احتیــاج بــه تحولــی
اساســی در ســاختارهای پژوهــش و فنــاوری
داریــم .در درازمــدت از ایــن تحــول گریــزی
نیســت .ضمــن اینکــه وضعیــت علمــی
کشــور نیــز تغییــر کــرده و بــا توجــه بــه
افزایــش چشـمگیر نیــروی انســانی متخصــص
الزم اســت تــا فــرم و محتــوای پژوهــش نیــز
تغییــر کنــد .هــم نیازهــای جدیــد اقتصــادی
پیــش آمــده ،هــم دنیــا تغییــر کــرده ،هــم
توســعه بــه مرحل ـهای جدیتــر رســیده ،هــم
بخــش خصوصــی قــدرت و قــوت بیشــتری

پیــدا کــرده .بحــث اقتصــاد دانشبنیــان
هــم هســت و شــرکتهای دانشبنیــان هــم
امــروز در ابعــادی وســیع بــه منصــه ظهــور
رســیدهاند .یادمــان باشــد کــه تکنولــوژی
هــم توســعه فوقالعــادهای پیــدا کــرده و
تــا حــدود زیــادی انحصــارش از بیــن رفتــه.
امــروز کــه مــن و شــما در اینبــاره صحبــت
میکنیــم ،بیــش از ســه هــزار شــرکت
دانشبنیــان در ایــران فعــال شــدهاند.
ضمــن اینکــه نســبت دولــت هــم بــا بخــش
خصوصــی تغییــر کــرده .پــس الزم اســت
پژوهشــکدهها نیــز تغییــر کننــد ،تغییــر
رویکــرد دهنــد و بــا بخــش خصوصــی وارد
رابطــهای جدیــد شــوند.
بحــث بومیشــدن تحقیقــات هــم حائــز
اهمیــت اســت و بایــد جــدیاش گرفــت.
درواقــع دولــت بــه جــای اینکــه خــود بــه
عناویــن مختلــف متصــدی امــر پژوهــش
باشــد ،بهتــر اســت کنــار بایســتد و بســتر
مناســبی فراهــم کنــد تــا پژوهشــگاهها بــه
کار و بــار خــود برســند و از همیــن طریــق
تولیــد درآمــد کننــد .اتفاقــا در همهجــای
دنیــا پژوهــش پولســاز اســت و میتوانــد
در قبــال ارائــه تحقیقــات ،مــزد قابــل
مالحظــهای بگیــرد .لــذا مهمتریــن کاری
کــه بایــد بکنیــم همیــن اصــاح ســاختار
پژوهــش اســت .پژوهشــی مانــدگار اســت و
دیــده میشــود کــه بــه بــازار و نیــاز مــردم و
جامعــه متصــل شــود.
امــا یــک نکتــه دیگــر؛ انــگار عــادت داریــم
کــه یکطرفــه بــه قاضــی برویــم .دربــاره
پژوهــش و اهمیــت آن ،میلیونهــا ســطر
در نشــریات عمومــی و تخصصــی ،در فضــای
ســایبر و شــبکههای اجتماعــی ،تولیــد شــده
اســت .قریــب بــه اتفــاق ایــن مطالــب هــم
مربــوط بــه خــود پژوهشــگران اســت .اســاتید
دانشــگاه ،اعضــای هیئــت علمــی ،پژوهشــگران
و ذینفعــان ایــن عرصــه ،از بــام تــا شــام،

در اهمیــت پژوهــش فریــاد میکننــد و
در مظلومیتــش داد میزننــد .برخــی از
مســئوالن هــم بــرای تســکین آالم ایــن طبقــه
فرهیختــه ،نکتههایــی میگوینــد تــا ســر و
صداهــا بخوابــد و تمــام .آنطــرف قصــه ،امــا
کــم حــرف میزنــد و واکنــش متناســبی
نــدارد .انــگار کــه چیــزی نشــنیده اســت.
انــگار کــه حرفــی زده نشــده اســت .بخــش
صنعــت و بخــش بــازار ،در دایــره دغدغههــای
پژوهــش ،انــگار کــه فقــط یــک اســم هســتند
یــا نعوذبــاهلل ســنگ شــیطانند کــه بایــد
فریادهایمــان را ســر او بزنیــم و ســنگ
ندامــت را بــر پیکــرهاش بکوبانیــم .کمتــر
پیــش آمــده کــه صاحبــان صنایــع نکتههایــی
بگوینــد .اغلــب صاحبــان صنعــت ،برآمــده از
دانشــگاهند ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
آموزههــای دانشــگاه کمــک زیــادی بــه آنــان
نکــرده .کاشــکی آمــاری گرفتــه شــود از آنانــی
کــه در صنعــت مشــغولند و در راســتای رشــته
تحصیلیشــان فعالیــت میکننــد .پژوهــش از
دل دانشــگاه برمیخیــزد و آنهایــی هــم کــه
گذرشــان بــه دانشــگاه افتــاده ،میداننــد کــه
قصــه چیســت .هنــوز پژوهــش ،بــرادریاش
را بــه صنعــت و بــازار ثابــت نکــرده اســت،
امــا دائمــا ادعــای ارث و میــراث از او دارد.
پــای رســانه در عرصــه صنعــت و بــازار ،لنــگ
میزنــد .وجــه تبلیــغ و تهییــج برایشــان
مهمتــر و حیاتیتــر از بُعــد فرهنگســازی
اســت .رســانه ،واســطه درســتی بین دانشــگاه،
پژوهشــگاه ،کارگاه و فروشــگاه اســت ،امــا هــر
کــس ســاز خــودش را میزنــد ،داد خــودش
را ســر میدهــد و آخــر داســتان هــم ،گــوش
جملگــی از حــرف حســاب خالــی اســت.
شــاید الزم باشــد یکبــار بــرای همیشــه،
همــه طرفهــای مرتبــط بــا پژوهــش ،ضعــف
و کاستیشــان را بپذیرنــد و تقصیــرات را بــر
گــردن دیگــری آویــزان نکننــد .آنگاه فصــل
تــازه از راه خواهــد رســید.
سرآمد /شماره سیونهم /شهریور نودوشش
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در�ره تقویت روحیه ب
در�ره ب
ناک� ب

معجزات علم
محمد یوسفنیا

اخیــرا کتابــی خوانــدم بــه اســم «هــزار چهــره»
بــا عنــوان فرعــی گفتارهایــی دربــاره دانشــمندان،
ارزشهــا و اجتمــاع .کتابــی درخشــان و خواندنــی
بــود و بــه نقــش دانشــمندان در تمــدن بشــری و
تغییراتــی کــه ظــرف قرنهــای اخیــر در زندگــی
بشــر ایجــاد شــده بــود ،میپرداخــت؛ تغییراتــی
کــه گاه ســودمند بودهانــد و گاه مخــرب .در ایــن
یادداشــت بــه نیــک و بــد توســعه علمــی کاری
نــدارم ،حتــی نمیخواهــم بحــث جهتگیــری
ذاتــی علــم جدیــد را مطــرح کنــم ،بلکــه در پــی
نوشــتن موضوعــی هســتم کــه در طــول خوانــدن
ایــن کتــاب ذهنــم را بــه خــود مشــغول کــرده بود.
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اینکــه چقــدر زندگــی بشــری متاثــر از دانــش و
فعالیــت دانشــمندان بــوده اســت .مــا معمــوال میوه
درخــت علــم را میبینیــم ،یعنــی چشــممان بــه
اتومبیــل و ماشــین لباسشــویی و یخچــال و
موبایــل و پیشــرفتهای مهندســی و پزشــکی
گــرم میشــود ،در صورتــی کــه متوجــه نیســتیم
ایــن میــوه تکنیکــی خــوشآب و رنــگ محصــول
ریشــه مســتحکمی اســت کــه در خــاک دانــش
و فلســفه خانــه کــرده اســت .وقتــی از توســعه
یــک کشــور حــرف میزنیــم ،چشــممان بــه
پیشــرفتهای تکنیکــی اروپــا و آمریکاســت ،از
آنهــا نیــز زرق و بــرق زندگــی صنعتــی را مهــم

میدانیــم و بقیــه چیزهــا را بــه بوتــه فراموشــی
میســپاریم ،در حالــی کــه هموارکننــده ایــن راه
مهــم تاریخی ،فالســفه و دانشــمندان بودهانــد .این
دیــده ظاهربیــن ،بد دشــمنی اســت ،اگر ســایهاش
بــر آدمیــزاد مســتدام باشــد ،فکــر و ذکــر را از بیــن
میبــرد و آدم را دچــار گمراهــی میکنــد .تــا بــوده
بــزرگان از دیــده ظاهربیــن شــکایتها داشــتهاند
و آن را باعــث تیــرهروزی آدمــی میدانســتهاند.
حــق هــم داشــتند؛ کســی کــه آرزوی دیرینـهاش
ژاپــن شــدن اســت ،از ایــن کشــور فقــط تجهیزات
صنعتــی را میبینــد ،امــا در پــس آن ،مجاهــدت
علمــی را کــه منتهــی بــه ایــن پیشــرفت علمــی
شــده نمیبینــد .ژاپــن بعــد از جنــگ روی پــای
خــودش ایســتاد ،ویرانههــا را آبــاد کــرد و بــرای
دانشــمندان و دانــش اهمیــت فوقالعــاده قائــل
شــد .شــاید آنهــا برخــاف مــا میدانســتند راه
پیشــرفت نــه در تقلیــد ،بلکــه در برنامهریــزی و
علمآمــوزی اســت ،همینطــور در بــاور کــردن
روحیــه خودبــاوری کــه باعــث پیشــرفت و توســعه
خواهــد شــد .در حالــی کــه مــا گاهــی فرامــوش
میکنیــم آن چیــزی کــه میتوانــد نجاتدهنــده
آینــده کشــور باشــد ،نــه منازعــات سیاســی بلکــه
همــوار کــردن مســیر توســعه بــا کمــک گرفتــن
از دانشــمندان بومــی اســت .اگــر روزی قــدر
دانشــمندان را خوب دانســتیم ،اگــر روزی فهمیدیم
روی پــای خــود ایســتادن و همچنیــن تقویــت
روحیــه خودبــاوری چــه معجزاتــی میتواند داشــته
باشــد ،شــاید هــم دانشــگاههایمان رونــق یافــت،
هــم محافــل علمیمــان ،هــم راه پیشــرفتمان.
آن روز بــه عینــه خواهیــم دیــد آن چیــزی کــه
میتوانــد مــا را بــه افقهــای روشــن برســاند ،علــم
و دانــش و اتــکا بــه ایمــان الهــی اســت ،نــه چیــزی
غیــر از اینهــا.
چندیــن ســال پیــش رهبــر معظــم انقــاب در
جمــع نخبــگان علمــی مطالبــی فرمودنــد کــه
متاســفانه خــوب شــنیده نشــد ،بنابرایــن خــوب
اســت در ایــن یادداشــت یکبــار دیگــر ایــن
بیانــات را مــرور کنیــم« :یــک روزی یــک حرکــت

علم ـیای در دنیــا بــه وجــود آمــد  -حرکتهــای
علمــی همیشــه در دنیــا حکــم ظرفهــای مرتبــط
را دارد و بــه همدیگــر وصــل میشــوند .ملــت و
جامعــه مــا از علــم یکدیگــر اســتفاده میکننــد
 یــک روزی مرکــز پیدایــش علــم دنیــا اســامبــود؛ بــدون اینکــه دنیــای اســام بــا داشــتن
ابــزار علــم ،بــرود مثــا اروپــا ،افریقــا یــا هــر نقطــه
دیگــری را اســتعمار بکنــد .ایــن علــم گســترش
پیــدا کــرد ،بــه همهجــا رســید و همــه از آن
اســتفاده کردنــد و بهرهمنــد شــدند ،امــا در ایــن
برهــه اخیــر  -یعنــی بعــد از رنســانس بــه اینطرف
کــه علــم به دســت یــک مجموعــه اروپایــی و غربی
افتــاد  -از علــم اســتفاده معمولــی و طبیعــی نشــد.
علــم در دســت آنهــا ابــزاری بــرای تســلط شــد؛
ســلطه بــر کشــورها و بهتدریــج مســئله اســتعمار
پیــش آمــد .دویســت ،ســیصد ســال شــرق ،یعنــی
اغلــب مناطــق آســیا و اروپــا ،زیــر چکمه اســتعمار
لــه شــد و غربیهــا از علــم ،نهفقــط بــرای ســلطه
سیاســی و اســتعماری ،کــه بــرای فشــردن ملتهــا
و گرفتــن شــیره آنهــا و امکانــات و ثروتهایشــان
اســتفاده کردنــد .همچنــان کــه بــرای تحمیــل
فرهنــگ خودشــان بــر ملتهــای عقبافتــاده از
لحــاظ علمــی هــم اســتفاده کردنــد و ایــن آخــری
 یعنــی تحمیــل فرهنــگ  -موجــب شــد کــهآنهــا در پیشــرفت علمــی مطلقــا ســهمی پیــدا
نکننــد و بــه آنهــا اجــازه داده نشــود و تشــویق که
نمیشــوند هیــچ ،بلکــه موانعــی هــم جلــوی آنها
گذاشــته شــود .ایــن وضعــی بــوده کــه پیــش آمده
اســت.
خــوب ،مــا ایــن عقبافتادگــی تاریخــی را بایــد
جبــران کنیــم؛ یعنــی مــا ضربــه را از بیعلمــی
خوردهایــم .اگــر امــروز دنیــای اســام از لحــاظ
اقتصــادی عقــب اســت ،از لحــاظ فرهنگــی یــا
سیاســی عقبمانــده اســت ،ایــن بــه خاطــر آن
اســت کــه رقیــب ،یعنــی دنیــای غــرب ،مجهــز به
ســاح علــم اســت .از ســاح علــم بــرای غلبــه در
میدانهــای سیاســت ،اقتصــاد و فرهنــگ اســتفاده
میکنــد»
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گزارش

ستاری در � ن�مه ت
تی� امشب:
ب

زیستبومشرکتهای
خالق و نوآور گستردهتر میشود
پانتهآ برزگر

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» ایجاد
زیستبوم کارآفرینی و نوآوری را مهمترین اولویت دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود« :ایجاد
و توسعه زیستبوم کارآفرینی و نوآوری ،تقویت کسب و کارهای فناور و نوآور و شرکتهای
دانشبنیان در دستور کار ما در دولت دوازدهم قرار 
دارد.
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ایجاد فضای حامیتی رشکتهای
دانشبنیان و نوآور

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری،
یکــی از ضرورتهــای توســعه شــرکتهای
دانشبنیــان را ارتقــای ســهم آنهــا در اجــرای
طرحهــای ملــی و بینالمللــی دانســت و
گفــت« :ارتقــای تــوان صــادرات محصــوالت
دانشبنیــان ،افزایــش جــذب ســرمایهگذاری
و همکاریهــای خارجــی در طرحهــای
فناورانــه از ضرورتهــای دیگــر ایــن بخــش
از اقتصــاد کشــور اســت کــه معــاون علمــی و
فنــاوری بــا ایجــاد زیرســاختهای حمایتــی
الزم ،ایــن موضــوع را دنبــال میکنــد».
او بــه حمایتهــای گوناگــون در صــادرات،
معافیتهــا ،معرفــی محصــوالت ،ثبــت
اختراعــات و پتنــت ذیــل قانــون حمایــت
از شــرکتهای دانشبنیــان اشــاره کــرد
و گفــت« :دولــت در بســتر مناســبی چــون
قانــون حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان
از ایــن شــرکتها بــا اعطــای معافیــت
مالیاتــی یــا گمرکــی حمایــت میکنــد یــا
از طریــق کریــدور صــادرات محصــوالت و
خدمــات دانشبنیــان زمینــه ورود ایــن
محصــوالت را بــه بازارهــای منطقــهای و
جهانــی فراهــم میکنــد».
ســتاری بــا اشــاره بــه ورود صندوقهــای
ســرمایهگذاری جســورانه بــه عرصــه حمایــت
از کســبوکارهای فنــاور ادامــه داد« :در
حــوزه مالــی صندوقهــای ســرمایهگذاری
جســورانه یــا  VCبــرای حمایــت از آنهــا
وارد بــورس شــدهاند تــا زمینــه ورود
ســرمایهگذاران در عرصــه اســتارتآپ فراهــم
شــود ،زیــرا راه حمایــت از نســل جدیــد
کس ـبوکارها ایــن اســت کــه اقتصــاد و پــول
را بــه محیــط علــم و دانــش بیاوریــم».
ســتاری بــا بیــان اینکــه پایــه و اســاس
اقتصــاد دانشبنیــان نیــروی انســانی خــاق
اســت ،گفــت« :توســعه اقتصــاد دانشبنیــان

بــر پایــه توانمنــدی نیروی انســانی جــوان،
تحصیلکــرده و خــاق ،یکــی از مهمتریــن
اولویتهــای معاونــت علمــی و فنــاوری اســت
کــه در چهــار ســال آینــده بهطــور جــدی
دنبــال خواهــد شــد».
او بــا بیــان اینکــه اقتصــاد دانشبنیــان
نهتنهــا تولیــد علمــی ،بلکــه علــم را هــم
کاربــردی میکنــد ،تاکیــد کــرد« :بحــث
دانشبنیان ضمــن حــل بســیاری از
چالشهــای موجــود همچــون اشــتغال،
مســائل گریبانگیــر روزمــره مــا همچــون
مشــکالت زیســتمحیطی را نیــز حــل
میکنــد .بســیاری از مســائل و چالشهــای
جــدی موجــود در کشــور همچــون
نبــود بهینهســازی مصــرف انــرژی،
خشکســالی ،مدیریــت محیطزیســت و...
پاســخهایی از جنــس فنــاوری و نــوآوری
میطلبند».

فرهنگسازی و ایجاد زیستبوم
کارآفرینی ،مهمترین الزمه شکوفایی
کسبوکارهای نوپا

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری ،بــا
تاکیــد بــر تحــول در زیرســاختهای بنیادیــن
فرهنگــی و همچنیــن ســاختارهای آموزشــی
گفــت« :بایــد در امــر آمــوزش بهطــور خــاق
و نوآورانــه تغییــر جــدی ایجــاد شــود و بــرای
تســهیل ایــن رونــد نیــز هماهنگیهایــی بــا
وزارت علــوم و آمــوزش و پــرورش داشــتیم».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ،آســیبهای
ناشــی از اقتصــاد نفتــی را یــادآور شــد و
افــزود« :تکیــه صــرف بــه درآمدهــای حاصــل
از فــروش نفــت ،کشــور را دچــار آســیبهای
فراوانــی کــرده اســت و دانشــگاههای کشــور
بــا حرکــت بــه ســوی دانشــگاه کارآفریــن و
تربیــت نیــروی انســانی نــوآور ،بــه اصــاح این
ســاختار فرهنگــی نادرســت کمــک میکننــد.
تحقــق مفاهیــم دانشبنیــان آســان نیســت و
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بودجــه نفــت خالقیــت فرزنــدان مــا را از بیــن
بــرده اســت و اســتخدام در ســازمانهای
دولتــی بــه هــدف آنــان تبدیــل شــده اســت».
ســتاری بــا تاکیــد بــر اینکــه فرهنــگ
ارزشگــذاری بــر مبنــای داراییهــای
فیزیکــی بایــد جــای خــود را بــه خالقیــت،
ایــده و نــوآوری نیــروی انســانی بدهــد ،بیــان
کــرد« :افــراد بایــد براســاس ایدههایشــان
ارزشگــذاری شــوند و کســانی کــه بــا
اعتمادبهنفــس ،جســارت و پشــتکار ایدههــای
خــود را تحقــق میبخشــند ،مهمتریــن
ســرمایه اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش و نــوآوری
بــ ه شــمار میرونــد».
ســتاری بــا اشــاره بــه پیشــینه دیرینــه
کارآفرینــی و نــوآوری ایرانیــان گفــت:
«کارآفرینــی در ژن ایرانیهــا بــوده ،امــا
اکنــون فرهنــگ آمــوزش در سیســتم مــا از
بیــن رفتــه اســت .کســبوکارهای نوپــا بــا
توجــه بــه ماهیتشــان عمومــا بایــد هفت ـهای
 10درصــد رشــد داشــته
تعداد باشــند ،وگرنــه موفــق
بوکارهای نیســتند و مشــکل
کس 
نوآوری که با رشد سیســتم مــا ،تزریــق
خارقالعاده خود نفــت بــه آنهاســت».
افتخارآفرینی معــاون علمــی و فنــاوری
کردهاند ،کم نیست رئیسجمهــوری ،نیــروی
و با  کسب و انســانی تحصیلکــرده
کارهای  برجسته ایرانــی را یــک مزیــت
جهان رقابت مهــم و ســرمایهای ارزنده
میکنند؛ اما بــرای تحقــق اقتصــاد
موفقیت و استمرار دانشبنیــان ارزیابــی
این راه ،نیازمند کــرد و گفــت« :مــا در
حمایت زیستبومی شــاخصهای نیــروی
است و توزیع پول انســانی ،دومیــن قــدرت
دولتی به جز ایجاد جهــان هســتیم و بــا
رانت نتیجهای تربیــت فارغالتحصیــان
همپــای
نخواهد داشت مهندســی،
کشــورهای قدرتمنــد،
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چهارمیــن کشــور جهانیــم ،امــا بهکارگیــری
ایــن ظرفیــت ارزشــمند مســتلزم ایجــاد
یــک زیســتبوم مســاعد بــرای فعالیــت
آ نهاســت».

ظهور کسبوکارهای نوپا

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور بــا
بیــان اینکــه ظهــور کســبوکارهای نــوآور
موفــق ایرانــی ،نشــاندهنده وجــود ظرفیــت
خارقالعــاده کشــورمان در ایــن عرصــه
اســت ،ابــراز کــرد« :تعــداد کســبوکارهای
نــوآوری کــه بــا رشــد خارقالعــاده خــود
افتخارآفرینــی کردهانــد ،کــم نیســت و
بــا کســب و کارهــای برجســته جهــان
رقابــت میکننــد؛ امــا موفقیــت و اســتمرار
ایــن راه ،نیازمنــد حمایــت زیسـتبومی اســت
و توزیــع پــول دولتــی بــه جــز ایجــاد رانــت
نتیجـهای نخواهــد داشــت و کمکــی بــه ایــن
بوکارها نخواهــد کــرد .حــدود 600
کســ 
شــرکت دانشبنیــان اصولــی وجــود دارد کــه
بهســرعت پیــش میرونــد و گرداننــدگان
آن جوانانــی هســتند کــه صاحــب ایــده و
خالقیــت هســتند».
ســتاری منابــع مالــی را اولویتــی پاییــن
بــرای توفیــق یــک اســتارتآپ دانســت
و از جســارت ،پشــتکار و ایــده بهعنــوان
مهمتریــن ضرورتهــای رشــد یــک
کسـبوکار نوپــا یــاد کــرد و ادامــه داد« :اغلب
اســتارتآپهای موفــق ،بــا کمتریــن امکانــات
موجــود و بــا پشــتکار و نــوآوری خــود شــکوفا
شــده و رشــد کردهانــد .ایــن واقعیــت نشــان
میدهــد منابــع مالــی ،اولویتــی بــه مراتــب
پایینتــر بــرای یــک کســب و کار نوپــا
محســوب میشــود ،امــا مهمتــر از منابــع
مالــی ،تحقــق تحــول فرهنگــی اســت تــا
زمینــه و فضــای مســاعد بــرای تحولآفرینــی
ایــن کســبوکارها در حــوزه خدمــات و
محصــوالت فناورانــه فراهــم شــود».

با تیمسازی پولدار شوید!
سالمت

تیمسازی این فرصت
را در اختیار شما
قرار میدهد که...

چطور ساختن یک تیم حرفهای و نگه داشتن اعضا در کنار یکدیگر
باعث میشود بهرهوری در کسبوکار افزایش پیدا کند؟

نقاط ضعف و
قوت همکاران
خود را ببینید.

کانالهای
ارتباطی خود را
تقویت کنید.

روشهای موثری
را برای حل مسئله
امتحان کنید.

تیمسازی به شما امکان میدهد که...

نقش هر کدام
از اعضای تیم را
بهتر درک کنید.

از اعضای
تیمتان بیشتر
حمایت کنید.

به درک بهتری از
ارزش برند شرکت
و انتظاراتی که
وجود دارد ،برسید.

تیمسازی یک روش نوآورانه است برای اینکه...

به اعضای تیمتان
این احساس
را بدهید که
وجودشان مورد
نیاز و خواست
شماست.

بعد از یک دوره
کار سخت امکان
استراحت و تجدید
قوا داشته باشید.

اعضای تیم را از
منطقه آرامششان
بیرون بکشید.
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ویسیها و استارتآپها:
یک رابطه برد  -برد؟
رضا جمیلی

وقتــی صحبــت از اکوسیســتم اســتارتآپی
میشــود ،بایــد همــه اجــزا و عناصــر آن را در
یــک کلیــت واحــد و در ارتباطــی ارگانیــک دیــد،
تحلیــل و آسیبشناســی کــرد و وزن و نقــش
هــر یــک از ایــن عناصــر را بــا توجــه بــه تاثیــری
کــه درنهایــت بــر حیــات یــک زیســتبوم
کارآفرینانــه میگذارنــد ،ارزیابــی کــرد .از ای ـنرو
وقتــی صحبــت از شــتابدهندهها و ویســیها
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن اجــزای اکوسیســتم
کارآفرینــی اســتارتآپی کشــور میشــود ،بایــد
ایــن پرســش را پــس ذهــن درنظــر داشــت
کــه اصــوال اســتارتآپها تــا چــه انــدازه بــه
شــرکتهای ســرمایهگذاری نیازمندنــد و بــازوی
اجرایــی ویســیها یعنــی شــتابدهنده چــه
نقشــی در موفقیــت یــا شکســت یک اســتارتآپ
میتواننــد بــازی کننــد .تــا چــه انــدازه میتــوان
ایــن ایــده را پیــش کشــید که یــک شــتابدهنده
قدرتمنــد حتــی تــوان ســاختن موفقیــت از یــک
ایــده متوســط و یــک تیــم معمولــی را هــم
خواهــد داشــت و مهمتــر اینکــه آیــا میتــوان
ایــن انــگاره را در ذهــن جوانانــی کــه ســودای

راهانــدازی کسـبوکار کارآفرینانه نوپایی را در ســر
میپرواننــد ،کاشــت کــه حتــی بــدون کمــک
ویســیها و شــتابدهندهها هــم میتــوان پــا
در ایــن راه گذاشــت؟در پرونــدهای کــه در ایــن
شــماره از «ســرآمد» تــدارک دیدهایــم ،تــاش
کردهایــم ابعــاد مختلــف ایــن موضــوع را واکاوی
کنیــم و پاســخهایی بــه پرســشهای فــوق
بدهیــم و درنهایــت بــه ایــن نقطــه برســیم کــه
چــرا بــه ویســیها و شــتابدهندهها نیــاز
داریــم و چطــور میتوانیــم از تــوان و ظرفیــت
آنهــا اســتفاده حداکثــری کنیــم .موضوعــی کــه
میتوانــد شــروعی بــرای بحثهــای گفتمانــی
عمیقتــر در اکوسیســتمی شــود کــه بیــش از
هرچیــزی نیــاز بــه گفتوگــو در بــاب مشــکالت
و موانــع و چالشهایــی دارد کــه بســیاری از آنهــا
در اقتصــاد ســنتی و کسـبوکارهای گذشــته این
ســرزمین مابهازایــی ندارنــد .بنابرایــن بــه ســراغ
چهــار مدیــری رفتهایــم کــه در ویســیهای
مختلــف دســتی بــر آتــش ایــن بحثهــا و
چالشهــا داشــتهاند و موضــوع را از دریچــه
تحلیلهــا و نظــرات آنهــا بررســی کردهایــم
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پرونده

ب�ریس نقش و ظرفیت ش� کتهای رسمایهگذاری
ت
اکوسیس� استارت پآ� کشور
در

پرونده

مد�عامل استارتآپ با� ینو
گفتوگو ب� جعفر حممدی ،مهموسس و ی

تسهیلگری در فضای کسبوکار،
ضرورت امروز استارتآپها
رها شاهمحمدی
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اولیـن تجربـه شـرکتداریاش بـه سـال  82برمیگـردد .جعفـر محمـدی بعـد از
اینکـه دوره کارشناسـی نرمافـزار را در دانشـگاه علـم و صنعت ایـران میگذراند ،با
دوسـتانش یـک شـرکت دایـر میکنـد که عمـر آن به یک سـال هـم نمیرسـد ،اما
همیـن تجربـه باعـث میشـود با خموچم شـرکتداری بیشـتر آشـنا شـود.محمدی
همزمـان بـا اینکـه روی اخـذ مـدرک کارشناسـی ارشـد رشـته هـوش مصنوعـی
تمرکـز میکنـد ،در پژوهشـکده فنـاوری اطالعـات و ارتباطات پیشـرفته دانشـگاه
صنعتـی شـریف هم بهعنـوان مدیـر پـروژه فعالیـت میکند.او بـرای دومیـن بار در
سـال  ۸۵بـا تعـدادی از دوسـتان ،شـرکتی در زمینـه اپلیکیشـنهای تلفـن همراه
دایـر میکنـد ،امـا از آنجایی کـه خیلـی زود وارد فضای اپلیکیشـنها شـده و بازار
هنـوز آمادگـی پذیرشـش را نداشـت ،ایـن تجربه هـم با شکسـت مواجه میشـود.
سـپس بـه سـراغ اخذ مـدرک دکتـرا در همان رشـته هـوش مصنوعی مـیرود و در
دانشـگاه صنعتـی شـریف ،فارغالتحصیـل میشـود .در همیـن فاصلـه در راهاندازی
آزمایشـگاه خدمـات ارزش افـزوده دانشـگاه صنعتی شـریف همکاری میکنـد .او در
ایـن مقطـع بهعنـوان مدیر اجرایـی و مدیر فنـی آزمایشـگاه حدود یک سـال و نیم
فعالیـت میکنـد .پـس از دکتـرا هم حـدود یک سـال و نیـم در مرکز نـوآوری   ICT
دانشـگاه شـریف بهعنـوان مدیـر اجرایی ایـن مرکز فعالیـت میکند .در حـال حاضر
نیـز بـه صـورت تماموقـت در شـرکت دانشبنیـان «سـامانهنگار آتنـا» مشـغول به
توسـعه و ارائـه خدمات در دو حـوزه «کرادفاوندینگ» و «ذخیرهسـازی ابری» اسـت.
در گفتوگـو بـا دکتر جعفـر محمـدی ،همموسـس و مدیرعامل اسـتارتآپ «ابرینو»
دربـاره فـراز و فرودهـای راهانـدازی این اسـتارتآپ ،همکالم شـدهایم.
مختصــری دربــاره اســتارتآپ
«ابرینــو» و فعالیتهایــش برایمــان
بگوییــد.
ابرینــو یــک ســرویس ذخیرهســازی ابــری
اســت کــه بــه کاربــر ایــن امــکان را میدهــد
کــه اطالعــات خــود را در فضــای ابــری
بهراحتــی ذخیــره کــرده تــا از گــم شــدن
اطالعــات مهمــش جلوگیــری کنــد و هــر
زمانــی و از هــر جایــی هــم بهراحتــی بتوانــد
بــه اطالعاتــش دسترســی داشــته باشــد.
اســتفاده از ابرینــو بســیار ســاده اســت .کافــی
اســت کاربــر وارد وبســایت ابرینــو یــا یکــی
از اپلیکیشــنهای اندرویــدی یــا وینــدوزی
آن شــده ،ثبتنــام کنــد و بهســادگی از
خدمــات آن اســتفاده کنــد .ذخیــره اطالعــات
مهــم گوشــی در ابــر بــه صــورت خــودکار،
ســینک کــردن کامپیوترهــای مختلــف بــا

هــم ،دسترســی تحــت وب بــه اطالعــات
و ...نمونههایــی از خدمــات ابرینــو هســتند.
خدمــات ذخیرهســازی ابــری شــرکت مــا
از حــدود دو ســال پیــش بــرای مشــترکین
اپراتورهــای تلفــن همــراه ارائــه میشــود،
ولــی ســرویسدهی عمومــی بــا برنــد ابرینــو،
از حــدود ســه مــاه پیــش شــروع شــده اســت.
ابرینــو دقیقــا چــه امکاناتــی را در
اختیــار کاربــرش قــرار میدهــد؟
ابرینــو از طریــق اپلیکیش ـنهای مختلــف بــه
کاربــر ســرویسدهی میکنــد کــه بــه آنهــا
اشــاره مختصــری میکنــم .یکــی از ایــن
اپلیکیشــنها« ،ابرینــو بــک اپ» اســت کــه
کاربــر میتوانــد از طریــق آن از اطالعــات
مهــم گوشــی خــود ،مثــل دفترچــه تلفــن،
پیامکهــا ،لیســت تماسهــا ،تقویــم،
تنظیمــات و هــر چــه بــرای او مهــم اســت،
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ب ـکآپ بگیــرد .او میتوانــد ایــن ســرویس را
طــوری تنظیــم کنــد کــه در بازههــای زمانــی
مشــخص مثــل روزی یــک بــار یــا هفتــهای
یــک بــار ،بــه صــورت خــودکار از اطالعــات
مختلــف بــکآپ گرفتــه شــود.
از طریــق اپلیکیشــن اندرویــدی «ابرینــو
فایــل» هــم بهعنــوان مثــال کاربــر میتوانــد
بــه ابرینــو بگویــد کــه اگــر عکســی گرفتــه
شــد ،یــک کپــی از آن را در فضــای ابــری
ذخیــره کنــد ،اطالعاتــش را بــه صــورت
دســتی روی ابــر بگــذارد ،یــا تنظیــم کنــد
کــه پوشــههای مهــم بــه صــورت خــودکار
بــه محــض اینکــه تغییــری کردنــد ،در ابــر
ذخیــره شــوند .همچنیــن کاربــر میتوانــد
بــه فایلهایــی کــه از راههــای مختلــف
روی ابــر گذاشــته اســت ،در هــر زمــان کــه
بخواهــد ،دسترســی داشــته باشــد.
کاربــر بــا اپلیکیشــن وینــدوزی ابرینــو هــم
میتوانــد اطالعــات خــود را در ابــر نگــه
دارد ،اطالعاتــی را کــه در
توسعهدهندههای کامپیوترهــای مختلــف
اپهای اندرویدی دارد ،بــا هــم ســینک
و نرمافزارهای نگــه دارد ،آنهــا را بــا
ویندوزی هم دیگــران بــه اشــتراک
میتوانند با کیت بگــذارد ،یــا...
توسعه نرمافزاری از طریــق وبســایت نیــز
ابرینو ،بهراحتی کاربــر میتوانــد هــم بــه
و در زمان خیلی اطالعاتــی کــه از طریــق
کوتاهی ،اپها و گوشــی ،کامپیوتــر یــا از
نرمافزارهای خود طریــق خــود وبســایت
را ابری کرده و ذخیــره کــرده ،دسترســی
این امکان را به داشــته باشــد ،ویرایــش
کاربرانشان بدهند کنــد ،بــا دیگــران بــه
که اطالعاتشان را اشــتراک بگــذارد و هــم
اطالعــات
در فضای اختصاصی میتوانــد
خودشان در ابرینو جدیــد را روی ابــر قــرار
ذخیره کنند دهــد .حتــی میتوانــد
فایلهایــی را کــه حــذف
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کــرده ،بازگردانــی کنــد یــا نســخههای
قدیمیتــر فایلهــای مختلفــش را کــه در
بازههــای زمانــی مختلــف ذخیــره کــرده،
بازخوانــی و دوبــاره دانلــود کنــد.
توســعهدهندههای اپهــای اندرویــدی و
نرمافزارهــای وینــدوزی هــم میتواننــد
بــا کیــت توســعه نرمافــزاری ابرینــو،
بهراحتــی و در زمــان خیلــی کوتاهــی،
اپهــا و نرمافزارهــای خــود را ابــری کــرده
و ایــن امــکان را بــه کاربرانشــان بدهنــد
کــه اطالعاتشــان را در فضــای اختصاصــی
خودشــان در ابرینــو ذخیــره کننــد ،بــدون
اینکــه نیــاز باشــد هزین ـهای پرداخــت کننــد
یــا دانــش خاصــی از ابــر یــا راهانــدازی ســرور
و برنامهنویســی آن داشــته باشــند.
در نمایشــگاه الکامــپ بــه بهانــه حــل
یــک مــاز توســط مراجعهکننــدگان،
پنــج گیگابایــت فضــای ابــری هدیــه
میدادیــد و از ایــن طریــق کاربــر را
بــه ســمت خــود جــذب میکردیــد.
ایــن ترفنــد جالبــی بــود.
بلــه .مــا در ابرینــو بــه هــر کاربــری کــه
ثبتنــام کنــد ،دو گیگابایــت فضــای ابــری
رایــگان هدیــه میدهیــم کــه میتوانــد از
ایــن فضــا بــرای ذخیرهســازی اطالعــات خــود
اســتفاده کنــد .بــا توجــه بــه تازگــی ایــن
ســرویس در کشــور ،مــا در نمایشــگاه از ایــده
مــاز بــرای جلــب توجــه کاربــران اســتفاده
کردیــم و بــرای قدردانــی از همراهــی آنهــا،
فضــای  ۵گیگابایتــی رایــگان بــه آنهــا هدیــه
دادیــم .البتــه بــرای کاربرانــی کــه بســته ویــژه
مــا را خریــداری میکننــد هــم یــک ترابایــت
فضــای ابــری در نظــر گرفتهایــم کــه در
اختیارشــان قــرار میگیــرد.
بـه نسـخه وینـدوزی و سـینک کردن
اطالعـات چنـد کامپیوتـر بـا هم اشـاره
کردیـد .ابرینـو فقـط قابلیـت اسـتفاده
توسـط یـک کاربـر را دارد ،یـا مدیـر

یک شـرکت هـم میتوانـد بـرای ذخیره
اطالعـات همه کامپیوترهای شـرکتش ،از
ابرینـو اسـتفاده کند؟
ابرینــو نســخه ســازمانی هــم داردکــه اتفاقــا
در نمایشــگاه الکامــپ هــم از آن رونمایــی
کردیــم .مدیــران ســازمانها میتواننــد
از طریــق پنلــی کــه در اختیارشــان قــرار
میگیــرد ،کنتــرل کاملــی روی دســتگاهها
و دادههــای ســازمان خــود داشــته باشــند.
مدیــر میتوانــد مشــخص کنــد کــه چــه
دســتگاههایی بتواننــد بــه ابــر متصــل
شــوند ،چــه اطالعاتــی بتواننــد روی ابــر قــرار
بگیرنــد ،چــه کســانی اجــازه دسترســی یــا
اشــتراکگذاری کــدام اطالعــات را داشــته
باشــند و خالصــه بتوانــد پایــش و کنتــرل
کاملــی روی سیســتم داشــته باشــد و خیالــش
راحــت باشــد کــه هیــچ دادهای در ســازمان
از بیــن نمــیرود ،یــا در دســترس افــراد
غیرمجــاز قــرار نمیگیــرد.
تــا جایــی کــه مــن اطــاع دارم،
نمونههــای خارجــی ابرینــو در دنیــا
جــای خــود را بــاز کــرده اســت .آیــا
شــما بــرای راهانــدازی ایــن اســتارتآپ
از ایــن نمونههــای خارجــی،
الگوبــرداری کردهایــد؟
ســرویسهای ذخیرهســازی ابــری حــدود
 10ســال اســت کــه در دنیــا اســتفاده
میشــود .ایــن نیــاز در داخــل کشــور مــا
هــم وجــود دارد .البتــه ممکــن اســت چنــدان
شناختهشــده نباشــد ،امــا بــا فرهنگســازی
میتوانــد بــازار خوبــی داشــته باشــد.
کاربــر ایرانــی میتوانــد از
نســخههای خارجــی هــم اســتفاده
کنــد .اینطــور نیســت؟
بلــه ،امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه
ســرویسهای خارجــی بــرای کاربــران داخلــی
و نیازهــای آنهــا تطابــق داده نشــدهاند ،روی
ســرورهای داخلــی نیســتند ،هزینــه پهنــای

بانــد اســتفاده از آنهــا باالســت و ممکن اســت
بــرای کاربــری کــه زبــان انگلیســی نمیدانــد،
اســتفاده از آنهــا آســان نباشــد .یــا اینکــه
نســخه ســازمانی ارائهشــده توســط آنهــا
بــرای پوشــش نیازهــای ســازمانهای مــا
اصــا مناســب نیســتند.
ایــن مــوارد باعــث شــد که بــه فکــر راهانــدازی
پلتفــرم و ســرویس ذخیرهســازی ابــری
داخلــی بیفتیــم .عــاوه بــر اینهــا مــا یــک
شــرکت همــکار در حــوزه امنیــت اطالعــات
داریــم کــه ایــن نیــاز را بهعنــوان یکــی از
نیازهــای پاســخ دادهنشــده ســازمانهای
داخلــی شناســایی کــرده و بــه مــا اعــام
کــرده بــود .ایــن موضــوع باعــث شــد تــا بــا
اطمینــان باالتــری بــه ســمت توســعه پلتفــرم
و ســرویس داخلــی
حرکــت کنیــم.
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؟
چیســت
روی سرورهای
مــا
های
ن
اپلیکیشــ
داخلی نیستند،
ـی
ـ
فارس
زبان
ـه
کامــا بـ
هزینه پهنای باند
هــا
ن
آ
در
و
هســتند
استفاده از آنها
نیازهــای کاربــران
باالست و ممکن
داخلــی در نظــر گرفته
است برای کاربری
شــده اســت .مثــا مــا
که زبان انگلیسی
در ســرویسدهی کــه نمیداند ،استفاده از
بــه کاربــران اپراتــور
آنها آسان نباشد.
داشــتیم ،بــه ایــن
یا اینکه نسخه
نتیجــه رســیدیم کــه
سازمانی ارائهشده
کاربــران نیــاز دارنــد
توسط آنها برای
کــه از اطالعــات
پوشش نیازهای
گوشیشــان بــکآپ سازمانهای ما اصال
بگیرنــد ،یــا نیــاز دارند
مناسب نیستند.
بتواننــد اطالعــات
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گوشیشــان را بهراحتــی بــه گوشــی دیگــر
منتقــل کننــد .مــا ایــن نیــاز را در قالــب
اپلیکیشــن ابرینــو بــکاپ پاســخ دادیــم.
وجــه تمایــز اصلــی دیگــر در اســتفاده از
شــبکه ملــی اطالعــات اســت .ترافیکــی کــه
روی ایــن شــبکه ردوبــدل میشــود ،نصــف
قیمــت حســاب میشــود .پــس اگــر ســرورها
و کاربــر هــر دو در داخــل کشــور باشــند،
هزینههــا بــرای کاربــر نصــف خواهــد شــد.
یــا اینکــه در نســخه ســازمانی ،مــا نیازهــای
داخلــی را شناســایی کردیــم ،کــه خیلــی از
آنهــا در ســرویسهای مشــابه خارجــی
پاســخ داده نمیشــود .مثــا مــا ایــن امــکان را
داریــم کــه ســرورهای ذخیرهســازی را بــرای
ســازمانهای بزرگــی کــه اطالعــات حساســی
دارنــد و نمیخواهنــد از اینترنــت اســتفاده
کننــد ،در داخــل مرکــز داده اختصاصیشــان
مســتقر کنیــم تــا هــم اطالعــات از ســازمان
بیــرون نــرود و هــم از شــبکه داخلــی خــود
ســازمان اســتفاده شــده و بابــت خریــد پهنــای
بانــد هزین ـهای نشــود.
و نهایتــا اینکــه ،بــه
ما در داخل کشور ایــن مــوارد قیمتهــای
هیچ سرویس بســیار پایینتــر خدمــات
دیگری را ابرینــو بــه نســبت
مشــابه
نمیشناسیم که به نمونههــای
صورت متمرکز روی خارجــی ،قابلیــت تجمیع
زیرســاختهای
ذخیرهسازی ابری بــا
کار کند .شرکتهای داخلــی و امــکان بانــدل
معدودی هستند که کــردن بــا خدمــات
راهکارهای متنباز ســر و یسد هند گا ن
موجود جهانی را داخلــی را اضافــه کنیــد.
ابرینــو رقیــب یــا
برای سازمانها
نصب میکنند ،ولی نمونــه داخلــی هــم
تقریبا هیچکدام دارد؟
وارد سرویسدهی مــا در داخــل کشــور
عمومی نشدهاند هیــچ ســرویس دیگــری
را نمیشناســیم کــه بــه
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صــورت متمرکــز روی ذخیرهســازی ابــری
کار کنــد .شــرکتهای معــدودی هســتند کــه
راهکارهــای متنبــاز موجــود جهانــی را بــرای
ســازمانها نصــب میکننــد ،ولــی تقریبــا
هیچکــدام وارد ســرویسدهی عمومــی
نشــدهاند و اگــر هــم سرویســی راهانــدازی
کردهانــد ،بــرای ایــن اســت کــه بهعنــوان
دمــو بــه مشــتریان ســازمانی نشــان دهنــد.
البتــه راهکارهــای متنبــازی کــه بــرای
ســازمانها نصــب میشــوند نیــز رقیــب
ســرویس ســازمانی ابرینــو نیســتند .چراکــه
در ایــن راهکارهــا کنتــرل ،پایــش و نظــارت
بــه صورتــی کــه در ابرینــو وجــود دارد ،مطلقــا
وجــود نــدارد .در نســخه ســازمانی ابرینــو
همــه چیــز تحــت کنتــرل و پایــش مدیــر
اســت .درحالیکــه ایــن ویژگیهــا در رقبــای
متنبــاز خارجــی وجــود نــدارد .درســت
اســت کــه در راهکارهــای متنبــاز خارجــی
مدیــر تــا انــدازهای خیالــش بابــت از دســت
نرفتــن اطالعــات آســوده اســت ،ولــی فقــط بــا
ابرینــو اســت کــه مدیــر میتوانــد مطمئــن
باشــد کــه اطالعاتــش از هــر گونــه دسترســی
غیرمجــاز محفــوظ اســت.
از ســرمایه ابتدایــی ابرینــو برایمــان
بگوییــد .شــما بــرای راهانــدازی ایــن
اســتارتآپ ،چقــدر هزینــه کردیــد؟
ابرینــو یــک اســتارتآپ پلتفرمــی اســت
کــه هــم بکاِنــد و ســمت ســرور فناورانــه و
ســنگینی دارد و هــم کالینتهــای مختلفــی
دارد کــه هــر کــدام از آنهــا پیچیدگــی باالیی
دارنــد .همــه ایــن مــوارد باعــث میشــود ایــن
کس ـبوکار نیازمنــد هزینههــای باالیــی بــرای
توســعه پلتفــرم و ارائــه باشــد .مــا در ابرینــو
بــا همراهــی یــک تیــم  ۲۰نفــره متخصــص،
بیــش از یکونیــم میلیــارد تومــان هزینــه
کردهایــم .از روز اول تــا امــروز کــه بــه
ســرویسدهی مناســب رســیدهایم ،بیــش از
ســه ســال کار تخصصــی در ایــن حــوزه انجــام

شــده اســت.
تابهحــال ســرمایهگذاران بــا شــما
همــکاری کردهانــد؟
شرکت ما یکی از اعضای گروه شرکتهای
آتناست .در سه سال گذشته بخش اعظمی از
سود حاصل از فعالیت شرکتهای گروه صرف
توسعه ابرینو شده است .با وجود درآمدزایی
ابرینو ،با توجه به اینکه این سرویس به نقطه
سربهسری نرسیده است ،این سرمایهگذاری در
حال حاضر هم ادامه دارد .با توجه به اینکه این
حوزه ،ریسک باالیی برای سرمایهگذاری دارد
(به دلیل پیچیدگیهای فنی باال ،هزینههای
توسعه زیاد و نقطه سربهسری طوالنی) ،بیشتر
سرمایهگذارها تمایلی برای سرمایهگذاری در
این حوزه نداشته و ترجیح میدهند سرمایه
خود را روی چندین کسبوکار خُ ردتر

پخش کنند .برای همین ما چندان به دنبال
سرمایهگذار نبودیم .هر چند از سرمایهگذاری
در ابرینو استقبال میکنیم تا بتوانیم حوزه
فعالیت و خدمات خود را گسترش دهیم.
بــا توجــه بــه اینکــه اشــاره کردیــد
ابرینــو اخیــرا و پــس از گذشــت ســه
ســال ،ســرویسدهی را آغــاز کــرده،
ایــن اســتارتآپ بــه درآمــد رســیده
اســت؟
ابرینــو هــم هزینههــای توســعه باالیــی دارد
و هــم بــه دلیــل ناشــناخته و جدیــد بــودن
خدمــات بــرای بیشــتر کاربــران داخلــی،
هزینههــای باالیــی بــرای فرهنگســازی،
برندینــگ و بازاریابــی نیــاز دارد .مــا تــا
ایــن مرحلــه از فعالیــت ،بیشــتر هزینههــا
را صــرف مباحــث فنــی کردهایــم و مبالــغ
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بســیار پایینتــری را بــرای فرهنگســازی و
بازاریابــی هزینــه کردهایــم.
از طــرف دیگــر ،در ســرویس ذخیرهســازی
ابــری ،مــدت زمــان بیشــتری بــرای جــذب
کاربــر غیــر رایــگان الزم اســت .چراکــه بــا
ثبتنــام در ایــن ســرویسها ،مقــداری
حافظــه ابــری بــه صــورت رایــگان در اختیــار
کاربــران قــرار داده میشــود ،و زمــان زیــادی
صــرف میشــود کــه کاربــران نیــاز بــه فضــای
ابــری بیشــتر یــا ویژگیهــای حرفهایتــر
ســرویس داشــته باشــند .بــه همیــن دلیــل
زمــان بیشــتری به نســبت ســایر کسـبوکارها
نیــاز اســت کــه بــه درآمدزایــی مطلوبــی
برســیم .بــا ایــن وجــود ،حجــم فــروش کلــی
تــا امــروز رقمــی بیــن نیــم تــا یــک میلیــارد
تومــان بــوده اســت.
تبلیغاتــی کــه بــرای ابرینــو انجــام
میدهیــد ،بــه چــه صــورت اســت؟
مــا ابتــدا ســرویس ذخیرهســازیمان را در
فضــای اپراتــوری (البتــه بــا برنــدی غیــر از
ابرینــو) ارائــه کردیــم و آنجــا از تبلیغــات
پیامکــی اپراتــور اســتفاده کردیــم .در فضــای
غیراپراتــوری هــم مــا ســرویس ابرینــو را حدود
ســه مــاه اســت کــه بــه صــورت عمومــی و از
طریــق کافهبــازار ارائــه کردهایــم کــه بــا توجــه
بــه اســتقبال کاربــران ،جــزو برگزیدههــای
کافهبــازار شــناخته شــده اســت و کاربــران از
ایــن طریــق بــا محصــول مــا آشــنا میشــوند.
یکــی دیگــر از شــیوههای تبلیغاتــی مــا،
حضــور در نمایشــگاهها (مثــا الکامــپ)
بــوده اســت .مثــا در ایــن دوره الکامــپ کــه
نســخه ســازمانی ابرینــو را رونمایــی کردیــم،
خوشبختانــه تعــداد باالیــی متقاضــی اولیــه
بــرای نصــب نســخه آزمایشــی پیــدا کردیــم.
اعضــای تیــم ابرینــو چنــد نفــر
هســتند و چــه تخصصهایــی دارنــد؟
مــا یــک تیــم  ۲۰نفــره هســتیم .حــدود 70
درصــد تیــم فنــی اســت و مابقــی در حــوزه
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بازاریابــی و پشــتیبانی فعالیــت میکننــد .در
تیــم فنــی ،تخصصهــای مدیــر فنــی پــروژه،
طراحــی و معماری ،ســمت ســرور ،وبســایت،
وینــدوز و اندرویــد داریــم.
* وضعیــت اســتارتآپ ابرینــو را در
چنــد ســال آینــده ،چطــور ارزیابــی
میکنیــد ؟
بســیار خوشبیــن هســتیم کــه بتوانیــم نقــش
اول را در حوزههــای مختلــف ذخیرهســازی
ابــری در کشــور و منطقــه داشــته باشــیم.
در ایــن فضــا بــا توجــه بــه افزایــش حجــم
فعالیتهــا ،هــم بــه صــورت مســتقیم بــرای
توســعه ،نگــهداری ،فــروش و پشــتیبانی
خدمــات و هــم بــه صــورت غیرمســتقیم
اشــتغالزایی خواهیــم داشــت .درواقــع ابرینــو
بــا کمــک بــه توســعهدهندگان اندرویــدی
و وینــدوزی بــرای توســعه و ارائــه نســل
جدیــدی از اپهایــی کــه بــه واســطه ابــری
شــدن ،میتواننــد ویژگیهــا و خدمــات
نوآورانــه و جدیــدی را ارائــه دهنــد ،بهعنــوان
اشــتغالزایی غیرمســتقیم درنظــر گرفتــه
میشــود.
از چالشهایــی کــه طــی ایــن ســه
ســال بــا آن روب ـهرو بودهایــد ،برایمــان
بگوییــد.
ضمــن اینکــه بــا پیچیدگیهــای فنــی
خیلــی زیــادی در ایــن زمینــه مواجــه شــدیم،
حجــم کاری کــه بــا آن روبــهرو بودیــم نیــز
بســیار بیشــتر از چیــزی بــود کــه تصــورش
را میکردیــم .نبــود زیرســاختهای مرکــز
دادهای مناســب ،هزینههــای بــاال و مشــکالت
مربــوط بــه تامیــن آن ،رقبــای قــوی خارجی و
ناآشــنا بــودن عمــوم جامعــه بــا ایــن خدمــات
مهمتریــن چالشهــای دیگــری هســتند کــه
بــا آنهــا دســتهوپنجه نــر م کردهایــم.
بهرهگیری از حمایتها و همکاریهای
نهادهای مختلف ،میتواند مایه دلگرمی
هر کسبوکار نوپایی باشد .آیا شما از این

حمایتها بهرهمند شدید؟
مــا چنــدان دنبــال حمایتهــای خــاص
نبودهایــم ،هــر چنــد بــه واســطه فنــاور و
دانشبنیــان بــودن شــرکت،از حمایتهــای
معمولــی کــه بــرای ایــن گونــه شــرکتها
وجــود دارد ،تــا انــدازهای بهــره بردهایــم .البتــه
بایــد بگویــم کــه مــا از حمایتهــای ســازنده
اســتقبال میکنیــم و معتقدیــم کــه حمایــت
نهادهــای مرتبــط در موضوعاتــی نظیــر منابــع
مرکــز دادهای ،پهنــای بانــد ،فرهنگســازی،
ارائــه تاییدیههــای ارزیابــی و تســت محصــول
و ســایر موضوعــات اینچنینــی میتوانــد
بــه توســعه ایــن خدمــات در کشــور کمــک
شــایانی کنــد.
اگــر فــردی کــه در ابتــدای راه اســت
و میخواهــد اســتارتآپی راه انــدازی
کنــد ،از شــما توصیــهای بخواهــد،
چــه راهنماییهایــی بــه او خواهیــد
داشــت؟
عمومــا در ابتــدای فعالیــت ،کار از آنچــه
هســت ،ســادهتر تصــور میشــود .ممکــن
اســت فــردی یــا تیمــی فکــر کنــد کــه
قســمت اعظــم یــک کس ـبوکار بخــش فنــی
آن اســت ،درحالیکــه تنهــا  20تــا  30درصــد
کار ،موضوعــات فنــی اســت .متقاعــد کــردن
مشــتری و رســاندن خدمــت بــه دســت او
و تجاریســازی ،مســئلههای اصلیتــری
هســتند کــه بســیاری از تیمهــای نوپــا دیــد
درســتی نســبت بــه آنهــا ندارنــد.
بحــث پیچیدگیهــای فنــی و پیادهســازی
و هزینههــا کــه خیلــی وقتهــا تخمیــن
پایینــی از آنهــا زده میشــود ،عــدم
تجــارب کافــی کــه نادیــده گرفتــه میشــود،
و عــدم توجــه بــه بســترهای قانونــی و
اجرایــی نیــز مشــکالت دیگــری هســتند
کــه کســبوکارهای نوپــا بــا آنهــا روبــهرو
هســتند .توصیــه میکنــم کــه نوپاهــا بــه
صــورت واقعبینانهتــر شــروع بــه فعالیــت

کننــد .و اگــر تجربــه کافــی در ایــن خصــوص
ندارنــد ،ســعی کننــد کــه پیــش از شــروع کار،
از نظــرات افــراد باتجربــه دیگــر بهرهمنــد
شــوند.
نمایشــگاه الکامــپ امســال را چطــور
دیدیــد؟ نقــاط ضعــف و قــوت ایــن
نمایشــگاه از نــگاه شــما چــه بــود؟
طــی دو ســه ســال گذشــته ،نمایشــگاه
الکامــپ رونــد رو بــه رشــد خوبــی داشــته
اســت .مــا اگــر ایــن نمایشــگاه را بــا خــودش
در ســالهای قبلــی مقایســه کنیــم ،بهبــود
کمیــت و کیفیــت باالیــی را شــاهد خواهیــم
بــود ،بهویــژه بخــش اســتارتآپها یــا
همــان الکاماســتارز .امــا اگــر الکامــپ را
بــه نســبت نمایشــگاههای معتبــر خارجــی
مثــل جیتکــس و ســبیت مقایســه کنیــم،
میبینیــم کــه در حوزههــای مختلفــی
جــای رشــد وجــود دارد و الزم اســت همــه بــا
هــم در ایــن زمینــه و بــرای رشــد و ارتقــای
بیشــتر همــکاری کنیــم .در جمعبنــدی
کلــی ،مــن نمــره باالیــی را بــه الکامــپ
امسال میدهم.
بــرای رشــد وضعیــت اســتارتآپی
در کشــور ،از مســئوالن چــه انتظــاری
داریــد؟
مهمتریــن خواســته کســبوکارها ایــن
اســت کــه فضــای کس ـبوکار تســهیل شــود،
مجوزهــا و موانــع موجــود کــم شــود ،شــروع
کارهــا آســان شــود و حمایتهایــی کــه در
ایــن حــوزه عمدتــا در حــرف وجــود دارد،
وارد عمــل شــود .اگــر مســئوالن بتواننــد فضــا
را آمــاده و تســهیل کننــد ،کســبوکارها
خودشــان مســیر درســت را پیــدا میکننــد.
الزم اســت کــه مســئوالن از ورود بــه ریــز
جزئیــات کس ـبوکارها پرهیــز کننــد و فقــط
چهارچوبهــا و خطــوط کالن و کلــی را
تعییــن کننــد و اجــازه دهنــد ایــن فضا توســط
خــود کســبوکارها ســاخته شــود
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چرایی استقبال سرد اکوسیستم
استارتآپی از شتابدهندهها
طالب حسینی
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هر کسبوکاری باید به مرحلهای از پیشرفت برسد تا بتواند در جهت جذب سرمایهگذار حرکت
کند .شتابدهندهها به استارتآپها کمک میکنند تا مراحل اولیه کسبوکارشان را با حمایتهای
آموزشی و مالی که به آنها عرضه میکنند ،با شتاب بیشتری پشت سر بگذارند و به مرحلهای
برسند که سرمایهگذار به سراغشان بیاید .بنابراین وظیفه اصلی شتابدهندهها ،همانطور که از
نامشان پیداست ،شتاب دادن تولید استارتآپ و ورود به بازار استارتآپهاست .از آنجایی که
شتابدهندهها ،دورههای آموزشی متعددی برای اعضای استارتآپها برگزار میکنند ،گاهی دوره
شتابدهی طوالنی میشود و همین مسئله گاه باعث عدم استقبال استارتآپها از شتابدهندهها
خواهد شد .در نتیجه استارتآپها در جذب سرمایهگذار نیز با مشکالتی روبهرو میشوند .البته
این نکته را هم نباید فراموش کرد که رویداد مطلوبی مثل نمایشگاهها طی سال و ماه وجود
ندارد که طی آن شرکتهای سرمایهگذاری جسورانه یا VCها و استارتآپ با مواضع و اهداف
یکدیگر آشنا شوند .همین مسئله گاهی باعث جدایی بیشتر این دو از هم خواهد شد .در رابطه با
اینگونه مشکالت پیش روی اکوسیستم استارتآپی و مشکالت و چالشهای شرکتهای  VCو
شتابدهندهها با جمشید عباسپور ،مدیر فنی شتابدهنده «نوین تک» ،گفتوگو کردیم.
از نظر شـما ،شـرکتهای سـرمایهگذاری
جسـورانه یـا همـان «»VCها در ایـران در
چـه وضعی بـه سـر میبرند؟
اگرچـه بـا رکود نسـبی اقتصـادی کشـور روبهرو
هسـتیم ،امـا بـا گرایش بـاال به سـمت «آیتی»
و اسـتارتآپی شـدن مواجه هسـتیم؛ طـوری که
برخـی از ایـن اسـتارتآپها به درآمدهـای چند
میلیـارد تومانـی در مـاه رسـیدهاند و در زمینـه
اشـتغالزایی موفـق عمـل کردهانـد .درنتیجـه
ایـن شـرکتها بـرای سـرمایهگذارها بسـیار
جـذاب هسـتند .البتـه بـا وجـود رشـد تعـداد
VCهـا ،از لحـاظ معرفـی خودشـان بـه جامعـه
اسـتارتآپی ،ضعیـف عمـل کردهانـد ،درحالیکه
بایـد خـود را بیشـتر معرفـی کننـد .مثلا برخی
VCهـا معمـوال بـا برگـزاری رویدادهایـی مثـل
صبحانـه کاری بـه صـورت ماهانـه یـا کمتـر،
بـا اسـتارتآپها آشـنا میشـوند و خـود و
معیارهایشـان را بیـان میکننـد .ایـن رویدادهـا،
نتیجـه دوطرفـه خواهـد داشـت ،بـه ایـن معنـا
کـه نهتنهـا VCهـا و شـرکتهای سـرمایهگذاری
خـود را بـه اسـتارتآپها معرفی میکننـد ،بلکه
اسـتارتآپها هـم میتواننـد بـا شـناخت بهتـر
VCهـا ،بـه سـراغ سـرمایهگذار مطلـوب خـود
برونـد .بسـیار اتفـاق میافتـد کـه یـک شـرکت

سـرمایهگذاری ،بهخاطـر عـدم شـناخت کافـی،
روی اسـتارتآپی سـرمایهگذاری میکنـد کـه
آنطـور کـه تصـور میکـرده ،بـازار مطلوبـی در
کشـور نـدارد .درحالیکـه بـا برگـزاری چنیـن
رویدادهایـی ،شـناخت دو جانبـه VCهـا بـا
اسـتارتآپها و شـرکتهای دانشبنیـان از
یکدیگـر حاصـل خواهـد شـد.
در ایـن بیـن اوضـاع شـتابدهندهها
چطـور اسـت؟
وضعیـت شـتابدهندهها ،چیـز دیگـری اسـت.
شـتابدهندهها در کشـور مـا بـه لحـاظ کمـی،
در حـال افزایـش هسـتند ،درحالیکـه کیفیـت
عملکـرد خیلـی از آنهـا مطلوب نیسـت .وظیفه
اصلـی شـتابدهندهها ،همانطـور که از نامشـان
پیداسـت ،شـتاب دادن پروژه سـاخت استارتآپ
و تسـهیل در ورود بـه بـازار استارتآپهاسـت.
یـک شـتابدهنده شـرایط و ضوابـط مختلفی را
بـرای جـذب یـک اسـتارتآپ در نظـر میگیـرد
کـه یکـی از مهمتریـن آن ،تیـم اسـتارتآپ
اسـت .افـرادی کـه تیـم آیتـی دارنـد ،اصـوال
افـراد باتجربـه نیسـتند ،بلکـه دانشـجویان
جوانـی هسـتند کـه بـا یکدیگـر یـک تیـم
اسـتارتآپی سـاختهاند و بـه دنبـال ایـده خـود،
بـه شـتابدهندهها مراجعـه میکننـد کـه بـه
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عقیـده مـن ،اشـکال کار شـتابدهندهها دقیقـا و شــرکتهای دانشبنیــان ایرانــی در
همینجاسـت .اغلـب افـراد بـا تجربـهای کـه در شــرایطی قــرار دارنــد کــه بتواننــد
صنایـع مختلـف در حـال فعالیت هسـتند ،حتی ســرمایهگذار خارجــی جــذب کننــد؟
اگـر ایده خوبی هم داشـته باشـند ،چـون به تیم خیـر .ایدههایـی کـه در داخـل ایـران شـکل
مطلـوب دسترسـی ندارنـد ،نمیتواننـد به سـراغ میگیـرد ،عمومـا کپـی ایدههایـی اسـت کـه در
شـتابدهندهها برونـد .درنتیجه شـتابدهندهها خـارج وجـود دارد .درنتیجـه اسـتارتآپهای
بـه ایدههـا و تیمهای خـوب و باتجربه دسترسـی ایرانـی ،مارکتـی در خـارج نخواهـد داشـت ،مگر
ندارنـد.از آنجایـی کـه اسـتارتآپها ،تجربـه اینکـه پارامترهـای متفاوتـی در اختیـار کاربـر
کافـی ندارنـد ،شـتابدهنده بـه آنهـا کمـک قـرار دهـد که بـا توجـه به آنچـه امروزه شـاهد
میکنـد کـه موانعـی مثـل مجـوز و هزینههـا آن هسـتیم ،کمتـر اسـتارتآپی را پیـدا میکنیم
را همـوار کنـد ،از طـرف دیگـر شـتابدهنده کـه اینگونـه باشـد.
مجبـور اسـت دورههایـی بـرای آگاهـی اعضـای از طـرف دیگـر بایـد بسـنجیم کـه آیـا وضعیـت
اسـتارتآپها از بـازار موجـود ،برگـزار کنـد .این امنیـت مالـی بـرای سـرمایهگذار خارجـی در
مسـئله باعـث طوالنـی شـدن دوره شـتابدهی کشـور مـا تامیـن میشـود ،کـه پاسـخ منفـی
میشـود .درنتیجـه اسـتقبال اسـتارتآپها از اسـت .با اینکـه بـرای خارجیها سـرمایهگذاری
شـتابدهندهها کاهـش پیـدا میکنـد ،کـه بـه در ایـران بهصرفـه اسـت ،امـا چون امنیـت مالی
عقیـده مـن دلیـل اصلی این مسـئله ،کـم تجربه تامیـن نمیشـود ،معموال در حوزه اسـتارتآپها
بـودن اعضـای استارتآپهاسـت.
اقـدام بـه ایـن کار نمیکننـد.
مـا در شـتابدهنده نویـن تـک سـعی کردهایـم اسـتارتآپهایی هـم کـه آغـاز بـه کار میکنند،
معضالتـی کـه اسـتارتآپها بـا آن دسـت بـه بـا دیـد جهانـی و بینالمللی سـاخته نمیشـوند.
گریبانانـد ،حـل شـود تـا بـه معنـای واقعـی اگـر مدل درآمدیشـان را درسـت چیده باشـند،
شـتابدهنده بـودن برسـیم .طـی نظرسـنجیای ایـده خـوب هم داشـته باشـند ،باز به مانـع مالی
کـه در نمایشـگاه الکامـپ امسـال انجـام دادیـم ،و بانکـی برمیخورنـد .اسـتارتآپهای زیـادی
متوجـه شـدیم کـه نیـاز هسـتند کـه میتواننـد بینالمللـی کار کنند ،اما
طی نظرسنجیای که اصلـی
اسـتارتآپها ،زیرسـاختهای مالیمـان اجـازه نمیدهـد کـه
در نمایشگاه الکامپ تیـم و نیـروی متخصـص پرداختهـای خـارج از ایـران را سـاپورت کنیـم.
امسال انجام دادیم ،اسـت ،نـه پـول و مکانـی مشـکل دیگـر ،عـدم شـناخت VCهـای خارجی
متوجه شدیم که نیاز بـرای فعالیـت .بنابرایـن از اسـتارتآپهای داخـل ایـران اسـت .چراکـه
اصلی استارتآپها ،نیازسـنجی اولیـهای کـه محلـی بـرای معرفـی اسـتارتآپهای داخلـی
تیم و نیروی هر اسـتارتآپ بایـد انجام و VCهـای خـارج از ایـران نداریـم .اگـر هـم
متخصص است ،نه دهـد ،بایـد بهدرسـتی سـامانهای مثـل  Count Baceوجـود داشـته
پول و مکانی برای انجـام شـود.
باشـد ،خیلـی از ایرانیهـا بـه سـراغش نمیروند.
بــه اعتقــاد شــما ،چرا
چقدر بـا تخصیص وام به کسـبوکارهای
فعالیت .بنابراین
نیازسنجی اولیهای حجــم ســرمایهگذاری نوپـا و دانشبنیان موافق هسـتید؟ عدهای
که هر استارتآپ خارجــی در ایــن میگوینـد ایـن کار بـا فلسـفه تاسـیس
باید انجام دهد ،باید اکوسیســتم اینقــدر اسـتارتآپها مغایـر اسـت و از طرفـی
بهدرستی انجام شود .کــم اســت؟ اصــا  دیگـر ،عدهای عقیـده دارند دولـت باید از
آیــا اســتارتآپها کسـبوکارهای نوپـا حمایـت کند.
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اگـر ایـن تسـهیالت ،اصولی و کارشناسـی شـده
باشـد و رقم آن بهدرسـتی تخصیـص یابد ،نهتنها
ایـرادی نـدارد ،بلکـه خیلـی هـم خـوب اسـت.
اشـکال کار جـای دیگـری اسـت .اینکـه چـرا
بایـد بـه یک اسـتارتآپ یـا شـرکت دانشبنیان
وام داده شـود ،ولـی بـه یـک اسـتارتآپ دیگـر
پرداخـت نشـود؟ بسـیار شـاهد بودیـم کـه ایـن
رونـد بهدرسـتی پیـاده نشـده و منجـر شـده بـه
اینکـه بـه دلیـل پرداخـت وام و حمایتهـای
مالـی ،جهشـی بـرای یـک اسـتارتآپ اتفـاق
افتـاده کـه از رقبـای خـود پیشـی میگیـرد،
امـا بـرای اسـتارتآپی دیگـر ،چنین تسـهیالتی
قائـل نشـدهاند .بنابرایـن دولـت میتوانـد بـا
قانونگـذاری ،ایـن مشـکل را حـل کنـد.
اینکـه فقـط یکسـری از کسـبوکارهای
نوپـا ،از شـرایط خاصـی بهرهمنـد شـوند ،بـازار
نابرابـری را ایجـاد میکنـد کـه بـه عقیـده مـن
درسـت نیسـت .بنابرایـن اگـر دولـت قرار اسـت
از اسـتارتآپها و شـرکتهای دانشبنیـان
حمایتـی کنـد ،ایـن حمایـت بایـد به یـک اندازه
و شـامل حال همه کسـبوکارهایی که مشـمول
هسـتند ،قـرار بگیـرد.
اگـر پـای درددل فعـاالن اسـتارتآپی
بنشـینید ،اغلـب آنها از مشـقتهای پیدا
کـردن سـرمایهگذار داخلـی یـا خارجـی
گالیـه دارنـد .فکـر میکنیـد چطـور
میشـود این مشـکل شـایع در اکوسیستم
اسـتارتآپی و دانشبنیانـی را حـل کـرد؟
بـه واسـطه چندیـن کار بینالمللـی کـه بـا
تیـم نویـن تـک داشـتیم ،متوجـه شـدیم کـه
سـرمایهگذاران خارجـی رغبت زیـادی برای ورود
بـه بـازار ایـران دارنـد ،امـا هیـچ معیار شـناختی
نسـبت بـه اسـتارتآپها ندارنـد .مـا طبـق
بررسـیهایی کـه کردهایـم ،اصلیتریـن کاری
کـه میتوانـد بـه جـذب سـرمایهگذار خارجـی
و داخلـی کمـک کنـد ،ایجـاد آگاهـی بیشـتر و
اطالعرسـانی گسـتردهتر نسـبت بـه فرصتهـای
سـرمایهگذاری اسـت کـه در ایـران وجـود دارد.

ایـن اطالعرسـانی بایـد از طریـق دولـت و
نهادهـای مرتبـط انجـام شـود .در ایـن بیـن
شـرکتهای کوچـک و بـزرگ خصوصـی هـم
میتواننـد نقـش فعـال و موثـری داشـته باشـند.
مثـل سـایت  http://techrasa.comکـه
خیلـی خـوب عمل کـرده و حتـی معیـاری برای
اخبار داخل ایران به زبان انگلیسـی شـده اسـت.
در همیـن راسـتا مـا بـا همـکاری چنـد
شـتابدهنده دیگـر و بـه همـراه برخی سـازمان
دولتـی و غیردولتـی ،درصـدد راهانـدازی
سـامانه انگلیسـیزبان بـه صـورت بینالمللـی
هسـتیم .ایـن سـامانه بـه منظـور آگاهیبخشـی
بـه شـتابدهندهها ،سـرمایهگذاران و افـراد
مختلـف فعـال در ایـن حـوزه اسـت تـا نسـبت
بـه پتانسـیلهای موجـود در فضـای کسـبوکار
ایـران آشـنا شـوند .ایـن سـامانه بـه آدرس
 /http://www.starthub.proدر دسـترس
اسـت .مـا ایرانیـان زیـادی داریـم کـه در
شـرکتهای خارجـی در حـال فعالیـت هسـتند.
بایـد سـعی کنیـم از تجـارب ایـن افراد اسـتفاده
کنیـم .درهرحـال بایـد بپذیریـم تـا زمانـی
کـه اسـتارتآپها بـه یـک مرحلـهای از رشـد
نرسـند ،سـرمایهگذاران به سـراغ آنهـا نخواهند
آمـد .بنابرایـن بایـد نقـش شـتابدهندهها را
پررنگتـر از پیـش دیـد ،چراکـه در ایـن راسـتا،
شـتابدهندهها نقـش تعیینکننـدهای دارنـد.
البتـه نبایـد فرامـوش کـرد کـه در ایـن بیـن،
نقـش دولـت در قانونگـذاری ،نقـش بسـیار
ویـژهای اسـت .اگـر دولـت بتوانـد مشـکالت
حقوقـی ،مالیاتـی ،بیمـهای و ...اسـتارتآپها را
حـل کنـد ،ذهـن اسـتارتآپیها بـه پیشـرفت
کسبوکارشـان معطـوف خواهـد شـد.
اسـتارتآپها نبایـد فرامـوش کننـد کـه نیـاز به
همـکاری بـا یکدیگـر دارنـد .اگرچـه رقابـت در
ایـن حـوزه خوب اسـت ،اما تـکرو بـودن و عدم
ارتبـاط و همـکاری بـا دیگر اسـتارتآپها ،هرگز
باعـث موفقیـت یـک کسـبوکار نوپـا نخواهـد
شد 
سرآمد /شماره سیونهم /شهریور نودوشش 29

ن
ساد ت
ا�من  VCیا�ان
اکبا� ن� ،ن�یب رئیس ج
گفتوگو ب� ج

پرونده

رشد اکوسیستم استارتآپی ،اقتضای
اقتصاد فعلی کشور است
علی خانمحمدی

اکوسیستم استارتآپی و دانشبنیانی ایران با ظرفیتهای بسیار باال به حرکت خود ادامه میدهد،
اما تا رسیدن به رشد مطلوب ،فاصله زیادی دارد .این اکوسیستم نیازمند اعتماد است .اعتمادی
که هم از جانب دولت و هم از جانب سرمایهگذار باید محقق شود .درست است که اکوسیستم
استارتآپی و دانشبنیانی در ایران هنوز جوان است ،اما سرمایهگذاری جسورانه داخلی در این
اکوسیستم حتی به دوره نوجوانی خود هم نرسیده است.گردش مالی و در اختیار داشتن سرمایه
مطلوب  ،نیاز هر کسبوکار نوپایی است .تامین این نیاز هم قاعدتا باید توسط یک سرمایهگذار
انجام پذیرد .با وجود تمام کاستیها در حوزه سرمایهگذاری جسورانه در ایران ،نباید رشد نسبی
این حوزه در یکی دو سال اخیر را نادیده گرفت .درست است که فعالیت این سرمایهگذاریها
تا حد انتظار ،فاصله زیادی دارد ،اما همین که حداقل نام VCها (سرمایهگذاری جسورانه) بر سر
زبانها افتاده ،اقدام مهمی است .در این گفتوگو به سراغ سجاد اکباتانی ،مدیر طرح و توسعه
شرکت سرمایهگذاری جسورانه «شناسا» ،رفتیم و از وضعیت سرمایهگذاری جسورانه در ایران
جویا شدیم.
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اگر بخواهیم کمی صریح صحبت کنیم،
سوالم این است که از نظر شما ،چرا وضعیت
 VCدر اکوسیستم استارتآپی و دانشبنیانی
اینقدر نابسامان است؟
طبیعی است که این اکوسیستم جوان است و
دستاوردهایی که ارائه کرده ،آنقدر زیاد نبوده
که بتواند اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند.
البته امید است که با گذر زمان و رشد بیشتر
استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان ،این
وضعیت بهبود پیدا کند و سرمایهگذاران بیشتری
وارد این حوزه شوند.
نباید فراموش کرد که تمام سرمایهگذاری که در
اکوسیستم استارتآپی ایران وجود دارد ،فقط
سرمایهگذاری جسورانه نیست .در بخشهای
مختلف از مسائل تحقیقاتی و آکادمیک تا بحث
بنیانگذاری شرکتها و استارتآپها ،نیاز به
گردش مالی وجود دارد.
هرچند حوزه استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان ،هنوز در دوران جوانی خودش
به سر میبرد ،اما نیاز این اکوسیستم به
سرمایهگذاری ،بسیار فراتر از چیزی است
که امروز اتفاق میافتد .به عقیده شما چه
شیوهای را باید اتخاذ کنیم تا بتوانیم در
حوزه سرمایهگذاری داخلی ،موفقتر عمل
کنیم؟
به یکباره نمیشود اقدام بزرگی در این حوزه
انجام داد .ما فعال در مراحل اولیه و کوچک به
سر میبریم .چنانچه این مراحل کوچکتر
را با موفقیت بیشتری پشت سر بگذاریم،
این رشد باعث جذب سرمایههای بیشتر در
اکوسیستم استارتآپی و دانشبنیانی میشود.
من کامال موافقم اعدادی که در این اکوسیستم،
سرمایهگذاری میشود ،بسیار اعداد و ارقام
کوچکی است .این اعداد باید بزرگتر شوند تا
اثربخشی بیشتری داشته باشد ،زیرا با قاطعیت
میتوانیم بگوییم که استعداد بسیار خوبی به
لحاظ ظرفیتها مخصوصا ظرفیت نیروی انسانی
و متخصص در کشور داریم که امیدواریم این

ظرفیت روزبهروز رشد بیشتری داشته باشد.
اگر امروز را با چهار سال پیش مقایسه کنیم،
خواهیم دید که رشد زیادی در حوزه استارتآپها
اتفاق افتاده است .در این حوزه ،ما در دوره جوانی
به سر میبریم و این جوان ابتدا باید خود را ثابت
کند و جای پایش را تثبیت کند تا بتواند در این
زمینه قدمهای بزرگتری را بردارد .مسئلهای که
امروزه میتوان درباره این اکوسیستم به آن اشاره
کرد ،این است که اعدادی که بهعنوان ظرفیتهای
ساالنه سرمایهگذاری در حوزه استارتآپها به آن
اشاره میشود ،در بدبینانهترین شرایط هم چندده
برابر سرمایهگذاریهای واقعی است که در حال
حاضر اتفاق میافتد .حل این مسئله نیاز به زمان
دارد ،طوری که دستگاههای مختلف ،بهویژه در
بخش خصوصی فعالتر شوند تا امید بیشتری
به سرمایهگذاران اکوسیستم استارتآپی و
دانشبنیانی تزریق شود.
حاکمیت هم که بهناچار باید دستاوردهای
حمایتی خاصی را به حوزه سرمایهگذاران نشان
دهد ،تا رونق را شاهد باشیم .ما در حال حاضر
در نقطه اوج نقدینگی در تاریخ کشور هستیم.
این مسئله نشان میدهد که حجم بسیاری از
سرمایهها وجود دارند که در جای نادرستی قرار
گرفته ،یا جاهایی که بسیار محافظهکارانه است
و در عمل رونقی را ایجاد نمیکند .شاخصهای
اقتصادی هم نشانگر این مطلب است .چنانچه
این اعتماد ،بهویژه به بخش خصوصی ،ایجاد شود
و همکاری و تعامل بیشتری بین دستگاههای
حاکمیتی و اجرایی شکل بگیرد ،خودبهخود این
گرایش اتفاق میافتد .نباید فراموش کرد که به
موازات این گرایش ،باید تسهیالت خاص این
حوزه هم فراهم شود .سرمایهگذاری که ریسک
بیشتری میکند ،عمال میتواند به ایجاد یک
فضای خوب در رونق اقتصاد داخلی کمک کند.
بنابراین این انتظار بهحقی است که سرمایهگذاران
از حاکمیت و دولت دارند.
فکر میکنید اگر VCها به همین صورتی که
امروز شاهدش هستیم ،پیش بروند ،چه بر
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سر استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان
میآید؟ آیا پایداری این کسبوکارهای نوپا
خدشهدار نمیشود؟
متاسفانه سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور
ما در زنجیرهای قرار گرفته که نیاز به یک
ورودی مشخص و خروجی مشخص دارد که
در هر دو زمینه ورودی و خروجی ،با مشکالتی
مواجه هستیم .بهعنوان مثال ،با افزایش ارزش
سهام شرکتها و خروجی که انتظار میرود در
شرکتهای  VCاتفاق بیفتد ،عمال متقاضی خاص
و ویژهای وجود ندارد .در چنین فضایی VCها
ناچارند بخشی از فعالیتهایشان را گستردهتر
کنند تا هم ورودیهای تقویتشدهای داشته
باشند و هم خروجیها را با قدرت چانهزنی
بیشتری وارد بازی کنند.
ایـن موضـوع سـبب شـده کـه نوعـی تعریـف
بومـی در مـورد شـرکتهای  VCاتفـاق بیفتـد،
بهطوریکـه تعریـف و وضعیـت VCهـای داخلی
مـا شـاید کمـی بـا چهـره بینالمللـی VCهـا
تفـاوت داشـته باشـند .واقعیـت این اسـت که در
اکوسیسـتم ایـران بهشـدت بـه تعاریـف درسـت
از اسـتارتآپها ،شـرکتهای کوچـک نوپـا
و فضـای نـوآوری نیـاز داریـم .بـه نظـر میآیـد
کـه بعضـی از فعالیتهـا از روی عـادت انجـام
میشـود و ممکـن اسـت بخشـی از المانهایـی
کـه در ایـن مجموعههـا فعـال شـدهاند ،بـه
دلیـل وارداتـی بـودن برخـی از مفاهیـم ،کارکرد
مناسـبی نداشـته باشـند ،چـون مـا در کشـور،
زیرسـاختها ،کمبودهـا و نقـاط ضعـف و قـوت
خـاص خودمـان را داریـم.
باید انتظارات استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان را رصد کرد .باید فاصله زیاد آنها
را با بازار واقعی پول و سرمایه کاهش داد و
آنها را با زیرساختهای داخلی آشنا کرد.
در این مسئله ،نقش دانشگاهیان میتواند
موثر باشد .فضای آکادمیک استارتآپها
باعث شده دوستان دستاوردهای خوبی را
که در مجموعههای دانشگاهی خود به دست
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میآورند ،به بازار عرضه میکنند و ناگهان
دلسرد میشوند .زیرا اینجا یک شکافی
وجود دارد ،چون تعاریف و انتظارات چندان
شفاف نیست .البته VCها تا حدی توانستهاند
در این مسیر به اکوسیستم استارتآپی کمک
کنند .بخش زیادی از آیندهای که در انتظار
استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان است،
به بستری بستگی دارد که در آنها شکل
میگیرند و ایدهها تبدیل به محصول میشوند.
بستر این استارتآپها بهتر است جایی
باشد که به فضای اقتصادی نزدیکتر باشد
تا استارتآپها بتوانند محصوالت و خدمات
منطبق بر نیاز بازار واقعی را عرضه کنند ،نه
بر اساس آنچه از ایدههای مختلف به دست
میآورند.متاسفانه شاهدیم که بخش زیادی از
استارتآپها ،کپیشده خارجی یا داخلی است.
این باعث میشود که آن محصول بهخودیخود
جذاب باشد ،اما چون نیاز بازار نیست ،موجب
شکست میشود.
  آیا خود VCها به حمایت و وضع قوانین
خاصی در کشور نیاز دارند؟ یعنی فکر
میکنید سرمایهگذارانی که در این حوزه
فعالیت میکنند ،احتیاج دارند که دولت یا
نهاد خاصی از آنها پشتیبانی کند تا فعالیت
و ریسکپذیریشان را افزایش دهد؟
مطمئنا مسائل حقوقی در حوزه استارتآپها
احتیاج به اصالح دارند .تحقیقات نشان میدهد
که فضای قانونی در همه جای دنیا کمی عقبتر
از فضای تکنولوژیک است .یعنی یکسری
اتفاقهایی در حوزه فناوری میافتد که عمال
با مسائل عرفی یا قانونی همخوانی ندارد .در
کشورهای توسعهیافته ،این فاصله نزدیکتر است
و خیلی سریعتر قوانین بهروز میشود ،درحالیکه
در کشور ما این فرایند به کندی وجود دارد و
عجیب آنکه وقتی برخی مسئوالن مسائلی را
مغایر با قانون پیدا میکنند ،عملکردشان برای
توقف عملیات ،خیلی سریع است .ما انتظار
داریم همانطور که اینگونه سریع واکنش

نشان میدهند ،در بحث مسائل قانونی و بهروز
کردن آنها نیز سریعتر عمل کنند تا با فناوری
هماهنگ شوند.
با تمام این تفاسیر ،عملکرد دولت یازدهم در
اکوسیستم استارتآپی و دانشبنیانی ،خیلی موثر
و سازنده بود .مسائل حمایتی آنها خیلی بیشتر
از آییننامه است .عمال اقدامات جدی اجرایی
در این حوزهها در حال انجام است که بهشدت
شایسته تقدیر است .البته مطمئن هستیم که
این حمایتها کافی نیست ،بهخصوص اینکه
تعاریف قانون از یک بنگاه اقتصادی ،بسیار کلی
است ،درحالیکه ما در فضای استارتآپها و
شرکتهای دانشبنیان ،تفاوتهای آشکاری را
شاهد هستیم .بنابراین قانون نباید به یک چشم
به این حوزه نگاه کند.
شما نقش استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان را در جذب سرمایهگذار چطور
میبینید؟ آیا افزایش تعداد استارتآپها
و شرکتهای دانشبنیان ،ممکن است
در میزان خطرپذیری شرکتهای
سرمایهگذاری ،نقش داشته باشد؟
افزایش کمی شرکتهای دانشبنیان ،شاخص
چندان روشنی از رشد بازار سرمایه در این
حوزه نیست .اتفاقا ترندهای جهانی هم نشان
میدهند که میزان رشد تعداد شرکتهای نوپا رو
به کاهش است ،درحالیکه حجم سرمایهگذاری
اولیه در آنها افزایش یافته است .این مسئله
نشان میدهد که نمونههای سرمایهگذاری در
حال بزرگتر شدن هستند.
نباید فراموش کرد که یک رابطه علت و معلولی
هم وجود دارد .این موجی که راه افتاده،
سرمایهگذاران زیادی را به این حوزه وارد کرده
و طبیعتا شاهد رشد شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپ خواهیم بود .در بازار کوتاهمدت شاهد
این افزایش هستیم ،اما در بازار بلندمدت ،نیاز به
یک نوع سازگاری داریم که بهسختی به دست
میآید .الزمه این سازگاری هم این است که
افرادی که وارد حوزه استارتآپ و دانشبنیان

میشوند ،زیرساختهای اقتصادی کشور را خوب
بشناسند و با آنها سازگار شوند .بنابراین میتوان
اینگونه نتیجه گرفت که ما در آیندهای نزدیک
شاهد روی کارآمدن استارتآپهای باکیفیتتری
خواهیم بود .این افزایش کیفیت را در حوزه
سرمایهگذاری هم خواهیم دید .کما اینکه
بهشدت به حضور سرمایهگذاران بینالمللی و
بازارهای خارجی هم نیاز داریم ،چون بسیاری از
محصوالت و خدماتی که اینجا ساخته میشود،
میتواند در بازارهای بینالمللی هم عرضه شود.
آیا به آینده اکوسیستم استارتآپی
و دانشبنیانی و همچنین افزایش
سرمایهگذاری جسورانه در کشور امیدوار
هستید؟ پیشبینیتان برای آینده چیست؟
ما قطعا رشد در این حوزه را در کوتاهمدت
شاهد خواهیم بود .خوشبین به رشد این
اکوسیستم هستیم ،چراکه رشد این اکوسیستم
اقتضای اقتصاد فعلی ماست .ما امروزه در جریان
ناکارآمدیهای بخش بزرگی از دستگاههایی
هستیم که اتفاقا با سرمایههای بسیار عظیم اداره
میشوند .بنابراین در این شرایط ،اقتصاد حوزه
دانشبنیان و مبتنی بر نوآوری ،چیزی است که
رشدش به صالح کشور خواهد بود.
اگر کشورهای مشترکالمنافع اروپایی یا اسالمی
را ببینیم ،متوجه موفقیتهایشان خواهیم شد که
از همین مسیر ،تغییرات بزرگی را حاصل کردهاند.
بنابراین ما به رشد خوشبین هستیم و اقتصاد
فعلیمان هم این مسئله را میطلبد .درواقع
ما مجبور هستیم المان اقتصادیمان را توسعه
دهیم به سمتی که ارزش اقتصادی بنگاههای
اقتصادی ما را افزایش دهد .مسئله بعدی ،رویکرد
جهانی به حوزه استارتآپهاست .این یک ترند
کامال شناختهشده است .در فضایی که یکی از
فاکتورهای جدی اقتصادهای بزرگ جهان ،بحث
قدرتشان در بحث فناوری و نوآوری است ،پس
مطمئنا توسعه اقتصادی در بخش استارتآپها
و شرکتهای دانشبنیان به اقتصاد کشور کمک
خواهد کرد
سرآمد /شماره سیونهم /شهریور نودوشش 33

پرونده
 34سرآمد /شماره سیونهم /شهریورنودوشش

مد�عامل شتابدهنده ج�ش
گفتوگو ب� اکوه گودرزی ،ی

سرمایهگذاران بازار سنتی ،ظرفیت
مغفولاستارتآپها
مریم طالبی

قانع نکردن یک سرمایهگذار برای شراکت در حوزهای مثل صنعت ساختمان ،کاری به
مراتب راحتتر از راضی کردن همان سرمایهگذار برای حضور در حوزه استارتآپهاست.
کاوه گودرزی ،مدیرعامل شتابدهنده جهش ،در گفتوگو با «سرآمد» معتقد است که
نباید ناامید بود و باید تالش کرد که از این ظرفیتهای مغفول در این حوزه هم بهره
برد .با گودرزی ،درباره سرمایهگذاریهای ریسکپذیر در اکوسیستم استارتآپی همکالم
شدهایم و از حالوروز شتابدهندهها سخن گفتهایم.
چــرا ســرمایهگذاران در بازارهــای
ســنتی ،بهنــدرت حاضــر میشــوند
کــه در اکوسیســتم اســتارتآپی و
دانشبنیانــی ،ســرمایهگذاری کننــد؟
نیــاز بــه تعــداد بیشــتر ســرمایهگذارهاى
خطرپذیــر در اکوسیســتم اســتارتآپی و
دانشبنیانــی کشــور کامــا حــس میشــود،
امــا نکتــه اینجاســت کــه مشــکل کمبــود
ســرمایه نیســت .اتفاقــا در ایــران پولهــاى
زیــادى آمــاده ســرمایهگذارى از ســمت
شــرکتهاى خصوصــى و دولتــى اســت.

بهعنــوان مثــال ،ســرمایه الزم بــراى مجــوز
گرفتــن یــک شــرکت ســرمایهگذارى
خطرپذیــر  ١٠میلیــارد تومــان اســت ،کمــا
اینکــه در بازارهــاى ســنتىتر مثــل
ساختوســاز و تولیــد ،ایــن مقــدار ســرمایه
خیلــى کــم و ناچیــز بــه حســاب میآیــد.
البتــه ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش کــرد
کــه ســرمایهگذارها ترجیــح میدهنــد
در حــوزهاى ســرمایهگذاری کننــد کــه در
آن تخصــص دارنــد .بــه عبــارت دیگــر ،بــا
توجــه بــه اینکــه ســرمایهگذارى خطرپذیــر
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ادبیــات و محاســبات مخصــوص بــه خــودش
را دارد ،کار را بــراى ورود ســرمایهگذارهاى
بــازار ســنتى ســخت میکنــد.
طرحــى کــه چنــد مــاه پیــش مــورد بحــث
قــرار گرفــت ،ایــن بــود کــه ســرمایهگذارهاى
جوانتــر در حــوزه بــازار ســنتى را شناســایى
و از آنهــا دعــوت کنیــم کــه در صــورت
عالقــه بــه حــوزه ســرمایهگذارى خطرپذیــر
در یکســرى از رویدادهــاى آموزشــى
بینالمللــى و بــا کیفیــت شــرکت کننــد
تــا از خروجــی ایــن رویدادهــا در حــوزه
اســتارتآپها و دانشبنیانهــا بهــره
گرفتــه شــود.
ایــن طــرح هنــوز بــه مرحلــه اجــرا نرســیده
اســت .بــه نظــر مــا ایــن رویــداد میتوانــد
راه خوبــى بــراى افزایــش کمــى و کیفــى
ســرمایهگذارى خطرپذیــر در کشــور باشــد.
شــتابدهندهها چطــور میتواننــد
بــه رشــد اکوسیســتم اســتارتآپی در
ایــران کمــک کننــد؟
اگــر نگاهــى بــه اســتارتآپهاى اکوسیســتم
ایــران بیندازیــم ،خواهیــم دیــد کــه از
یــک ایــده ،چنــد اســتارتآپ وجــود دارد.
حتــی گزینههــاى زیــادى را دیــدم کــه
دو اســتارتآپ بــدون اینکــه از هــم خبــر
داشــته باشــند ،تقریبــا در یــک زمــان و در
یــک حــوزه ،کار خــود را آغــاز کردهانــد.
تفــاوت ایــن دو اســتارتآپ در ایــن بــوده
کــه یکــی از آنهــا در یــک شــتابدهنده
مســتقر بودهانــد و دیگــری بهطــور مســتقل
بــه فعالیــت خــود ادامــه داده اســت .جالــب
اســت کــه بعــد از شــش مــاه تفــاوت فاحشــى
بیــن میــزان پیشــرفت ایــن دو اســتارتآپ
وجــود دارد کــه البتــه طبیعــى اســت.
چراکــه شــتابدهنده بــه غیــر از ســرمایه
مالــى ،از مربىهــاى باتجربــه بــراى توســعه
کســبوکار و محصــول کمــک میگیــرد و
شــبکهاى متخصــص از عناصــر تاثیرگــذار
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در حوزههــای خصوصــى و دولتــى را بــا هــر
اســتارتآپ همــراه میکنــد .ایــن مســئله
باعــث میشــود اســتارتآپها ،ســرعت
رشــد خوبــى را تجربــه کننــد.
در ایــن بیــن ،دولــت و ســایر نهادهای
اجرایــی و قانونگــذار چطــور
میتواننــد بــه رشــد اکوسیســتم
اســتارتآپی کمــک کننــد؟
حمایــت دولتــى همانقــدر کــه میتوانــد
کارســاز و مفیــد باشــد ،بــه همــان انــدازه
هــم میتوانــد تحــت عنــوان دخالــت دولتــى،
بــراى رشــد اکوسیســتم اســتارتآپى ،آفــت و
مشــکلآفرین باشــد .تســهیل قوانیــن ثبتــى،
بیمــه و مالیاتــى بــراى شــرکتهاى نوپــا،
میتوانــد گام بــزرگ و موثــرى در جهــت
حمایــت از کســبوکارهاى نوپــا بــه حســاب
آیــد .همینطــور جلوگیــرى از فیلترینــگ
ناگهانــی و بــدون اطــاع قبلــى بــه موسســان
یــک کســبوکار نوپــا کــه اخیــرا بهعنــوان
یــک مســئله جــدى مطــرح اســت ،میتوانــد
از بهتریــن شــکل حمایتهــاى دولتــى در
جهــت رشــد و پیشــرفت کســبوکارهاى
نوپــا باشــد.
اوضــاع ســرمایهگذاریهای
خارجــی در حــوزه اســتارتآپها
را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
بــه نظرتــان امیــدی بــه افزایــش
ســرمایهگذاریهای ریســکپذیر در
ایــن حــوزه وجــود دارد؟
ایــن مســئله درســت اســت کــه مــا در ایــران
شــاهد یــک اکوسیســتم بســته هســتیم کــه
از نظــر مالــى و بانکــى امــکان توســعه بــازار
بینالمللــى و فعالیــت جهانــى را بــراى
کسـبوکارهاى نوپــا بــا ســختى زیــاد همــراه
میکنــد .بــا ایــن وجــود ایــن اکوسیســتم
جــوان و کمسنوســال ،جذابیتهــاى
خیلــى زیــادى بــراى ســرمایهگذارهاى
خارجــى دارد .کمــا اینکــه شــاهد حضــور

شــرکتهاى ســرمایهگذارى خارجــى در
کشــور هســتیم و اتفاقــا یکــى از آنهــا هــم
در حــال حاضــر ،در حــوزه کســبوکارهاى
نوپــاى مبتنــى بــر «آىتــى» بســیار عالــى کار
کــرده اســت.
در صورتــی کــه بتوانیــم امنیــت و ثبــات
اقتصــادى را برقــرار کنیــم ،خواهیــم توانســت
بــازار ایــران را بــراى ســرمایهگذارهاى
خارجــى جذابتــر کنیــم .کمــا اینکــه
خوشبختانــه طــی چهــار ســال اخیــر ،تــورم
مهــار شــده و روابــط بینالمللــى ایــران نیــز
بهبــود نســبی پیــدا کــرده اســت .مــا نیــز
امیدواریــم ایــن رونــد رو بــه رشــد ،ادامــه
یابــد تــا روزبــهروز بــه توســعه بیشــتری در
حــوزه کســبوکارهای نوپــا دســت یابیــم.
همینطــور کــه شــاهد هســتیم ،ســرمایههاى
خارجــى خیلــى زیــادى بــراى ســرمایهگذارى
در صنعــت نفــت بــه ایــران آمدهانــد و ایــن
میتوانــد چــراغ ســبز و دلگرمــى بزرگــى
بــراى ورود ســرمایهگذارهاى خطرپذیــر
خارجــى بــه داخــل ایــران باشــد.
اگــر خودتــان را جــای ســرمایهگذار
خارجــی بگذاریــد ،در کــدام حــوزه
اســتارتآپی در ایــران حاضــر
میشــوید پولتــان را ســرمایهگذاری
کنیــد؟
در یــک کشــور در حــال توســعه مثــل ایــران،
فرصتهــاى زیــادى بــراى ســرمایهگذارى بــا
ســود بــاال وجــود دارد .بــا توجــه به دسترســى
مــردم بــه اینترنــت ســرعت بــاال و تلفنهــاى
همــراه هوشــمند ،ســرمایهگذارى در حــوزه
کس ـبوکارهاى مبتنــى بــر آىتــى ،جذابیــت
خوبــى بــراى ســرمایهگذارها بــه وجــود آورده
اســت .همانطــور کــه پیشتــر اشــاره کــردم،
ســرمایهگذاران خطرپذیــر خارجــى میتواننــد
بــه شــرکتهاى خطرپذیــر خارجــى کــه
پیشتــر بــراى ســرمایهگذارى بــه ایــران
آمــده بودنــد ،نگاهــی بیندازنــد و مطمئنــا

بــا توجــه بــه آمارهــاى وسوســهکنندهاى
کــه میبیننــد ،آمــاده ورود بــه بــازار ایــران
خواهنــد شــد.
فکــر میکنیــد برگــزاری
نمایشــگاههایی مثــل «الکامــپ»
تــا چــه حــد میتوانــد در افزایــش
ســرمایهگذاریها در اکوسیســتم
اســتارتآپی در ایــران موثــر باشــد؟
نمایشــگاهها و رویدادهایــی مثــل الکامــپ،
میتواننــد فضــاى بســیار مفیــدی را بــراى
شبکهســازى و آشــنایى بــا کســبوکارهاى
جدیــد ایجــاد کننــد .امــا از نــگاه ســرمایهگذار
بــا توجــه بــه زمــان محــدود و تعــداد بــاالى
اســتارتآپها ،شــاید فقــط در حــد چنــد
دقیقــه زمــان بــراى صحبــت بــا هر اســتارتآپ
وجــود داشــته باشــد .بنابرایــن بــا توجه بــه این
زمــان محــدود ،ممکــن اســت اســتارتآپها
نتواننــد در چنــد دقیقــه توضیحــات الزم را
بــه ســرمایهگذارها ارائــه دهنــد .راه بهتــرى
کــه در دنیــا هــم مرســوم اســت ،اســتفاده
ســرمایهگذارها از پلتفرمهــاى آنالیــن
معرفــى استارتآپهاســت کــه در ایــن
پلتفرمهــا ،اســتارتآپها و کســبوکارهای
نوپــا بــه همــراه جزئیــات فعالیتشــان
معرفی میشوند.
بهعنــوان مثــالCrunchbase.com ،
نمونــه موفقــى اســت کــه ســرمایهگذارها
میتواننــد تحلیلهــاى خــوب و جدىتــرى
از اســتارتآپها بــه دســت بیاورنــد.
ســایت  Techhuber.irهــم بــرای
معرفــی اســتارتآپهای ایرانــی اســت کــه
ســرمایهگذارها میتواننــد از آن اســتفاده
کننــد .اســتارتآپها میتواننــد در ایــن
ســایت ثبتنــام کننــد و اطالعــات اســتارتآپ
خــود را ارائــه دهنــد .ســرمایهگذارها هــم بــا
مراجعــه بــه ایــن ســایت میتواننــد تعــداد
زیــادى از اســتارتآپها را بررســى و تحلیــل
کننــد و تصمیــم بــه ســرمایهگذارى بگیرنــد
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پرونده

غا�زاده
گفتوگو ب� ن�رص ن 
ُ
مد� ش�کت رسمایهگذاری جسورانه «ا پ� ت�ن»
ی

خأل سرمایهگذاری خارجی در حوزه
استارتآپها و دانشبنیانها
لیال مهداد

رشــد کارآفرینــی نوآورانــه در کشــور محقــق نخواهــد شــد ،مگــر اینکــه بــه اکوسیســتم
اســتارتآپی و دانشبنیانــی کشــور اعتمــاد کنیــم و زمینــه را بــرای قــد کشــیدن ایــن
اکوسیســتم فراهــم کنیــم .مهیــا کــردن ســرمایه در گــردش بــرای کسـبوکارهای نوپــا،
ایجــاد شــرایط مناســب بینالمللــی بــرای حضــور ســرمایهگذار خارجــی در کشــور،
ایجــاد بــازار مطلــوب بــرای تولیــدات آنهــا و رفــع موانــع قانونــی و بروکراسـیهای اداری
بــرای تحقــق اهــداف اســتارتآپها و شــرکتهای دانشبنیــان ازجملــه مــواردی اســت
کــه اگــر فراهــم شــود ،حرکــت فضــای کسـبوکار بــه ســمت رشــد و پیشــرفت نوآورانــه
را هموارتــر خواهــد کــرد .در ایــن گفتوگــو بــه ســراغ ناصــر غان ـمزاده ،مدیــر شــرکت
ســرمایهگذاری جســورانه «اُپاتــان» ،رفتیــم و از او درخصــوص وضعیــت ســرمایهگذاری
خارجــی در اکوسیســتم اســتارتآپی و دانشبنیانــی جویــا شــدیم.
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آیــا اکوسیســتم اســتارتآپی و
دانشبنیانــی ایــران ،ظرفیــت کافــی و
مطلوبــی را بــرای جــذب ســرمایهگذار
خارجــی در اختیــار دارد؟
بــه نظــرم اکوسیســتم اســتارتآپی ایــران
پتانســیل جــذب ســرمایهگذاری خارجــی را دارد.
ایــن اکوسیســتم فعــا در دوران جوانــی خــود بــه
ســر میبــرد ،یــا حتــی شــاید بتــوان گفــت نــوزاد
اســت ،امــا تــوان جــذب ســرمایه را دارد .منتهــا
اینکــه ســرمایهگذارهای خارجــی مســتقیما روی
اســتارتآپهای ایــران ســرمایهگذاری کننــد
یــا اینکــه روی شــرکتهای ســرمایهگذاری
جســورانه داخلــی ســرمایهگذاری کننــد،
دو دیــدگاه وجــود دارد .مــن معتقــدم بهتــر
اســت مســتقیما روی اســتارتآپهای ایــران
ســرمایهگذاری نکننــد ،چــون اکوسیســتم
ایــران را نمیشناســند .بهتــر اســت پولشــان را
روی شــرکتهای ســرمایهگذاری جســورانه
ســرمایهگذاری کننــد.
وضعیــت گرایــش ســرمایهگذاران
خارجــی بــه اکوسیســتم ایــران را
چطــور ارزیابــی میکنیــد؟ آیــا شــرایط
و البتــه قوانیــن بــرای پذیــرش ایــن
ســرمایهگذاران مهیاســت؟
بــه نظــر مــن شــرایط و قوانیــن بــرای ورود
ســرمایهگذارهای خارجــی مهیاســت ،منتهــا
مســئلهای کــه وجــود دارد ،این اســت که بســیاری
از ایــن شــرکتهای ســرمایهگذاری ،ایــران را
از حیــث فنــاوری و شــرکتهای دانشبنیــان
و اســتارتآپها نمیشناســند .خوشبختانــه
پــس از برجــام ،ســرمایههای خارجــی زیــادی
وارد کشــور شــده اســت ،امــا اگــر دقــت کنیــم،
میبینیــم کــه ایــن ســرمایهها بیشــتر وارد
حوزههایــی غیــر از کارآفرینــی فناورانــه شــده
اســت ،بهطوریکــه حتــی کمتــر از یــک درصــد
از ایــن ســرمایههای خارجــی ،جــذب اکوسیســتم
اســتارتآپی شــده اســت.
مــن فکــر نمیکنــم مســئله اصلــی ،قوانین باشــد.

مســئله اصلــی عــدم فرهنگســازی مناســب بیــن
نهادهــای ســرمایهگذاری خارجــی اســت کــه بــه
عقیــده مــن رفــع ایــن مســئله بــر عهــده دولــت
اســت.
ســرمایهگذار خارجــی بــرای اینکــه
ســرمایه خــود را بــه داخــل کشــور مــا
بیــاورد ،نیــاز بــه اطمینــان خاطــر باالیــی
دارد .بــه عقیــده شــما ،چــه ویژگیهــای
مثبتــی در ایــران وجــود دارد کــه  
میتوانــد ســرمایهگذار خارجــی را بــه
ایــران بکشــاند؟
بــه نظــر مــن ،ایــران بــرای ســرمایهگذاری یــک
ســرمایهگذار خارجــی بــه چنــد دلیــل میتوانــد
جــذاب باشــد .یکــی اینکــه ایــران یــک کشــور
 80میلیونــی بکــر یــا untapped Market
اســت .ایــن خــود بهتنهایــی بــازار بزرگــی اســت.
بــازاری کــه بخــش زیــادی از هــرم جمعیت ـیاش
را جوانــان تشــکیل میدهنــد .از طــرف دیگــر،
در چنــد ســال گذشــته ،ســرعت و پهنــای بانــد
اینترنــت وضعیــت بهتــری پیــدا کــرده و  3Gو
 4Gوارد کشــور شــده اســت .همینطــور حــدود
 45میلیــون گوشــی هوشــمند در دســت مــردم
وجــود دارد .همــه اینهــا ،بهخصــوص در حــوزه
اســتارتآپها ،نشــان میدهــد کــه بــازار بســیار
بزرگــی وجــود دارد.
مســئله بعــد اینکــه اعــدادی کــه مــا در ایــران
اســتفاده میکنیــم ،اعــداد کوچکــی اســت .مثــال
میزنــم .شــما اگــر یــک شــرکت بســیار بــزرگ
باشــید ،اعــداد  10میلیــون دالر یــا  100میلیــون
دالر بــرای شــما عمــا چیــزی نیســت .شــما اگــر
 100میلیــون دالر داشــته باشــید ،عمــا میتوانید
یــک ویســی (شــرکتهای ســرمایهگذاری
جســورانه و مخاطرهپذیــر) و چــه بســا بزرگتــر
از یــک ویســی باشــید .مــا در حــال حاضــر تنهــا
یــک ویســی داریــم کــه ادعــا میکنــد ســرمایه
 100میلیــون دالری دارد .بقیــه ویســیهایمان
ســرمایهای زیــر  15تــا  20میلیــون دالر دارنــد.
بنابرایــن اگــر یــک شــرکت ســرمایهگذاری
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خارجــی 100 ،میلیــون دالر ســرمایه داشــته
باشــد ،شــاید در کشــور توســعهیافته خــودش،
بتوانــد یــک ویســی کوچــک بــه حســاب بیایــد،
درحالیکــه در ایــران میتوانــد روی  10صنــدوق
ویســی بــه صــورت مجــزا ســرمایهگذاری کنــد.
یــا اینکــه پنــج تــا  10میلیــون دالر روی پنــج
ویســی ســرمایهگذاری کنــد و  50میلیــون
دالر باقیمانــدهاش را روی اســتارتآپهایی کــه
ریســکپذیری کمتــری دارنــد ،ســرمایهگذاری
کنــد.
بنابرایــن ،اینجــا هــم بــازارش جــذاب اســت و هم
اعــداد و ارقــام کوچکــی را بــرای ســرمایهگذاری
نیــاز دارنــد کــه این ارقــام بــا آنچه در کشــورهای
توســعهیافته نیــاز اســت ،قابــل مقایســه نیســت.
از وضعیــت ســرمایهگذاری در کشــورهای
توســعهیافته برایمــان بگوییــد VC .در
اینگونــه کشــورها بــا چــه راهکارهایــی
پیــش مـیرود و از چــه طریقــی بــه حمایت
مالــی از اســتارتآپها و شــرکتهای
دانشبنیــان میپــردازد؟ اگــر مــا
بخواهیــم در ایــن حــوزه ،بــه پیشــرفت
مطلــوب برســیم ،فکــر میکنیــد چــه
پیشنیازهایــی بایــد فراهــم شــود؟
وضعیــت ویســی مــا بــا کشــورهای
توســعهیافته ،بهویــژه آمریــکا ،اصــا قابــل
مقایســه نیســت .همچنیــن در شــهر لنــدن
بهتنهایــی در نیمــه اول ســال  ،2017یــک
و یکدهــم میلیــارد پونــد در ایــن زمینــه
ســرمایهگذاری شــده اســت ،درحالیکــه تمــام
رقــم ســرمایهگذاری کــه در کل کشــور در
ســال گذشــته شــده و در ویســیها انجــام
شــده ،یکدهــم ایــن رقــم هــم نیســت .پــس
فاصلــه زیــادی بــا چنیــن کشــورهایی داریــم.
تعــداد ویســی فیرمهــا (شــرکت ســرمایهگذاری
جســورانه) در داخــل ایــران بســیار کــم اســت .ما
حداقــل و در بدتریــن شــرایط بایــد  40شــرکت
ســرمایهگذاری جســورانه فعــال داشــته باشــیم؛
شــرکتهایی کــه ســالی حداقــل بیــش از
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پنــج ســرمایهگذاری انجــام دهنــد .در حالــت
متوســط بایــد  80تــا ویســی فیــرم داشــته
باشــیم ،درحالیکــه هماکنــون حــدود 12 ،10
تــا ویســی فیــرم فعــال داریــم.از طــرف دیگــر
صندوقهــای ویســی مــا بســیار کوچــک
هســتند .در ایــران میبینیــم کــه صندوقهــای
 10میلیــاردی یــا حتی پنــج میلیاردی تشــکیل
میشــود کــه اینهــا بــرای اکوسیســتم
اســتارتآپی ایــران خیلــی کوچــک هســتند .بــه
عقیــده مــن صندوقــی کــه میتوانــد در ایــران
جــواب دهــد ،بایــد حداقــل  50تــا  60میلیــارد
تومــان ســرمایه داشــته باشــد کــه بایــد حداقــل
 40تــا از ایــن نــوع شــرکتها بــا ایــن میــزان
ســرمایه داشــته باشــیم .مــا نهــاد یا ســازمانهای
زیــادی داریــم کــه دارای ســرمایهای بیــش از
هــزار میلیــارد تومــان اســت .بســیاری از اینهــا،
حــوزه ســرمایهگذاری جســورانه در اکوسیســتم
اســتارتآپی و دانشبنیانــی را نمیشناســند.
یکــی از کارهایــی کــه میتوانیــم انجــام دهیــم،
ایــن اســت کــه معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری بــه واســطه ســمینارهای
مختلــف ،ایــن نهادهــا و ســازمانها را بــا
ســرمایهگذاری جســورانه آشــنا کنــد .در ایــن
صــورت اگــر حتــی فقــط یــک درصــد از ایــن
ســازمانها ،یــک درصــد از سرمایهشــان را وارد
حــوزه ســرمایهگذاری جســورانه کننــد ،وضعیــت
بــه مراتــب بهتــر از امــروز خواهد شــد .متاســفانه
مــا از نظــر قوانیــن زیرســاختیمان در حــوزه
 VCبــا اســتانداردهای جهانــی فاصلــه زیــادی
داریــم ،بهطوریکــه طبــق ایــن اســتانداردها،
حتــی یــک ( VC Firmشــرکت ســرمایهگذار
ریســکپذیر) یــا ( VC Fundپولــی کــه بــه
شــرکت در حــال رشــد داده میشــود) در کشــور
نداریــم .متاســفانه مــا هنــوز یــک فرمــت قانونی
مناســبی کــه کمــک کنــد تــا ویســی فیرمهــا و
ویســی فاندهــا تشــکیل شــوند ،نداریــم.
دولــت همــواره بــا ارائــه تســهیالتی در
قالــب وام ،ســعی کــرده بــه شــرکتهای

دانشبنیــان و البتــه اســتارتآپها
کمــک کنــد .بــه عقیــده شــما ،ایــن رفتار
دولتهــا ،بــه اکوسیســتم لطمــهای وارد
نمیکنــد؟
مــن اتفاقــا بههیچوجــه بــا پرداخــت وام بــه
اســتارتآپها موافــق نیســتم .در کشــور مــا
 80درصــد اســتارتآپها بــا شکســت مواجــه
میشــوند .در ایــن صــورت پرداخــت اقســاط
وامهایــی کــه بــرای استارتآپشــان دریافــت
کــرده بودنــد ،آنهــا را بــا چالــش بزرگــی روبـهرو
خواهــد کــرد .پرداخــت ایــن وامهــا،
نهتنهــا در ایــران ،ضربههــای بزرگــی
بــه اکوسیســتم وارد میکنــد ،بلکــه
دنیــا هــم بــه ایــن نتیجــه رســیده
کــه ایــن راهکار ارائــه وام بــرای
اســتارتآپها و شــرکتهای نوپــای
فنــاور ،روش درســتی نیســت .تنهــا راهکاری
کــه میتوانــد بــه اکوسیســتم اســتارتآپی
و دانشبنیانــی ایــران کمــک کنــد ،جــذب
ســرمایهگذاران جســورانه بــه ایــن حــوزه اســت.
برگــزاری نمایشــگاههایی مثــل الکامــپ
چقــدر میتوانــد در جــذب  VCداخلــی یــا
خارجــی موثر باشــد؟
الکامــپ از ایــن منظــر کــه افــراد حــوزه
اســتارتآپ دور هــم جمــع شــوند و یکدیگــر را
پیــدا کننــد و بــه ایــن ترتیــب ،کل اکوسیســتم
بــا هــم در یــک جــا قــرار بگیرنــد ،رویــداد خوبــی
اســت .مــا بایــد تــاش کنیــم بــا ورود نهادهــای
خصوصــی و دولتــی ،تعــداد چنیــن رویدادهایــی
را در طــول ســال افزایــش دهیم.مشــکل اصلــی
مــا ایــن اســت کــه بــه تعــداد کافــی  VCنداریــم.
جامعــه مــا نیــاز بــه فرهنگســازی در حــوزه
 VCو  LPدارد .برخــی وقتــی پولــی بــه دســت
میآورنــد ،بــه ســراغ ایــن میرونــد کــه یــک
 LPراهانــدازی کننــد ،بــه ایــن معنــا کــه بــا
ســرمایهگذاری در یــک کســبوکار ،بهطــور
مســتقیم بهعنــوان شــریک بــه آن کســبوکار
پــول تزریــق میکننــد ،امــا پــس از مدتــی

ســرخورده میشــوند و از ادامــه شــراکت انصــراف
میدهنــد .درحالیکــه روش کار در ویســی
هرگــز اینگونــه نیســت .ویســیها بهعنــوان
یــک واســطه مالی ،ســرمایه ســایر ســرمایهگذاران
کوچــک را جمــعآوری کــرده و روی گروهــی از
کســبوکارها ،ســرمایهگذاری میکنــد .بنابرایــن
بــه عقیــده مــن الکامــپ بهخودیخــود خــوب
اســت ،امــا قــادر بــه حــل چالــش اصلــی مــا کــه
ویســیها هســتند ،نیســت
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گزارش

ن گ
گزارش معلکرد بنیاد میل خ�ب�ن

تدبیر و امید برای تولید و اشتغال
نظــر بــه آغــاز برنامههــای کاری کابینــه
دوازدهــم و در راســتای فراهــ م کــردن زمینــه
مناســب بــرای آشــنایی جامعــه ،خاصــه
جامعــه علمــی -تخصصــی کشــور ،بــا عملکــرد
بخشهــای مختلــف بنیــاد ملــی نخبــگان
و همچنیــن آگاهیبخشــی در خصــوص
پیشــرفتهای حاصلشــده در دولــت یازدهــم
در حــوزه نخبگانــی ،گزارشــی از رونــد و
چگونگــی فعالیتهــای بنیــاد ملــی نخبــگان
ارائــهشــد.
در گزارشــی کــه معاونــت برنامهریــزی و
نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان ارائــه داده ،تدوین
سیاســتهای اجرایــی ،ضوابــط و مقــررات
الزم بــرای تحقــق ماموریتهــای بنیــاد ملــی
نخبــگان و اهــداف ســند راهبــردی کشــور در
امــور نخبــگان ،مهمتریــن وظیفــه ایــن معاونــت
تعریــف شــده اســت.
تغییــر بینــش و چرخــش رویکردهــای اجرایــی
در زمینــه شناســایی اجتماعــات نخبگانــی
و چگونگــی پشــتیبانی از آنــان را میتــوان
مهمتریــن دســتاورد ایــن معاونــت در دور جدیــد
فعالیتهــای بنیــاد ملــی نخبــگان دانســت کــه

منجــر شــد مســیر کامــل طــی طریــق نخبگانی
و تمهیــد و تجهیــز ایســتگاههای نخبگانــی
بــا تصویــب و اجراییســازی آییننامههــای
متناســب بــا مقتضیــات اجتمــاع نخبگانــی
بهخوبــی ترســیم شــود.
بــر همیــن اســاس ،معاونــت برنامهریــزی و
نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان آییننامههــای
«اعطــای جایزههــای تحصیلــی بــه دانشــجویان
صاحــب اســتعداد برتــر» (بــه منظــور هدایــت
هدفمنــد دانشــجویان صاحــب اســتعداد برتــر
در دانشــگاهها و پژوهشــگاههای کشــور)،
ن
«شناســایی و پشــتیبانی از دانشآموختــگا 
برتــر دانشــگاهی» (بــا هــدف ایجــاد چهارچوبــی
بــرای شناســایی برتریــن دانشآموختــگان
نظــام آمــوزش عالیکشــور و حمایــت از آنــان
در زمینــه نظاموظیفــه ،اشــتغال ،جــذب و
ادامــه تحصیــل) و «شناســایی و پشــتیبانی از
اعضــای هیئتعلمــی برگزیــده دانشــگاهی»
(بــه منظــور شناســایی و حمایــت از اعضــای
هیئتعلمــی دانشــگاهها ،موسســات آموزشــی
عالــی و پژوهشــی و فناورانــه کشــور) را
طراحــی ،تدویــن و اجــرا کــرد .همچنیــن
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آییننامههــای «شناســایی رویدادهــای
نخبگانــی و پشــتیبانی از برگزیــدگان آنهــا»
(بــا هــدف شناســایی جشــنوارهها ،مســابقهها و
المپیادهــای رقابتــی و پشــتیبانی از برگزیــدگان
آنهــا)« ،شناســایی و پشــتیبانی از اختراعهــای
برگزیــده» (بــه منظــور شناســایی خالقیتهــای
نوآورانــه و حمایــت از آنهــا در جهــت ایجــاد
محصولــی دانشبنیــان و توســعه بــازار بــرای
آنهــا) و «پشــتیبانی از پایاننامههــای
دانشــجویان در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی»
(بــه منظورگســترش زمینههــای پژوهــش
در حوزههــای مرتبــط بــا اجتماعــات و نظــام
نخبگانــی) ،از دیگــر آییننامههایــی بــود کــه
بــه همــت معاونــت برنامهریــزی و نظــارت و
پــس از تصویــب در هیئتامنــای بنیــاد ملــی
نخبــگان بــه مرحلــه اجــرا درآمدهانــد.
شناســایی و پشــتیبانی از دانشآمــوزان برتــر
بهعنــوان گام نخســت بنیــاد ملــی نخبــگان
بــرای رســیدن بــه اهــداف
هدف اصلی این تعیینشــده ،یکــی دیگــر
طرح ،شناسایی از اولویتهــای معاونــت
و تدوین اطلس برنامهریــزی و نظــارت
استعدادی بنیــاد ملــی نخبــگان در
دانشآموزانبرتر چهــار ســال گذشــته
کشور و هدایت بــود کــه در قالــب برنامــه
آنان در مسیر ملــی شــهاب (شناســایی
شکوفاسازی و هدایــت اســتعدادهای
استعدادهاست .برتــر) و بــا همــکاری
ش و پــرورش
این طرح مهمترین وزارت آمــوز 
طرح شناسایی اجرایــی شــد و در
مستعدانبرتر در حالحاضــر نیــز در همــه
عرصه آموزش اســتانهای کشــور در
عمومی و اولین پایههــای چهــارم ،پنجــم،
همکاری گسترده ششــم و هفتــم اجــرا
بنیاد ملی نخبگان میشــو د .
ش عد ا لت محــو ر ی ،
و وزارت آموز 
فعــال
و پرورش است جســتوجوی
اســتعدادها ،اســتفاده از
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ابزارهــای چندگانــه ،معلممحــوری ،ارزشیابــی
مســتمر ،مســتند و فراینــدی ،پرهیــز از ایجــاد
اضطــراب درونــی و فشــار بیرونــی ،محوریــــت
معلــــم و عوامــــل آموزشــــی و پرورشــــی در
شناســــایی و هدایــت اســــتعدادهای برتــر و
همچنیــن رســانهاینشــدن نــام مســتعدان و
حفــظ اطالعــات آنــان در کنــار پایــش مســتمر
از مهمتریــن اصــول برنامــه ملــی شــهاب بــه
شــمار مــیرود.
هــدف اصلــی ایــن طــرح ،شناســایی و تدویــن
اطلــس اســتعدادی دانشآموزانبرتــر کشــور
و هدایــت آنــان در مســیر شکوفاســازی
استعدادهاســت .ایــن طــرح مهمتریــن طــرح
شناســایی مســتعدانبرتر در عرصــه آمــوزش
عمومــی و اولیــن همــکاری گســترده بنیــاد
ش و پــرورش
ملــی نخبــگان و وزارت آمــوز 
اســت کــه از ســال تحصیلــی  1393-94در
تمامــی اســتانهای کشــور اجــرا شــده اســت.
اولیــن مرحلــه طــرح در ســال تحصیلــی
 1393-94در تمامــی اســتانهای
کشــور (یــک منطقــه از هــر اســتان32 ،
منطقــه ،پایــه) در پایــه چهــارم ابتدایــی
برای130.000دانشآمــوز ،دومیــن مرحلــه در
ســال تحصیلــی  1394-95بــرای 380.000
دانشآمــوز ،ســومین در ســال تحصیلــی
 1395-96بــــــرای 970.000دانـــــشآموز
اجرایــی شــد و چهارمیــن مرحلــه اجــرا در
مناطــق مجــری در ســال تحصیلــی 1396-97
بــرای حــدود  1.800.000دانشآمــوز اجــرا
خواهــد شــد.
مهمتریــن نتایــج اجــرای برنامــه ملــی شــهاب
در ســالهای مذکــور« ،شناســایی هشــت
حــوزه اســتعدادی» (اســتعداد اجتماعــی،
اســتعداد کالمــی ،اســتعداد علــوم ،اســتعداد
حرکتــی ،اســتعداد ریاضــی ،اســتعداد هنــری،
اســتعداد فرهنــگ دینــی و اســتعداد فضایــی
دانشآمــوزان)« ،پوشــش اجــرای طــرح در
تمامــی اســتانهای کشــور» و «ارتقــای ســطح

کیفــی آموزشهــای مدرســهای (در همــه
دورههــای تحصیلــی) بــه منظــور پــرورش
خالقیــت ،مهــارت حــل مســئله ،آداب و
مهارتهــای زندگــی در دانشآمــوزان» بــوده
اســت.
ِ
هدایت
گام دوم در مســیر نخبگانی ،شناســایی و
ی کشــور در
دانشــجویان مســتعد دانشــگاهها 
بخــش اجتمــاع دانشــجویان و دانشآموختــگان
بــود کــه در ایــن راســتا رویکــرد بنیــاد« ،تنــوع»
اســتعدادها در مقابــل «یکســاننگری» و «رشــد
باغچ ـهای» در مقابــل «نگهداشــت گلخان ـهای»
اســت .همچنیــن بنــا بــر ایــن نــگاه،
برخــورداری از اســتعداد درخشــان؛ «نعمتــی
تعهــدآور» اســت و نــه «مزیتــی توقعآفریــن»
و فعالیتهــای نخبگانــی «شــرط» اصالــت
نخبگــی محســوب میشــود.
در ایــن حــوزه ،بنیــاد در قالــب آییننامــه
«اعطــای جایزههــای تحصیلــی بــه دانشــجویان
صاحــب اســتعداد برتــر» ،هرســاله بــه منظــور
هدایــت هدفمنــد دانشــجویان صاحــب
اســتعدادبرتر در دانشــگاهها و پژوهشــگاههای
کشــور و پشــتیبانی از فعالیتهــای نخبگانــی
آنــان ،جایزههایــی را در چهــار دســته «آموزش»،
«پژوهــش»« ،فنــاوری» و «فرهنــگ» و در ســه
مقطــع «کارشناســی»« ،کارشناســی ارشــد» و
«دکتــری تخصصــی» بــه برگزیدگان دانشــگاهی
اعطــا میکنــد.
جایزههــای تحصیلــی شــامل مــواردی بدیــن
شــرح اســت« :اعتبــار توانمنــدی آموزشــی»،
«اعتبــار ارتباطــات علمــی»« ،اعتبــار
آموزشیــاری /پژوهشیــاری /فنیــاری»،
«اعتبــار اجــرای پایاننامــه /رســاله»« ،اعتبــار
توانمندیکارآفرینــی»« ،اعتبــار راتبــه
دانشــجویی»« ،هدیــه ازدواج»« ،ودیعــه اجــاره
مســکن» و «اعتبــار برنامههــا و ســفرهای
زیارتــی وگردشــگری».
تعــداد مشــموالن ایــن آییننامــه در ســال
تحصیلــی 1395 -96بــه 4200نفــر رســید

و فراینــد شناســایی دانشــجویان برتــر بــرای
ســال تحصیلــی  1396-97نیــز آغــاز شــده
و مهمتریــن نتایــج حاصــل از اجــرای
ضوابــط مذکــور« ،افزایــش تعــداد مشــموالن
جایزههــای تحصیلــی»« ،تخصیــص ظرفیــت
بــه دانشــگاههای سراســر کشــور»« ،ارائــه
خدمــات مــورد نیــاز بــرای انجــام فعالیتهــای
علمــی فــردی وگروهــی»« ،توســعه هســتههای
گ کار و
فعــال دانشــجویی» و «ترویــج فرهنــ 
تــاش بــه جــای ایجــاد توقــع» بــوده اســت.
در رونــد جدیــد ،الگــوی توزیــع دانشــجویانبرتر
در اســتانهای کشــور در حــال تغییــر اســت؛
درحالیکــه پیــش از ســال  1393-94حــدود
 90درصــد دانشــجویان از اســتان تهــران
انتخــاب میشــدند ،ایــن نســبت در ســال
 1395 -96به حدود  70درصد رسیده است.
در کنــار پشــتیبانیهای فــوق ،مســیری
فرهنگــی در قالــب اردوهــای جهــادی بــرای
آشــنایی دانشــجویان بــا مشــکالت کشــور و
افزایــش دلبســتگی آنــان بــه میهــن اســامی
طراحــی و اجرایــی شــده اســت.
عــاوه بــر دانشآمــوزان و دانشــجویان ،بنیــاد
ملــی نخبــگان در قالــب آییننامــه «شناســایی و
پشــتیبانی از دانشآموختگانبرتــر دانشــگاهی»،
هرســاله بــه تعــدادی از دانشآموختــگان
برتــر ،بــر اســاس فعالیتهــای نخبگانــی
آموختــگان دانشــگاهی ،تســهیالتی را
دانش
ِ
بــرای «هدایــت و تواناســازی» و نیــز «اشــتغال
واثرگــذاری» آنــان اعطــا میکنــد.
دانشآموختــگان برتــ ِر دانشــگاهها مشــمول
تســهیالت مختلفــی شــامل« :نظاموظیفــه
تخصصــی»« ،جایــزه پســادکتری شــهید
چمــران»« ،جــذب در دانشــگاهها/
پژوهشــگاهها (جایــزه کاظمــی آشــتیانی)»،
«جــذب در نهادهــای فناورانــه (جایــزه شــهید
تهرانیمقــدم)»« ،جــذب در دســتگاههای
اجرایــی»« ،امــکان ادامــه تحصیــل در مقطــه
دکتــری بــدون آزمــون (جایــزه شــهید احــدی)»
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و نیــز «تســهیالت فرهنگــی» میشــوند.
پــس از اجرایــی شــدن مقــررات مذکــور ،در
ســال  1500 1394نفــر ،در ســال 1395
 2800نفــر و در پنــج ماهــه اول ســال 1396
 1000نفــر مشــمول تســهیالت ایــن آییننامــه
شــدهاند .مهمتریــن نتایــج حاصــل از اجــرای
ضوابــط مذکــور« ،هدایــت ،تواناســازی ،اشــتغال
و اثرگــذاری دانشآموختــگان برتــر در
اجتمــاع تخصصــی»« ،حمایــت از دانشــگاهها،
پژوهشــگاهها و مراکــز علمــی بــرای اســتمرار
نقــش تربیتــی خــود بــرای دانشآموختــگان»،
«پررنــگ کــردن مجموعــه فعالیتهــای
نخبگانــی دانشآموختــگان دانشــگاهی»
و «اســتفاده بهینــه از فرصــت «خدمــت
نظاموظیفــه» صاحبــان اســتعداد برتــر و
نخبــگان بــه منظــور تمرکــز بــر حــل مســائل
اصلــی دســتگاههای مختلــف بــا همــکاری
ســتادکل نیروهــای مســلح» بــوده اســت.
همچنیــن بنیــاد بــرای رونــق بخشــیدن بــه
فضــای خالقیــت و ابتــکارات ذهنــی ،هرســاله
تعــدادی از اختراعهــای ثبتشــده را از طریــق
برگــزاری جشــنواره اختراعــات «رویــش» ،در
 10منطقــه کشــور ارزیابــی ،شناســایی و بــه
منظــور هدایــت در مســیر مناســب ،تســهیالتی
را در راســتای توانمندســازی بــه آنهــا اعطــا
میکنــد کــه مــواردی نظیــر ثبــت بینالمللــی
اختــراع ،تاســیس شــرکت نوپــای دانشبنیــان،
تســهیل فراینــد نمونهســازی (نیمهصنعتــی) و
شــرکت در نمایشــگاههای داخلــی و بینالمللــی
را شــامل میشــود .بــر ایــن اســاس آییننامــه
«شناســایی و پشــتیبانی از اختراعهــای
برگزیــده» بــرای اعطــای تســهیالت توانمندســاز
بــه منظــور رســیدن بــه محصولــی دانشبنیــان
و نقشآفرینــی در عرصــه ملــی برنامهریــزی
شــده اســت.
از ســوی دیگــر ،نحــوه تعامــل بــا مخترعیــن
همــواره یکــی از چالشهــای بــزرگ کشــور
بــود کــه در پــارهای از مــوارد ،مطالبــات مالــی
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از دولــت ،تنهــا در قبــال ثبــت کاغــذی اختــراع،
سببســاز مســموم شــدن فضــا بــود .در
ایــن دوره ،مســیر و چرخــهای کامــل از زمــان
ثبــت اختــراع تــا تجاریســازی آن طراحــی
شــد کــه در ایــن چرخــه مختــرع بــا شــرکت
در جشــنوارههای اســتانی بنیــاد ،ارزیابــی و
انتخــاب میشــود و مســیر تجاریســازی را بــه
صــورت کامــا حرف ـهای تــا زمــان رســیدن بــه
محصــول طــی میکنــد.
در ایــن مســیر تمامــی حمایتهــای مــادی و
معنــوی از طریــق پارکهــای علــم و فنــاوری
از محصــول و نــه فــرد ،صــورت میگیــرد و
در صورتــی کــه فــرد مختــرع نیــز تمایــل یــا
توانایــی تجاریســازی محصــول را نداشــته
باشــد ،بــا راهانــدازی بــورس ایــده در فرابــورس،
از قابلیــت قیمتگــذاری و فــروش برخــوردار
شــده و اختراعاتــی کــه در جشــنوارههای
منطقــ های رویــش برگزیــده شــوند ،بهعنــوان
اختــراع نوپدیــد (ســطح  )3معرفــی و حمایــت
میشــوند.
از میــان اختراعهــای نوپدیــد ،اختراعاتــی کــه
صاحبــان آنهــا موفــق بــه «تاســیس شــرکتی
نوپــا» در زمینــه اختــراع مــورد نظــر شــده
و «محصــول خــود را تــا حــد آمادگــی ورود
بــه بــازار» تکمیــل کردهانــد تــا در فراینــدی
حمایتــی بــه محصولــی نیمهصنعتــی تبدیــل
نورســت (ســطح )2
شــود ،بهعنــوان اختــراع ُ
معرفــی میشــوند و در گام نهایــی ،اختراعــات
نورســتی کــه صاحبــان آنهــا توانســته
باشــند ،بــازاری پایــدار بــرای اختــراع خــود
ایجــاد کننــد ،بهعنــوان اختــراع نوشــکفت
(ســطح  )1شــناخته و برگزیــده میشــوند.
الزم بــه ذکــر اســت ،در حــال حاضــر ،از میــان
 75اختــراع ســطح  15 ،2اختــراع در مجامــع
بینالمللــی بــه ثبــت رســیده و  330مختــرع
ســطح  3در انتظــار انجــام فراینــد و ارتقــا بــه
ســطح  2هســتند.
همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت شناســایی

«اجتماعــات نخبگانــی» در سراسرکشــور در
حوزههــای مختلــف شــامل «علــم ،فنــاوری،
هنــر ،ادب ،قرآنــی و فرهنــگ» و مدیریــت و
طراحــی فرایندهــای پشــتیبانی از فعالیتهــای
آنــان ،تاســیس بنیادهــای نخبــگان اســتانی
بهعنــوان کانــون تدبیــر پیشــرفت اســتانی
و منطقــهای در کشــور اقــدام مهمــی بــرای
تحقــق رســالت بنیــاد ملــی نخبــگان بــوده
اســت کــه نقــش آنهــا نمایندگــی بنیــادی
نهایکشــور اســت تــا از
نخبــگان در اســتا 
رهگــذر ایــن همــکاری بتــوان ضمــن توجــه
بــه اقتضائــات بومــی ،همافزایــی الزم را بــرای
ی کشــور در امــور
تحقــق اهــداف ســند راهبــرد 
نخبــگان ،هدایــت و توانمندســازی مســتعدان،
ایجــاد حلقــه وصــل میــان برگزیــدگان منطقــه
و نهادهــای اســتانی ،الگوســازی و پاسداشــت
نخبــگان فراهــم ســاخت.
در ایــن راســتا بــه منظــور بهبــود بخشــیدن بــه
نظــام برنامهریــزی ،سیاســتگذاری و هدایــت
بنیادهــای نخبــگان اســتانی ،از ابتــدای ســال
 1393تحوالتــی در چنــد ســطح انجــام شــد که
«تحــول ســازمانی بنیادهــای نخبــگان اســتانی»
بــا هــدف بهبــود بخشــیدن بــه عملکــرد
بنیادهــای اســتانی« ،هدایــت بنیادهــای اســتانی
براســاس رویکــرد برنامهمــداری» و «پایبنــدی
بــه اصــل عدالــت محــوری» بــا توجــه بــه
اقتضائــات و اولویتهــای توســعه هــر بــوم و
منطقــه و آحــاد اجتماعهــای نخبگانــی در
عرصههــای مختلــف را میتــوان از مهمتریــن
اقدامــات دانســت.
بــر همیــن اســاس ،مهمتریــن وظایــف بنیادهای
نخبــگان اســتانی عبارتانــد از« :ایجــاد
زمینههــای شناســایی ،جــذب ،توانمندســازی و
ی برتــر فــردی و گروهــی در
هدایــت اســتعدادها 
اســتان»« ،جلــب مشــارکت افــراد و گروههــای
نخبگانــی و ســوقدادن دیدگاههــا و تجربههــای
آنــان در تصمیمســازیهای کالن اســتان و
کشــور»« ،شناســایی اقتضائــات بومــی و محــل

بهرهبــرداری از توانمندیهــای اجتماعهــای
نخبگانــی»« ،ایجــاد زمینههــای مناســب
بــرای تجاریســازی دســتاوردهای نخبگانــی
بــه منظــور تکمیــل چرخــه نــوآوری در تعامــل
ی و فنــاوری»« ،ایجــاد شــبکه
بــا معاونــت علم ـ 
ارتبــاط و تعامــل میــان اجتماعهــای نخبگانــی
بــا یکدیگــر و نیــز بــا بخشهــای مختلــف
جامعــه»« ،پیگیــری امــور نخبــگان و
صاحبــان اســتعدادهایبرتر بــرای بهرهمنــدی
از پشــتیبانیهای مســتقیم و غیرمســتقیم
بنیــاد ملــی»« ،ایجــــاد هماهنگــــی و
همافزایــــی میــان معاونــت علمــی و فناوری،
مراکــز رشـــد و شـــرکتهای دانشبنیــان،
پارکهـــای علـــم و فناوری و ســـایر نهادهـــای
ذیربـــط در جهـــت بهکارگیـــری توانمنـــدی
نخبـــگان و صاحبـــان اسـتعدادبرتـــر»« ،ترویج
فرهنــگ پشــتیبانی از فعالیتهــای نخبگانــی
و هدایــت و پــرورش اســتعدادهایبرتر و جلــب
حمایــت خیــران در ایــن زمینــه»« ،تکریــم
نخبــگان و الگوســازی آنــان در جامعــه بهویــژه
بــا اســتفاده از رســانههای عمومــی اســتانی» و
«اطالعرســانی عمومــی بــا هــدف معرفــی بنیــاد
و فعالیتهــای نخبگانــی در ســطح اســتان».

معاونت فرهنگی بنیاد ملی نخبگان

معاونــت فرهنگــی بنیــاد ملــی نخبــگان بــا
توجــه بــه ضــرورت برنامهریــزی بــرای تبییــن
نظــام معرفتــی و فلســفی نخبــگان و نظــام
جامــع اخــاق نخبگــی مبتنــی بــر ارزشهــای
اســامی  -ایرانــی و انقالبــی و تعمیــق و ترویــج
ارزشهــای دینــی در میــان نخبــگان و صاحبــان
اســتعدادهای برتــر بــا تاکیــد بــر رهنمودهــای
معظــم لــه در حوزههــای تربیتــی ،فرهنگــی
و اجتماعــی ،تدویــن و طراحــی برنامههــای
عملیاتــی منطبــق بــر رویکردهــای ســند
راهبــردی کشــور در امــور نخبــگان را در دســتور
کار خــود قــرار داده اســت.
از ایــنرو «ایجــاد قــرارگاه مجــازی اعــزام
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نیروهــای جهــادی» متشــکل از ســرآمدان و
مســتعدان برتــر و اعــزام آنــان بــه مناطــق
محــروم کشــور« ،برگــزاری مراســم نکوداشــت
ســرآمدان» جهــت تکریــم و الگوســازی در
جامعــه و معرفــی یبیشــتر ســرآمدان کشــور
بــه نســل جدیــد ،اجــرای برنامههــای «بازدیــد
علمــی ،فرهنگــی و صنعتــی» بــرای ســرآمدان،
ن برتــر و اعضــای هیئتعلمــی
دانشــجویا 
دانشــگا ه بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط نظاممنــد
میــان صنعــت و دانشــگاه ،اجــرای طــرح
دوســت علمــی در سراســر کشــور ،برگــزاری
نشســتهای اجتماعــات نخبگانــی در بنیــاد
و بنیادهــای نخبــگان اســتانی و «کرســیهای
آزاداندیشــی در دانشــگاهها» بــا هــدف تبــادل
نظــر و همگرایــی و اجــرای برنامههــای
آموزشــی و تربیتــی ،از جملــه اقداماتــی اســت نخبــگان بــر اســاس ماموریتهــای تعریفشــده
کــه در جهــت تنویــر افــکار عمومــی و آشــنا خــود ،بــا همــکاری بنیادهــای نخبــگان اســتانی
کــردن بیشــتر جامعــه و اجتماعــات نخبگانــی با در ســالهای  1394و  1395فعالیتهایــی
تعریــف نخبگــی ،نقــش و اثرگــذاری آنهــا بــه را در ســطح کشــور و بــا حضــور مســتعدین
ویــژه در حوزههــای فرهنگــی و اجتماعــی رنــگ برتــر و ســایر اقشــار مردمــی و دانشــجویی در
حوزههــای مختلــف برگــزار کــرده اســت.
عمــل بــه خــود گرفتــه اســت.
همچنیــن برگــزاری برخــی مراســم تقدیــر،
تشــویق و تجلیــل از دانشآمــوزان و دانشــجویان
الگوسازی و تکریم نخبگان
تکریــم از زنــان و مــردان ســرآمد و فرهیختــه مســتعد اســتانها و نیــز تقدیــر از امنی ـتآوران
در علــم ،ادب ،فرهنــگ و هنــر امــری نیکــو و بــا حضــور مســتعدین برتــر و نخبــگان ،از دیگــر
پســندیده اســت کــه عقــل و شــرع و عــرف ،همه برنامههــای معاونــت فرهنگــی بــوده اســت کــه
آن را مــورد تاییــد قــرار میدهنــد .ایــن مهــم بــا هــدف شناســایی رمــوز موفقیــت نخبــگان
کــه نشــان از قدرشناســی مــردم یــک جامعــه از و ترویــج ایــن رمــوز در میــان مســتعدان،
بــزرگان خــود دارد ،خــواه ناخــواه بــه الگوســازی معرفــی توانمندیهــای نخبــگان در جهــت
از رفتــار و منــش ایشــان در میــان جوانــان رفــع نیازمندیهــای کشــور و توســعه و ترویــج
میانجامــد کــه امــری مطلــوب و ســتودنی فرهنــگ تکریــم از فرهیختــگان و ســرآمدان و
اســت .عــاوه بــر ایــن ،تکریــم مقــام علمــی نیــز زمینهســازی بــرای حضــور نخبــگان در
بــزرگان نقــش مهمــی در جلوگیــری از گسســت چرخــه خدمــت بــه جامعــه انجــام گرفته اســت.
فرهنگــی بیــن نســل جــوان و خدمتگــزاران بــر همیــن اســاس 53 ،مراســم تکریــم و
واقعــی جامعــه در نســلهای گذشــته دارد .از  74مراســم تقدیــر ،تشــویق و فعالیتهــای
ایــنرو پرداختــن بــه ایــن موضــوع بایــد بــه الگوســازی در ســالهای  1394و 1395
یــک دغدغــه ملــی و مردمــی تبدیــل شــود .در توســط بنیادهــای نخبــگان اســتانی و بــا نظارت
ایــن میــان امــا معاونــت فرهنگــی بنیــاد ملــی معاونــت فرهنگــی بــه انجــام رســیده اســت کــه
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بــه منظــور اطالعرســانی بــه ســایر مســتعدین
و ثبــت تاریخــی ایــن مراســم ،مســتندهای
مکتــوب «هنرنامــه» ( 30شــماره) و «طــواف
شــمع» ( 10شــماره) بــه صــورت سلســلهوار
و پــس از برگــزاری مراســم تکریــم ،توســط
معاونــت فرهنگــی تهیــه و عــاوه بــر چــاپ
در نســخ محــدود ،بــه صــورت لــوح فشــرده
روی وبــگاه بنیــاد نیــز بارگــذاری شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ذیــل مراســم تکریــم،
نمایشــگاهی از آثــار ســرآمدی کــه مــورد تکریــم
قــرار گرفتــه ،برگــزار شــده اســت .همچنیــن در
برخــی از ایــن مراســمها از جامعــه مخاطــب
بنیــاد خواســته شــده تــا دربــاره فــرد مــورد
تکریــم یــا آثــار علمــی او مقاالتــی را تهیــه
کننــد کــه برخــی از آنهــا بــه نشــر کتبــی
ماننــد شــرحی بــر ســیمرغ ،محبــوب دبســتانی
و یــاد اســتاد انجامیــده اســت.

قالــب  4کاروان ( 2کاروان بــرای خواهــران و
 2کاروان بــرای بــرادران) برگــزار شــده و ایــن
کاروانهــا بــه ترتیــب  3روز در نجــف اشــرف،
 3روز در کربــای معلــی و  1روز در ســامرا و
کاظمیــن بــه زیــارت اماکــن زیارتــی متبرکــه
رفتــه و از اماکــن تاریخــی ایــن شــهرهای
مقــدس بازدیــد کردهانــد.
کمــک بــه ارتقــا و تحکیــم بینــش دینــی و
معنــوی نخبــگان و مســتعدانبرتــر ،آشــنایی
و نهادینهکــردن معــارف و ســیره عتــرت
علیهمالســام و ارزشــهای اســامی در میــان
اجتماعــات نخبگانــی ،آمــوزش صحیــح اعمــال
و مناســک ســفر زیارتــی کربــای معلــی و
همچنیــن بسترســازی مناســب بــه عنــوان
مقدمهــای بــرای شــکلگیری هســتههای
نخبگانــی از مهمتریــن دســتاوردهای ایــن
برنامههــا بــه شــمار مــیرود.

اعزام نخبگان و مستعدان برتر به سفر
عتبات عالیات

ایجاد قرارگاه مجازی اعزام نیروی جهادی
متخصص

ســفر بــه عتبــات عالیــات و زیــارت قبــور ائمــه
اطهــار علیهمالســام و دیگــر اماکــن ســرزمین
عــراق ،از دیربــاز تاکنــون ،بســیار مــورد توجــه
مســلمانان و بــه ویــژه شــیعیان بــوده کــه در
ایــن میــان ،زیــارت قبــر امــام حســین(ع) در
کربــا ،از اهمیــت ویــژهای برخــوردار بــوده
اســت.
بــر همیــن اســاس ایــن برنامــه در راســتای
اقــدام  5-1-1ســند راهبــردی کشــور در امــور
نخبــگان مبنــی بــر ترویــج فرهنــگ انــس بــا
قــرآن ،معــارف عتــرت علیهمالســام و اصــول
و ارزشــهای انقــاب اســامی در بیــن اجتمــاع
نخبگانــی بــه منظــور ارتقــا بینــش دینــی و
تعمیــق انگیزههــای معنــوی آنــان در خدمــت
بــه جامعــه ،در بنیــاد ملــی نخبــگان برنامهریزی
و اجــرا شــده اســت.
ت عالیــات ویــژه نخبــگان
ســفر زیارتــی عتبــا 
و اســتعدادهایبرتــر بــه مــدت یــک هفتــه در

در راســتای اجراییســازی اقــدام ملــی 7-2-1
از ســند راهبــردی کشــور در امــور نخبــگان،
معاونــت فرهنگــی بنیاد ،پــس از انجــام مذاکرات
بــا گروههــای فعــال و باســابقه جهــادی و
بررســی وضعیــت اردوهــای جهــادی در کشــور
و رویکردهــای موجــود آنهــا و نیــز بــا نظــر بــه
ماموریتهــای بنیــاد ملــی نخبــگان مبتنــی بــر
ســند نخبــگان ،تصمیــم بــه راهانــدازی «قــرارگاه
مجــازی اعــزام نیــروی جهــادی متخصــص»
گرفتــه شــد کــه زمینهســازی جهــت ارتبــاط
بیــن مســتعدین بنیــاد بــا گروههــای جهــادی،
بــه منظــور اســتفاده ایــن گروههــا از نیروهــای
جهــادی متخصــص ،آشــنایی مســتعدین بــا
مســائل مناطــق محــروم و مواجهــه واقعــی بــا
مشــکالت و تــاش بــرای رفــع آنهــا در جهــت
آمادگــی ایشــان بــرای خدمــت بــه کشــور
و ارتقــای رشــد شــخصتی ایشــان ،از جملــه
اهــداف ایــن طــرح اســت.
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تــا پایــان مردادمــاه  182 ،96اطالعیــه
اردوی جهــادی بارگــذاری و اطالعرســانی
شــد کــه طــی آن  2117نفــر از مســتعدین
داوطلــب در رشــتههای مختلــف تحصیلــی،
جهــت پیوســتن بــه گروههــای جهــادی
از شــهریورماه  94تاکنــون در آن ثبتنــام
کردنــد (کــه از ایــن تعــداد  1584نفــر بــرای
بــار اول در ایــن برنامــه حضــور یافتنــد) و
بــه گروههــای جهــادی معرفــی شــدند و
ســپس 70برنامــه اردوی جهــادی بــا همکاری
 28بنیــاد نخبــگان اســتانی برگــزار شــد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه تمامــی ایــن
اردوهــای جهــادی تخصصــی بــوده و در
حوزههــای ســامت (شــامل خدمــات پزشــکی،
دندانپزشــکی ،مشــاوره تغذیــه ،روانشناســی
و مامایــی) ،آمــوزش ،فرهنگــی  -اجتماعــی و
کشــاورزی بــا همــکاری ســایر دســتگاههای
اجرایــی برگــزار شــدهاند.

اجرای برنامه بازدیدهای علمی ،فرهنگی
تفریحی و مهارتی

معاونــت فرهنگــی نخبــگان در راســتای
اجــرای اقدامهــای ملــی  2-1-5و 3-1-5
ســند راهبــردی کشــور در امــور نخبــگان
مبنــی بــر «ارائــه مناســب و جــذاب
دســتاوردهای فعالیتهــای نخبگانــی بــا
هــدف ایجــاد امیــد و انگیــزه و نشــاندادن
ت و امــکان انجــام فعالیتهــای کالن و
فرصــ 
موثــر در کشــور» و «آشــنا ســاختن اجتمــاع
نخبگانــی بــا جاذبههــای طبیعــی ،زیارتــی،
فرهنگــی و اجتماعــی کشــور بــا هــدف
ارتقــای خودآگاهــی ملــی و حــس دلبســتگی
بــه میهــن و همچنیــن افزایــش آگاهــی از
خدمــات متقابــل اســام و ایــران بــا تاکیــد
بــر جایــگاه بیبدیــل اســام در شــکلدهی
بــه هویــت ایرانــی و ارتقــای تمــدن ایرانــی»،
بــه اجراییســازی ایــن دو بنــد اقــدام کــرده
اســت کــه ایــن مهــم در قالــب برگــزاری
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بازدیدهــای هدفمنــد علمــی  -فرهنگــی
بــرای نخبــگان و مســتعدین تحــت پوشــش
بنیــاد ملــی نخبــگان بــا لحــاظ بهرهمنــدی
حداکثــری از ظرفیتهــای موجــود کشــور
محقــق شــده اســت.
همچنیــن معاونــت فرهنگــی بنیــاد ملــی
نخبــگان در تــاش اســت مســیر بازدیــد از
دســتاوردهای فعالیــت نخبگانــی و آشــنایی بــا
جاذبههــای طبیعــی را بــ ه جهتــی هدفمنــد
ســوق دهــد تــا ذیــل بازدیدهــای علمــی -
فرهنگــی ،نخبــگان و مســتعدین بــا مشــکالت
و نیازهــای فناورانــه مراکــز آشــنا شــوند و بــرای
رفــع آن نیازهــا اقــدام کننــد ،از طــرف دیگــر
مراکــز صنعتــی نیــز از ظرفیــت حضــور نخبــگان
بهرهمنــد شــوند.
از ســال  1394تاکنــون در مجمــوع  161بازدیــد
از  170مقصــد مــورد بازدیــد در  28اســتان
کشــور صــورت گرفتــه اســت و بــه طــور کلــی،
 4320نفــر در ایــن اردوهــا شــرکت داشــتند
کــه از ایــن تعــداد  3141نفــر از مســتعدین
بنیــاد ملــی نخبــگان هســتند.

دفرت مشاوره و ارتباط با اجتامعات
نخبگان

ایــن دفتــر اقدامــات متنوعــی در راســتای
نهادینهکــردن فرهنــگ نخبگانــی در جامعــه
انجــام میدهــد کــه در ادامــه بــه برخــی از
آنهــا اشــاره میشــود.

طرح دوست علمی و آموزشهای
برونمدرسهای:

طــرح دوســت علمــی ،بــه منظــور کشــف
و شــکوفا کــردن اســتعدادهای خــدادادی
دانشآمــوزان مســتعد در عرصههــای
علــم و فنــاوری و ارتقــای ســطح علمــی
و فرهنگــی محیطهــای آموزشــی آنــان
بــه ویــژه در مناطــق کمبرخــوردار ،در
راســتای اهــداف علمــی ،فرهنگــی و در

چارچــوب سیاســتهای ســند راهبــردی
کشــور در امــور نخبــگان ،بــرای پایــه هفتــم
بــه بعــد دورههــای متوســطه اول و دوم
اجــرا میشــود .هــدف اصلــی ایــن طــرح،
ارتبــاط و آشــنایی صاحبــان اســتعدادهای
برتــر بــه عنــوان دوســت علمــی و اعضــای
گروههــای مرجــع ،بــا دانشآمــوزان
مســتعد و منتخــب دبیرســتان اســت .در طــی
ســالهای  1394و  1395تعــداد  60طــرح
دوســت علمــی در مباحــث برونمدرســهای
در حوزههــای فیزیــک ،شــیمی ،ریاضــی،
ادبیــات و علــوم انســانی ،اخترفیزیــک،
کامپیوتــر ،زیســتفناوری (بیوتکنولــوژی)،
نانــو ،زیستشناســی ،نانــو تکنولــوژی،
کارآفرینــی و خالقیــت ،کامپیوتــر و تاریــخ
علــم در برخــی اســتانهای کشــور برگــزار
شده است.

برگزاری نشستهای اجتامعات نخبگانی:

ایــن نشســتها پیرامــون مســائل و
دغدغههــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی،
علمــی  -آموزشــی و ...بــا هــدف ایجــاد
پیونــد عمیــق میــان اجتماعــات نخبگانــی
و کمــک بــه تبــادل اطالعــات ،تجــارب و
دســتاوردها میــان آنــان و همچنیــن ایجــاد
و تقویــت زمینههــای همفکــری میــان
اجتماعــات نخبگانــی و ســطوح مختلــف
حاکمیتــی بــه منظــور مشــارکت آنهــا در
امــور مسئلهشناســی دســتگاههای اجرایــی
در ســه نــوع «نشســت اجتمــاع نخبگانــی بــا
مســئولین موسســات و نهادهــای اســتانی و
ملــی»« ،نشســت مســتعدین بــا نخبــگان و
ســرآمدان» و «نشســت اســتعدادهای برتــر
بــا یکدیگــر» برگــزار میشــود کــه بنــا بــر
تحقــق اهــداف مذکــور در ســالهاي 1394
و  1395تعــداد  230نشســت اجتماعــات
نخبگانــي در ســطح كشــور برگــزار شــده
اســت.

برنامههای تربیتی و آموزشی برای
نهادینهکردن ارزشهای اخالقی اسالمی،
آداب ایرانی و انضباط حرفهای:

ایــن برنامــه بــا رویکــرد هدفمنــدی و
شــکلدهی و شــناخت هرچــه بیشــتر ظرفیــت
غنــی نخبــگان و مســتعدین برتــر کشــور بــه
منظــور ارتقــای ســطح فرهنگــی و معنــوی
اجتمــاع نخبگانــی اجــرا میشــود کــه در ایــن
راســتا طــي ســالهاي  1394و  1395تعــداد
 220برنامــه و كارگاه آموزشــي ،شــامل انــواع
جلســات نقــد فيلــم ،نقــد كتــاب ،شــب شــعر،
حلقههــاي مطالعاتــي بــا موضوعــات دينــي و
معرفتــي ،مســابقات علمــي و كتابخوانــي ،ديــدار
بــا خانــواده شــهدا (شــهداي علمــي) ،جانبــازان
و ايثارگــران ،كارگاههــاي خاطرهنــگاري دفــاع
مقــدس و عيــادت از آسايشــگاه ســالمندان ،در
ســطح كشــور برگــزار شــده اســت.

برگزاری کارگاههای آموزشی  -تربیتی
بارویکرد پیشگیری از آسیبهای فردی و
اجتامعی:

کارگاههــای آموزشــی مشــاوره برنام ـهای اســت
کــه بــا هــدف پیشگیــری از آســیبهای
فــردی و اجتماعــی ،ارتقــای ســطح ســامت
روان و کســب مهارتهــای زندگــی ،توســط
دفتــر مشــاوره و ارتبــاط بــا اجتماعــات نخبگانی
معاونــت فرهنگــی بنیــاد ملــی نخبــگان کشــور
طراحــی و تدویــن شــده اســت .عناویــن
کارگاههــای مهارتآمــوزی بــا تاکیــد بــر
مهارتهــای دهگان ـ ه ســازمان بهداشــت جهانــی
و بــا هــدف پیشگیــری از ابتــا بــه آســیبها
و مســائل فــردی  -اجتماعــی در زمینههــای
تحصیلــی ،شــغلی ،خانوادگــی ،اجتماعــی و
ســامت روان ،بــرای اعــام بــه بنیادهــای
اســتانها در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه
در ســال  1395تعــداد  40کارگاه آموزشــی بــا
حضــور حــدود  800نفــر از اســتعدادهاي برتــر
در ســطح کشــور برگــزار شــده اســت
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گزارش

ت
دستاورد اولویت دادن به �قیق و توسعه در رسمایهگذاری

رشد بیش از صد درصدی
پژوهشهای علمی و فناورانه
فائزه کرمی

تحقیقـات پژوهشـی کـه دسـتاوردهای علمـی و
فناورانـه بـرای کشـور دارد ،اقدامـی مهـم بـرای
پیشـرفت اسـت .در ایـن مسـیر صنـدوق حمایت
از پژوهشگـران و فنـاوران معاونـت علمـی یکـی
از نهادهـای حامـی ایـن عرصـه اسـت کـه در
سـال گذشـته با رشـدی  111درصـدی در میزان
ت برای انجام تحقیقات پژوهشـی روبهرو
درخواسـ 
شد .
اولویـت سـرمایهگذاری در تحقیـق و توسـعه
نشـاندهنده عـزم کشـورها بـرای پیشـتازی در
علـم و فناوری نسـبت به سـایر اهداف ملی اسـت.
نگاهـی بـه فعالیـت کشـورهایی همچـون آمریکا،
ژاپـن و چیـن تاییدکننـده ایـن مطلـب اسـت که
سـرمایهگذاری عظیمـی در حـوزه علـم و فناوری
در ایـن کشـورها انجام شـده اسـت .در کشـورمان

نیـز میزان بودجـه تحقیقـات در برنامه سـوم 1/5
درصـد از تولیـد ناخالـص ملـی کشـور بـود کـه
حـدود  0/71درصـد آن محقـق شـد .میتـوان
گفت سـرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسـعه و
گسـترش شـرکتهای دانشبنیان راهحل بسیاری
از مشـکالت همچـون کارآفرینی ،اشـتغال ،ارتقای
سـطح زندگـی و رشـد و پیشـرفت جامعـه اسـت.
در راسـتای تحقـق این اهداف صنـدوق حمایت از
پژوهشگـران و فنـاوران معاونـت علمـی اقدامـات
مختلفـی همچـون حمایـت از انجـام پروژههـای
تحقیقاتـی در حوزههـای مختلـف علمـی ،اعطای
کرسـی پژوهشـی ،اعطای گرنت ،ثبـت بینالمللی
اختراعـات و حمایـت از رخدادهـای علمـی را در
سـطح کشـور انجـام میدهـد .ایـن فعالیتهـا به
گونهای بوده اسـت که بر اسـاس گزارش تامسـون
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رویتـرز صنـدوق رتبـه نخسـت را در حمایـت از
پژوهـش و تولیـد علـم در کشـور کسـب کرد.

حامیت از پژوهش ،فناوری و نوآوری

حمایـت از طرحهـای پژوهشـی پژوهشگـران
کشـور یکـی از اقداماتـی اسـت کـه در صنـدوق
انجـام میشـود .در سـال  94تعـداد طرحهـای
ارسالشـده بـه صنـدوق  1627طـرح بـود که این
میزان در سـال  95رشـدی  111درصدی داشت و
بـه  3431طرح رسـید .همچنین تعـداد طرحهای
مصـوب توسـط صنـدوق نیز با رشـد مواجه شـد،
بـه گونـهای کـه از  717طـرح در سـال  94بـه
 1102طرح در سـال  95رسـید .این رشـد و ارتقا
در پروژههـای خاتمهیافتـه نیز مشـاهده میشـود
و سـال  95نسـبت بـه سـال  94بـا رشـدی 23
درصدی مواجه شـد که این مسـئله خود نشـان از
عـزم صنـدوق در افزایش سـرعت تحقیقات علمی
دارد .البتـه اجراسـازی این طرحها محـدود به یک
فعالیت تحقیقاتی نیسـت و دستاوردهایی همچون
چـاپ مقاله ،ثبـت اختراع ،سـاخت نمونه محصول
و تالیـف کتـاب نیـز از تعهـدات ایـن طرحهـای
پژوهشـی اسـت .چنانچـه در سـال  95نسـبت به
سـال  94سـاخت نمونـه محصـول تعهدشـده این
طرحها از  63به  78رسـید و رشـدی  24درصدی
را داشـت .از سـویی ثبـت اختـراع تعهدشـده ایـن
طرحهـا در سـال  95نسـبت به سـال  94تغییری
نداشـت و در دانش فنی تولیدشـده در این طرحها
نیـز رشـدی  133درصدی را شـاهد هسـتیم.

کرسیهای پژوهشی در مسیر پیرشفت

در سـال گذشـته  36درخواسـت دریافـت کرسـی
پژوهشـی به صندوق ارسـال شـد کـه از این تعداد
 12کرسـی بـرای اجـرا مصـوب شـد .همچنین تا
کنـون صندوق  57کرسـی پژوهشـی بـه محققان
برجسـته کشـور و یک کرسـی جوانان اعطـا کرده
اسـت .صنـدوق راهکاری نیـز بـرای آن دسـته از
محققـان تـراز اول کشـور کـه موفـق بـه دریافـت
کرسـی پژوهشـی نشـدند ،دارد و آن اعطـای
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گرنت پژوهشـی اسـت .در زمینه گرنت پژوهشـی
اعطاشـده نیز تا کنون  94گرنـت به محققان اعطا
شـده کـه از این تعـداد  22گرنت مربوط به سـالی
اسـت که گذشـت .یکی از اقدامـات جدید صندوق
در سـال  95انتشـار فراخـوان گرنـت همافزایـی
بـود کـه بـر اسـاس آن یـک گرنـت بـا موضـوع
شبیهسـازی ریاضـی ،بیومکانیکـی و مهندسـی
سـلولهای شـنوایی گـوش داخلـی بـرای اجـرا
مصوب شـد.

حامیت از توسعه رسمایه انسانی با حامیت
از طرحهای پسادکرتی

البتـه انجام تمام فعالیتهای پژوهشـی و توسـعه
علـم و فنـاوری در کشـور نیازمنـد نیروی انسـانی
اسـت کـه در ایـن زمینـه نیز بـاز صنـدوق اقدامی
را مدنظـر قـرار داده اسـت و بـه منظـور توسـعه
زیرسـاختهای انسـانی پژوهش برنامهای با عنوان
حمایـت از دورههـای پسـا دکتـری را تعریف کرده
اسـت تا ضمن اسـتفاده از پتانسـیلهای پژوهشی
موجـود در دانشـگاهها جهـت انجـام پژوهشهای
اولویـتدار و تقاضامحـور ،از طریـق ایـن دورههـا
بـه توسـعه زیرسـاخت انسـانی پژوهش در کشـور
کمـک کند .بر این اسـاس در سـالی که گذشـت،
 204طـرح پسـادکتری بـرای حمایـت توسـط
صنـدوق تصویـب و در قالـب تفاهمنامـه نیـز
 255طـرح پسـادکتری مصـوب شـد .همچنیـن
حمایـت از رسـالههای دکتـری نیـز از اقداماتـی
اسـت کـه توسـط صنـدوق بـرای توانمندسـازی
دانشـجویان دکتـری انجـام میدهـد .در ایـن
زمینـه نیـز از  711درخواسـت ارسالشـده بـه
صنـدوق 102 ،طـرح بـرای اجـرا مصـوب شـد.
سـهم باالتـر پژوهشگـران و فنـاوران غیرتهرانـی
بـرای دریافـت حمایتهـا نشـان میدهـد کـه
صندوق پیوسـته تالش داشـته تا حمایتی متوازن
از پژوهشگـران ،فنـاوران ،نـوآوران و مخترعـان
صاحـب صالحیـت در نقـاط مختلـف کشـور بـه
عمـل آورد .زیـرا ایجـاد تـوازن در حمایتهـا هـم
زمینه اسـتفاده بیشـتر از همه ظرفیتهـا را فراهم

میکنـد و بـه نوعی عدالت علمی را بـه دنبال دارد.
خوشبختانه اطالعرسـانی بهویژه حضـور در مراکز
علمی اسـتانها به تحقق سیاست متوازن حمایتی
کمک بزرگی کرده اسـت .در این راسـتا  26درصد
طرحهـای مصوب سـهم پژوهشگـران و فنـاوران
اسـتان تهـران و  74درصد سـهم پژوهشگـران و
فنـاوران دیگـر اسـتانها بـوده اسـت .همچنیـن
 24درصـد از طرحهـای پژوهشـی مصـوب؛
بـه اسـاتید بـا مرتبـه علمـی اسـتاد،
 26درصد به دانشـیاران و  50درصد به اسـتادیاران
دانشـگاهها و مراکـز علمـی و تحقیقاتـی سراسـر
کشـور اختصاص داشـته است.
همچنیـن پژوهشگـران بـا مرتبـه علمـی
اسـتادی علاوه بـر دریافـت حمایـت در طرحهای
پژوهشـی ،از کرسـیها ،گرنتهـا و هدایـت
طرحهـای پسـادکتری نیـز بهرهمنـد میشـوند.
در زمینـه ثبـت بینالمللـی اختـراع نیـز صنـدوق
موفـق عمـل کـرده و در سـال گذشـته حمایت از
 46اختـراع را بـرای ثبـت بینالمللـی انجـام داد و
 28اختراع نیز در دسـت بررسـی اسـت .همچنین
بـا توجـه به گسـترش فعالیتهـای کارگـروه ثبت
اختراع صنـدوق و افزایـش کارگزاریهای صندوق
در سـال  ،1395تمامـی طرحهـای ارسـالی بـه
 USPTOبـدون اصالحـات و در مرحلـه اول پتنت

میشـوند .حمایـت از رخدادهـای علمـی نیـز از
دیگـر برنامههـای صنـدوق در راسـتای حمایت از
پژوهـش و فنـاوری اسـت که ایـن نـوع از حمایت
در سـال  95نسـبت بـه سـال  94بـا رشـدی 31
درصـدی همراه بود .البتـه در این بخش حمایت از
کارگاهها نیز وجود دارد که در سـالی که گذشـت،
بـا برگـزاری ایـن همایشهـا  173کارگاه برگـزار
شـد کـه  7054نفـر در ایـن کارگاههـا شـرکت
کردنـد .البتـه در ایـن بیـن در قالـب برگـزاری
کارگاه آموزشـی از  11محقـق ایرانـی خـارج از
کشـور حمایت شـد .همچنیـن صندوق علاوه بر
حمایـت از رخدادهـای مهـم و هدفمنـد علمی بر
اسـاس ضرورت و نیازهـای خود اقدام بـه برگزاری
همایشهـا ،کارگاههـا و گردهماییهـای علمـی
میکنـد کـه از آن جملـه میتـوان بـه برگـزاری
همایـش مدیریـت اسـتعدادها در هـزاره سـوم و
کارگاه آموزشـی افزایـش ظرفیـت و سـرعت برای
رصـد ،جـذب ،انطبـاق و تجاریسـازی فنـاوری از
طریـق سـاختار  Hub & Spokeبـا همـکاری
سـازمان جهانـی مالکیـت فکـری اشـاره کـرد.
مـوارد ذکرشـده تنهـا بخشـی از اقدامـات صندوق
حمایـت از فنـاوران و پژوهشگـران معاونت علمی
را در راسـتای پیشـرفت فضای علمی کشـور بیان
میکنـد 
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اخبار داخلی

شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی
کشور

بنیــاد ملــی نخبــگان بــه منظــور توســعه فرهنــگ
قــرآن و معــارف عتــرت علیهمالســام و همچنیــن
بــا هــدف ارتقــای فعالیتهــای نخبگانــی در حوزه
قــرآن ،تســهیالت ویــژهای را بــه برگزیــدگان
قرآنــی کشــور در حوزههــای حفــظ و قرائــت و
همچنیــن در دو رده ســرآمد قرآنــی و مســتعد
برتــر قرآنــی اعطــا میکنــد.از تمامــی متقاضیــان
دعــوت بــه عمــل میآیــد بــا مراجعــه بــه وبــگاه
بنیــاد ملی نخبگان بــه نشــانی portal.bmn.ir
مشــخصات خــود را در کاربــرگ اطالعــات
مســتعدان برتــر یــا ســرآمدان درج و بــه همــراه
مــدارک مــورد نیــاز هــر بنــد برای بررســی و ســایر
اقدامات بعدی ارسال کنند.

پنجمین جایزه ملی مدیریت فناور ی و
نوآوری برگزار شد

مهــدی محمــدی ،رئیــس دبیرخانــه علمــی و
اجرایــی جایــزه ملــی مدیریــت فنــاوری و نــوآوری،
بــا اشــاره بــه اینکــه اختتامیــه پنجمیــن دوره
جایــزه ملــی مدیریــت فنــاوری و نــوآوری هفتــم
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شــهریورماه ســال جــاری برگــزار شــد ،بیــان کــرد:
«انجمــن مدیریــت فنــاوری ایــران بــا توجــه بــه
رســالت خــود مبنی بــر ترویــج و گســترش مفهوم
مدیریــت فنــاوری و نــوآوری در بنگاههــای ایرانــی
بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری و مشــارکت ســایر نهادهــای ذیربــط
اقــدام بــه برگــزاری کنفرانــس کــرد .چهــار دوره
از ایــن کنفرانــس در ســالهای گذشــته برگــزار
شــده بــود و پنجمیــن دوره آن هفتــم شــهریورماه
ســال جــاری در مرکــز همایشهــای بینالمللــی
دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد».
بــه گفتــه محمــدی ،هــدف از برگــزاری جایــزه
ملــی مدیریــت و فنــاوری «ارزیابــی توانمندیهــا و
عملکــرد فناورانــه و نوآورانه بنگاهها»« ،الگوســازی
و ارتقــای تواناییهــای بنگاههــا» و «ارتقــای
تواناییهــای ملــی در توســعه فنــاوری و نــوآوری»
بــود.
رئیــس دبیرخانــه علمــی و اجرایــی جایــزه ملــی
مدیریــت فنــاوری و نــوآوری در ادامــه گفــت:
«در همیــن راســتا ،پنجمیــن دوره جایــزه ملــی
مدیریــت فنــاوری و نــوآوری امســال بــا رویکــرد
«یادگیــری برونگــرا و ظرفیتســازی درونزا،
گــذار بــه اقتصــاد دانشبنیــان رقابتپذیــر»
در ســطوح ســهگانه «بنگاههــای صنعتــی و
خدماتــی»« ،شــرکتهای کوچــک فناوریمحــور
و دانشبنیــان» و «شــرکتهای هلدینــگ»
برگــزار شــد .جایــزه امســال بــا مشــارکت جــدی
 64شــرکت از بخشهــای مختلــف اقتصــادی
آغــاز شــد و هفتــم شــهریورماه مراســم اهــدای
جایــزه بــه شــرکتها بــا حضــور مســئوالن ارشــد
مرتبــط و نهادهــای بخــش خصوصــی ،شــرکتها
و خبــرگان علــم ،فنــاوری و نــوآوری کشــور ،برگزار
شــد».

فناوری اطالعات و ارتباطات توانسته چهره
جهان امروز عوض کند

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری در
تونهمین المپیــاد جهانــی کامپیوتــر ،ضمــن
بیسـ 

مستعدا ن برتر از آزمایشگاه ملی
نقشهبرداری مغز بازدید کردند

خوشــامدگویی بــه شــرکتکنندگان و مربیــان
و مهمانــان ،گفــت« :فنــاوری اطالعــات و علــوم
کامپیوتــر توانســته چهــره جهــان امــروز را بــا
تســهیل ارتباطــات و تبــادل ایدههــا بیــن افــراد
جامعــه بشــری بهشــدت عــوض کنــد و ایــن امــر
باعــث عبــور از مرزهــای ســنتی بیــن ملیتهــا،
فرهنگهــا و قلمروهــای مختلــف علمــی و تجاری
شــده اســت.
او بــه پیشــرفتهای جوانــان ایرانــی نیــز اشــاره
داشــت و افزود« :جوانــان نخبــه مــا در ایــران
پیشــرفت چشـمگیری در زمینــه علــوم کامپیوتــر
و فنــاوری اطالعــات داشــتهاند .مــا در حــال حاضر در راســتای فراهمکــردن زمینــه مناســب بــرای
تعــداد زیــادی شــرکت و اســتارتآپ ایرانــی داریم آشــنایی جامعــه علمــی بــا بخشهــای صنعتــی و
کــه در زمینههــای مختلــف فنــاوری اطالعــات تولیــدی بــزرگ کشــور و همچنیــن آگاهییافتــن
ازجملــه دادههــای حجیــم ،پــردازش ابــری ،هوش از پیشــرفتهای حاصلشــده و نیازهــای موجــود،
مصنوعــی و اینترنــت اشــیا مشــغول فعالیــت بنیــاد ملــی نخبــگان برنامــه بازدیــد از آزمایشــگاه
هســتند .همچنیــن در بعــد علمــی ،جمهــوری ملــی نقشـهبرداری مغــز را برگــزار کرد.آزمایشــگاه
اســامی ایــران پیشــرفتهای چش ـمگیری طــی ملــی نقش ـهبرداری مغــز بــه منظــور پاس ـخگویی
دهههــای اخیــر داشــته و هماکنــون بــه یکــی از بــه بخشــی از نیازهــای پژوهشــی و فناوری کشــور
مهمتریــن کشــورهای تاثیرگــذار در منطقــه بــدل در زمینــه ایجــاد زیرســاخت تصویربــرداری و
تحریــک مغــزی بــرای تحقیقــات شــناختی و ارائه
شــده اســت».
ســتاری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود خدمــات دانشبنیــان و روزآمــد در حــوزه علــوم و
از نقــش کلیــدی المپیــاد کامپیوتــر یــاد کــرد فناوریهــای شــناختی ایجــاد شــده اســت .ایــن
ت امنایــی اداره
و گفــت« :اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه المپیــاد آزمایشــگاه بــه صــورت هیئــ 
کامپیوتــر یکــی از محورهــای کلیــدی بــرای میشــود و یــک موسســه ملــی اســت کــه در
تشــخیص و آمــوزش بهتــر جوانــان نخبــه در اختیــار همــه دانشــگاهها و محققــان کشــور قــرار
زمینــه علــوم کامپیوتــر و فنــاوری اطالعــات دارد.دســتگاههای تصویربــرداری تشــدید
اســت .سیســتم آموزشــی کشــور مــا از مغناطیســی  3تســا ،تحریــک غیرتهاجمــی
المپیادهــای علمــی بهــره فراوانــی بــرده اســت و مغــزی )TMSو  TCSســازگار بــا (،MRI
میزبانــی المپیــاد جهانــی کامپیوتــر راهــی برای الکتروانســفالوگرافی (شــامل سیســتم ســازگار
جبــران ایــن موضــوع بــوده اســت .بســیاری از بــا( MRIو طیفنگاری )کارکــردی مــادون
شــما شــرکتکنندگان جــوان المپیــاد جهانــی قرمــز نزدیک ( FNIRSازجملــه تجهیــزات مــورد
کامپیوتــر در ابتــدای راه خــود بــرای ایفــای نیــاز آزمایشــگاه اســت کــه در چندیــن جلســه،
نقــش تعیینکننــده در مســیر علــم و فنــاوری توســط هیئتــی مرکــب از متخصصــان و اســاتید
هســتید .آرزو میکنــم کــه بتوانیــد از اســتعداد داخلــی و خارجــی تعییــن و نســبت به ســفارش و
خــود نهتنهــا بــرای پیشــرفت علــم و فنــاوری ،تهیــه آنهــا اقــدام شــد .ایــن آزمایشــگاه
بلکــه بــرای ایجــاد فردایــی صلحآمیــز بــرای همچنیــن مجهــز بــه امکانــات پیشــرفته پــردازش
داده ،تصاویــر و ســیگنال و همچنیــن ارزیابــی
تمــام جامعــه بشــری اســتفاده کنیــد».
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شــناختی اســت.برنامه بازدیــد از آزمایشــگاه ملــی
نقش ـهبرداری مغــز یکشــنبه پنجــم شــهریورماه
برگزار شد.

پاویون ملی محصوالت دانشبنیان در
منایشگاه 2017 GITEXبرگزار میشود

سمپوزیوم «تازههای نقشهبرداری مغز
ایران» برگزار میشود

نخســتین ســمپوزیوم تازههــای نقشــهبرداری
مغــز ایــران دوم و ســوم مهرمــاه ســال جــاری در
محــل پردیــس دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران
و آزمایشــگاه ملــی نقشــهبرداری مغــز برگــزار
میشــود.
در ایــن ســمپوزیوم ســخنرانیهایی بــا هــدف ارائه
آخریــن فناوریهــا در حــوزه نقشــهبرداری مغــز
ارائــه میشــود تــا مخاطبــان بــا ایــن دســتاوردها
آشــنا شــوند کــه کمــال خــرازی دبیــر ســتاد
توســعه علــوم و فناوریهــای شــناختی ،محمدرضا
آی رئیــس آزمایشــگاه ملــی نقشــهبرداری مغــز،
امیرحســین بتولــی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران ازجملــه ایــن ســخنرانان
ایــن ســمپوزیوم هســتند.
همچنیــن در مــدت زمــان برگــزاری ایــن
ســمپوزیوم  10کارگاه جانبــی توســط اســاتید
برجســته ایــن حــوزه برگــزار میشــود و برپایــی
غرفههایــی بــرای ارائــه دســتاوردهای محققــان
کشــور در ایــن حــوزه نیــز از دیگــر بخشهــای
ایــن ســمپوزیوم اســت .آزمایشــگاه ملــی
نقشــهبرداری مغــز در راســتای پاســخگویی بــه
بخشــی از نیازهــای پژوهشــی و فنــاوری کشــور در
زمینــه ایجــاد زیرســاخت تصویربــرداری و تحریک
مغــزی الزم بــرای تحقیقــات شــناختی ،ارائــه
خدمــات دانشبنیــان و روزآمــد در حــوزه علــوم و
فناوریهــای شــناختی بــا بهرهگیــری از امکانــات
و نیروهــای متخصــص ایجــاد شــده اســت.
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی و ســمپوزیومهای
مختلــف نیــز یکــی از اقداماتــی اســت کــه ایــن
آزمایشــگاه انجــام میدهــد تــا محققــان در کشــور
بــا اســتفاده از امکانــات ایــن آزمایشــگاه در مســیر
توســعه و پیشــرفت حــوزه نقش ـهبرداری مغــز در
کشــور حرکــت کننــد.
 58سرآمد /شماره سیونهم /شهریورنودوشش

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی پاویــون ملــی
محصــوالت دانشبنیــان را در نمایشــگاه
 2017 GITEXبــا هــدف «توســعه صــادرات
و همکاریهــا» و «افزایــش تعامــات علمــی،
فناورانــه و نوآورانــه منطقــهای و بینالمللــی
شــرکتهای دانشبنیــان» برگــزار میکنــد.
ایــن پاویــون بــا هــدف حمایــت از حضــور
شــرکتهای دانشبنیــان و همچنیــن معرفــی
محصــوالت و خدمــات دانشبنیــان بــرای توســعه
بــازار و افزایــش صــادرات برپــا میشــود.
یوهفتمین دوره نمایشــگاه امســال  16تــا
ســ 
 20مهرمــاه ( 8تــا  12اکتبــر) ســال جــاری در
مرکــز تجــارت جهانــی دبــی برگــزار خواهــد شــد.
همزمــان بــا برپایــی پاویــون جمهــوری اســامی
ایــران ،چهارمیــن همایــش معرفــی فرصتهــای
بوکار در صنعــت
ســرمایهگذاری و کســ 
آیتیســی ایــران نیــز برگــزار میشــود.
در نمایشــگاه  12 ،2017 GITEXشــرکت فنــاوری
در پاویــون ملــی جمهــوری اســامی ایــران حضور
خواهنــد داشــت کــه بخشــی از آن شــرکتهای
ذیــل مرکــز فنــاوری اطالعــات و رســانههای
دیجیتــال وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
هســتند و بــا حمایــت مرکــز مذکــور در پاویــون
حضــور خواهنــد داشــت.
گفتنــی اســت حــدود  70درصــد از هزینههــای
شــرکتهای دانشبنیــان ازجملــه هزینــه غرفــه
لونقــل محصــوالت در غرفهآرایــی توســط
و حم 

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی پرداخــت میشــود.

سومین جشنواره ملی «دریا مسیر پیرشفت»
برگزار میشود

ســومین جشــنواره ملــی «دریا مســیر پیشــرفت»
بــا هــدف فرهنگســازی و تامیــن نیــروی انســانی
خــاق و کارآمــد بــرای صنعــت دریایــی کشــور،
بــا حمایــت ســتاد توســعه فنــاوری و صنایــع
دانشبنیــان دریایــی معاونــت علمی ،بــا همــکاری
ارگانهــا و برنامههایــی جامــع در آبانمــاه ســال
جــاری برگــزار خواهــد شــد.
از آنجــاکــه بخــش مهمــی از فعالیتهــای
ســتاد توســعه فنــاوری و صنایــع دانشبنیــان
دریایــی توســعه فناوریهــای کلیــدی دریایــی
اســت ،همزمــان بــا برپایــی ســومین دوره از
جشــنواره دانشآمــوزی دریــا ،دســتاوردهای
فناورانــه دریایــی در ســه بخــش شــرکتهای
دانشبنیــان دریایــی ،ســازمانها و ارگانهــای
دریایــی ،همچنیــن دانشــگاهها و مراکــز علمــی و
تحقیقــات دریایــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
داوری طــرح و محصــول برتــر فناورانــه در
شــهریورماه صــورت میگیــرد و در نهایــت «9
طــرح برتــر فناورانــه» در ســه حــوزه شــرکتهای
دانشبنیــان  ،نهادهــا و ارگان دریایــی ،موسســات
آمــوزش عالــی و دانشــگاه انتخــاب میشــود.
دومیــن دوره مســابقات ملــی ایدهبــازار دریایــی
نیــز بــا حمایــت ســتاد توســعه فنــاوری و صنایــع
دانشبنیــان دریایــی معاونــت علمی و بــا همکاری
دانشــگاه علــوم دریایــی امــام خمینــی(ره) و پارک

علــم و فنــاوری مازنــدران برگــزار میشــود و
عالقهمنــدان میتواننــد ایدههــای خــود را
تــا تاریــخ  30شــهریورماه ارســال کننــد .بــر
همیــن اساس ،ســه کارگاه آموزشــی بــا عناویــن
«کارآفرینــی ،نــوآوری و تجاریســازی دریایــی
بــرای ایدهپــردازان» برگــزار میشــود.
بخــش مســابقات دریایــی نیــز در ســه بخــش
شــناورهای هوشــمند (دانشــجویی) ،رباتهــای
زیردریایــی ،شــناورهای دانشآمــوزی و همچنیــن
جشــنواره فیلــم کوتــاه و عکــس دانشــجویی
فعالیــت میکنــد.
در بخــش مســابقات شــناورهای هوشــمند رقابــت
میــان  30گــروه بــا همــکاری دانشــگاه شــریف
صــورت خواهــد گرفــت کــه درنهایــت  8گــروه
برتــر برگزیــده خواهنــد شــد .مســابقات رباتهای
زیرســطحی  ROVبــا حمایــت ســتاد توســعه
صنایــع دانشبنیــان دریایــی و دانشــگاه آزاد
اســامی قزویــن در جریــان ســومین جشــنواره
ملــی دریــا مســیر پیشــرفت بــا هــدف ارتقــا و
آشــنایی بــا ایــن فنــاوری نیــز برگــزار میشــود.
در ایــن بخــش از مســابقات رقابــت میــان 15
گــروه صــورت خواهــد گرفــت کــه درنهایــت از
ســه برگزیــده تقدیــر خواهــد شــد .در بخــش
دیگــر بــا عنــوان فیلــم کوتــاه و عکس دانشــجویی
رقابتــی در چهــار محــور مرتبــط بــا دریــا بــر پــا
شــده اســت کــه درنهایــت از  12نفــر بــا همــکاری
دانشــگاه هرمــزگان تقدیــر میشــود.

ک اختالالت شناخت و
راهاندازی کلینی 
حافظه در رستارس کشور

راهانــدازی کلینیکهــای اختــاالت شــناخت
و حافظــه بــا حمایــت ســتاد توســعه علــوم و
فناوریهــای شــناختی تحــت عنــوان پــروژهای
کشــوری از یــک ســال و نیــم گذشــته آغــاز شــده
اســت .بــا راهانــدازی ایــن کلینیکهــا ،دورههــای
آموزشــی بــرای آمــوزش متخصصــان در حــوزه
ســالمندی از مهرمــاه امســال برگــزار خواهــد
شــد .البتــه از همــان یــک ســال و نیــم گذشــته
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نیــز فراخــوان بــرای جــذب متخصصــان طــب
ســالمندی انجــام شــده اســت .بــر ایــن اســاس
مراســم افتتاحیــه نخســتین دوره آموزشــی پــروژه
کشــوری کلینیکهــای اختــاالت شــناخت
و حافظــه بــا حمایــت ســتاد توســعه علــوم و
فناوریهــای شــناختی معاونــت علمــی برگــزار
شــد تــا گام موثــری در زمینــه پیشگیــری از
بیمــاری آلزایمــر برداشــته شــود.
آلزایمــر یــک بیمــاری وابســته بــه ســن اســت و
در کشــورهای توســعهنیافته بــا شــیب تنــد رو
بــه افزایــش اســت ،ولــی ایــن بیمــاری در ســال
گذشــته در آمریــکا کاهــش یافتــه و امیدهایــی را
در زمینــه مهــار ایــن بیمــاری ایجــاد کــرده اســت.
اگــر تشــخیص آلزایمــر پنــج ســال زودتــر صــورت
گیــرد ،بــا اســتفاده از داروهــای موجــود میتــوان
فراموشــی را بــه تعویــق انداخــت که آگاهیرســانی
بــه جامعــه ،نقــش مهمــی را در ایــن زمینــه ایفــا
میکنــد .همچنیــن کلینیکهــای اختــاالت
شــناخت و حافظــه بــا عملکــرد خــود در ایــن
زمینــه بســیار موثــر هســتند.

گردهامیی فعاالن چاپ سهبعدی برگزار
میشود

گردهمایــی فعــاالن ســاخت افزایشــی ایــران
(چــاپ ســهبعدی) توســط ســتاد توســعه
فناوریهــای مــواد و ســاخت پیشــرفته معاونــت
علمــی بــا حضــور اســاتید ،متخصصان ،شــرکتها
و سازمانهای مرتبط برگزار میشود.
معرفــی ســند و برنامــه  10ســاله ملــی ســاخت
افزایشــی ایــران یکــی از برنامههایــی اســت کــه
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در ایــن گردهمایــی رخ میدهــد تــا فعــاالن ایــن
عرصــه بــا ایــن ســند ملــی آشــنا شــوند ،ضمــن
اینکــه آشــنایی بــا دورههــای توانمندســازی
و آموزشــی ســاخت افزایشــی ،معرفــی دومیــن
رویــداد ســاخت افزایشــی ایــران و معرفــی و
برگــزاری گفتمــان فنــاوری ســاخت افزایشــی نیــز
از دیگــر برنامههــای ایــن گردهمایــی اســت.
گردهمایــی فعــاالن ســاخت افزایشــی ایــران 22
شــهریور مــاه ســال جــاری در مجتمــع شــکوفایی
شــرکتهای دانشبنیــان برگــزار خواهــد شــد.

جشنواره ملی ُبرشی برگزار میشود

دبیرخانــه ســوغات فرهنگــی زائــر ،بــا حمایــت
ســتاد توســعه فناوریهــای نــرم و هویتســاز،
جشــنواره ملــی بشــری را بــا هــدف گســترش
زمینههــای فعالیــت و حضــور محصــوالت و
ســوغات فرهنگــی بــازار برگــزار میکنــد .توجــه به
جایــگاه ممتــاز تولیــد و عرضــه محصــوالت
فرهنگــی و ســوغات بــرای گــروه ســنی کــودکان و
نوجوانــان ،تامیــن نیازهــای فرهنگــی و معنــوی
کــودکان و نوجوانــان از طریــق تولیــد محصــوالت
فرهنگــی و ســوغات مناســب ،جلوگیــری از
هجمههــای ضــد فرهنگــی و ترویــج ســبک
زندگــی ایرانــی اســامی و همچنیــن شناســایی
توانمندیهــای تولیدکننــدگان و طراحــان
محصــوالت فرهنگــی بــا محتــوای دینــی و هویتی
و مخاطبــان کــودک و نوجــوان ازجملــه اهــداف
جشنواره ملی بُشری است.
جشــنواره بشــری در دو بخــش تولیدکننــدگان و
ایدهپــردازان برگــزار خواهــد شــد .پــس از داوری،

از طرحهایــی کــه حــد نصــاب امتیــاز را کســب
کــرده باشــند تا ســقف  10میلیــارد ریــال حمایت
خواهــد شــد .حمایــت از ایدهپــردازان و طراحــان
مســتقل از دیگــر اهــداف جشــنواره بُشــری
اســت .در ایــن بخــش ایدهپــردازان ،هنرمنــدان
و طراحــان محصــوالت فرهنگــی کــه طرحهــای
خــود را بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال کردهانــد،
پــس از داوری ،چنانچــه طرحشــان حــد نصــاب
امتیــاز را کســب کــرده باشــد ،بــا حفــظ حقــوق
مالکیــت معنــوی ،حمایــت میشــوند و در تولیــد
مشــارکت خواهــد شــد.
قالبهــای محصــوالت ارســالی بــه جشــنواره
بُشــری شــامل اســباببازی و بازیهــای رایانـهای،
ســرگرمیهای فکــری و کمکآموزشــی،
نوشـتافزار ،وســایل شــخصی و تزیینــی ،پوشــاک
و ابزارهــای کاربــردی زندگــی و نیــز محصــوالت
ســمعی بصــری و دیجیتــال اســت.
داوری ایــن رویــداد همزمــان بــا برگــزاری
نمایشــگاه  ۱۱تــا  ۱۴شــهریورماه صــورت
میگیــرد .نتیجــه داوریهــا نیــز عیــد ســعید
غدیــر اعــام خواهــد شــد.

از طریــق شــبکههای اجتماعــی و رســانههای
جدیــد صــورت میگیــرد ،افــزود« :تــاش روابــط
عمومــی و سیســتمهای اطالعرســانی در عصــر
جدیــد بایــد اســتفاده بیشــتر از بســتر شــبکههای
اجتماعــی باشــد».
همچنیــن دیگر مهمــان آییــن تقدیر از ســرآمدان
روابــط عمومــی ،ســیدرمضان شــجاعی کیاســری،
رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و اطالعرســانی
وزارت کشــور و مشــاور وزیــر ،بــا اشــاره بــه
نقــش روابطعمومیهــا در اطالعرســانی و
آگاهیبخشــی گفــت« :روابــط عمومیهــا
بهعنــوان رســانه نقــش مهمــی در آگاهیبخشــی
بــه مــردم دارنــد ،چراکــه بــه صــورت مســتمر بــا
مــردم در ارتبــاط هســتند».
ششــمین آییــن تعالــی و تقدیــر از ســرآمدان
روابــط عمومــی در ســه بخــش «تندیــس
بلوریــن»« ،تندیــس ســیمین» و «تندیــس
زریــن» از برگزیــدگان خــود تقدیــر کــرد .در
بخــش اعطــای «تندیسهــای زریــن» مرکــز
روابــط عمومــی و اطالعرســانی معاونــت علمــی
و فنــاوری رئیسجمهــوری بهعنــوان روابــط
عمومــی ســرآمد ،تندیــس زریــن و نشــان تعالــی
دریافــت کــرد.

ششــمین آییــن تقدیــر از ســرآمدان روابــط
عمومــی ایــران چهارشــنبه  25مردادمــاه ســال
جــاری بــا حضــور مهــری معــاون وزیــر ارتباطــات
و مدیرعامــل پســت و شــجاعی کیاســری مشــاور
وزیــر کشــور و رئیــس مرکــز روابــط عمومــی
وزارت کشــور ،پرویــز کرمــی مشــاور معــاون
علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور و رئیــس مرکــز
اطالعرســانی و روابــط عمومــی معاونــت علمــی،
هوشــمند ســفیدی دبیــرکل و ســخنگوی خانــه
روابــط عمومــی و جمعــی از فعــاالن عرصــه روابط
عمومــی برگــزار شــد.
حســین مهــری ،معــاون وزیــر ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات ،بــا بیــان اینکــه شــیوههای
پیامرســانی در دنیــا تغییــر پیــدا کــرده و بیشــتر

برگزاری نخستین جشنواره ایدهبازار هوایی
و هوانوردی

مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی معاونت
علمی ،تندیس زرین گرفت

نخســتین جشــنواره ایدهبــازار هوایــی و هوانــوردی
برگــزار میشــود .در ایــن راســتا پژوهشگــران
میتواننــد ایدههــای خــود را در محورهــای «دقــت
پــردازش تصویــر در شناســایی هــدف توســط
پرندههــای بــدون سرنشــین»« ،ایمنــی در مقابــل
ســوانح هوایــی»« ،کاربــرد پرندههــای بــدون
سرنشــین در زندگــی روزمــره»« ،تغییــر کاربــری
پرندههــای بــدون سرنشــین» و «تغییــر طراحــی
ظاهــری وســایل پرنــده» بــه دبیرخانــه جشــنواره
ارســال کننــد .همچنیــن «کاربــرد فناوریهــای
نویــن در بهبــود فضــای داخلــی هواپیماهــای
تجــاری»« ،بهینهســازی مصــرف ســوخت وســایل
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پرنــده»« ،توســعه سیســتمهای پیشــرانش
وســایل پرنــده»« ،سیســتمهای کنترلــی پهپادهــا
(در پروازهــای گروهــی)»و «ارتبــاط بیولوژیکــی
میــان انســان یــا پرنــدگان و پهپــاد» از دیگــر
محورهایــی اســت کــه پژوهشگــران میتواننــد
در آنهــا ایدهپــردازی کننــد.
کمیتــه داوری پــس از بررســی ایدههــای
دریافتــی ،ایــن فرصــت را در اختیــار افــراد
برگزیــده قــرار میدهــد تــا در حضــور نماینــده
ســازمانها و صنایــع فعــال در صنعــت هوایــی
و همچنیــن ســرمایهگذارانی کــه تمایــل بــه
مشــارکت در ایــن عرصــه دارنــد ،ایدههــای
خــود را ارائــه دهنــد .دبیرخانــه جشــنواره بــه
منظــور محــدود نکــردن ســقف ایدهپــردازی،
هــر ایــدهای خــارج از محورهــای پیشــنهادی
را نیــز کــه قابلیــت اجــرا داشــته و کاربــردی
باشــد ،دریافــت و بررســی خواهــد کــرد.
پژوهشــگران صنعــت هوایــی میتواننــد تــا تاریــخ
 15آبــان  ،96ایدههــای خــود را از طریــق ســایت
جشــنواره بــه آدرس ideasbazar.ut.ac.ir
ارســال کننــد.

تولید داروهای زیستفناوری با اولویت
ملی حامیت میشوند

مصطفــی قانعــی ،دبیــر ســتاد توســعه
زیسـتفناوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ،بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران  ۶۱دارو
را در اولویــت ملــی خــود دارد ،گفــت« :از ایــن
تعــداد  ۲۹دارو در مراحــل مختلــف تولیــد (قبــل
از نهاییشــدن) قــرار دارنــد .درواقع  ۲۰قلــم
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تولیــد شــدهاند ۲۹ ،قلم در حــال تولیــد هســتند
و  ۱۲قلــم باقیمانــده هنــوز در مرحلــه صفــر قــرار
دارنــد».
بــه گفته قانعــی ۱۲ ،داروی تولیدنشــده مشــخص
هســتند و لیســت آنهــا موجــود اســت ،امــا
هنــوز هیــچ شــرکت دانشبنیانــی اعــام نکــرده
کــه میتوانــد آنهــا را بــه تولیــد برســاند .بــر
ایــن اســاس ،قانعــی گفــت« :بــرای تولیــد 12
داروی باقیمانــده از ایــن لیســت از شــرکتهای
دانشبنیــان حمایــت میکنیــم و ایــن شــرکتها
میتواننــد آمادگــی خــود را بــرای تولیــد ایــن
داروهــا بــه ســتاد توســعه زیســتفناوری اعــام
کننــد».

فعالیتهای دانشگاهی برای توسعه
فناوریهای دریایی حامیت میشوند

ســجاد ویســی ،دبیــر گــروه توســعه فناوری ســتاد
دریایــی معاونــت علمــی ،بــا اشــاره بــه رویکــرد
اصلــی حمایــت از طرحهــای فناورانــه دانشــگاهی
گفــت« :برنامــه مــا بهرهگیــری از اســاتید فعــال در
جهــت رفــع نیازهــای فناورانــه کشــور بــا همکاری
ســازمانها و ارگانهــای دریایــی اســت .بنابرایــن
چنانچــه اســاتید و پژوهشگــران در حــوزه
دریــا بتواننــد بــا انجــام پــروژهای فناورانــه ،اقــدام
بــه رفــع نیــاز یکــی از ارگانهــای دریایــی کشــور
کننــد ،ســتاد دریایــی نیــز در تامیــن هزینههــای
فناورانــه آن طــرح بــا ارگان مربوطــه مشــارکت
خواهــد کــرد ».ویســی بــا اشــاره بــه موافقتنامــه
س ـهجانبهای بیــن وزارت علــوم ،معاونــت علمــی
و فنــاوری و ســازمان صنایــع دریایــی گفــت:
«تاکنــون حمایــت از فعالیتهــای علمــی و
فناورانــه اســاتید دانشــگاهی در حــوزه علــوم و
فناوریهــای دریایــی در راس کار بــوده اســت
و ســعی شــده تــا حــد امــکان ارتبــاط ســتاد بــا
دانشــگاهها تقویــت شــود و حمایتهــای الزم
از مراکــز علمــی بهعنــوان اهــرم اصلــی توســعه
فناوریهــا صــورت پذیــرد .حمایــت از چــاپ
مقــاالت  ISIدر مجــات برتــر حــوزه مهندســی

دریــا ،حمایــت از ســفر اســاتید برجســته خارجــی
جهــت ارائــه ســخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشــی
در حــوزه علــوم و فناوریهــای دریایــی ،حمایــت
از فرصتهــای مطالعاتــی کوتاهمــدت ویــژه
اســاتید دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی
کشــور در حــوزه علــوم و فناوریهــای دریایــی،
حمایــت از چــاپ کتــب تخصصــی در حــوزه علوم
و فناوریهــای دریایــی و ...ازجملــه مــواردی
هســتند کــه مــورد حمایــت قــرار میگیرنــد».
او یکــی از ابزارهــای مهــم بــرای آشــنایی جامعــه
و قشــر فرهیختــه دانشــگاهی بــا ظرفیتهــای
دریایــی کشــور را حمایــت از برگــزاری مســابقات و
رویدادهــای دانشــجویی خوانــد و گفــت« :بهعنوان
نمونه مســابقات شــناورهای خودپیشــران دانشــگاه
خلیــجفــارس بوشــهر ،مســابقات ملــی مکانیــک
ســیاالت دانشــگاه اصفهــان ازجملــه مســابقاتی
هســتند کــه بــا حمایــت ســتاد برگــزار شــدهاند».

اساتید دانشگاهی از رشکت سیناژن بازدید
کردند

در راســتای فراهمکــردن زمینــه مناســب بــرای
آشــنایی جامعــه علمــی بــا بخشهــای صنعتــی و
تولیــدی بــزرگ کشــور و همچنیــن آگاهییافتــن
از پیشــرفتهای حاصلشــده و نیازهــای موجــود،
بنیــاد ملــی نخبــگان برنامــه بازدیــد از شــرکت
ســیناژن ویــژه اعضــای هیئتعلمــی و اســاتید
دانشــگاه برگــزار شــد.
شــرکت ســیناژن بهعنــوان یــک مرکــز تولیــدی
تحقیقاتــی فعالیــت خــود را از ســال  1373بــا
هــدف تولیــد فرآوردههــای بیوتکنولوژی در کشــور
آغــاز و اولیــن پروتئیــن نوترکیــب ساختهشــده در
کشــور را بــه بــازار تحقیــق و تشــخیص ایــران ارائه
کــرد .ایــن رونــد بــا ســیر صعــودی در شــاخههای
مختلــف فرآوردههــای دیگــر بیوتکنولــوژی پیــش
رفــت .همچنیــن طیــف وســیعی از کیتهــای
تعییــن پارامترهــای بیوشــیمیایی ،کیــت االیــزای
تشــخیص ویــروس هپاتیــت ،کیتهــای
تشــخیص بیماریهــای عفونــی بــه روش PCR

و آنزیمهــای محدودکننده توســط شــرکت
ســیناژن تولیــد میشــود.
هماکنــون شــرکت ســیناژن بــا در اختیــار داشــتن
فنــاوری تولیــد پروتئینهــای نوترکیــب دارویــی،
اقــدام بــه تولیــد داروهــای حســاس و اساســی
بــرای بیمــاران خــاص از قبیــل مبتالیان بــه اماس،
ســرطان و بیماریهــای خونــی کــرده اســت کــه
تعــدادی از ایــن داروهــا بــه بــازار عرضــه شــده
و تعــدادی نیــز آمــاده عرضــه و در حــال طــی
مراحــل نهایــی بــرای ورود بــه بــازار هســتند.
گفتنی است بازدید از شرکت سیناژن سهشنبه
بیستوچهارم مردادماه با حضور اساتید

رشتههای داروسازی ،بیوتکنولوژی ،بیوشیمی،
شیمی و زیستشناسی ،میکروبیولوژی و دیگر
رشتههایمرتبط انجام شد.

نخستین منایشگاه حمل و نقل هوایی و
تجهیزاتفرودگاهی

نخستین نمایشگاه حمل و نقل هوایی و تجهیزات
فرودگاهی  24لغایت  26شهریورماه سال جاری در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار
میشود .در این نمایشگاه با دعوت از شرکتهای
داخلی ،دانشبنیان و خارجی از کشورهای
اروپایی و آسیایی به خصوص شرکتهای چینی
و روسی ،آخرین فناوریهای حوزه هوانوردی و
فرودگاهی به منظور ارتباط مستقیم شرکتهای
داخلی و خارجی به نمایش گذارده خواهد شد.
یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه ،ارتباط مستقیم
متخصصین داخلی و شرکتهای دانشبنیان با
آخرین فناوریهای صنعت هوانوردی روز دنیا است
سرآمد /شماره سیونهم /شهریور نودوشش 63

تا با تالش صنایع داخلی اهداف تعیین شده در افق
 1400عملیاتی شود.
در این نمایشگاه ،سازمان توسعه تجارت برای ترغیب
شرکتهای دانشبنیان به منظور حضور در نمایشگاه
ایروپرشیا 50 ،درصد تخفیف در واگذاری غرفه ها
به شرکتهای مورد تایید ستاد هوایی و هوانوردی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیشبینی
کرده است.
نمایشگاه ایروپرشیا در  18حوزه فعالیت خواهد کرد
لونقل هوایی ،ایمنی پرواز ،تکنولوژی
که شامل حم 
هوایی ،شرکتهای هواپیمایی ،تجهیزات هواپیمایی
و سرویسها ،سرمایهگذاری در صنعت هواپیمایی،
مشاوره در صنعت هواپیمایی ،تعمیر و نگهداری،
فرودگاه و تجهیزات کنترل ترافیک هوایی ،تجهیزات
سرویس زمینی هوایی ،بیمه در صنعت هوایی،
هلیکوپتر ،مراکز آموزش صنعت هوایی ،سالمتی
و محیطزیست ،راهحلهای فناوری اطالعات
در صنعت ،سازمانهای دارای قدرت کنترل،
سیستمهای ناوبری و امنیت میشود .شرکتهایی
که در هر یک از زمینههای مندرج فوق فعالیتی
داشته باشند ،میتوانند ضمن شرکت در نمایشگاه
با گرفتن غرفه با برقرای ارتباط مستقیم با سایر
شرکتکنندگان ،از آخرین فناوریهای روز دنیا
مطلع شوند.
ســمینارهای علمــی و فنــی در خصــوص صنعــت
لونقــل هوایــی و تجهیــزات فرودگاهــی
حم 
نیــز در محــل نمایشــگاه برگــزار خواهــد شــد.
شــرکتهای متقاضــی میتواننــد بــرای
اخــذ اطالعــات بیشــتر بــه آدرس اینترنتــی
 www.aeropersia.comمراجعه کنند.

جشنواره اندیشمندان مسیری برای حامیت
از ایده و افکار جوانان است

نشســت خبــری جشــنواره اندیشــمندان و
دانشــمندان جــوان بــا حضــور نصــراهلل ضرغــام
رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشگــران و
فنــاوران معاونــت علمــی و ابراهیــم جلیلــی رئیس
بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی برگــزار شــد.
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در ابتــدای ایــن نشســت ضرغــام بــا بیــان
اینکــه ایــن نخســتین دوره از برگــزاری ایــن
جشــنواره اســت ،گفــت« :در کشــور مــا عمــده
منابــع تحقیقــات و توســعه آمــوزش عالــی را
دولــت تامیــن میکنــد ،امــا در ســایر کشــورها
اینچنیــن نیســت .رشــدی کــه منابــع بودجــه
تحقیقــات دنیــا طــی  10ســال پیــدا کــرده ،از
هفتصــد و ســیزده میلیــارد دالر بــه هــزار و شــش
صــد و ســیزده میلیــارد دالر اســت کــه کشــور
چیــن معــادل بــا کل اتحادیــه اروپــا و آمریــکا در
ایــن رشــد ســهم داشــته اســت .پــس بایــد بتوانیم
ســرمایهگذاریهای علمــی داخلــی و خارجــی،
بهویــژه توســعه شــرکتهای دانشبنیــان را
گســترش دهیــم ،زیــرا ایــن شــرکتها میتواننــد
نقــش تاثیرگــذاری در افزایــش منابــع بودج ـهای
تحقیــق و توســعه داشــته باشــند .در ســایر
کشــورها عــاوه بــر شــرکتهای دانشبنیــان،
منابــع مردمــی هــم در ایــن توســعه نقــش دارنــد،
تو
یعنــی بخشــی از منابــع خیریــن بــه ســم 
ســوی توســعه علــم و فنــاوری اختصــاص مییابد.
بنابرایــن فعالیتــی در صنــدوق آغــاز شــده تــا
ســرمایهگذاری خیریــن عــاوه بــر کمــک بــه
امــور مدرسهســازی ،ســاخت دانشــکده و خوابــگاه
بــه حمایــت از ایدههــا ،نــوآوری و خالقیــت هــم
تعلــق گیــرد .تولیــدات فکــری در ابتــدا ملمــوس
نیســتند ،امــا وقتــی آمــار ایــن تولیــدات را در دنیا
دنبــال میکنیــم ،متوجــه میشــویم ارزش آن
در جهــان  21هــزار میلیــارد دالر اســت .در ایــن
راســتا کرســی پژوهشــی  10ســاله بــا مبلغــی
معــادل  10میلیــارد ریــال توســط یکــی از خیرین
حمایــت شــد».
در بخــش بعــدی ایــن نشســت ابراهیــم جمیلــی
نیــز بــا بیــان اینکــه تــاش میکنیــم بــا
برگــزاری جشــنواره ،اهمیــت علــوم پایــه را نشــان
ی بــرای
دهیــم ،گفــت« :در ایــن صــورت زمین ـها 
بــروز خالقیــت و نــوآوری ایجــاد میشــود و
درواقــع جشــنواره بهانــه خوبــی بــرای تولیــدات
فکــری اســت .ایــن جشــنواره از ســالهای بعــد

بــهصــورت بینالمللــی برگــزار میشــود و بــ ه
وســیله آن حرکتــی در حــوزه علوم پایه و زیســتی
ی نهچنــدان دور
آغــاز شــده اســت کــه در آینــدها 
اعتبــاری را بــرای کشــور رقــم میزنــد .حمایــت از
شــرکتهای دانشبنیــان از دیگــر برنامههــای
ایــن جشــنواره اســت تــا جوانــان ایدههــای خــود
را در بــازار ســرمایه ارائــه کننــد .ایــن جشــنواره
 8آذرمــاه ســال جــاری برگــزار میشــود و
عالقهمنــدان تــا  26آبانمــاه بــرای ارســال
ایدههــای خــود فرصــت دارنــد».

آزمون استخدامی رشکتهای خصوصی و
دانشبنیان کشور برگزار میشود

محمدحســین قمــری ،رئیــس مجموعــه
رقابتهــای تخصصــی مهارتســنجی
فنــاورد ،از برگــزاری نخســتین آزمــون اســتخدام
شــرکتهای خصوصی و دانشبنیــان کشــور
خبــر داد و گفــت« :در جلســهای بــا حضــور
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری مقــرر
شــد آزمــون اســتخدام شــرکتهای خصوصــی و
دانشبنیــان بــا حمایــت ســتاد توســعه فرهنــگ
علــم ،فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان برگــزار
شــود».
او بــا اشــاره بــه جایــگاه مهــم شــرکتهای
دانشبنیــان در اشــتغالزایی و رشــد اقتصــاد
کشــور بیــان کــرد« :بــا توجــه بــه ماهیــت
شــرکتهای خصوصــی و دانشبنیــان و جایــگاه
ویــژه ایــن شــرکتها در تحقــق اشــتغالزایی
مولــد و نیــل بــه سیاســتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی در کشــور ،برگــزاری ایــن آزمــون گامــی

موثــر در بــه هــم رســاندن عرضــه و تقاضــای
نیــروی کار متخصــص خواهــد بــود».
رئیــس فنــاورد بــه ضــرورت توجــه بــه جایــگاه
شــرکتهای دانشبنیــان بــا حضــور مســئوالن
و سیاســتگذاران حــوزه علــم و فنــاوری اشــاره
کــرد و گفــت« :در نشســتی کــه بــا حضــور
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،ســیدمحمد صاحبــکار رئیــس
امــور شــرکتها و موسســات دانشبنیــان،
مهــدی الیاســی معــاون سیاسـتگذاری و ارزیابــی
راهبــردی معاونــت علمــی ،مهــدی صفارینیــا
رئیــس پــارک فنــاوری پردیــس و پرویــز کرمــی
دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری و
اقتصــاد دانشبنیــان و مشــاور معــاون علمــی
و فنــاوری رئیسجمهوری برگــزار شــد ،ضمــن
توضیــح چگونگــی و مراحــل اجــرای آزمــون ،بــا
تاکیــد بــر جایــگاه ویــژه شــرکتهای خصوصــی
و دانشبنیــان در تحقــق شــعار اشــتغالزایی
دولــت دوازدهــم ،مقــرر شــد برگــزاری ایــن آزمون
توســط شــرکت فنــاورد حمایــت شــود».
او بــا اشــاره بــه تشــکیل شــورای سیاسـتگذاری
و برگــزاری ایــن آزمــون ابــراز کــرد« :در حــال
حاضــر شــورای سیاسـتگذاری آزمــون بــا ایجاد
ارتباطــات مناســب بــا ســایر نهادهــای دولتــی
و غیردولتــی مرتبــط ،در حــال فراهــم کــردن
تمهیــدات الزم جهــت برگــزاری آزمــون اســت.
ایــن آزمــون عــاوه بــر حمایــت ســتاد توســعه
فرهنــگ علــم ،فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان،
از حمایــت ســایر نهادهــا و ســازمانهای دولتــی
و غیــر دولتــی نظیــر وزارت کار ،ســازمان صــدا
و ســیما ،مرکــز همکاریهــای فنــاوری ریاســت
جمهــوری و دیگــر نهادهــا در ســال جــاری
برخــوردار اســت».
رئیــس فنــاورد ،بــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن
آزمــون در ســطح ملــی بیــان کــرد« :مشــاغل و
رشــتههای آزمــون نیــز بســیار گســترده و متنــوع
خواهنــد بــود و ب ـهزودی جزئیــات تکمیلــی ایــن
آزمــون اعــام خواهــد شــد».
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ن گ
گفتوگو ب� ت
ین
ذو� ،رئیس بنیاد خ�ب�ن مهدان
دک�
غالحمس� مج ب
گفتوگو

معضالت استان را
بررسی علمی میکنیم
المیرا حسینی

بنیادهــای نخبــگان اســتانی ،عــاوه بــر اینکــه در راســتای اهــداف و ماموریتهایــی
حرکــت میکننــد کــه از طــرف بنیــاد ملــی نخبــگان برایشــان تعریــف شــده اســت،
بــا خالقیــت و هوشــیاری خــود ،کارهــای تــازهای را نیــز انجــام میدهنــد و بــه کمــک
ســایر دســتگاهها میشــتابند تــا معضالتــی را کــه اســتان بــا آنهــا روب ـهرو اســت ،بــه
صــورت کارشناســانه نــگاه کننــد و راهحلهــای عالمانــه پیشــنهاد دهنــد .بنیــاد نخبــگان
اســتان همــدان نیــز در همیــن مســیر قــدم برم ـیدارد .بــا وجــود اینکــه ایــن اســتان
از مدتهــا پیــش مشــکالتی را درخصــوص محــل اســتقرار داشــته ،امــا از هدفهــا و
وظایــف خــود غافــل نشــده اســت .دکتــر غالمحســین مجذوبــی ،رئیــس بنیــاد نخبــگان
توگــو بــا «ســرآمد» از کارهایــی کــه در ماههــای گذشــته انجــام شــده و
همــدان ،در گف 
برنامههایــی کــه قــرار اســت در آینــده برگــزار شــود ،صحبــت کــرده اســت.
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لطفــا بــرای شــروع اهــم برنامههــای
بنیــاد را در ماههــای گذشــته شــرح
دهیــد.
مهمتریــن اتفاقــی کــه در ســال  95بــرای مــا
افتــاد ،میزبانــی جشــنواره رویــش همــدان بــود.
در ســال  96هــم تــاش کردیــم کارهایــی کــه
در چارچــوب وظایــف و مســئولیتهای بنیــاد
ملــی نخبــگان اســت ،در حــد تــوان خــود انجــام
دهیــم .یکــی از مهمتریــن کارهــای مــا ،ایجــاد
کارگروههــای تخصصــی بــود .چهــار کارگــروه
تشــکیل دادیــم کــه عبارتنــد از :جمعیــت ،آب و
خشکســالی ،آســفالت و بتــن و فنــاوری.
علــت تشــکیل ایــن کارگروههــا چــه
بــود؟
همــه ایــن کارگروههــا در راســتای حــل معضــات
اساســی اســتان بودنــد .بــه خصــوص دو بحــث
جمعیــت و آب .همــدان یکــی از اســتانهایی
اســت کــه رشــد جمعیــت منفــی دارد و ایــن
بــرای مــا تبدیــل بــه بحــران شــده اســت .کارگروه
راهبــرد جمعیــت هــم بــه همیــن دلیــل تشــکیل
شــد .جمعیــت در ایــن اســتان در حــال پیــر
شــدن اســت کــه مهمتریــن علــت آن مهاجــرت
جوانــان از همــدان اســت .بــه همیــن دلیــل از
ســوی اســتانداری از مــا درخواســت شــد کــه
یــک کارگــروه علمــی در ایــن زمینــه تشــکیل
دهیــم .تــا بــه حــال نیــز ایــن کارگــروه یکــی ،دو
جلســه داشــته اســت .کارگــروه آب و خشکســالی
را نیــز بــه درخواســت اســتانداری تشــکیل
دادیــم .کارگــروه آســفالت و بتــن همچنیــن بــه
درخواســت ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی در
بنیــاد تشــکیل شــد .در کارگــروه آب و کشــاورزی
اســتان نیــز عضــو هســتیم .در واقــع حــل
معضــات اساســی از نظــر علمــی بــر عهــده بنیــاد
نخبــگان اســت .مــا عضــو چندیــن کارگــروه نیــز
در اســتان هســتیم کــه بعضــی از آنهــا عبارتند از
کارگــروه شــورای فنــی اســتان ،کارگــروه آمــوزش
و پژوهــش ،شــورای آیتــی اســتان ،شــورای
فرهنــگ عمومــی و ...در همــه اینهــا بنیــاد

حضــور فعالــی دارد ،بــه طــوری کــه ایــن مســئله
باعــث شــده پیشــنهاد ایجــاد دو ،ســه کارگــروه
دیگــر را نیــز در بنیــاد داشــته باشــیم.
در حــال حاضــر تدویــن ســند توســعه آمــوزش
عالــی را نیــز در دســتور کار داریــم.
کمــی بیشــتر در مــورد ایــن ســند
توضیــح میدهیــد؟
ســند توســعه آمــوزش عالی رابطــه تنگاتنــگ دارد
بــا پــروژه آمایــش ســرزمین اســتان همــدان .ایــن
نیــز توســط ســازمان مدیریــت بــه عهــده بنیــاد
گذاشــته شــده و پروپــوزال آن آمــاده شــده اســت.
در ایــن ســند به مســائل مبتالبــه اســتان پرداخته
میشــود و امیــد داریــم بــه نتایــج خوبــی برســیم.
در خصــوص ســایر برنامههــای بنیــاد ،دادن
جایــزه در قالبهــای مختلــف را در دســتور کار
داریــم .در جلســه آخــر هیئــت امنــای موسســه
تقبــل کردنــد  10دانشآمــوز نخبــه بیبضاعــت
را در ســال  96بــا پرداخــت  50میلیــون تومــان
تحــت پوشــش قــرار دهنــد .ایــن نخبههــا را نیــز
از طریــق طــرح شــهاب شناســایی خواهیــم کــرد.
از ســویی دیگــر اهــدای جایــزه بــزرگ ابنســینا
را داریــم کــه هــر ســال آن را بــه نخبــه برتــر
اســتان میدهیــم .ایــن موسســه کارهــای
دیگــری را نیــز انجــام داده اســت ،مثــا بــرای
یــک نابینــا و ناشــنوای مســتعد دســتگاه بریلــی
بــه ارزش  9/5میلیــون تومــان خریــداری شــده
اســت .همچنیــن تدویــن کتابــی را از ســال 95
شــروع کردهایــم تحــت عنــوان مفاخــر و مشــاهیر
اســتان کــه در حــال حاضــر مراحــل ویراســتاری
را ســپری میکنــد .امیدواریــم کــه ایــن کتــاب
تــا انتهــای پاییــز بــرای مراســم رونمایــی آمــاده
شــود .در ایــن کتــاب از نخبــگان جــوان هســتند
تــا مشــاهیر ســالمند .حوزههــای مختلفــی را هــم
دربرمیگیــرد .از هنرمنــدان گرفتــه تــا جانبــازان
و علمــای حــوزوی و دانشــگاهیان .ایــن کتــاب قرار
اســت در راســتای الگوســازی برای جوانان منتشــر
شــود .برنامــه دیگرمــان بــرای تکریــم از نخبــگان،
برگــزاری دو مراســم بــود که در یکی از مســتعدین
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برتــر اســتان ماننــد رتبههــای برتــر کنکــور و
برگزیــدگان جشــنواره خوارزمــی تجلیــل شــد و
دیگــری بــه ســرآمدان هنــری اســتان اختصــاص
داشــت.
در راســتای ایجــاد فرهنــگ کارآفرینــی نیــز
دورههــای برنامهنویســی جــاوا را برگــزار کردیــم
کــه زمینهســازی خوبــی شــده بــرای نوشــتن
اپلیکیشــنهای مختلــف .دانشآمــوزان مــدارس
اســتعدادهای درخشــان و دانشــجویان دانشــگاه
بوعلــی همــدان در ایــن دوره شــرکت کردنــد و
در ایــن چنــد دورهای کــه اجــرا کردیــم ،برخــی
از دانشآمــوزان دوره دبیرســتان توانســتهاند بــا
آموزشهایــی کــه در ایــن دورههــا گرفتهانــد ،بــه
مرحلــه کســب درآمــد برســند.
بــه عــاوه در ســال جــاری کارهــای تاســیس
موسســه حمایــت از نخبــگان بــه اســم حمایــت
از مفاخــر پــور ســینا را بــه نتیجــه رســاندیم .کار
ایــن موسســه شناســایی نخبههــای بیبضاعــت
و حمایــت از آنهاســت .از دیگــر کارهایــی کــه
امســال انجــام دادیــم و در راســتای وظایفمــان نیز
هســت ،مشــارکت در جشــنواره رویــش زاگــرس
بــود کــه در کرمانشــاه برگــزار شــد.
بخشــی از وظایــف بنیادهــای اســتانی،
انجــام کارهــای فرهنگــی اســت .بنیــاد
همــدان در ایــن خصــوص چــه کــرده
اســت؟
برنامههــای فرهنگــی مصــوب بنیــاد را تقریبــا صد
درصــد انجــام دادیــم .ســه اردوی جهادی در ســال
 96در روســتاهای محــروم داشــتیم 5 .بازدیــد از
شــرکتها و نهادهــای صنعتــی و غــار علیصــدر
در برنامههایمــان بــود ،ســه نشســت نخبگانــی
هــم داشــتیم کــه یکــی از اینهــا موضوعــش
حقــوق شــهروندی بــود و خانــم الهــام امی ـنزاده
کــه معــاون حقوقــی رئیسجمهــور اســت نیــز
در ایــن نشســت کــه بــا همــکاری اســتانداری
برگــزار شــد ،حضــور داشــت .نشســت دیگــر کــه
بــا حضــور مســئولین امــر اتفــاق افتــاد ،نشســت
بررســی قاچــاق کاال و ارز بــود .مضــاف بــر اینهــا
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کارگاههــای آموزشــی  -تربیتــی نیــز داشــتیم کــه
عبــارت بودنــد از :مدیریــت خشــم و اضطــراب،
تفکــر انتقــادی و مهــارت نــه گفتــن و کارآفرینــی.
اجــازه بدهیــد دربــاره طــرح شــهاب نیــز بگویــم
کــه یکــی از طرحهــای بــزرگ بنیــاد ملــی
نخبــگان اســت و مــا هــم در اســتان پیگیــر
آن هســتیم .ایــن طــرح در  1660مدرســه اجــرا
میشــود و  3994دانشآمــوز را تحــت پوشــش
دارد و  150معلــم درگیــر ایــن برنامــه هســتند.
جلســات متعــدد بــرای بررســی نقــاط قــوت و
ضعــف ایــن طــرح داشــتیم و بازدیدهــای مکــرر
بــرای نظــارت.
مضــاف بــر ایــن ،یکــی از کارهــای مهــم مــا
بررســی پروندههــای افــرادی اســت کــه خواهــان
اســتفاده از تســهیالت یادشــده در آییننامههــا
هســتند ،مثــل تســهیالت نظــام وظیفه ،جــذب در
دســتگاههای اجرایــی و اســتخدام در شــرکتهای
دانشبنیــان .جوایــزی هــم داریــم کــه بایــد افــراد
واجــد شــرایط را از میــان متقاضیــان انتخــاب
کنیــم .ایــن افــراد بایــد وارد ســایت ثریــا شــوند و
مــدارک خــود را آپلــود کننــد و اگــر امتیــاز الزم را
بــه دســت بیاورنــد ،مشــمول ایــن جوایــز خواهنــد
شــد .ایــن کار بســیار وقتگیــر اســت 15 .مــورد
درخواســت بــرای جــذب در دســتگاههای اجرایــی
داشــتیم 10 ،مــورد بــرای کار در شــرکتهای
دانشبنیــان درخواســت داده بودنــد 15 ،نفــر
میخواســتند از جایــزه شــهید احــدی اســتفاده
کننــد کــه حضــور در مقطــع دکتــرا بــدون آزمون
اســت 10 ،نفــر درخواســت اســتفاده از جایــزه
کاظــم آشــتیانی را داشــتند کــه شــامل جــذب در
موسســات علمــی میشــود 13 ،مــورد درخواســت
بــرای جایــزه پســادکترای شــهید چمران داشــتیم
و  12نفــر نیــز بــرای وام خرید مســکن درخواســت
خــود را اعــام کــرده بودنــد .بــه اینهــا اضافــه
کنیــد متقاضیــان جوایــز تحصیلــی ،پایاننامههــا،
اعتبــارات ســفرهای داخلــی و خارجــی ،هزینــه
ازدواج و ...را .مثــا از ســوی دانشــجویان 200
متقاضــی بــرای اســتفاده از جوایز تحصیلــی وجود

داشــت کــه درخواســت  100نفرشــان را پذیرفتیم.
یکــی دیگــر از وظایــف بنیادهــای نخبــگان
اســتانی ،ثبــت اختــراع بــرای نخبــگان اســت.
همانطــور کــه مطلــع هســتید ،کســانی کــه در
جشــنوارهها برگزیــده میشــوند ،مختــرع ســطح
ســه هســتند و میتواننــد از امتیــازات آییننامــه
اســتفاده کننــد .در جشــنواره رویــش  20برگزیــده
داشــتیم کــه پنجتــای آنهــا از همــدان بودنــد .بــه
عــاوه اگــر کســی اختراعــش را بــه تولیــد صنعتی
برســاند ،مختــرع ســطح دو بــه حســاب میآیــد و
تســهیالت بیشــتری شــامل حالــش میشــود20 .
مــورد هــم مختــرع ســطح دو بودنــد و درخواســت
اســتفاده از ایــن تســهیالت را داشــتند کــه در حال
بررســی ایــن درخواس ـتها هســتیم.
بــرای ماههــای آتــی ســال  96چــه
برنامههایــی داریــد؟
در ماههــای آتــی ســال  96هــم در تالشــیم
کــه کارهایمــان را تکمیــل کنیــم و برنامههــای
بیشــتری را در راســتای ماموریتهایمــان انجــام
دهیــم .از جملــه اینکــه دو ناحیــه دیگــر را بــه
طــرح شــهاب اضافــه کنیــم .امســال ســالی اســت
کــه دانشآموزانــی کــه گزینــش شــدند ،بایــد
مــورد حمایــت قــرار بگیرنــد و مــا منتظــر صــدور
آییننامههــای حمایتــی هســتیم .در حــوزه
ماموریتهــای فرهنگــی هــم اردوی جهــادی،
بازدیــد و نشســت نخبگانــی داریــم .همچنین عضو
ســتاد برگــزاری هــزاره باباطاهــر نیــز هســتیم کــه
قــرار اســت  10اســفند در هزارمیــن ســال تولــد
باباطاهــر برگــزار شــود .همایــش بررســی علــل
خــروج نخبــگان از اســتان همــدان را داریــم کــه
قــرار اســت در پاییــز یــا زمســتان برگــزار شــود.
کارگروهــی کــه در زمینــه آب و خشکســالی فعال
اســت ،همایشــی در ایــن حــوزه برگــزار میکنــد.
از ســویی دیگــر در حــال تدویــن آییننامــهای
هســتیم کــه براســاس آن قــرار اســت کشــاورزان
و کارگــران نخبــه را شناســایی کنیــم .مضــاف بــر
اینهــا در نظــر داریــم دو رویــداد کارآفرینــی و
ایدهپــردازی نیــز در ادامــه ســال داشــته باشــیم.

چــه مشــکالتی در بنیــاد نخبگان اســتان
همــدان دارید؟
یکــی از بزرگتریــن معضالتــی کــه مــا
داشــتیم ،معضــل ســاختمان بنیــاد بــود .از ســال
گذشــته کــه مســئولیت بنیــاد را قبــول کــردم،
در ســاختمانی اجــارهای ســاکن بودیــم کــه
اســتانداری در اختیارمــان گذاشــته بــود و تعهــد
داده بــود کــه اجارههــا را پرداخــت کنــد؛ امــا
متاســفانه اجارههــا تلنبــار شــده بــود و هرچــه
تــاش کردیــم ،بــا موانــع قانونــی روبـهرو بودیــم
و موجــر شــکایت کــرد و حکــم تخلیــه را گرفت.
اینچنیــن شــد کــه ســاختمان را بــا 330
میلیــون تومــان بدهــی تخلیــه کردیــم .پــس از
آن ســاختمان دیگــری را اجاره کردیــم و علیرغم
اینکــه در قــرارداد آمــده بــود اســتانداری
اجارههــا را پرداخــت میکنــد ،در برنامــه ششــم
پرداخــت اجــاره توســط نهادهــای دولتــی ممنوع
شــد و اســتانداری گفــت کــه نمیتوانــد اجــاره
بدهــد .هرچــه بــه اســتانداری نیــز مراجعــه
کردیــم کــه یکــی از ساختمانهایشــان را بــه مــا
بدهنــد ،نتیجــه نــداد و گفتنــد کــه ســاختمان
خالــی ندارنــد .بــه همین دلیل از ســال گذشــته
تصمیــم بــه ســاخت یــک ســاختمان گرفتیــم.
زمینــش را دانشــگاه بوعلــی در اختیارمــان
گذاشــت و بــا گرفتــن اعتبــار از منابــع مختلــف،
ســاخت آن را شــروع کردیــم .کل هزینه ســاخت
تــا اینجــای کار یــک میلیــارد و  120میلیــون
تومــان بــوده اســت کــه  580میلیــون تومــان
را اســتانداری در اختیارمــان گذاشــت300 ،
میلیــون تومــان از معاونــت علمــی و فنــاوری
ت جمهــوری گرفتیــم و  230میلیــون
ریاســ 
نیــز از طریــق کمکهــای مردمــی و دیگــر
نهادهــا تامیــن شــد .بــا جــذب  900میلیــون
تومــان دیگــر ســاختمان تکمیــل خواهــد شــد و
امیدواریــم ایــن اتفــاق بیفتــد و باالخــره بنیــاد
همــدان صاحــب خانــه شــود .البتــه واقعــا
عالقــهای نداریــم کــه در ســاخت وســاز وارد
شــویم و ناگزیــر بــه ایــن کار شــدیم
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پشت سرت را نگاه کن
وجیهه محدث

در ســال  1908ویلیــام پیــرس کارگاه
دباغــی خــود را در نورثهمپتــون
افتتــاح کــرد .او کارش را بــا
برجستهســازی چــرم و کپــی کــردن
طرحهــای پوســت نظیــر پوســت
مــار و تمســاح و سوســمار آغــاز کــرد
و تجارتــش خیلــی زود رشــد کــرد و
تبدیــل بــه یــک کســبوکار موفــق
خانوادگــی شــد و اعضــای خانــواده
پیــرس تــا مــدت طوالنــی ،مشــغول فعالیــت در
ایــن زمینــه بودنــد .امــا در ســال  2003مایــکل
پیرســون ،یکــی از نــوادگان ویلیــام ،مجبــور شــد
بــه دســتور هیئــت مدیــره کار را تعطیــل کنــد.
تعطیلــی کار شــوک بزرگــی بــرای اعضــای خانواده
و مشــتریان ایــن دباغــی بــود .امــا  10ســال بعــد
زمانــی کــه پیرســون و دختــرش دبــورا تومــاس
مشــغول سرکشــی و گشــتن در داخــل کارگاه
قدیمــی خانوادگــی بودنــد ،بــا تعــدادی کالیتــه و
نمونههایــی منحصربهفــرد از کارهــای تخصصــی
چــرم مواجــه شــدند.
دبــورا تومــاس میگویــد شــاید بــاور نکنیــد ،امــا
آرشــیو بســیار جالبــی از نمونههــای مختلــف
پیــدا کردیــم کــه بعضــی از آنهــا از ســال 1920
باقــی مانــده بودنــد .دبــورا و پــدرش خیلــی زود بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد از ایــن نمونههــا
و کتابچههــا اســتفاده کننــد و بــه ایــن ترتیــب
بــود کــه دبــورا بــا کمــک پــدرش در ســال 2013
تجــارت جدیــد چــرم خــود را آغــاز کــرد .ایــده
اولیــه کار او از طرحهــای ســواچ گرفتــ ه شــده
بــود و شــامل انــواع کیــفدســتی و کیــف پــول

و کاور تلفــن همــراه بــود .دبــورا چــرم
مــورد اســتفاده خــود را از فروشــندگان
ایتالیایــی و بریتانیایــی تهیــه میکــرد،
امــا بــرای انتخــاب طــرح و نمونــه کار
همیشــه اولیــن گزینــهاش ،گنجینــه
گرانبهایــی بــود کــه از کتابهــای
پــدر پدربزرگــش داشــت .او از همــان
ابتــدا تنــوع و خالقیــت را بــه کارش
تزریــق کــرد تــا بتوانــد مشــتریهای
قــرن بیســتویکمی را راضــی کنــد .ازجملــه
کیــف پولهایــی کــه بــا طرحهــای خــاص
تولیــد و روانــه بــازار شــدند کــه هنــوز هــم جــزو
شــیکترین طرحهــای چــرم در اروپــا بهحســاب
میآیند.دبــورا چرمهــای نقشبرجســته زیــادی
در آن کارگاه قدیمــی پیــدا کــرد کــه موفقیــت
اولیــه تجــارت جدیــدش را تضمیــن میکــرد .امــا
چــه میشــد اگــر ایــن چرمهــا تمــام میشــدند؟
دبــورا تومــاس میگویــد :باالخــره یــاد گرفتــم کــه
چطــور خــودم ایــن چرمهــا را درســت کنــم .بــا
آن همــه ابــزار دســتی کــه از گذشــته باقــی مانــده
بــود ،ایــن کار بســیار ســرگرمکننده بــود .بدیــن
ترتیــب مایــکل پیرســون و دختــرش توانســتند
تجــارت خانوادگــی خــود را روی ریــل بازگرداننــد.
آنهــا جــواب مشــکالت خــود را در همــان جایــی
پیــدا کردنــد کــه داســتان از آنجــا آغــاز شــده بود.
تــاش زیــاد و خالقیــت رمــز موفقیــت آنهــا بــود.
دبــورا میگویــد هنــوز هــم دنبــال طرحهــای
متنــوع و جدیــد برای چــاپ زدن و برجستهســازی
چــرم اســت .البتــه در کنــار الگوهــای قدیمــی کــه
از گذشــته مانــده اســت.
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کارآفرینی

ت
گ
خانواد�ام را ن ج�ات دادم و آن را تبدیل به یک �ند ت
قدر�ند کردم؟
چطور ج�ارت
ب

موفقیت

گ
چرا ب�ید همارتهای زند� را از سن مک
به کوداکن آموخت؟

درسهایی که در
مدرسه نیست
حمیده حقیقی

کــودکان شــما وقتــی بــه ســن مدرســه
رفتــن میرســند ،مهارتهــای
زیــادی دارنــد ،کمکــم یــاد
میگیرنــد چطــور بایــد از
عــرض خیابــان عبــور کننــد ،بنــد
کفشهایشــان را ببندنــد ،وســایل
مدرسهشــان را آمــاده کننــد و خیلــی
چیزهــای دیگــر .درســت اســت کــه
همــه اینهــا گوشــهای از مهارتهایــی
اســت کــه بــرای زندگــی الزم دارنــد ،امــا
مهارتهــای دهگانــه زندگــی درواقــع آن
تواناییهایــی اســت کــه باعــث میشــود
بهداشــت روانــی افــراد جامعــه بهبــود پیدا
کنــد ،روابــط انســانی عمیقتــر و معنادارتــر
شــود و ســامت و رفتارهــای ســامت در
جامعــه بیشــتر شــود .درواقــع مهارتهــای
دهگانــه زندگــی همــان مهارتهایــی
اســت کــه کــودکان مــا را بــرای یــک عمــر
زندگــی ســالم آمــاده و آنهــا را در برابــر
آســیبهایی مثــل اعتیــاد و خشــونتهای
اجتماعــی و آســیبهای روانــی و ...بیمــه
کنــد و بــه آنهــا کمــک کنــد مســیر
موفقیــت را پیــدا کننــد.
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مهارتتصمیمگیری

درست مثل بزرگترها ،کودکان هم باید هر روز دهها
جور تصمیم بگیرند .مثال انتخاب میکنند چه رفتاری
از خودشان نشان دهند ،با کدام اسباببازیشان بازی
کنند ،با چه کسی بازی کنند ،کدام کتاب را بخوانند
و چه کارتونی ببینند .و وقتی بزرگتر میشوند،
مجبورند تصمیمهای جدیتری بگیرند که معموال
خانواده و دوستان و همکالسیهایشان را تحت تاثیر
قرار میدهد .این تصمیمها روی سالمت روانی کودک
اثر دارد و او را به سمت روابط موفق پیش میبرد.
بنابراین اینکه ما بتوانیم به فرزندمان یاد بدهیم که
چطور تصمیم درستی بگیرد ،به این معناست که او
را بهعنوان یک آدم مستقل برای مسئولیتپذیری در
آینده آماده میکنیم.

مهارت حل مسئله

بچهها ،بهخصوص از وقتی به مدرسه میروند ،هر
روز باید با مسائل و مشکالت زیادی مواجه شوند.
بچههایی که مهارت حل مسئله را میآموزند،
اعتمادبهنفس الزم را پیدا میکنند تا در وقت عمل
بهترین تصمیم را بگیرند .از طرف دیگر ،بچههایی که
در این سن و سال مهارت حل مسئله را خوب یاد
نمیگیرند ،تبدیل به کودکانی میشوند که دوست
ندارند با مسائل و مشکالتشان مواجه شوند .مثال
وقتی همکالسیهای فرزند شما در مدرسه اذیتش
میکنند ،اما او نمیداند چطور باید با این مشکل
مواجه شود و به آنها عکسالعمل نشان دهد ،بهطور
کلی این مسئله را نادیده میگیرد و دوست ندارد
دیگران هم به آن اشاره کنند .در عوض هر روز
میگوید از رفتن به مدرسه متنفر است ،یا دلدردها و
سردردهای عجیب و غریبی میگیرد تا شاید از رفتن
به مدرسه و مواجه شدن با آن بچهها معاف شود!

ت مقابله با اسرتس و مهارت مقابله با
مهار 
هیجانات

برای ما بزرگترها ،دنیای کودکی ممکن است
دنیای بدون فشار و استرس به نظر برسد ،اما بچهها
هم تجربه منحصربهفرد خود را از استرس دارند و
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هیجانات مختلفی را تجربه میکنند .مسائلی که در
مدرسه و زندگی اجتماعی برایشان پیش میآید،
میتواند باعث استرسشان شود ،یا آنها را خشمگین،
غمگین و ...کند .بهعنوان پدر یا مادر ما نمیتوانیم
آنها را در مقابل استرسها حفظ کنیم تا هیچ
فشاری را احساس نکنند ،ولی میتوانیم با آموزش
این مهارت به آنها کمک کنیم تا استرس را به شیوه
سالم تحمل و با آن مقابله کنند.

مهارت تفکر خالق

توانایی تفکر خالق یعنی به کودک یاد بدهیم که
چطور ایدههای قدیمی را کنار بگذارد ،ارتباطات
جدیدی میان اجزای مختلف برقرار کند و حد و حدود
دانش و درک و آگاهیاش را گسترش دهد .بچههایی
که از سن پایین با این مهارت آشنا میشوند ،یاد
میگیرند چطور باید متفاوت از دیگران فکر کنند،
تجربههای معمول روزانه را پشت سر بگذارند و به
روشهای جدید و منحصربهفرد برسند.

مهارت همدلی

خیلی از ما تصور میکنیم همدلی یعنی مهربانی
و با خودمان فکر میکنیم همین که به فرزندمان
مهربانی کنیم ،یعنی در حال آموزش مهارت
همدلی به او هستیم ،درحالیکه آموزش همدلی
به این معناست که ما به فرزندمان بیاموزیم که
سعی کند دیگران را آنطور که هستند و با توجه
به شرایط خاصی که دارند ،بپذیرد و درک کند،
بتواند با تفاوتهای دیگران کنار بیاید و آنها را با
وجود همه این تفاوتها محترم بداند.

مهارت برقراری روابط بین فردی

مهارت برقراری روابط بین فردی به این معنا نیست که
به کودک یاد بدهیم تا در حضور دیگران مودب باشد
یا از حضور در جمع خجالت نکشد ،بلکه قضیه خیلی
فراتر از اینهاست .بچههایی که نمیتوانند دوست
پیدا کنند یا دوستهایشان را برای مدت طوالنی نگه
دارند ،بچههایی که مدام قربانی آزار و اذیت زبانی یا
فیزیکی میشوند ،بچههایی که خیلی قلدر یا بیش

از حد منفعل هستند ،بچههایی که در جمع رفتار
مناسبی از خودشان نشان نمیدهند ،بچههایی که
توگوها را خوب درک نمیکنند ،یا
معنا و مفهوم گف 
وقتی با آنها صحبت میشود ،پاسخهای نامربوط یا
نامناسب میدهند ،یا آنهایی که نمیتوانند بهخوبی
معنای زبان بدن و حاالت صورت دیگران را درک
کنند ،درواقع در مهارت برقراری روابط بین فردی
ضعف داشته و به کمک نیاز دارند.

مهارت تفکر انتقادی

روانشناسان معتقدند تفکر انتقادی به معنای توانایی
کودک برای به دست آوردن اطالعات و تجربیات تازه
است تا بتوانند در مقابل فشارهایی که ممکن است
از طرف دیگران یا حتی گروه همساالن به آنها وارد
میشود ،مقاومت کنند و به ارزشهایشان پایبند
بمانند.

مهارتخودآگاهی

شاید تصور کنید که بچهها به مهارت خودآگاهی
نیازی ندارند ،یا اصال نمیتوانند معنا و مفهوم یا
کاربرد آن را درک کنند ،اما درواقع دوران کودکی

بهترین و کلیدیترین دوران برای آموختن و تقویت
این مهارت است .بچههایی که با مهارت خودآگاهی
آشنا میشوند ،احساسات و هیجانات خود را درک
میکنند ،نیازهای واقعیشان را میشناسند و یاد
میگیرند چه عامل یا عواملی میتواند آنها را تحت
فشار قرار دهد.

مهارت برقرای ارتباط موثر

مطالعات مختلف در زمینه روشهای آموزش
مهارتهای زندگی به کودکان حاکی از آن
است که بچههایی که مهارت برقراری ارتباط
موثر را بهخوبی میآموزند ،کودکان شادتری
هستند ،عملکرد بهتری در مدرسه دارند ،نمرات
باالتری میگیرند ،در آینده موفقیت بیشتری در
انتظارشان است و درنهایت میتوانند پول بیشتری
هم به دست بیاورند .علتش هم این است که با
آموختن مهارت برقراری ارتباط موثر یاد میگیرند
چطور باید احساساتشان را بروز دهند ،نیازهایشان
را مطرح کرده و برای محقق کردنشان تالش کنند
و چطور نظراتشان را ،چه به صورت کالمی و چه
غیرکالمی ،ابراز کنند
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موفقیت

ش� به کدام گروه تعلق دارید؟

زبان موفقیت
حسان صادقی

ایــن روزهــا دیگــر نمیتــوان منکــر اهمیــت اســتفاده از زبــان بــدن در محــل کار شــد .هــر قــدر
کــه شــغل شــما پیشــرفت کنــد و بزرگتــر شــود ،ارتباطــات شــما نیــز از حالــت شــخصی خارج
میشــوند و بــه مرحل ـهای جدیدتــر قــدم میگذارنــد .متاســفانه وابســتگی الکترونیکــی در کار
و ارتباطــات شــخصی افــراد نیــز اثــر گذاشــته اســت .گاهــی اوقــات ایــن مــوارد باعــث جذابیت
میشــوند و بــا ایجــاد انگیــزه ،الهامبخــش بــودن ،ســرگرم کــردن و ...بـهزور بــه شــخصیت فــرد
نفــوذ میکننــد .آیــا شــما یــک تحلیلگــر ،انگیزهدهنــده ،ایفاکننــده یــا هــمدرد هســتید؟
مطالــب زیــر را بهدقــت بخوانیــد و ببینیــد کــه جــزو کــدام دســته محســوب میشــوید.
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یک انگیزهدهنده هستید ،اگر...

شما کامال واضح و گویا صحبت میکنید و از
بحث درباره مسائل کوچک و پیشپاافتاده
متنفرید .حس رقابت زیادی دارید و در کارها
دوست دارید رهبری را بر عهده بگیرید .از زبان
بدنتان و انرژیای که دارید ،بیشترین استفاده را
(بدون تلف کردن حتی مقداری از آن) میکنید.
مشخصات این دسته:
قوی هستند ،ارتباط چشمی فوقالعاده باال دارند،
به صورتی که تبدیل به خیره نگاه کردن میشود.
وقتی خسته شوند ،به دنبال راه خروج هستند.
حالت بدنشان بهطور ایستاده است.
به محض خسته شدن دستانشان را جمع
میکنند.
رو به جلو خم میشوند.
اخم میکنند.
اشاره میکنند و به دیگران دستور میدهند.
برای تاکید کردن روی یک موضوع حرکاتی
انجام میدهند.
وقتی میخواهند چیزی را به حرکت درآورند.
ضربه میزنند.
قدم میزنند.

یک ایفاکننده یا ارائهدهنده خوب
هستید ،اگر...

دوست دارید در مرکز توجه همه قرار بگیرید
و از شوخطبعی باالیی برخوردارید .توجه کمی
دارید و زود خسته میشوید .فرد کامال مشتاقی
هستید و ترجیح میدهید با تحقیق دست به
کاری بزنید .در سخنرانی نسبت به شنیدن
حرفهای دیگران بیشتر عالقه و توانایی دارید

و از ایدههای جدید و نو کامال استقبال میکنید.

مشخصات این دسته:

برای بیان احساس از صورت استفاده میکنند.
اغلب لبخند بر صورت دارند ،یا میخندند.
حرکتهای سریع دارند.
نمیتوانند برای مدت طوالنی یکجا بمانند.
بدون استفاده از دست نمیتوانند صحبت کنند.
از حاالت و حرکتهای باز استفاده میکنند.
دارای حرکات واضح و گویا هستند.
  

شام یک همکار همدل هستید ،اگر...

در محل کارتان برای روابطی که دارید ،اهمیت
زیادی قائل هستید .از بحثها و گفتوگوهای
کوتاه استقبال میکنید و مکالمات شخصی با
دیگران را حیاتی میدانید .اشتیاقی به مورد
توجه و تشویق دیگران قرار گرفتن ندارید و
ترجیح میدهید با دادن انگیزه به دیگران
رویشان تاثیر بگذارید .عالقه به تشویق افراد
و گفتن نظرتان به دیگران را دارید.
مشخصات این دسته:
لبخند میزنند.
با سر تایید میکنند.
به جلو خم میشوند تا خوب گوش دهند.
بیشتر مینشینند تا بایستند.
دوستانه رفتار میکنند.
بسته به رفتار مخاطب رفتار میکنند.
شنونده خوبی هستند.
حرکات دست کمی دارند.
اغلب حاالتشان طوری است که مانعی برای
بیننده به وجود میآورند (سد درست کردن با
پاها و دستها)
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موفقیت

شکست یمخورید ،پس خوب ن�خوابید
ی� خوب ن�خوابید ،پس شکست یمخورید؟

بیخوابی ،دزد بهرهوری!
حسان صادقی

طبق تحقیقات انجامشده در دانشکده پزشکی هاروارد ،کمبود خواب تاثیر منفی
روی خلق ،مرکز و کارکرد مغز انسان دارد .تاثیرات منفی کمبود خواب آنقدر مهم
است که به صورتی کامال محسوس در روز بعد خود را نشان میدهند .شاید شما
بگویید که کمتر خوابیدن زمان بیشتری را برای مطالعه ،کار یا حتی تفریح در اختیار
شما قرار میدهد ،اما تحقیقات پزشکی بهخوبی به ما نشان داده که تاثیر منفی
کمبود خواب بهسرعت جای این موفقیتهای کوتاهمدت را خواهد گرفت .بنابراین
هیچچیز نمیتوانند بیشتر از یک خواب کامل و راحت برای شما مفید باشد.
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چرا به خواب کافی نیاز داریم

همــه مــا میدانیــم کــه خــواب بــه چــه انــدازه
بــرای فعالیــت مناســب مغــز مفیــد اســت ،امــا
جالــب اســت بدانیــد کــه محققــان دانشــکده
روچســتر بهتازگــی ایــن بــاور را تبدیــل بــه
یــک اکتشــاف علمــی کردهانــد؛ تحقیقــات
نشــان میدهــد کــه هنــگام خــواب فراینــدی
شــبیه یــک نــوع پاکســازی در مغــز شــما
صــورت میگیــرد ،بــه صورتــی کــه مغــز،
پروتئینهــای ســمی را کــه در طــول روز
ایجــاد شــدهاند ،از بیــن نورونهــا پــاک
میکنــد .متاســفانه یــا خوشبختانــه ایــن
فراینــد فقــط زمانــی میتوانــد بــ ه صــورت
کامــل انجــام شــود کــه شــما خــواب باشــید.
بنابرایــن زمانــی کــه شــما ب ـ ه انــدازه کافــی
نمیخوابیــد ،پروتئینهــای ســمی در
ســلولهای مغــزی باقــی میماننــد و توانایــی
تفکــر را بهشــدت کاهــش میدهنــد ،و هیــچ
انــدازه قهــوه هــم نمیتوانــد ایــن مشــکل را
حــل کنــد!
بنابرایــن کاهــش خــواب شــبانه برابــر اســت
بــا کاهــش کارکــرد مناســب مغــز ،بــه صورتی
کــه توانایــی تحلیــل اطالعــات و مهــارت حــل
مســئله کــه دو کارکــرد کامــا مشــخص
مغــز انســان اســت ،دچــار اختــال و اشــکال
شــدید میشــود .بــه تمــام اینهــا بــاال
رفتــن اســترس و واکنشپذیــری غیرســازنده
هیجانــی را هــم اضافــه کنیــد.

کمبود خواب چه بالیی بر رس سالمتی
شام میآورد

کمبــود خــواب ارتبــاط بســیار محکمــی بــا
مجموعــهای از بیماریهــای فیزیکــی نظیــر
حملــه قلبــی ،ســکته ،دیابــت نــوع دو و چاقی
دارد .هورمــون کورتیــزل کــه بــه هورمــون
اســترس نیــز مشــهور اســت ،معمــوال زمانــی
تولیــد میشــود کــه فــرد از کمبــود خــواب
رنــج میبــرد و دقیقــا بهخاطــر همیــن اســت

کــه فــردی کــه نتوانــد خــواب آرامــی در طول
شــب داشــته باشــد ،روز پراسترســی را تجربــه
میکنــد .تجربــه ســطح باالیــی از اســترس
ســبب کاهــش عملکــرد سیســتم دفاعــی
میشــود .یکــی دیگــر از تاثیــرات مخــرب
آن روی کالژنهــای پوســت اســت .کالژن
مــادهای اســت کــه پوســت شــما را شــاداب
و جــوان نگــه مــیدارد ،بنابرایــن بــا آســیب
دیــدن کالژن ،پوســت شــما هــم پیرتــر بــه
نظــر میرســد.
تحقیقــات بســیاری نشــاندهنده تاثیــر
شــگرف خــواب مناســب روی ســامتی اســت.
محققــان معتقدنــد خــواب کافــی ســبب
میشــود افــراد زندگــی طوالنــی و ســالمتری
داشــته باشــند .اگــر تمــام حرفهــای مــن تــا
اینجــا انگیــزه کافــی بــرای تنظیــم خــواب
شــبانه در شــما ایجــاد نکــرده ،اجــازه دهیــد
آخریــن کارت خــود را بــازی کنــم؛ کمخوابــی
ســبب میشــود شــما چــاق شــوید .کمبــود
خــواب روی فراینــد دگرگونــی کربوهیــدرات
و مصــرف غــذا تاثیــر میگــذارد ،هرچقــدر
کمتــر بخوابیــد ،بیشــتر غــذا میخوریــد
و بــه همــان انــدازه بــدن شــما بــرای
ســوزاندن و جــذب کالــری بیشــتر دچــار
مشــکل میشــود .کمبــود خــواب ســبب
ترشــح بیشــتر هورمــون گرلــن کــه هورمــون
اشــتهاآور اســت ،میشــود و ســطح تولیــد
هورمــون لپتیــن را کــه هورمــون ســیرکننده
اســت ،کاهــش میدهــد .تحقیقــات بــه مــا
نشــان داده کــه افــرادی کــه کمتــر از 6
ســاعت در طــول روز میخوابنــد30 ،درصــد
بیشــتر از افــرادی کــه بیــن  7تــا  9ســاعت
میخوابنــد ،در معــرض چاقــی قــرار دارنــد.

چقدر خواب کافی است؟

بیشــتر افــراد بــه  7تــا  9ســاعت خــواب
در شــب نیــاز دارنــد .معمــوال درصــد کمــی
هســتند کــه بــا کمتــر از  7ســاعت خــواب در
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شــب میتواننــد بــه ســطح بــاالی کارکــرد
و توانمنــدی خــود برســند .البتــه عــدهای
هــم هســتند کــه بــه بیــش از  9ســاعت
خــواب نیــاز دارنــد! حــاال بــه ایــن آمــار توجــه
کنیــد ،تحقیقــات موسســه ملــی خواب نشــان
میدهــد کــه بیــش از نصــف مــردم آمریــکا،
کمتــر از  7ســاعت میخوابنــد .آمــار مدیــران
و کارآفرینــان موفــق حتــی از ایــن هــم
بدتــر اســت؛ مطالعــه فراینــد خــواب 500
مدیرعامــل شــرکتهای مختلــف آمریکایــی
نشــان میدهــد کــه نصــف ایــن افــراد کمتــر
از  6ســاعت در طــول روز میخوابنــد کــه
رقــم بســیار عجیبــی اســت .امــا داســتان بــه
همینجــا ختــم نمیشــود .طبــق گفتــه
مرکــز کنتــرل و پیشگیــری بیماریهــای
آمریــکا ،بیــش از یکســوم کارگــران
آمریکایــی کمتــر از  6ســاعت میخوابنــد
کــه ایــن کمبــود خــواب کشــور را بــا ضــرری
معــادل  63میلیــارد دالر در ســال مواجــه
میســازد.

چهکاری میتوانیم انجام دهیم

اگــر دو موضــوع بــاال رفتــن کیفیــت تفکــر و
ســامت فیزیکــی را که
طبق گفته مرکز از تاثیــرات مشــخص
کنترل و پیشگیری خــواب مناســب اســت،
بیماریهای آمریکا ،بــه کنــاری بگذاریــم،
بیش از یکسوم میتوانیــم بــه ســراغ
کارگران آمریکایی موضــوع مدیریــت
برویــم.
کمتر از  6ساعت هیجانــی
میخوابند که یکــی از اصلیتریــن
این کمبود خواب مزیتهــای خــواب
کشور را با ضرری مناســب ،مدیریــت
معادل  63میلیارد هیجانــی اســت کــه
دالر در سال معمــوال بــه آن کــم
مواجه میسازد .پرداختــه میشــود.
مدیریــت هیجانــی
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معمــوال در دو دســته مدیریــت اضطــراب و
خشــم تعریــف میشــود .خــواب خــوب و
کافــی ارتبــاط مســتقیم بــا حفــظ آرامــش
خصوصــا در لحظــات پرفشــار دارد .تحقیقــات
نشــان میدهــد کــه  90درصــد از افــرادی
کــه هــوش هیجانــی باالیــی دارنــد ،کســانی
هســتند کــه از خــواب کافــی بهرهمنــد
میشــو ند .
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مــا در بحــث
خــواب دنبــال کمیــت نیســتیم و هــدف مــا
رســیدن بــه کیفیتــی مناســب اســت .در ایــن
مقالــه میخواهیــم بــه  10مــوردی اشــاره
کنیــم کــه خــواب شــما را دچــار مشــکل
میکننــد .

اول .از قرص خواب فاصله بگیرید

زمانــی کــه میگویــم قــرص خــواب ،منظــورم
هــر چیــز آرامشبخشــی اســت کــه بــرای
خوابیــدن مصــرف میکنیــد .قرصهــای
خــوابآور بهشــدت فراینــد خــواب را در مغــز
شــما دچــار اختــال میکنــد .آیــا تابهحــال
دقــت کردهایــد کــه قرصهــای خــوابآور
ســبب میشــود رویاهــای عجیــبو غریبــی
ببینیــد؟ زمانــی کــه شــما میخوابیــد ،مغــز
شــما بــه مــرور خاطــرات روزانــه میپــردازد
کــه منجــر بــه ایجــاد پدیــده رویــا میشــود.
البتــه فرامــوش نکنیــم کــه بخــش مهمــی از
رویــا مربــوط اســت بــه ناخــودآگاه و هیجانات
مــا .مصــرف قرصهــای خــوابآور ســبب
ایجــاد اختــال در ایــن فراینــد میشــود و
بــه آن آســیب میرســاند ،بــه صورتــی کــه
فراینــد طبیعــی مغــز را بــا مشــکل مواجــه
میســازد و هــر چیــزی کــه در رونــد
طبیعــی مغــز اختــال ایجــاد کنــد ،تاثیــر
جــدی روی کیفیــت خــواب افــراد میگــذارد.
اگــر شــما مشــکل خــواب داریــد و اســتفاده از
قرصهــای خــوابآور تبدیــل بــه یــک بایــد
بــرای شــما شــده اســت ،پیشــنهاد میکنــم

مــوارد بعــدی را بــا دقــت بخوانیــد تــا بتوانیــد
گزینههــای بهتــری نظیــر کمــک کــردن
مصــرف کافئیــن پیــدا کنیــد .مطمئــن باشــید
شــما میتوانیــد راحــت بخوابیــد و نیــاز بــه
اســتفاده از قــرص نیســت.

ســبب میشــود صبــح فــردا شــما خســتگی
هیجانــی و شــناختی زیــادی را تجربــه کنیــد.
همــه مــا بــرای ســرحال شــدن و عملکــرد
بهتــر بــه ســراغ قهــوه میرویــم ،امــا بهتــر
اســت حواســمان باشــد کــه مصــرف زیــاد
قهــوه چــه تاثیــری بــر فراینــد خــواب مــا
میگــذارد.

کاهــش نوشــیدن و مصــرف کافئیــن بــه طــرز
چشــمگیری روی طــول مــدت و کیفیــت
خــواب شــما تاثیــر میگــذارد .کافئیــن
یــک محــرک بســیار قدرتمنــد اســت کــه بــه
ترشــح آدرنالیــن کمــک میکنــد و تولیــد
هورمــون و انتقالدهندههــای عصبــی را
کــه در فراینــد خــواب موثــر اســت ،متوقــف
میســازد .عمــر کافئیــن بــه بیــش از شــش
ســاعت و نیــم میرســد ،یعنــی بــدن شــما
بــری دفــع آن بــه  24ســاعت زمــان نیــاز
دارد .مثــا اگــر در ســاعت هشــت شــب شــما
یــک فنجــان قهــوه میــل کنیــد ،حداقــل 25
درصــد تاثیــر آن تــا هشــت صبــح فــردا در
بــدن شــما باقــی میمانــد ،بنابرایــن اگــر
هنــگام ظهــر کافئیــن بنوشــید ،هنــوز هــم
 50درصــد تاثیــر آن هنــگام خــواب در بــدن
شــما وجــود خواهــد داشــت .وجــود کافئیــن
در خــون شــما – هرچقــدر کــه دوز آن
باالتــر باشــد ،تاثیــر منفــی بیشــتری خواهــد
گذاشــت -کار را بــرای خوابیــدن مشــکلتر
میســازد.
حتــی بعــد از آنکــه بــا تــاش و کوشــش
زیــاد بــه خــواب رفتیــد ،بــاز هــم تاثیــرات
منفــی کافئیــن قــرار نیســت کــه دســت از
ســر شــما بــردارد .کافئیــن کیفیــت خــواب
( REMخــواب حــرکات ســریع چشــم) را
کاهــش میدهــد .خــواب  REMبخشــی
از فراینــد خــواب اســت کــه در آن بــدن
شــما بیشــترین میــزان اســتراحت را خواهــد
داشــت .اختــال در فراینــد خــواب REM

سوم .هنگام شب در معرض نور
آبیرنگ قرار نگیرید

دوم .کافئین ننوشید ،حداقل بعد از
ناهار

ایــن مــورد خیلــی جالــب اســت .خیلــی از
افــراد نمیداننــد کــه نــور آبیرنــگ چــه
تاثیــری میتوانــد روی خــواب آنهــا داشــته
باشــد .رنــگ آبــی بــا طــولمــوج کوتــاه
خــود نقــش مهمــی در خلــق ،ســطح انــرژی
و کیفیــت خــواب شــما دارد .هنــگام صبــح،
بخــش اعظــم نــور خورشــید از همیــن نــور
آبــی تشــکیلشــده اســت .زمانــی کــه ایــن
نــور آبــی بهطــور مســتقیم ،نــه از پشــت
پنجــره یــا عینــک آفتابــی ،بــه چشــمان شــما
برخــورد میکنــد ،تولیــد هورمــون مالتونیــن
را کــه موجــب میشــود انســان احســاس
خوابآلودگــی کنــد ،متوقــف میســازد.
توقــف مالتونیــن ســبب میشــود فــرد
احســاس ســرحالی
داشــته باشــد و خــود زمانی که این نور
را آمــاده آغــاز یــک روز آبی بهطور مستقیم،
خــوب ببینــد .توجــه نه از پشت پنجره
داشــته باشــید کــه یا عینک آفتابی،
ایــن موضــوع هنــگام به چشمان شما
صبــح و آغــاز یــک روز برخورد میکند،
کاری چقــدر میتوانــد تولید هورمون
تاثیــر مثبــت بــرای مالتونین را که
افــراد داشــته باشــد .موجب میشود
نــور خورشــید نقــش انسان احساس
کلیــدی در تنظیــم خوابآلودگی کند،
ســطح انــرژی و بــاال متوقف میسازد.
بــردن خلــق افــراد دارد.
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در بعدازظهــر ،آرامآرام ســطح نــور آبی کاهش
پیــدا میکنــد کــه یــک پیــام اســت بــرای
بــدن شــما تــا دوبــاره تولیــد مالتونیــن را آغاز
کنــد .آغــاز تولیــد مالتونیــن ســبب ایجــاد
خوابآلودگــی موقــت در افــراد میشــود و
بهخاطــر همیــن اســت خیلــی از افــراد تمایــل
بــه خوابیــدن هنــگام ظهــر دارنــد .هنــگام
عصــر ،مغــز شــما دیگــر انتظــار مواجهــه بــا
نــور آبــی را نــدارد و نســبت بــه آن بســیار
حســاس اســت .مشــکل اینجاســت کــه
بســیاری از وســیلههایی کــه در اطــراف مــا
قــرار دارد ،ماننــد تلویزیــون ،لپتــاپ ،تبلــت
و تلفــن ،نــور آبــی از خــود ســاطع میکننــد.
ایــن موضــوع ســبب تداخــل در ایجــاد فراینــد
هورمــون مالتونیــن میشــود و درنتیجــه
آنهــا ،خوابیــدن را بــا مشــکل مواجــه
میکنــد .فرامــوش نکنیــد کــه مغــز شــما
بــا یــک برنامهریــزی دقیــق بــدن را هدایــت
میکنــد و بخشــی از ایــن برنامهریــزی
فراینــد خــواب اســت .زمانــی کــه مغــز در
مــورد خــواب دچــار اختــال میشــود ،شــما
بهخوبــی میتوانیــد تاثیــر نامطلــوب آن را
در روز بعــد خــود ببینیــد .بهتریــن پیشــنهاد
ایــن اســت کــه بعــد از صــرف شــام دیگــر بــه
ســراغ ایــن وســایل نرویــد( .البتــه تماشــای
تلویزیــون بــرای افــرادی کــه بــا فاصلــه زیــاد
در مقابــل تلویزیــون مینشــینند ،اشــکالی
نــدارد ).اگــر مجبــور بــه اســتفاده از موبایــل
یــا تبلــت هســتید ،پیشــنهاد میکنــم زمــان
کاری خــود را محــدود کنیــد.

بــاال رفتــن ســطح خلــق و انــرژی شــما دارد.
زمانــی کــه شــما رأس یــک ســاعت مشــخص
از خــواب بیــدار میشــوید ،مغــز چرخــه
خــواب را بــا ســاعت بیــداری هماهنــگ
میکنــد و ســبب میشــود بــدن بــه انــدازه
کافــی اســتراحت کنــد .حــدودا یــک ســاعت
قبــل زمانــی کــه بایــد از خــواب بیــدار شــوید،
ســطح ترشــح هورمــون در کنــار دمــای
بــدن و فشــارخون افزایــش مییابــد کــه
ســبب تقویــت ســطح هوشــیاری میشــود.
بهخاطــر همیــن اســت کــه معمــوال قبــل
از بــه صــدا درآمــدن زنــگ ســاعت ،شــما از
خــواب بیــدار میشــوید.
حــاال تصــور کنیــد کــه زمــان بیــدار شــدن
شــما نامنظــم باشــد؛ مغــز دچــار ســردرگمی
شــده و دقیقــا نمیدانــد چــه زمانــی
بایــد چرخــه خــواب را بــه پایــان برســاند.
درنتیجــه ترشــح هورمــون بــه صورتــی کــه
بایــد ،انجــام نمیشــود .در گذشــته ،نــور
آفتــاب ماننــد یــک ســاعت دقیــق مــورد
اســتفاده قــرار میگرفتــه ،امــا امــروز همــه مــا
نیازمنــد اســتفاده از ســاعت هســتیم تــا بــه
برنامههــای روزانــه خــود برســیم .فرامــوش
نکنیــد کــه در ابتــدا بیــدار شــدن ســر یــک
ســاعت مشــخص کار بســیار ســختی اســت
و شــما بایــد در مقابــل وسوســه بازگشــت
دوبــاره بــه رختخــواب مقاومــت کنیــد.
آرامآرام بدنتــان بــا ایــن تغییــرات ســازگار
میشــود و بــدون ســاعت رأس زمــان معیــن
از خــواب بیــدار میشــوید.

چهار .هر روز رس یک ساعت مشخص
بیدار شوید

پنج .در تعطیالت و آخر هفته
بیشازحد نخوابید

ثبــات کلیــد خــوب خوابیــدن اســت و در مورد
صبــح از خــواب بیــدار شــدن هــم اهمیــت
زیــادی دارد .بیــدار شــدن منظــم ســبب
میشــود کــه ریتــم شــبانهروزی بــدن شــما
منظــم عمــل کنــد کــه تاثیــر زیــادی روی
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عــدهای از افــراد آخــر هفتــه را زمان مناســبی
میداننــد بــرای جبــران کمبــود خــواب.
امــا تحقیقــات بــه مــا نشــان داده کــه زیــاد
ک بــار در طــول
خوابیــدن حتــی بــرای یــ 
هفتــه بــه چرخــه خــواب ،آســیب وارد

میکنــد .یادتــان باشــد کــه خــواب زیــاد
کمــک چندانــی بــه رفــع خســتگی نمیکنــد
و وقتــی بیــدار میشــوید ،معمــوال احســاس
سســتی و گیجــی میکنیــد .زیــرا مغــز شــما
فرصــت نکــرده بــدن را بــرای بیــدار شــدن
آمــاده کنــد .البتــه ایــن موضــوع در یــک
روز تعطیــل شــاید چنــدان مهــم نباشــد ،امــا
قطعــا رونــد کاری شــما را در روز شــنبه بــا
مشــکل ایجــاد میکنــد ،چــون بــدن شــما
بهخوبــی اســتراحت نکــرده اســت.

شش .زمان خواب مورد نیاز خود را
پیدا کنید

زمــان مــورد نیــاز بــرای خــواب چیــزی نیســت
کــه قابــل کنتــرل باشــد و معمــوال در مــورد
افــراد ،متفــاوت اســت .البتــه دانشــمندان
تــاش زیــادی انجــام دادهانــد تــا ژن مربــوط
بــه ایــن موضــوع را کشــف کننــد ،ولــی
موفــق نشــدهاند .امــا نکتــه مهــم در ایــن

بخــش ایــن اســت کــه افــراد معمــوال کمتــر
از زمانــی کــه نیــاز دارنــد ،میخوابنــد و بــه
همــان میــزان ســطح عملکــرد روزانــه آنهــا
کاهــش مییابــد .البتــه بعضــی از افــراد
معمــوال بهــای ســنگینی بــرای فهمیــدن ایــن
موضــوع پرداخــت میکننــد .یکــی از دوســتان
مــن کــه از نظــر حرفـهای فــرد موفقــی بــود و
اعتیــاد و عالقــه شــدیدی هــم بــه کار خــود
داشــت ،یکبــاره و بــه دلیــل کمبــود خــواب
شــدید ،بیهــوش بــه زمیــن افتــاد .خــب او
شــانس آورد کــه بیهوشــی او کار دســتش
نــداد ،امــا بههرحــال زنــگ خطــری بــود کــه
دوســت مــن را متوجــه مشــکل بزرگــش کــرد؛
کمبــود خــواب .بــرای تغییــر عــادت خوابیــدن،
در ابتــدا از او خواســتیم کــه آرامآرام  30دقیقــه
بــه مــدت خــواب شــب خــود بیفزایــد تــا زمــان
خــواب بــه  7تــا  8ســاعت برســد .خــواب
کافــی و اســتراحت ،بهســرعت تاثیــر خــود را
روی ســامت و کارکــرد روزمــره دوســت مــن
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نشــان داد .ایــن مشــکل در مــورد بســیاری از
افــراد مشــهور و کارآفرینــان بــزرگ وجــود دارد.
آنهــا خوابیــدن را مانعــی بــر ســر راه رســیدن
بــه موفقیــت میداننــد .بیــل گیتــس کــه
زمانــی بهخاطــر کمخوابیهــای شــبانهاش
شــهرت داشــت ،میگویــد کــه از وقتــی
فهمیــده بــه هفــت ســاعت خــواب شــبانه
نیــاز دارد ،چقــدر میتوانــد عملکــرد بهتــر و
مناســبتری در طــول روز داشــته باشــد.

هفت .کار کردن را متوقف کنید

کار کــردن در عصــر و هنــگام غــروب ضریــب
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هوشــیاری مغــز و بــه دنبــال آن بــدن را افزایــش
میدهــد .درحالیکــه غــروب زمانــی اســت کــه
شــما بایــد مشــغول اســتراحت و تفریــح خــود
باشــید .نظرســنجیهای جــدی بــه مــا نشــان
میدهــد کــه  60درصــد افــراد تــا لحظــه
خــواب مشــغول چــک کــردن تلفــن همــراه
خــود و پیامهــای کاری هســتند .همانطــور
کــه قبــا گفتـ ه شــده ،قــرار گرفتــن در معــرض
نــور آبــی ســبب میشــود خــواب بــا اختــال
مواجــه شــود ،حــال بیاییــد و دغدغههــا و
چالشهــای کاری را هــم کــه قبــل از خــواب
بــر ســر شــما میریــزد ،بــه آن اضافــه کنیــد.

بنابرایــن بهتــر اســت از یــک ســاعت مشــخص
بــه بعــد فعالیتهــای کاری خــود را بــه صــورت
کامــل متوقــف کنیــد.

هشت .عواملی را که سبب قطع خواب
شام میشود ،محدود کنید

متاســفانه افــرادی کــه بچــه کوچــک در خانــه
دارنــد ،معمــوال بــا مشــکل بیــدار شــدن
بیموقــع و گاهوبــیگاه مواجــه هســتند.
کلیــد حــل ایــن مشــکل ،محــدود کــردن
تمــام عواملــی اســت کــه خــواب شــما را
قطــع میکنــد و البتــه در کنتــرل شماســت.
مثــا اگــر همســایگان پرســروصدایی داریــد،
میتوانیــد بــه آنهــا تذکــر دهیــد ،یــا پنبــه
در گوشــتان بگذاریــد .اگــر دوســتی داریــد
کــه ممکــن اســت نصــف شــب بــه شــما
زنــگ بزنــد تــا ســوالی بپرســد ،خــب تلفــن
همــراه خــود را خاموشکنیــد .بــه همیــن
ســادگی میتوانیــد چیزهــای برهمزننــده
خــواب خــود را کنــار بگذاریــد .فقــط کافــی
اســت نگاهــی بــه اطــراف خودتــان بیندازیــد.
یادتــان باشــد اســتمرار خــواب اهمیــت
زیــادی دارد.

نه .از مراقبه استفاده کنید

تحقیقــات نشــان میدهــد کــه یادگیــری و
اســتفاده مراقبــه یــا مدیتیشــن ،تاثیــر زیــادی
روی بــاال رفتــن کیفیــت خــواب میگــذارد.
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه مراقبــه حتــی
بــرای افــرادی هــم کــه فرصــت زیــادی بــرای
خوابیــدن ندارنــد ،معجــزه میکنــد و آنهــا
در همــان چنــد ســاعت میتواننــد خــواب
باکیفیتــی داشــته باشــند .در مرکــز پزشــکی
اســتنفرد راهحــل جالبــی را بــرای افــراد مبتــا
بــه بیخوابــی اســتفاده میکننــد .متخصصــان
ایــن مرکــز بــا اســتفاده از تکنیکهــای
ذهنآگاهــی و رواندرمانــی شــناختی-رفتاری،
دورههــای آموزشــی شــش هفتــهای مراقبــه

را بــرای مبتالیــان بــه بیخوابــی برگــزار
میکننــد .در پایــان دوره ،بیــش از  60درصــد
شــرکتکنندگان اعــام کردنــد کــه مشــکالت
ل شــده اســت و بقیــه هــم
بیخوابــی آنهــا حـ 
از مشــکالت کمتــری رنــج میبرنــد .تحقیقــی
دیگــر در دانشــگاه ماساچوســت نشــان داده
کــه افــرادی کــه بــرای خــواب دارو مصــرف
میکردنــد ،بعــد از پایــان دوره ذهنآگاهــی
در شــرایط بهتــری قــرار گرفتهانــد ،بــه
صورتــی کــه  91درصــد از ایــن افــراد مصــرف
دارو را متوقــف کردنــد و بقیــه هــم مقــدار آن
را کاهــش دادنــد .حداقــل یــکبــار هــم کــه
شــده ،تکنیکهــای ذهنآگاهــی را امتحــان
کنیــد ،مطمئــن باشــید کــه ســریعتر خوابتــان
میبــرد و کیفیــت خــواب شــما افزایــش
مییابــد.

ده .اگر فرصت داشتید ،از چرت ظهر
غافل نشوید

شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد تولیــد
مالتونیــن در حــد فاصلــه ســاعات یــک تــا
ســه بعدازظهــر افزایــش مییابــد و دقیقــا بــه
همیــن دلیــل اســت کــه هنــگام ظهــر اکثــر
افــراد احســاس خوابآلودگــی میکننــد.
شــرکتهای بــزرگ و معــروف جهــان ماننــد
گــوگل ،فرصتــی را بــرای چــرت هنــگام ظهــر
بــرای کارمندانشــان فراهــم کردهانــد .اگــر
شــما شــب بهخوبــی نخوابیــد ،معمــوال هنــگام
ظهــر بهســختی میتوانیــد چشــمان خــود را
بــاز نگــه داریــد .زمانــی کــه ایــن اتفــاق بــرای
شــما میافتــد ،بــه جــای اینکــه صورتتــان
را بــا آب ســرد بشــویید یــا قهــوه بنوشــید
– البتــه اگــر فرصــت داریــد -چــرت کوتاهــی
بزنیــد تــا هــم اســتراحت کافــی داشــته باشــید
و هــم اینکــه خــواب از ســر شــما بپــرد .نکتــه
مهــم ایــن اســت کــه ایــن چــرت کوتاهمــدت
تاثیــر بســیار خوبــی هــم روی خــواب آخــر
شــب شــما خواهــد گذاشــت
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گفتوگو

گفتوگو � معصومه ت
خا�یان ،مد�عامل ش� کت دانشبنیان آذرکیمیا ت
خا�
ب
ی

نیاز به بازار داریم
نیلوفر منزوی
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شرکتهای دانشبنیان نوپا معموال مهمترین مشکل خود را بازار میدانند؛ بازاری که نیاز به
محصوالت تولیدی این شرکتها دارد ،ولی به دالیل مختلف ترجیح میدهد آن را وارد کند تا
از تولیدکننده داخلی بخرد .معصومه خاتمیان که مدیرعامل شرکت تعاونی دانشبنیان آذرکیمیا
خاتم است ،دو سال پیش این شرکت را راهاندازی کرده است .او که خود عضو هیئت علمی دانشگاه
تبریز است ،علت تاسیس شرکت را کارآفرینی برای جوانان مشتاق و تحصیلکرده عنوان میکند؛
اما این شرکت نوپا نیز با مشکالت پذیرفتهنشدن از سوی بازار روبهرو است .محصول تولیدی این
شرکت مورد نیاز بسیاری از بخشهای دولتی و خصوصی است و خاتمیان معتقد است چنانچه
مشتریها حاضر به خرید از داخل باشند ،این شرکت میتواند جوانان مستعد بیشتری را به کار
مشغول کند؛ چیزی که میتواند مانع مهاجرت برخی مستعدین برتر استان آذربایجان شرقی از
استان و کشور شود.
فعالیـت شـرکت تعاونـی آذرکیمیا خاتم
در چـه زمینهای اسـت؟
مـا در حـوزه زئولیـت و کامپوزیتهـای زئولیتـی
فعالیـت میکنیـم .بخـش  R&Dشـرکت مـا
خیلـی فعـال اسـت و از نظـر تولید آزمایشـگاهی
مشـکل نداریـم ،ولـی در ارتباط با تولیـد تجاری
نتوانسـتهایم تـا امـروز کاری انجـام دهیـم و
شـرکت نوپـا بـه حسـاب میآییـم.
چند سـال اسـت کـه کارتـان را شـروع
کرد هایـد؟
دو سـال اسـت ،امـا بـه دلیـل مشـکالت مالـی
نتوانسـتیم تحقیقـات آزمایشـگاهیمان را بـه
مرحلـه تجاریسـازی برسـانیم .بـا هر کسـی که
تمـاس میگیریـم و کمک میخواهیـم ،میگوید
شـما قـرارداد ببندیـد و کارتـان را راه بیندازید تا
به شـما کمـک کنیم؛ ولـی مشـکل از آنجا آغاز
میشـود کـه تولید داخلی مشـتری نـدارد و همه
بـه دالیـل مختلـف ترجیـح میدهنـد محصـول
خـود را از خـارج وارد کننـد .بـه همیـن دلیـل
هنـوز تولیـد انبـوه نداریم.
محصـول تولیـدی شـرکت شـما در چـه
حوزههایـی کاربـرد دارد؟
زئولیـت بسـیار متنـوع اسـت و چیـزی در حدود
 80 ،70نـوع از آن وجـود دارد .هـر کدام از آنها
هـم کارهـای مختلفـی را در صنایـع گوناگـون
انجـام میدهنـد؛ مثـل پاالیشـگاهها و صنایـع

پتروشـیمی ،سیسـتمهای تصفیـه آب و پسـاب
صنعتـی ،سـازمان انـرژی اتمـی و ...همانطـور
کـه در مثالهایـم بـه آن اشـاره داشـتم،
بخشـی از کاربردهـای زئولیـت در بخـش دولتی
اسـت و پیـدا کـردن راهـی کـه بتـوان نهادهـا و
دسـتگاههای دولتـی را قانـع کـرد کـه محصـول
داخلـی را تهیـه کننـد ،بسـیار سـخت اسـت.
بخشـی از کاربردهـای زئولیـت هـم در بخـش
شـویندهها و پـودر رختشـویی و صابـون اسـت
کـه کارخانههـای تولیدکننـده آنهـا ترجیـح
میدهنـد زئولیـت مـورد نیـاز خـود را از چیـن
وارد کننـد .حتـی مـا طرحـی پژوهشـی بـا اداره
آب و فاضلاب اسـتان داریـم کـه تاییـد هـم
شـده اسـت و قـرار بـود در تصفیهخانههـا از آن
اسـتفاده شـود ،ولـی میگوینـد کمبـود اعتبـار
داریـم و نمیتواننـد در ایـن زمینـه کمکی کنند.
مـا یک تـن کـود کامپوزیتـی زئولیتـی داریم که
روی دسـتمان مانـده و هنـوز برایـش مشـتری
پیـدا نکردهایـم و آنوقـت ایـن محصـول را از
چیـن و ترکیـه وارد میکننـد .بـه همیـن علـت
اسـت کـه کارهایمـان هنوز در سـطح پژوهشـی
مانـده و نمیتوانیـم دسـت به تولیـد بزنیم ،چون
بـا وجود اینکـه بازار بـه این محصـوالت احتیاج
دارد ،مشـتری از مـا خریـد نمیکند .مـا هم فقط
کارهـای کوچـک پژوهشـی انجـام میدهیـم و از
ایـن طریـق مبالـغ اندکـی را به دسـت میآوریم.
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شـرکتهای دیگـری نیـز در کشـور بـه
ایـن کار میپردازنـد؟ میخواهـم بدانـم
رقیـب داخلـی هـم داریـد کـه موفـق به
فـروش محصولـش شـده باشـد؟
مـا بـه تولیـد زئولیـت سـنتزی پرداختهایـم
و میدانـم در کشـور تنهـا یکـی ،دو شـرکت
هسـتند کـه در این زمینـه کار میکننـد ،ولی به
علـت واردات هیچکـدام بـه آن صـورت درآمـدی
ندارنـد .علتـش هـم ایـن اسـت کـه افـرادی
در ایـن سیسـتم وجـود دارنـد کـه واردات بـه
نفعشـان اسـت و در مسـیر تولیدکننـده داخلـی
سـنگاندازی میکننـد.
کیفیـت محصـول شـما در مقایسـه بـا
محصوالت وارداتی در چه سـطحی اسـت؟
کیفیـت کار مـا بـا تمـام دسـتگاههای آنالیـز
تاییـد میشـود؛ ولـی بـرای تولیـد انبـوه بایـد
دسـتگاههای پیشـرفته بخریـم که با این شـرایط
بـازار کار خطرناکـی اسـت.
پیـش از اینکـه اقـدام بـه تاسـیس
شـرکت کنیـد ،در چـه زمینـهای فعالیـت
میکر د یـد ؟
مـن دکتـرای شـیمی معدنـی دارم و اسـتادتمام
دانشـگاه تبریز هسـتم.
چطـور شـد کـه تصمیـم بـه تاسـیس
شـرکت دانشبنیـان گرفتیـد؟
ایـده ایـن کار از آنجـا در ذهنم شـکل گرفت
کـه میدیدم اکثـر دانشـجویان ارشـد و دکترا
بعـد از اتمـام تحصیلشـان بیـکار میماننـد.
ایـن شـرکت را هـم بـا همـکاری دو نفـر از
دانشـجویان دکترایـم تاسـیس کـردم .مـن
از نظـر مالـی مشـکلی نـدارم ،چـون حقـوق
هیئـت علمـی میگیـرم ،امـا ایـن بیـکاری
دانشـجویان تحصیلکـرده دغدغـهام بـود .مـاه
قبـل یـک دکترا را فـارغ کردم و آخر شـهریور
هـم یکـی دیگـر از دانشـجویانم دفـاع میکند.
همیـن االن هـم حقوقی را کـه از هیئت علمی
میگیـرم ،خـرج شـرکت میکنـم کـه کارش
نخوابـد .هدفـم کارآفرینـی بـرای ایـن جوانان
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بـود ،امـا فعلا بیمـه و کرایـه میدهیـم و
امیدواریـم کار شـرکت راه بیفتـد.
فکـر میکنیـد چـه چیـزی میتوانـد
به شـما کمـک کنـد کـه کار شـرکتتان را
توسـعه دهیـد و وارد بـازار شـوید؟
توقعمـان ایـن اسـت کـه دسـتمان را بگیرنـد
و کمکمـان کننـد .مثلا شـهرک صنعتـی
بـه مـا گفتـه اسـت کـه زمیـن میدهـد و مـا
بایـد طـی یـک سـال اقسـاط آن را پرداخـت
کنیـم ،امـا وقتـی مشـتری نداریـم و بـه تبـع
آن درآمـدی هـم بـه دسـت نمیآوریـم ،چطور
اقسـاط را بپردازیـم؟ بهره وامها زیاد و شـرایط
دریافتشـان دشـوار اسـت .میترسـیم وام
بگیریـم و دسـتگاه بخریـم و باز هم مشـتریها
واردات را بـر خریـد از داخـل ترجیـح دهنـد و
تولیدمان روی دسـتمان بماند و بیشـتر متضرر
شـویم .اگـر نهادهایی کـه به این محصـول نیاز
دارنـد ،سـرمایهگذاری کننـد و خودشـان هـم
مشـتریمان شـوند ،میتوانیـم کار شـرکت را
پیـش ببریـم و ایـن به نفـع هردو طرف اسـت.
فعلا یکـی از همـکاران مـا کـه دکتـرا دارد،
میخواهـد غرفهای در نمایشـگاه مشـهد بگیرد
کـه قـرار اسـت نمایشـگاهی از محصـوالت
دانشبنیـان باشـد .امیدواریـم بـا تبلیغاتـی که
آنجـا داریـم ،بتوانیـم مشـتری و سـرمایهگذار
جـذب کنیـم و مشـکالتمان حـل شـود.
چیـزی کـه مـا تولیـد میکنیـم ،کاربردهـای
فراوانـی دارد و از زئولیـت در کاتالیسـتهای
صنایـع نفـت و پتروشـیمی اسـتفاده میشـود.
منظـورم از بیـان ایـن مطلـب ایـن اسـت کـه
کار مـا حـوزه وسـیعی را دربرمیگیـرد و توان
انجـام آن را هـم داریـم .مـن ناراحت میشـوم
وقتـی میبینـم جوانـان مـا درسهای مشـکل
را میخواننـد و در نهایـت بیـکار میماننـد .به
انـدازه تـوان خـودم هم قـدم برداشـتهام و اگر
بـازار بـرای محصولمان مهیـا باشـد ،میتوانیم
پیشـرفتهای خوبـی داشـته باشـیم .ایـن بـا
کمک مسـئولین شـدنی اسـت

معرفی مجله

ف
دانشجو�ن
معر� مج هل مرکز پ ژ�وهش
ی
گ
دانش�ه علوم پ ز�شیک مهدان

گنجنامه
ماجده مقدم

توجه صرف به نشریات علمی که در دانشگاههای
پایتخت منتشر میشوند ،هم میتواند برای
مخاطبان گمراهکننده باشد و هم جفاست در
حق سایر شهرها و استانهای کشور که مانند
پایتختنشینها و گاه بهتر از آنها دست به
فعالیتهای مختلف میزنند .از اینرو در این
شماره مجله سرآمد تصمیم بر آن شد که یکی از
مجالت فعال شهرستانی معرفی شود؛ مجله مرکز
پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
به نام «گنجنامه».
این مجله که با رویکرد علمی ،آموزشی و
خبری منتشر میشود ،بهتمامی حاصل همت
دانشجویان این دانشگاه است؛ از سردبیری
گرفته تا صفحهآرایی و ویراستاری .در گنجنامه
شاهد تالش دانشجویان همدانی هستیم که با
امکانات اندک دانشجویی ،نشریهای خواندنی را
تدارک میبینند که خواندنش میتواند برای سایر
دانشجویان همرشته آنها مفید و جذاب باشد.
این مجله گاهنامه است و تا به حال سه شماره از
آن منتشر شده است که آخرین شماره آن به بهار
سال  96برمیگردد.
در آخرین شماره از نشریه گنجنامه که مختصر و
مفید است و  24صفحه دارد ،مطالب مختلفی را
میخوانیم که عناوین آنها عبارتند از :پژوهش
برای صفر کیلومترها ،آشنایی با مرکز کارآزمایی
بالینی ( ،)IRCTپژوهش به منزله کاالیی لوکس،
خوداستنادی در آیینه اخالق ،آنچه در مورد
کنگرهها باید بدانیم ،مخدرهای صفر و یک

( ،)digital drugsدرمان پیری با سلولهای
بنیادی ،معرفی رشته علوم آزمایشگاهی،
بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر
کشور  ،IPSS20دقایقی با دکتر فرشاد رستمپور
(پژوهشگر نمونه).
همانطور که اشاره شد ،تمام کارهای این نشریه
از ابتدا تا انتها بر عهده دانشجویان است .سردبیر
این نشریه نسا اکبری اردستانی است ،وظیفه
ویراستاری را شکوفه نوریان بر عهده دارد و هیئت
تحریریه نشریه گنجنامه را زهرا فراهانی ،الهه
ابراهیمی بهار ،نگار مهری ،فاطمه فدایی ،آذین
کاظمی ،حسین غالمی ذاکری ،کمیل سرمدی،
مریم افشار و میالد ساعدپناه تشکیل میدهند.
کارهای گرفیکی این مجله را نیز آرمان گرجی
انجام میدهد
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در�ره ت�قیق در احوال و ثآ�ر دیگران ب� گن�یه به مثنوی و ن
لد�مه
ب

گوش هرکس چنین سخن نشنید
علیاصغر بشیری
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علم در متون کهن

تحقیق و پژوهش در علوم انسانی بدون تحقیق در
احوال و آثار شخصیتهای برجسته ،تا حدودی
ناقص جلوه میکند؛ چراکه موضوع اصلی علوم
انسانی ،همان انسان است .بسیاری از رشتههای
علوم انسانی در ایران و جهان ،بخش مهمی را به
شناخت شخصیتهای مختلف اختصاص دادهاند.
رشتهها و موضوعاتی همچون :تاریخ ،علم رجال،
تاریخ ادبیات ،بیوگرافی ،اتوبیوگرافی ،تذکرهنویسی
و ...از این قبیل است .نوشتن شرح حال دیگران ،از
دیرباز در تاریخ جهان بوده و در جهان اسالم نیز از
همان ابتدا با نوشتن آثاری در زمینه زندگی پیامبر
اسالم(ص) رواج داشته است .آثاری که درباره
زندگی و رفتار پیامبر نوشته میشده ،سیره و
آثاری که درباره جنگهای ایشان نوشته میشده،
مغازی نام داشته است .همین عالقه به نوشتن
زیستنامه دیگران در ادب فارسی نیز از همان
ابتدا شایع بوده است .آثاری که درباره زندگی
شاعران نوشته میشده ،معموال تذکره نامیده
میشده است و کتابهایی چون تذکرهالشعرا از
دولتشاه سمرقندی و تذکره لباباالباب از محمد
عوفی از شهرت ویژهای برخوردارند .بسیاری از
آثار ،شرح حال عارفان بوده که بهعنوان مثال
تذکرهاالولیا از عطار نیشابوری و نفحاتاالنس
از عبدالرحمان جامی را میتوان نام برد .اهمیت
این بیوگرافیها یا دیگرزیستنامهنویسیها در این
است که بسیاری از وجوه زندگی شخصیتهای
برجسته را نشان میدهد .مسائلی که در تبیین آثار
این افراد بسیار کاراتر خواهد بود و میتواند مسائل
تاریخی مهمی را نیز بیان کند .برخی از آثاری
که در زمینه زندگی دیگران نوشته شده است ،به
شعر بودهاند؛ یعنی زندگی شاعر یا عارفی برجسته
را در قالب شعر سروده و عرضه کردهاند .ازجمله این
آثار ،منظومه ولدنامه از سلطان ولد (متولد  623و
متوفی  723هـ.ق) است .موالنا جاللالدین رومی،
در زمان زندگی خود به واسطه آثارش و مقامات
عرفانی و علمیاش در بین مردم از شهرت بسیاری
برخوردار بود .پس از مرگ او بسیاری از افراد به
نوشتن زندگی و مقامات او پرداختند .کتابهایی

مانند مناقبالعارفین و رساله سپهساالر از این
نمونههاست که به نثر نوشته شده است .از آنجایی
که سلطان ولد پسر بزرگتر موالنا پس از او به
نوعی جانشین پدر شد ،خانقاه مولویه را گسترش
داد و آداب و رسومی را برای آن تعیین کرد .یکی از
کارهای مهمی هم که سلطان ولد انجام داد ،این بود
که زندگی مولوی را در قالب شعر برای همروزگاران
و آیندگان خود به یادگار بگذارد .منظومه ولدنامه
را استاد همایی تصحیح و چاپ کردهاند .موالنا،
پسر بزرگش را به یاد پدرش ،سلطان ولد نام نهاد.
سلطان ولد پسر نیز ،در همه جا زمانی که میخواهد
از خودش یاد کند ،خود را با نام ولد یاد میکند.
موالنا دو پسر دیگر نیز داشت .مشهور است که پسر
دومش در توطئه قتل شمس تبریزی دست داشته
است .این پسر  12سال قبل از مولوی درگذشت.
پسر سوم موالنا نیز بیشتر به امور سیاسی وارد شد
و البته در عرفان نیز صاحب عناوینی بود.
سلطان ولد برای پدر خود احترام بسیاری قائل بود
و همه جا به بزرگی از او یاد میکرد .مثنوی ولدنامه
در حدود هشتهزار بیت است .این اثر مقدمهای در
چند صفحه دارد و در آغاز هر بخشی هم عبارات
و پاراگرافهایی را به نثر نوشته است .به گوشهای
از اطالعاتی که از این مثنوی درباره زندگی مولوی
میتوان به دست آورد ،اشاره میشود.
 .1دلیلی که موالنا مثنوی را نوشت :سلطان ولد
میگوید که موالنا به این دلیل مثنوی را نوشت که
شرح کرامات خود و اطرافیانش را بازگوید« :استادم
و شیخم ،سطانالعلماء و العارفین موالنا جاللالحقّ
و الدین محمد بن الحسین بلخی ،قدسنا اهلل بسره
العزیز در مثنوی خود قصههای اولیای گذشته را
ذکر کرده است و کرامات و مقامات ایشان را بیان
فرموده ،غرضش از قصههای ایشان ،اظهار کرامت و
مقامات خود بود و از آن اولیایی که همدل و همدم
و همنشین او بودند»...
 .2دلیل حسادت یاران موالنا به شمس :سلطان
ولد میگوید زمانی که شمس با موالنا دیدار کرد و
موالنا از او استقبال ویژهای کرد ،اطرافیان و مریدان
موالنا حسادت ورزیدند و به این امر اعتراض کردند.

دلیل اعتراض آنها هم این بود که همه آنان ،خود
را از شمس باالتر میدیدند و میگفتند چرا موالنا از
آنان روی گردانده است:
در شناعت درآمدند همه
آن مریدان بیخبر چو رمه
گفته با هم که :شیخ ما ز چه رو
پشت بر ما کند ز بهر چه او
ما همه نامدار ز اصل و نسب
از صغر در سالح و طالب رب
آنچه ما دیدهایم کم کس دید
گوش هر کس چنین سخن نشنید ...
آنان شمس را به بیاصلونسبی متهم کردند:
نی ورا اصل و نی نسب پیداست
میندانیم هم که او ز کجاست...
به همین دلیل آنان نقشه میکشند که شمس را از
سر راه بردارند:
جمله گشته به خون او تشنه
ساخته بهر کشتنش دشنه
گاهگاهیش چون بدیدندی
تیغ بر روی او کشیدندی
فحشها پیش و پس بگفتندی
همه شب از غمش نخفتندی
 .3سلطان ولد خود نیز شیفته شمس بوده است:
زمانی که موالنا ،سلطان ولد را در پی شمس
میفرستد تا او را به قونیه برگرداند ،سلطان ولد
بیان میکند که از سر ضرورت این کار را نکرده،
بلکه او این کار را از سر شوق انجام داده است:
بازگشت از دمشق سوی روم
تا رسد از امام خود ماموم
شد ولد در رکاب او پویان
نه از ضرورت ولی ز صدق و ز جان
 .4عاشق و شاعر شدن موالنا پس از رفتن شمس:
زمانی که شمس برای همیشه از قونیه رفت و به
قول سلطان ولد ناپدید شد ،موالنای دانشمند ،شاعر
و عاشق شد .سلطان ولد سخنی از کشته شدن
شمس نمیگوید ،بلکه میگوید که او ناپدید شد و
موالنا نیز پس از آن بیقرار شد:
ناگهان گم شد از میان همه
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تا رهد از دل اندهان همه
یک دو روز او چو گشت ناپیدا
کرد افغان ز درد موالنا...
شیخ گشت از فراق او مجنون
بیسروپا ز عشق او چو ذالنون
شیخ مفتی ز عشق عاشق شد
خمار اگرچه زاهد بد
گشت ّ
نی ز خمری که او بود ز انگور
ی نور
جان نوری نخورد جز م 
 .4رفتن پدر موالنا از بلخ :زمانی که پدر موالنا در
بلخ بود و مردم او را بسیار آزردند ،او تصمیم گرفت
از بلخ هجرت کند .سلطان ولد براساس آنچه در
زمان خود شنیده ،اعتقاد داشته که در خواب به پدر
موالنا الهام شده که از بلخ مهاجرت کند تا خداوند
عذاب خود را بر بلخیان نازل کند:
چونکه از بلخیان بهاءولد
گشت دلخسته آن شه سرمد
ناگهش از خدا رسید خطاب
ک ه ای یگانه شهنشه اقطاب
چون تو را این گروه آزردند
دل پاک تو را ز جا بردند
به در آ از میان این اعدا
تا فرستیمشان عراب و بال
زمانی هم که پدر موالنا و خانوادهاش ،از بلخ به
حجاز مهاجرت میکند ،عذاب الهی ،یعنی حمله
مغول نازل میشود.
 .5درخواست جانشین برای موالنا پس از مرگش:
زمانی که موالنا درگذشت ،حسامالدین چلپی به
سلطان ولد گفت که تو به جای پدرت بنشین ،اما
سلطان ولد قبول نکرد و گفت که موالنا زنده است:
گفت زآن پس حسام دین به ولد:
بعد والد تویی امام و سند
جای او با تو میرسد ،بنشین
که چو تو نیست ،عارف و رهبین
گفت :نی ،والدم ،یقین زنده است
مرده جسمش بود که چون ژنده است
روح او در جوار حق باقی است
است...
ی وصل خود حقش ساقی
از م 


چنین کنند بزرگان

گ
در�ره زند� ی�یای هسروردی
اشار تا� ب

شهاب شهید
معصومه ترکانی

شــمسالدین محمــد تبریــزی در «مقــاالت»،
ماجــرای کشــتن شــهابالدین ســهروردی را
اینگونــه روایــت میکنــد :شــهاب ســهروردی
کــه «مقتــول» میگوینــد ،ســخت مقبــول و
عزیــز بــود پیــش ســلطان حلــب ،حســد
کردنــد ،گفتنــد« :پیــش فــان ملــک نامــه
بنویــس بــه اتفــاق ،تــا در منجنیــق نهیــم».
چــون نامــه بخوانــد ،دســتار فــرو گرفــت،
ســرکش ببریدنــد .در حــال پشــیمان شــد:
بــر وی ظاهــر شــد مکــر دشــمنان .او را خــود
لقــب «ملــک ظاهــر» گفتنــدی .فرمودشــان
تــا چــو ســگ ،خــون او را بلیســیدند .دو و ســه
از ایشــان بکشــت کــه «شــما انگیختیــد».
«شــیخ مقتــول»« ،شــیخ شــهید»« ،شــیخ
اشــراق» القــاب مــردی اســت کــه بــا
بهرهگیــری از فلســفه یونــان باســتان و

احیــای حکمــت ایــران کهــن و تلفیــق آن
بــا عرفــان اســامی دســت بــه تدویــن
حکمــت نوینــی بــه نــام فلســفه اشــراق زد و
طرحــی نــو در عالــم فلســفه افکنــد .مــردی
از دیــار ســهرورد زنجــان بــه نــام عالمگیــر
شــهابالدین ابوالفتــح یحیــای ســهروردی،
مــردی کــه در رســاله الطیــر کــه اصــل آن از
ابنسیناســت و ســهروردی ترجم ـهای جدیــد
از آن آفریــده اســت ،خطــاب بــه پرنــدگان
(ســالکان) میگویــد« :حتــی اگــر بــال
نداریــد کــه بپریــد ،بــه زمیــن فــرو خزیــد».
شــهابالدین تحصیــات اولیـــهاش را
در مراغــه در مـــحضر اســتادی بــه نــام
مجدالدیــن جیلــی بــه انجــام رســاند .جیلــی
بــا یــک واســطه شــاگرد امــام محمــد غزالــی
بــود و بدیــن ترتیــب او بــا کالم و عرفــان و
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فلســفه و نقــد آن بــه شــیوه غزالــی آشــنا
شــد .در مراغــه بــا امــام فخــر رازی مصاحبــت
و دوســـتی داشـــت و بــا هــم در کالس
جیلــی حضــور پیــدا میکردنــد .امــام فخــر
رازی ملقــب بــه امــام المشــککین ازجملــه
آخریــن دانشــمندان جامــع االطرافــی بــود
کــه در قــرن ششــم ظهــور کــرد  .نقــل
اســت کــه از شــهابالدین ســوال کردنــد
فخرالدیــن رازی را چگونــه یافتــی؟ گفــت:
«ذهنــش فســرده نیســت ».و از فخرالدیــن
پرســیدند کــه شــهابالدین ســهروردی
را چگونــه دیــدی؟ گفــت« :ذهنــش
مشــتعل اســت از زیادتــی ذکا و هــوش».
گفتهانــد پــس از مــرگ ســهروردی نســخهای
از کتــاب تلویحــات وی را بــه امــام فخــر رازی
ن کتــاب را بوســید و بــر دیــده
دادنــد .او آ 
نهــاد و بــه یــاد یــار و هـمدرس قدیمــیخــود
اشــک حســرت فــرو ریخــت.
در همــان مراغــه بــود کــه بــا افــکار بایزیــد
بســطامی و حــاج و ابوالحســن خرقانــی،
وارثــان معنــوی حکمــت خســروانی ،آشــنایی
یافــت .ســپس بــرای کســب مراتــب عالیتــر
معرفــت و فلســفه ،از مراغــه بــه اصفهــان رفت
و آنجــا نــز د منطقدانــی بــه نــام ظهیرالدیــن
فارســی بــه تلمــذ پرداخــت .ســپس عــازم
ســیر و ســلوکی در آفــاق و انفــس شــد.
شــمسالدین شــهرزوری ،شــاگرد ســهروردی،
ایــن دوره را دوره جســتوجوی هدایــت
معنــوی او مینامــد .او طــی ایــن ســفرها
بــه آناتولــی رفــت و در آنجــا بــا فخرالدیــن
ماردینــی از بــزرگان صوفیــه مالقــات داشــت.
شــیخ فخرالدیـــن در مــورد او اینگونــه
گفتــه بــود« :چــه تیزهــوش و زبــانآور اســت
ایــن جــوان! در ایــن زمانــه کســی ماننــد او
ســراغ نــدارم .امــا میترســم کــ ه بیباکــی
و بیاحتیاطــی فــراوان و مـــصلحتاندیشی
ش شــود».
انـــدکش ســـببساز هالکتــ 
ماردینــی ازجملــه کســانی بــود کــه هنــگام
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قتــل ســهروردی در حلــب حضــور داشــت.
بــه گــزارش شــهرزوری ،ســهروردی
قـــامتی مـــتوسط و چـــهرهای ســرخرنگ
داشــت و مســیحاصورت و قلندرصفــت بــود.
ریاضتکشــی بــود کــه در طــول هفتــه فقــط
یــک بــار غــذا میخــورد و بــه امــور دنـــیوی
تـــوجهی نداشــت و بــه خــوراک و پوشــاک
ت نمــیداد .مســافرتهای او بــدون
اهمیــ 
مرکــب و بــا پــای پیــاده انجــام میگرفــت.
ســماع و موســیقی را دوســت داشــت و در
بیــان عقیــده ،شــجاعتش کـمنـــظیر بــود.
بــه گفتــه شــهرزوری بــر ســبیل تفنــن بــه
فارســی و عربــی شــعر میگفــت و ایــن
رباعــی در تذکرههــا بــه او منســوب اســت:
هان تا سررشته خرد گم نکنی
خود را ز برای نیک و بد گم نکنی
رهرو تویی و راه تویی ،منزل تو
هش دار که راه خود به خود گم نکنی
ســهروردی در  30ســالگی بــه حلــب رســید.
او در آن زمــان مــرد یکتــا و مجــردی بــود
کــه نــه پیــر طریقتــی راهنمــای او بــود و نــه
یــار همنفســی همصحبتــش .او در آخــر
کتــاب «مشــارع و مطارحــات» در اینبــاره
چنیــن میگویــد« :آنگا ه کــه ســال عمــرم
غ شــد ،اکثــر ســنوات عمــرم را در
بـ ه  30بالـ 
ســفرها بــه ســر بــرده و در مقــام اســتخبار
و تفحــص از شــریکی در فــن حـــکمت
بـــرآمدم .لیکــن هرچــه بیشــتر جســتم ،کمتر
یافتــه و از علــوم شــریفه د ر نــزد کســی،
خبــری بــه دســت نیــاوردم ،و نیــز کســی
را کــه مومــن بــدان باشــد ،پیــدا نکــردم».
ســال ورود ســهروردی بــه حلــب همــان
ســالی بــود کــه صالحالدیــن ایوبــی ملقــب
بــه ملــک ناصــر ،فرمانــده ســپاه مســلمانان
در جنگهــای صلیبــی ســوم ،شــهر حلــب
را فتــح کــرد و حکومــت آن را بــه دســت
فرزنــدش ملــک ظاهــر ســپرد .در حلــب

بــود کــه ملــک ظاهــر آوازه فیلســوف عــارف
ســهرودی را شــنید و در مجالــس مباحث ـهای
کــه بــرای علمــا و فقها ترتیــب مـیداد ،مرتبه
بلنــد علمــیســهروردی برایــش آشــکار شــد،
و بدیــن ترتیــب شــیخ در نــزد شــاه تقربــی
بیمثــال پیــدا کــرد .شــهابالدین در حلــب
نوشــتن کتــاب «حکمــت اشــراق» را کــه
تبیینکننــده فلســفه اوســت ،بــه پایــان بــرد.
ملــک ظاهــر ،ســـهروردی را تـــکریم و
احـــترام فــراوان میکــرد و ایــن بزرگداشــت،
ســـهروردی را مـــحسود فـــقیهان کــرد .آنها
بــه صالحالدیــن نامــه نوشــتند و او را بــه
کفــر و الحــاد و فســاد در عقیــده متهــم
کردنــد .صالحالدیــن کــه در آن زمــان شــام
را بهتـــازگی از تـــصرف صـــلبیان خــارج کرده
بــو د و بــرای حفــظ اعتبــار سیاســی خـــود،
بـــه تاییــد فقیهــان نیازمنــد بــود ،حکــم قتــل
شــیخ را داد و فرزنــ د خــود ملــک ظاهــر را
کــه بــا ســهروردی دوســتی عمیــق داشــت
و دلــش بــا قتــل شــیخ نبــود ،بــه عـــزل از
حـــکومت حـــلب تهدیــد کرد .و بدیــن ترتیب
شــهابی روشــنیبخش بــه خاموشــی محکــوم
شــد.

حکمت ارشاق

فلســفه اشــراق کــه بــر پایههــای آیــات قــرآن
و منابــع روایــی ،عرفــان اســامی ،حکمــت
ایـــران کهــن و فلســفه یونــان پایهگــذاری
شــده ،درحقیقــت فلســفه اســامیایرانیــان
اســت و مهمتریــن ویژگــی آن تلفیــق فلســفه
و عرفــان اســت .مــراد از حکمــت اشــراق،
ق اصــل
حکمــت لدنــی اســت کــه اشــرا 
و منشــأ آن اســت ،چراکــه اشــراق همــان
وجــدان و علــم حضــوری اســت کــه کاش ـف
حقایــق اســت .اشـــراق در لغــت بــه معنــای
روشــنایی و نــور صبحگاهــان و نخســتین
درخشــش ســتاره اســت ،و در آســمان جــان
بــه معنــای لحظــه تجلّــی معرفــت اســت.

فلســفه اشــراقی بــه حـــکمت اشـــراقیان،
یعنــی حکمــت حکیمــان ایــران بـــاستان
بـــازمیگردد ،آن هــم نــه صرفــا بــه ســبب
اینکــه در مشــرق زمیــن میزیســتهاند،
ت کــه معرفتشــان مبتنــی
بلکــه بدیــنجهــ 
بــر کشــف و شــهود بــوده اســت .ســهروردی
در «حـــکمت اشــراق» صریحــا بــه ایـــن
مـــطلب اذعــان میکنــد و میگویــد کــه
قاعــده اشــراق طریقــه نــور و ظلمــت اســت
کــه طریقــه فرزانــگان ایــران ماننــد زرتشــت
و کیومــرث و جاماســب و فرشــاد شــیر و
بزرگمهــر بــوده اســت و از آن بــا نــام حکمــت
خســروانی یــاد میکند .ســـهروردی حـــکمای
فــارس را مصــداق ایــن آیـــه میدانــد« :و
ممــن خلقنــا امــه یهــدون بالحــق و بــه
یعدلــون ».بــه نظــر او «در فــارس مـــردمانی
بـــودهاند کـــه بــه حــق هدایــت شــده و بــر
آن اســاس دادگـــری مــیکردند ».همچنیــن
میگویــد کــه ایــن حکیمــان از کفــار مجــوس
و قـــائل بــ ه نــو ر و ظلمــت ظاهــری و خــدای
موحــد و
ـر نبودهانــد ،بلکــه ّ
خیــر و خــدای شـ ّ
مومــن بــه خــدا بودهانــد .مهمتریــن ویژگــی
فلســفه اشــراق را میتــوان تفســیر معنــوی و
عقالنــی از فرهنــگ ایــران باســتان دانســت.
در مکتــب ســهروردی هم عـــقل و اســـتدالل
و هــم ذوق و اشــراق جایــگاه ویـــژهای
دارنـــد .چنانچــه خــود ســهروردی در
کتابــش بیــان میکنــد کــه کســی کــه
بــر علــوم اســتداللی مســلط نباشــد،
نمیتوانــد کتــاب حکمــت اشــراق را بفهمــد.
اینکــه ارســطو و پیروانــش بــه مشّ ــائیان
مشــهور شــدهاند ،بدیــن جهــت اســت
ط بــر بحــث و برهــان علمــی و
کــه فقــ 
عـــقلی تکیــه میورزیدنــد و ایــن فلســفه
ی قــرار
مشّ ــاء در مقابــل فلســفه اشــراق 
میگیــرد کــه بــر شــهود نیــز تکیــه دارد.
ســهروردی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
پرســیدند تــو افضلــی یــا ابوعلــی ســینا
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 رئیــس مشــاییون  -پاســخ داد« :در حکمــتبحثــی بــا او برابــرم یــا باالتــر و لکــن در
حکمــت ذوقــی از او برتــرم».

مکتوبات سهروردی

بیــش از  50اثــر بدیــع بــه عربــی و فارســی
ی مانــده کــ ه از لحــاظ ادبــی
از او باقــ 
شــاهکاری در نــو ع خــو د هســتند .آثــار
او دو دســته هســتند :آثــار فلســفی بــا
اصطالحــات خــاص فلســفی و آثــار داســتانی
بــا مضامیــن و مفاهیــم فلســفی عرفانــی،
امــا بــدون اصطالحــات فلســفی و عرفانــی.
ازجملــه آثــار فلســفی او میتــوان از
«حکمــت اشــراق»« ،مشــارع و مطارحــات»،
«پرتــو نامــه» و «صفیــر ســیمرغ» نــام بــرد
و از آثــار داســتانی او میتــوان بــه «آواز پــر
جبرییــل»« ،روزی بــا جماعــت صوفیــان» و
«لغــت مــوران» اشــاره کــرد.

سالکان راه شیخ

شــهرزوری ،فیلســوف و مــورخ نــامدار ،اولیــن
کســی اســت کــه بــر حکمــت اشــراق شــرح
نوشــت .دومیــن شــارح آثــار او قطبالدیــن
شــیرازی فیلســوف و ریاض ـیدان شــهیر بــود
کــه در مکتــب خواجــه نصیرالدیــن طوســی
دانشآموختــه بــود .امــا از بزرگتریــن
احیاکننــدگان فلســفه اشــراق میتــوان
بــه میردامــاد اشــاره کــرد کــه متفکــری
اشــراقی اســت و در کتابهایــش بــه کــرات
از اصطالحــات و مفاهیــم اشــراقی اســتفاده
کــرده اســت .عالقــه ایــن فیلســوف نــامدار
بــه فلســفه اشــراق بــه گونــهای بــود کــه
دیــوان شــعری بــه نــام «مشــارق االنــوار»
دارد و در شــعر «اشــراق» تخلــص میکــرده
اســت .مالصــدرا شــاگرد میردامــاد نیــز کــه
مکتــب متعالیــه را در فلســفه پایهگــذاری
کــرد ،بســیار مدیــون فلســفه اشــراق اســت.
در دوران قاجــار نیــز مالهــادی ســبزواری
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شــارح مکتــب اشــراق بــود و کســانی چــون
مالعبــداهلل زنــوزی و پســرش مالعلــی زنــوزی
و میــرزا مهــدی آشــتیانی مهمتریــن
مبلغــان فلســفه اشــراق و صــدرا بودنــد.
فلســفه اشــراق بــر فالســفه پــس از دوران
قاجــار نیــز تاثیرگــذار بــود .هــر چنــد طــی
چهارصــد ســال اخیــر بســیاری از افــکار
ســهروردی بــا نــام فلســفه صدرایــی رایــج
شــده اســت ،بااینحــال فلســفه اشــراقی از
تاثیرگذارتریــن نحلههــای فلســفی چنــد قــرن
اخیــر بــوده ،زیــرا فلســفه معاصــر اســامی بــر
ســه ســتون ابنســینا ،ســهروردی و مالصــدرا
تکیــه دارد و ســهروردی حلقــه واســط بیــن
فلســفه مشــاء و فلســفه صدرایــی اســت.

در مرگ شیخ

نقــل شــده شــیخ اشــراقآنگا ه کـــه قـــتل
خــود را رویــاروی میدیــد ،بیشــتر بدیــن
بیــت تضمینشــده از ابوالفتــح بســتی
مترنــم بـــود :گامهایــم را میبینــم کــه
بــه خونریــزم شــتابانند و خونــم ،خــوار
و پایمــال مـــیشود ،پــس ای نـــفس
متوجــه و مــازم ایــن ندامــت بــاش.
شــهرزوری مینویســد :مــردم در قت ـل شــیخ
ی گوناگــون دارنــد .برخــی میگوینــد
عقایــد 
ب و نانــش ندادنــد
او را بــه زنـــدان افـــکنده ،آ 
تــا جــان داد و بعضــی عقیــده دارنــد کــه
شــیخ خــود گرســنگی کشــید تــا مــرد و
عــدهای هــم میگوینــ د ا و را بــه طنــاب
ی بــه کشــتن وی بــا
خفــه کردنــد و گروهــ 
شمشــیر و جمعـی بـه ســـقوط از بـــام قلعــه
ی پــس از
و ســوزاندنش عقیــده دارنــد .ولــ 
قتــل آن موحــد بیمثــال ،شــخصی پیامبــر
بــزرگ اســام(ص) را بــه خــواب میبینــد
ک ـه اســتخوانهایی را جم ـعآوری کــرده و در
رخنههــای دیــوار مینه ـد و میگوی ـد« :هــذا
عظــام -شــهابالدین ».ایــن اســـتخوانهای
شـــهابالدین اســت

گ
ن�یه به کتاب «هیچ» ثا� فرانک لکوز
مریم گودرزی

صحبــت کــردن و نوشــتن دربــاره چیــزی کــه
هیــچ تعریــف مشــخصی نــدارد و تصویــر و
تصــوری از آن در ذهنمــان شــکل نمیگیــرد،
کاری بســیار دشــوار اســت اگــر کــه نگوییــم
غیرممکــن .و هیچچیــز بــه انــدازه «هیــچ»
غیرقابــل تصویــر نیســت .چطــور میشــود
خــأ و نیســتی را تعریــف کــرد و بــرای آن

ماهیــت تعییــن کــرد؟ بــرای همین فیلســوفان
طــی قــرون و اعصــار اعتــراف کردهانــد کــه:
«فکــر کــردن دربــاره هیــچ خیلــی دشــوار
اســت ».همــه مــا ســواالت زیــادی داریــم کــه
فقــط میتوانیــم بــا هیــچ بــه آنهــا پاســخ
دهیــم .گروهــی از غربیهــا بــه ایــن دســت
پرســشها اینطــور پاســخ دادهانــد :مــا
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کتاب

افت و خیزی کوآنتومی از دل هیچ

پیــش از تولــد چــه بودهایــم؟ هیــچ .عالــم
قبــل از خلقــت چــه بــوده اســت؟ هیــچ .خــارج
از ســیاره مــا و در فضــای الیتناهــی بیــن
ســیارات چــه چیــزی وجــود دارد؟ هیــچ .بعــد
از نابــودی کل عالــم چــه بــه جــا میمانــد؟
هیــچ .عالــم بعــد از مــرگ مــا چــه موجودیــت
و معنایــی برایمــان خواهــد داشــت؟ هیــچ.
ایــن پاســخ یــک کلمــهای کــه در مقابــل
بزرگتریــن و ســنگینترین ســواالت بشــر
در کل تاریــخ موجودیتــش گذاشــته میشــد،
واقعــا چیســت؟ فرانــک کلــوز بــا جســارت
تمــام دســت روی ایــن موضــوع پیچیــده
و غیرقابــل توضیــح گذاشــته و در کتــاب
کوچــک و جذابــی بــا عنــوان «هیــچ» تــاش
کــرده تــا دربــاره ایــن هیــچ عظیــم صحبــت
کنــد .او در ایــن کتــاب کــه در رده کتابهــای
فلســفه فیزیــک دســتهبندی میشــود،
در تمــام عالــم بــه دنبــال ردپــای هیــچ در
جستوجوســت .فرانــک کلــوز فیزیــکدان
برجســته و اهــل بریتانیاســت کــه در دانشــگاه
آکســفورد تدریــس میکنــد و کتــاب «هیــچ»
او بعــد از انتشــار بــه محبوبیــت و شــهرت
فــراوان رســید و در ایــران بــا چندیــن ترجمــه
متفــاوت منتشــر شــد ،کــه یکــی از ایــن
ترجمههــا کار شــادی
حامــدی آزاد اســت کــه
فرانک کلوز از ســوی نشــر بصیــرت
فیزیکدان برجسته و در ســال  1392و در
اهل بریتانیاست که  192صفحــه منتشــر
در دانشگاه آکسفورد شــد« .هیــچ» دارای 9
تدریس میکند و فصــل اســت کــه ظاهــرا
کتاب «هیچ» او بعد هــر فصــل مجزاســت،
از انتشار به محبوبیت ولــی درواقــع فصــول در
و شهرت فراوان خــود تمــام نمیشــوند
رسید و در ایران و هــر فصــل بــی هیــچ
با چندین ترجمه جمعبنــدی مشــخصی
متفاوت منتشر شد بــه فصــل بعــدی
میشــود.
گشــوده
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در ایــن فصــول کلــوز کمتــر اظهــار عقیــده
کــرده و تنهــا بــه ذکــر اندیشــه اندیشــمندان
و فیزیکدانــان برجســته بســنده کــرده اســت.
کلــوز صادقانــه در ایــن کتــاب بــه دنبــال
پاســخ ســواالتش اســت و مــا را هــم در ایــن
پژوهــش ژرف همــراه خــود کــرده اســت.

جر و بحث بسیار بر رس هیچ

ایــن فصــل بــه هــدف و چگونگــی
شــکلگیری ایــن کتــاب و همچنیــن
بــه پیشــینه تحقیــق و تفکــر دربــاره هیــچ
اختصــاص داده شــده .در بررســی نظــرات
فیلســوفان کالســیک کلــوز بــه ایــن نتیجــه
میرســد کــه نظــرات بســیار بــا هــم متفــاوت
هســتند .مثــا «ارســطو ادعــا داشــت کــه
ممکــن نیســت جــای خالــی وجــود داشــته
باشــد .ایــن حتــی تبدیــل بــه اصلــی شــد
کــه طبیعــت از خــأ بیــزار اســت ».ایــن ادعــا
 2000ســال اعتبــار داشــت و بــاور رایــج بــود،
تــا زمــان گالیلــه کــه یکــی از شــاگردان او بــا
آزمایشــی تجربــی و زدودن هــوا از درون یــک
محفظــه و ایجــاد کــردن خــأ آن را رد کــرد.
امــا بعدهــا ثابــت شــد کــه مســئله بــه ایــن
ســادگیها نیســت و خــأ خالــص و خالــی از
هــر مولکــول و اتمــی وجــود نــدارد .در ادامــه
نویســنده خالصــهای از تاریخچــه تحقیقــات
دربــاره هیــچ ارائــه میدهــد و بــه مســئله
مهــم «اتــر» میرســد .دانشــمندی بــه نــام
امپدولکــس «اتــر» را نخســتین بــار معرفــی
کــرد و ادعــا کــرد کــه خــأ وجــود نــدارد،
بلکــه هــر فضــای خالــی از هــوا بــا مــادهای
ســبکتر از هــوا بــه نــام اتــر انباشــته شــده
اســت .مبحــث اتــر در فصلهــای بعــد
دنبــال میشــود ،ولــی در ادامــه ایــن فصــل،
بخشهــای فرعــی گنجانــده شــده اســت
کــه بــه تفکــرات فیلســوفان مختلــف دربــاره
هیــچ و خــأ میپــردازد ،بــا ایــن عناویــن:
«چــرا چنیــن بیــزار؟» «هــوا» «تولیــد

خــأ» «بلــز پاســکال :آب و شــراب» «خــأ
چگونــه اســت؟» «فشــار هــوا» هــر کــدام از
ایــن فصلهــا بــه تحقیقــات و اندیشــههای
یــک دانشــمند یــا فیلســوف دربــاره خــأ
میپــردازد کــه در جریــان تفکــر دربــاره
هیــچ تاثیرگــذار و سرنوشتســاز بودهانــد.

درون اتم چقدر خالی است؟

ایــن فصــل بــا مقدم ـهای دربــاره ســاختار اتــم
و شــرح کارکــرد پیچیــده الکترونهــای درون
اتــم شــروع میشــود و ســپس بــه ایــن ســوال
میپــردازد کــه درون اتــم چقــدر خالــی اســت؟
در پاســخ بــه ایــن ســوال نویســنده از تاریخچــه
کشــفیات دانشــمندان دربــاره اتــم صحبــت
میکنــد و اینکــه در طــول ســالیان دراز و
بــا هــزاران آزمایــش دانشــمندان بهتدریــج
دریافتنــد کــه درون اتــم اگرچــه بــه ظاهــر
خالــی اســت ،ولــی درواقــع پــر از میدانهــای
الکتریکــی اســت .آنچــه در بخــش بعــدی ایــن
فصــل میآیــد ،شــرح مفصلــی از چیســتی
میدانهــای گرانشــی اســت و نویســنده تــاش
میکنــد بــا مثالهایــی از دنیــای فنــاوری
میــدان گرانشــی درون اتــم را شــرح دهــد،
ولــی در پایــان تاکیــد میکنــد« :میدانهــای
درون اتــم -هرچنــد بــه ابعــاد کوچــک اتــم
محدودنــد -بیــش از هــزار بــار قویتــر از آن
چیــزی اســت کــه مــا میتوانیــم در فنــاوری
بــزرگ مقیــاس به آن دســت پیــدا کنیــم ».ولی
چیــزی کــه مهــم اســت ،میــزان قــدرت امــواج
ایــن میدانهــا نیســت ،بلکــه صرفــا وجــود
آنهاســت کــه اهمیــت دارد .نهتنهــا درون اتــم،
بلکــه آنچنانکــه کلــوز شــرح میدهــد ،همــه
فضاهــای خالــی جهــان هســتی انباشــته از ایــن
امواج است.

فضا

یکــی از جذابتریــن نظریههــای شــروع
خلقــت نظریــه بینــگ بنــگ و ســپس

انبســاط جهــان اســت .امــا اینکــه جهــان
بــا یــک انفجــار بــزرگ شــروع شــده و پــس
از آن بــه شــکل پیوســته در حــال انبســاط
اســت ،هرچنــد پاســخی اســت بــه برخــی از
پرســشهای همیشــگی بشــر ،امــا خــودش
باعــث ایجــاد ســواالت بســیار دیگــر شــده
اســت .یکــی از ایــن انبــوه ســواالت کــه بــه
موضــوع بحــث کتــاب مربــوط اســت ،ایــن
اســت کــه ایــن انفجــار و پــس از آن انبســاط،
درون چــه چیزی رخ داده؟ پاســخ دانشــمندان
«فضا»ســت .و بیگمــان ســوال بعــدی ایــن
اســت کــه فضــا چیســت؟ و آیــا بــدون وجــود
هیــچ چیــز دیگــری بــاز هــم فضــا وجــود
دارد؟ کلــوز در فصــل ســوم کتابــش تــاش
میکنــد بــا رجــوع بــه اندیش ـهها و نظریــات
فیلســوفان و دانشــمندانی مثــل انیشــتین و
نیوتــن بــه ایــن ســوال پاســخ دهــد .نیوتــن
نوعــی فضــا و زمــان مطلــق را در نظــر داشــت
کــه شــبکهای مجــازی از خطــوط نامرئــی
ســه بعــد آن را تفســیر
میکنــد .بنابرایــن در یکی از جذابترین
اندیشــه او موجودیــت نظریههای شروع
فضــا هیــچ ربطــی بــه خلقت نظریه بینگ
وجــود مــاده نــدارد .بنگ و سپس
ایــن کامــا برعکــس انبساط جهان است.
نظریــه ارسطوســت .اما اینکه جهان با
ارســطو فضــا را بــا یک انفجار بزرگ
اجســامی کــه درون آن شروع شده و پس از
وجــود دارنــد ،تعریــف آن به شکل پیوسته
میکــرد .یعنــی بــا در حال انبساط
حــذف اجســام فضــا است ،هرچند
هــم از بیــن مــیرود .سوالی است به
نویســنده ایــن فصــل برخی از پرسشهای
را اختصــاص داده بــه همیشگی بشر ،اما
چالــش ایــن دو نظریــه خودش باعث ایجاد
و اشــکاالت و تناقضاتــی سواالت بسیار
کــه هــر یــک ایجــاد دیگر شده است.
میکننــد .
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اموج درون چه چیز حرکت میکنند؟

در ایــن فصــل ابتــدا دربــاره انــواع امــواج
الکترومغناطیســی صحبــت میشــود و
موجهایــی کــه الکتریســیته ایجــاد میکنــد،
ســپس ایــن ســوال اساســی مطــرح میشــود
کــه چــه مــادهای موجــی میشــود و بــه
عبــارت بهتــر امــواج درون چــه چیــزی
حرکــت میکننــد؟ جــواب ایــن ســوال
تــا مدتهــا «اتــر» بــود .کلــوز میگویــد
مســئله اتــر شــبیه بــه ماجــرای لبــاس
پادشــاه بــود و بــا اینکــه هیــچ آزمایشــی
بــرای تاییــدش وجــود نداشــت ،ولــی ســالیان
ســال هیچکــس جرئــت نمیکــرد آن را رد
کنــد و همــه خواســته و ناخواســته تاییــدش
میکردنــد ،تــا اینکــه انیشــتین بــا صراحــت
آن را رد کــرد و گفــت «اتــر» وجــود نــدارد .تا
پیــش از انیشــتین دانشــمندان زیــادی تــاش
میکردنــد بــه ســواالتی در زمینــه اتــر پاســخ
دهنــد .مثــا پرســیده میشــد اگــر زمیــن در
دل اتــر قــرار گرفتــه ،آیــا بــا چرخــش زمیــن
آن هــم میچرخــد و پاســخ ایــن بــود کــه بلــه
اتــر مثــل قیــر بــه همــه چیــز میچســبد و
امــواج در دل اتــر حرکــت میکننــد ،ولــی
نمیتــوان حرکــت درون اتــر را آشکارســازی
کــرد ،زیــرا ابزارهــای ســنجش بــا هــم دســت
بــه یکــی میکننــد تــا آن را پنهــان کننــد!
بیاســاس بــودن ایــن دســت توجیهــات
امــروزه بــه ذهــن هرکســی میرســد ،ولــی
تــا پیــش از انیشــتین واقعــا بــاور میشــدند.

سفری سوار بر پرتو نور  /بهای فضای
خالی

ایــن دو فصــل بــه نظریــات و فرضیــات نیوتــن
و انیشــتین دربــاره نــور اختصــاص داده شــده.
اهمیــت نــور در فضــا ماننــد اهمیــت صــدا
در هواســت .قوانیــن نســبیت کــه جهــان
فیزیــک را متحــول کــرد ،همــه حــول مســئله
نــور و ســرعت حرکــت نــور میچرخــد.
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ولــی پروســه دســتیابی بــه آنهــا بســیار
پرچالــش بــوده و انیشــتین را بهشــدت
درگیــر کــرده بــود .او نظریــه نســبیت خاص را
بــه کمــک آزمایشهــای ذهنــی شــامل تابــش
الکترومغناطیــس ،یعنــی نــور ســاخت .او بــا
ایــن فرضیــه بــه ایــن نظریــه رســید کــه هیــچ
حالتــی از ســکون مطلــق وجــود نــدارد .امــا
بــرای رســیدن بــه نظریــه نســبیت عــام بــه
جــای نــور از نیــروی گرانــش اســتفاده کــرد،
بــا ایــن فرضیــه کــه هیــچ مقــدار مطلقــی
بــرای نیــرو و شــتاب وجــود نــدارد .انیشــتین
بــا نظریــه نســبیت عــام نشــان داد که اجســام
در حــال ســقوط گرانــش ندارنــد و همچنیــن
«خطــوط ســقوط آزاد درون میــدان گرانشــی
ماننــد خطــوط طــول جغرافیایــی بــر ســطح
زمینانــد کــه در بعــدی باالتــر خمیــده
میشــوند ».همیــن خمیدگــی و انحنــا در
میــدان گرانشــی بیــن ســیارات و خورشــید
نیــز دیــده میشــود .از نظــر انیشــتین
فضا-زمــان ماننــد صفحـهای الســتیکی اســت
و اجســام بــزرگ مثــل زمیــن و خورشــید
آن را خمیــده میکننــد .ایــن خمیدگــی
نقطــه مقابــل فضــای تخــت اســت کــه در
آن خطــوط مــوازی بــه هــم نمیرســند .در
فصــل ششــم همچنیــن از انبســاط جهــان
ســخن گفتــه میشــود و اینکــه اجــرام
فضایــی بــه صــورت پیوســته از یکدیگــر
دور میشــوند و ایــن نشــاندهنده وجــود
نیــروی پادگرانشــی یــا انــرژی تاریــک در کل
فضاســت .کلــوز از همــه اینهــا اینطــور
نتیجــه میگیــرد کــه «اینکــه هــر متــر
مکعــب از فضــا انباشــته از انــرژی تاریــک
اســت ،معمایــی ژرف دربــاره ماهیــت خــأ یــا
«بهــای» فضــای خالــی اســت».

دریای بیکران

فصــل هفتــم بــه بررســی نظریــات دنیــای
کوآنتــوم دربــاره خــأ و تهیبودگــی

میپــردازد .کلــوز در ایــن فصــل ابتــدا شــرح
میدهــد مکانیــک کوآنتــوم چیســت و چــه
ارتباطــی بــا اندیش ـههای نیوتــن و انیشــتین
دارد .امــا جــان کالم ایــن فصــل ایــن اســت
کــه کوآنتــوم بــه خــأ اعتقــادی نــدارد و از
ایــن لحــاظ مکانیــک کوآنتــوم ظاهــرا بــه
نظــر ارســطو نزدیــک اســت .کوآنتــوم نشــان
میدهــد کــه هیــچ فضایــی خالــی از انــرژی
نیســت .هــر فضــای تهــی ،وقتــی در مقیــاس
اتمــی بررســی شــود ،انباشــته از فعالیــت و
انــرژی و ذرات اســت.

خأل هیگز

ایــن فصــل بــا موضــوع فازهــا و ســازمانبندی
اتــم و مولکــول شــروع میشــود .قضیــه
ایــن اســت کــه مولکولهــا و اتمهــا در
اجتماعــات بــاال و سازمانبندیشــده
ویژگیهایــی را نشــان میدهنــد کــه بــه
صــورت انفــرادی آنهــا را ندارنــد .از آنجــا
کــه خــأ کوآنتومــی انباشــته از ذرات اســت،
ممکــن اســت ویژگیهــای دور از انتظــاری
داشــته باشــد کــه بســتگی بــه ایــن دارد
کــه ایــن ذرات چطــور کنــار هــم ســازمان
یافتهانــد .در ادامــه کلــوز بخــش مفصلــی
دربــاره خــأ هیگــز مــیآورد کــه بیربــط
بــه ایــن مقدمــه مفصــل نیســت .پیتــر هیگــز
(فیزی ـکدان مشــهور اســکاتلندی) نظری ـهای
مهــم دربــاره خــأ داشــت کــه طبــق آن خــأ
کیهانــی خالــی نیســت ،بلکــه بــا میــدان
نامرئــی و اســرارآمیزی پــر شــده اســت.
درواقــع تمــام ذرات جهــان در ایــن اقیانــوس
نامرئــی شــناورند.

خأل جدید

فرانــک کلــوز کتــاب خــود را بــا مــروری بــر
هشــت فصــل گذشــته و یــک جمعبنــدی
کلــی بــه پایــان میبــرد .ضمــن اینکــه
گریــزی هــم بــه مســئله زمانهــای

مــوازی میزنــد .از نظــر او زمانهــای
مــوازی هرچنــد در حــد نظریــه و فرضیــه
قابــل بــاور اســت ،امــا در عمــل نمیتوانــد
واقعیــت داشــته باشــد ،زیــرا زمــان ماهیتــی
تکبعــدی دارد و مثــل فضــا دارای ســه بعــد
نیســت .او میگویــد مــا فقــط در یــک لحظــه
میتوانیــم باشــیم و آن لحظــه حــال اســت،
هرچنــد ایــن لحظــه حــال جــای چنــد و چون
دارد .مثــا ممکــن اســت در همیــن لحظــه
موجوداتــی در ســیارهای بســیار دور از مــا در
حــال تماشــای خورشــید مــا باشــند ،ولــی
خورشــیدی کــه آنهــا میبیننــد مربــوط بــه
میلیونهــا ســال پیــش اســت .پــس زمــان
حــال بــرای مــا و او یکســان نیســت .نویســنده
در ایــن فصــل بــا جمعبنــدی همــه نظــرات
و صحبتهــای مطرحشــده میگویــد
فیلســوفان یونــان باســتان در  3000ســال
پیــش ،خلقــت را ظهــور چیــزی از دل هیــچ
میدانســتند .در طــول ایــن ســالها روش
علمــی ،حقایقــی را آشــکار کــرده اســت کــه
آنهــا نمیتوانســتند فکــرش را هــم بکننــد.
«خــأ کوآنتومــی ،بینهایــت ژرف و انباشــته
از ذرات اســت و میتوانــد شــکلهای
گوناگونــی بــه خــود بگیــرد ،و نیــز احتمــال
وجــود افــت و خیزهــای کوآنتومــی ،خــارج
از محــدوده فلســفه آنهــا قــرار میگیــرد».
و درنهایــت اینکــه «ممکــن اســت همــه
چیــز افــت و خیــزی کوآنتومــی از دل هیــچ
باشــد ».در پایــان ،کتــاب همانگونــه کــه بــا
انبوهــی از ســواالت فلســفی – فیزیکی شــروع
شــده بــود ،بــا انبوهــی از ســواالت دیگــر
بــه پایــان میرســد و حســن ختــام کتــاب
بخشــی از کتــاب ریگ ِوداســت کــه بــد نیســت
پایانبخــش ایــن نوشــته هــم باشــد:
نیستی نبود؛ هستی نبود
تاریکی را تاریکی پنهان کرده بود
آنچــه پدیــد آمــد ،در لفافــی از هیــچ
پوشــیده شــده بــود
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گ
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شهرهای  24ساعته
سیدشهاب میرفتاح
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معماری
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اگــر زمــان روز را عرصــه فعالیــت بــه شــمار
آوریــم کــه زندگــی شــهروندان معطــوف و
متوجــه فعالیتهــای آموزشــی و شــغلی باشــد،
شــب را میتــوان فرصتــی بــرای اســتراحت
و گــردش در نظــر گرفــت .شــهر در شــب
خاســتگاه فعالیتهــا و رفتارهــای متنــوع
شــهروندان اســت.
یکــی از نقدهــا بــه مقولــه شهرســازی ایــن
اســت کــه همــه طراحیهــا بــر اســاس نــور
خورشــید صــورت گرفتــه کــه تمــام ایــن
خالقیتهــا و هنرهــا کــه بــرای آن کوشــش
شــده ،بــا غــروب خورشــید از بیــن م ـیرود و
امــکان حیــات ،پویایــی و گــردش اقتصــادی
در یکســوم از اوقــات شــبانهروز را از شــهر
ســلب میکنــد .از همیــن رو طراحــی فضاهــای
شــهری در شــب یکــی از نکاتــی اســت کــه
بایــد در نظــر گرفــت و بــه آن توجــه کــرد.
از حــدود قــرن 19میــادی بعــد از توســعه
صنایــع و رشــد شــهرها ،یــک ســازمانیافتگی
اجتماعــی متناســب بــا زمــان کار و فعالیــت
شــکل گرفــت کــه بهتدریــج تمامــی رفتارهــای
اجتماعــی در شــهر را تحتالشــعاع خــود قــرار
داد و تــا امــروز در بســیاری از شــهرهای دنیــا
همیــن تفکیــک فعالیتهــا در بخــش روشــن
و بخــش تاریــک روز ادامــه پیــدا کــرده اســت.
در چنیــن شــهرهایی بخــش روشــن روز
مخصــوص کار و تفریــح بــوده و بخــش تاریــک
روز مختــص بــه اســتراحت در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
عبــارت شــهرهای 24ســاعته اولیــن بــار در
دهــه  20میــادی بــرای شــهر نیویــورک بــه
کار رفــت؛ شــهری کــه خاموشــی و تعطیلــی
بــرای آن معنایــی نــدارد و همیشــه در
حــال حرکــت و جنبوجــوش اســت .شــهر
نیویــورک بهعنــوان شــهری مــدرن شــناخته
میشــود ،شــهری کــه پاســخگوی نیازهــای
مــردم از همــه لحــاظ اســت ،بــه نحــوی
کــه فعالیتهــای فراغتــی و اوقــات روز را
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بــا شــب ممــزوج میکنــد و تفکیکــی بــرای
فعالیتهــای انســان در نظــر نمیگیــرد.
زندگــی معاصــر بهویــژه در کالنشــهرها بــه
صورتــی در حــال پیشــرفت اســت کــه مخاطــب
بیــش از گذشــته اوقــات خــود را در شــب
ســپری میکنــد و بســیاری از فعالیتهــای
شــهری نظیــر ســفر ،تفریــح ،ارتباطــات و ...را
در ســاعتهای آخــر روز انجــام میدهــد.
کرتیزمــن معتقــد اســت بــا در اختیــار
گرفتــن زمــان شــب مــا زمــان بیشــتری
خلــق نمیکنیــم ،بلکــه از زمانــی کــه در
اختیــار داریــم ،موثرتــر بهــره میگیریــم و از
محدودیتهــای زمــان خــارج میشــویم.
از دهــه  60میــادی بــا رشــد زندگــی مــدرن
در جوامــع ،زمانبنــدی ســاعات کار و فراغــت
تغییــر کــرده و زمــان شــب از حالــت بیهــوده
و باقیمانــده روز بــه فرصتــی بــرای گــذران
زندگــی و روابــط اجتماعــی تبدیــل شــده
اســت .بــا چنیــن رویکــردی شــهرها ســاعت
تعطیلــی و خاموشــی ندارنــد و همیشــه شــهر
در حــال زندگــی اســت .محــروم کــردن یــک
شــهر از زندگــی شــبانه ،هویــت آن را نصفــه
و نیمــه میکنــد و بــه آن آســیب میرســاند.
تــداوم زندگــی شــهری در شــب مســتلزم
تامیــن الزامــات چندبعــدی اســت کــه ضمــن
بــرآوردن نیازهــای زیباشناســانه و کارکــردی
شــهر در شــب ،بــه ارضــای نیازهــای ذهنــی
کاربــران در فضاهــای شــبانه میپــردازد.
نورپــردازی زیباشناســانه در فضــای شــهری،
ایجــاد فضایــی زنــده و پویــا ،افزایــش خوانایــی
و امنیــت کالبــدی از مســائلی اســت کــه بــه
مدیریــت شــبانه شــهر مربــوط میشــود.
شــهرهایی کــه دچــار تعطیلــی شــبانه هســتند،
عمــا یکســوم زمــان زنــده شــهر را از
کاربــران و شــهروندان دریــغ میکننــد و بــه
همیــن نســبت کاهــش روابــط اجتماعــی،
کاهــش رشــد اقتصــادی را در شــهر بــا خــود
بــه همــراه میآورنــد .بــرای مقابلــه بــا چنیــن

اتفاقاتــی میتــوان بــه توســعه فضــای شــهری
شــبانه و توزیــع متناســب فضاهــای شــبانه در
ســطح شــهر پرداخــت تــا بســیاری از مــردم بــا
دسترســی آســان بــه چنیــن فضاهایــی بــرای
اســتفاده از چنیــن فضاهایــی بتواننــد نیازهــا
و خواســتههای خــود را بــرآورده ســازند و
محدودیتــی در روابــط و خواســتههای خــود
نداشــته باشــند.
یکــی از فوایــدی کــه شــهرهای بــدون تعطیلــی
بــه ارمغــان میآورنــد ،رشــد اقتصــادی اســت.
در چنیــن شــهرهایی تمــام  24ســاعت روز
در اختیــار کاربــران اســت و میتواننــد بــازه
زمانــی اقتصــادی خــود را گســترش دهنــد.
بــرای رشــد اقتصــادی در فضــای شــبانه
شــهری ،پــل چترتــون راهکار برندســازی را
پیشــنهاد میکنــد .بــه ایــن مفهــوم کــه
فعالیــت شــبانه شــرکتهای خدماتــی معــروف
و بــزرگ میتوانــد بــرای کمــک بــه زنــده بودن
شــهر و رشــد اقتصــادی خــود راهکاری مناســب
باشــد .ایــن نظریهپــرداز از ایــن راهکار بــه نــام

مکدونالدیســم یــاد کــرده اســت.
در کالنشــهرهایی ماننــد توکیــو بــا جمعیتــی
در حــدود ســه برابــر تهــران ،تدابیــر ویــژه
بــرای جریــان زندگــی شــبانه ،عــاوه بــر رفــع
مشــکالتی چــون ترافیــک ،آلودگــی هــوا و
ازدحــام جمعیــت توانســته ایــن شــهر را بــه
شــهری قابــل زیســت و مناســب بــدل کنــد.
در انتهــا میتــوان بــه ایــن مهــم اشــاره کــرد
کــه شــهر تهــران بــا توجــه بــه پتانســیل
باالیــی کــه دارد ،میتوانــد بــه یکــی از ایــن
شــهرها بــدل شــود .شــهری کــه فعالیتهــای
شــبانه و روابــط اجتماعــی مــردم محــدود
بــه زمــان مشــخصی نیســت و بــه همیــن
دلیــل بســیاری از ترددهــای روزانــه کاســته
میشــود و درنتیجــه آلودگــی و ترافیــک نیــز
بــه میــزان قابــل توجهــی کــم خواهــد شــد و
همچنیــن شــهر تهــران میتوانــد بــا چنیــن
راهکارهایــی زمانهــای تاریــک را از بــزه و
ناامنــی خالــی کنــد و امنیــت را بــه شـبهای
تهــران هدیــه دهــد
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محیط زیست

گ
چطور آلود� هوا
حیات موجودات ب ز
آ�ی را ت�دید یمکند؟

زنگ خطری برای
اقیانوسها!
الهه فخریان

بــا تســریع انتشــار گازهــای گلخانـهای بهویــژه  CO2بــه اتمســفر ،روز بــه روز میــزان حــل شــدن ایــن گاز
در آب اقیانوسهــا افزایــش پیــدا میکنــد و ایــن اتفــاق بهشــدت بــر وضعیــت شــیمیایی آب اقیانوسهــا
اثــر میگــذارد .تریونــا مکگــرث  ، Triona McGrathاقیانوسشناســی اســت کــه در ایــن زمینــه
مطالعــه میکنــد و در یــک ســخنرانی تــد میگویــد چطــور آلودگــی هــوا میتوانــد بــر چرخــه زندگــی در
اقیانوسهــا ،حیــات موجــودات آبــزی و منابــع غذایــی انســان اثــر منفــی بگــذارد و چطــور ایــن رونــد تــا
ســال  2100میــادی تبدیــل بــه یــک فاجعــه محیــط زیســتی میشــود  .
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آیــا تــا امــروز دربــاره ایــن مســئله
فکــر کردیــد کــه اقیانوسهــا
چــه اهمیتــی در زندگــی روزمــره
مــا دارد؟ دوســوم ســطح کــره
زمیــن را اقیانوسهــا پوشــاندهاند.
اقیانوسهــا تامینکننــده نیمــیاز
اکســیژن مــورد نیــاز انســان بــرای
تنفــس هســتند و باعــث تعدیــل آبوهــوای
کــره زمیــن میشــوند .عــاوه بــر ایــن بــرای
مــا دارو ،غــذا و شــغل ایجــاد میکننــد20 .
درصــد از کل پروتئیــن مصرفــی مــردم دنیــا از
اقیانوسهــا تامیــن میشــود .البتــه خیلیهــا
فکــر میکننــد اقیانوسهــا آنقــدر وســیع و
گســترده هســتند کــه فعالیتهــای انســانی
اصــا نمیتوانــد آنهــا را تحــت تاثیــر قــرار
دهــد .امــا مــن امــروز میخواهــم دربــاره یــک
واقعیــت خیلــی جــدی صحبــت کنــم کــه در
حــال تغییــر شــرایط اقیانوسهاســت و آن
هــم اســیدی شــدن آب اقیانوسهاســت کــه
درواقــع قــل دوم دگرگونــی آبوهــوا در کــره
زمیــن محســوب میشــود.
آیــا میدانســتید کــه  25درصــد از دیاکســید
کربــن حاصــل فعالیتهــای انســانی کــه
در اتمســفر منتشــر میشــود ،توســط
اقیانوسهــا جــذب میشــود؟ و ایــن فقــط
یکــی از چندیــن خدمــت بزرگــی اســت کــه
اقیانوسهــا بــه انســان میکننــد ،زیــرا
دیاکســید کربــن یکــی از مهمتریــن گازهــای
گلخان ـهای اســت کــه نقــش بســیار مهم ـیدر
ایجــاد تغییــرات آبوهوایــی دارد .امــا مــا
همچنــان بــه کار خودمــان کــه انتشــار
بیشــتر و بیشــتر دیاکســید کربــن بــه درون
اتمســفر اســت ،ادامــه میدهیــم و درنتیجــه
هــر روز دیاکســید کربــن بیشــتری جــذب
آب اقیانوسهــا میشــود و ایــن همــان
عاملــی اســت کــه باعــث بــروز تغییــرات
شــیمیایی در آب اقیانوسهــا شــده اســت.
هنگامیکــه گاز  CO2در داخــل آب حــل

میشــود ،وارد یکســری فعــل
و انفعــاالت شــیمیایی میشــود و
ایــن از خوششانســی شماســت
کــه مــن امــروز آنقــدر وقــت نــدارم
کــه بخواهــم وارد ایــن جزئیــات
شــیمیایی شــوم .امــا بهطــور
خالصــه ،بــا افزایــش ورود CO2
بــه داخــل آب اقیانوسهــا ،ســطح  PHپاییــن
میآیــد و ایــن بــه معنــای افزایــش اســیدیته
آب اقیانوسهاســت و کل ایــن فراینــد
«اســیدی شــدن اقیانــوس» نــام دارد کــه در
کنــار آن ،یکســری تغییــرات آبوهوایــی
هــم در حــال وقــوع اســت .بیــش از  20ســال
اســت کــه متخصصــان در حــال بررســی رونــد
اســیدی شــدن آب اقیانوسهــا هســتند .ایــن
نمــودار کــه در اینجــا مشــاهده میکنیــد،
یــک بــازه زمانــی مهــم را در هاوایــی
نشــان میدهــد .خــط بــاالی ایــن نمــودار
نشــاندهنده افزایــش مــدام غلظــت  CO2در
جــو زمیــن اســت کــه بهطــور مســتقیم بــه
دلیــل فعالیتهــای انســانی بــه وجــود آمــده
اســت .خــط آبــی کــه در پاییــن میبینیــد،
غلظــت فزاینــده گاز  CO2را نشــان میدهــد
کــه جــذب آبهــای ســطحی اقیانوســی شــده
اســت و همانطــور کــه میبینیــد ،ســرعت
جــذب  CO2بــه داخــل اقیانوسهــا تقریبــا
برابــر بــا ســرعت انتشــار گاز دیاکســید کــردن
در اتمســفر اســت .خــط ســبزی کــه در پاییــن
دیــده میشــود نیــز نشــاندهنده بــروز
تغییــرات شــیمیایی در آب اســت .بــا افزایــش
ورود  CO2بــه داخــل آب اقیانوسهــاPH ،
آب تغییــر یافتــه و پاییــن آمــده اســت کــه
بهطــور کلــی نشــانه اســیدی شــدن آب
اقیانو سهاســت.
خــط پاییــن (ســبز) تغییــر در خاصیــت
شــیمیایی را نشــان میدهــد .بــا افزایــش ورود
دیاکســیدکربن بــه اقیانــوس  PHآب دریــا
کاهــش یافتــه اســت ،کــه اساســا بــه معنــای
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افزایــش خاصیــت اســیدی اقیانــوس اســت.
هماکنــون دانشــمندان ایرلنــدی در موسســه
ماریــد و ان یــو آی گالــوی درحــال بررســی
رونــد اســیدی شــدن اقیانوسهــا هســتند.
ایــن اتفــاق دقیقــا بغــل گــوش مــا در حــال
وقــوع اســت.
حــاال میخواهــم نشــانتان بدهــم کــه چطــور
نمونههــای مــورد نیازتــان را بــرای تجزیــه و
تحلیــل دادههــا بــه دســت آوریــد .اول اینکــه
مــا نمونههــای زیــادی را در میانــه فصــل
زمســتان جمــعآوری کردیــم .همانطــور کــه
حتمــا خودتــان هــم میتوانیــد حــدس بزنیــد،
مــا در آن زمــان در اقیانــوس آتالنتیــک شــمالی
بــا توفانهــای شــدیدی روبــهرو بودیــم.
بنابرایــن ایــن کار اصــا بــه درد آن دســته
از آدمهایــی کــه معمــوال دچــار دریازدگــی
میشــوند ،نمیخــورد! ولــی بههرحــال مــا
بایــد بــا ایــن شــرایط کنــار میآمدیــم ،چــون
در حــال جمــعآوری یکســری اطالعــات
بســیار ارزشــمند بودیــم .مــا بــرای جم ـعآوری
ایــن نمونههــا ابــزار مــورد نظرمــان را از کنــاره
کشــتی بــه پاییــن میفرســتیم .یکســری
سنســور زیــر ایــن دســتگاه نصــب شــده
اســت کــه میتوانــد اطالعــات مختلفــی را
دربــاره آبهــای اطــراف ازجملــه دمــا و میــزان
 O2موجــود در آب و ...بــه سیســتم منتقــل
کنــد .ســپس نمونههایــی از آب اقیانوسهــا
در بطریهــای بــزرگ جمــعآوری میشــود.
مــا بــرای جمــعآوری نمونــه از عمقهــای
پایینتــر مثــا عمــق حــدود چهــار کیلومتــر
شــروع میکنیــم ،یعنــی جایــی کــه درســت
در کنــار فــات قــاره قــرار دارد و ســپس در
فاصلههــای مشــخص از ســطح آب ،نمونههــای
دیگــری برداشــته میشــود.
ســپس ایــن نمونههــا بــه عرشــه کشــتی
منتقــل شــده و مــا میتوانیــم آنهــا را بــرای
بررســی پارامترهــای شــیمیایی مختلــف مورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار دهیــم .امــا چــرا انجــام
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ایــن کارهــا تــا ایــن حــد بــرای مــا مهــم
اســت؟ یــا شــاید بهتــر باشــد اینطــوری
ســوالم را مطــرح کنــم کــه اســیدی شــدن
آب اقیانوسهــا چطــور میتوانــد روی
زندگــی همــه مــا موثــر باشــد؟ خــب،
یکســری حقایــق بســیار نگرانکننــده در
ایــن زمینــه وجــود دارد .اول اینکــه میــزان
اســیدیته آب اقیانوسهــا طــی ســالهای
اخیــر تــا  26درصــد افزایــش پیــدا کــرده
اســت و ایــن نتیجــه مســتقیم فعالیتهــای
انســانی در دوران صنعتــی شــدن اســت .بــر
اســاس پیشبینیهــای انجامشــده ،اگــر
مــا نتوانیــم تــا پایــان قــرن حاضــر ســرعت
تولیــد و انتشــار  CO2را پاییــن بیاوریــم،
میــزان اســیدیته اقیانوسهــا تــا  170درصــد
افزایــش پیــدا میکنــد .و ایــن یعنــی همــه
ایــن تغییــرات در دوران زندگــی بچههــای مــا
رخ خواهــد داد .امــروز نــرخ افزایــش اســیدیته
آب اقیانوسهــا ،بیشــترین ســرعت را طــی 55
میلیــون ســال اخیــر دارد ،بنابرایــن حیــات در
اقیانوسهــا و دریاهــا تاکنــون هرگــز چنیــن
تغییــرات ســریعی را تجربــه نکــرده اســت و
درنتیجــه مــا بههیچوجــه نمیدانیــم کــه
چطــور بایــد بــا ایــن تغییــرات مقابلــه کنیــم.
میلیونهــا ســال پیــش رونــد اســیدی شــدن
آب اقیانوسهــا بــه صــورت طبیعــی رخ
داده اســت کــه رونــد آن بســیار کندتــر از
آن چیــزی بــوده اســت کــه در حــال حاضــر
شــاهدش هســتیم و ایــن دوره همزمــان بــا
انقــراض نســل بســیاری از موجــودات دریایــی
بــود .آیــا ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــا
امــروز بهســرعت بــه ســمت آن حرکــت
میکنیــم؟ بلــه ،ممکــن اســت .مطالعاتــی
کــه تاکنــون انجــام شــده ،نشــان داده اســت
کــه زندگــی بعضــی از گونههــای آبــزی در
وضعیــت خوبــی قــرار دارد ،امــا از طــرف
دیگــر بســیاری از آنهــا نســبت بــه وضــع آب
اقیانوسهــا واکنشهــای منفــی شــدیدی

نشــان دادهانــد .یکــی از نگرانیهــای بزرگــی
کــه مــا در ایــن زمینــه داریــم ،ایــن اســت کــه
بــا افزایــش رونــد اســیدی شــدن آب ،غلظــت
یونهــای کربنــات در آب اقیانوسهــا
کاهــش پیــدا کنــد .ایــن یونهــا بلوکهــای
ســازنده مــورد نیــاز بــرای ســاخته شــدن
الک بســیاری از موجــودات دریایــی ازجملــه
خرچنگهــا ،انــواع و اقســام صدفهــا
و ...هســتند .یکــی دیگــر از گونههــای در
حــال خطــر مرجانهــا هســتند .مرجانهــا
بــرای اینکــه بتواننــد ســاختار صخرههــای
مرجانــی را بــه وجــود بیاورنــد ،بــه یونهــای
کربنــات نیــاز دارنــد .بــه مــرور زمــان و بــا
افزایــش اســیدیته آب در اقیانوسهــا ،غلظــت
یــون کربنــات پاییــن میآیــد و درنتیجــه کار
مرجانهــا را بــرای ســاختن پوستهشــان
دشــوار میکنــد .نوعــی پروانــه دریایــی بــه
نــام تروپــاد نیز وجــود دارد کــه یکــی از منابع
غذایــی مهــم بــرای بســیاری از گونههــای
آبــزی از ماهــی ســالمون گرفتــه تــا نهنــگ،
محســوب میشــود .در یــک مطالعــه علمــی
پوســته صدفــی تروپــا در آبــی کــه اســیدیته
آن مشــابه مقــداری بــود کــه مــا در قــرن
حاضــر از آب اقیانــوس انتظــار داریــم ،قــرار
داده شــد و پــس از تنهــا  45روز از مانــدن
ایــن پوســته در ایــن  ،PHپوســته کامــا
در آب حــل شــد .بنابرایــن فراینــد اســیدی
شــدن آب اقیانوسهــا میتوانــد بهطــور
مســتقیم روی زنجیــره غذایــی موجــودات
آبــزی و در یــک کالم روی بشــقاب غذایــی
کــه بــرای شــام جلــوی روی مــا قــرار دارد،
اثــر بگــذارد .در ایــن جمــع کســی هســت کــه
صــدف دوســت داشــته باشــد؟ ماهی ســالمون
یــا ماهیهــای دیگــر چطــور؟ آیــا میدانیــد
بــا ایــن رونــد منابــع غذایــی دلخــواه شــما
دســتخوش تغییــر خواهنــد شــد؟
آیــا میدانســتید کــه در آبهــای ایرلنــد
یــک گونــه مهــم بــه نــام مرجــان آبهــای

ســرد وجــود دارد؟ در جایــی کــه فقــط
ی از ســواحل فــات قــاره دور اســت؟
کمــ 
ایــن مرجانهــا از یــک تنــوع زیســتی بســیار
غنــی کــه شــامل گــروه وســیعی از آبزیــان
اســت ،پشــتیبانی میکنــد و بــر اســاس
پیشبینیهــای انجامشــده  70درصــد از
مرجانهــای شناساییشــده در محاصــره آب
قــرار خواهــد گرفــت کــه ســاختار مرجانــی
آنهــا را در خــود حــل میکنــد .آخریــن
مثالــی کــه میخواهــم در ایــن زمینــه بزنــم،
مرجانهــای گرمســیری هســتند کــه در آبــی
بــا  PHمــورد انتظــار بــرای ســال  2100قــرار
داده شــدند و مشــاهده شــد کــه طــی مــدت
زمانــی حــدود شــش مــاه ،ســاختار مرجانــی
آنهــا بهطــور کامــل در آن آب حــل شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه صخرههــای مرجانــی
حامــیبیــش از  25درصــد حیــات دریایــی
هســتند .پــس میبینیــد کــه اســیدی شــدن
اقیانوسهــا یــک تهدیــد جهانــی اســت.
مــن یــک پســر هشــت ماهــه دارم و اگــر مــا از
امــروز ســرعت اســیدی شــدن آب اقیانوسهــا
را کاهــش ندهیــم ،تصــور وضعیــت اقیانوسهــا
در زمانــی کــه پســرم بــه ســن بزرگســالی
رســیده ،برایــم وحشــتناک اســت .مــا در
حــال حاضــر بســیار بیشــتر از آنچــه بایــد گاز
 CO2تولیــد میکنیــم و میتوانیــم تولیــد
آن را کاهــش دهیــم .مــا میتوانیــم از وقــوع
بدتریــن ســناریوی ممکــن پیشگیــری کنیــم
و تنهــا راهــش کاهــش انتشــار گاز  CO2بــه
داخــل اتمســفر اســت .و ایــن هــم بــرای مــن
و شــما و هــم بــرای صنایــع مختلــف و همــه
دولتهــا اهمیــت دارد .همــه مــا بایــد بــا
همدیگــر همــکاری کنیــم تــا بتوانیــم ســرعت
گــرم شــدن کــره زمیــن و اســیدی شــدن
اقیانوسهــا را کاهــش دهیــم و بــه حفــظ
و نگــهداری اقیانوسهــا کمــک کنیــم تــا
بتوانیــم یــک ســیاره ســالم بــرای خودمــان و
نســلهای بعــدی داشــته باشــیم
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قصهها و آدمها

گورییل که صنعت ن
سی� را تاکن داد

کینگ کونگ چگونه
آفریده شد؟
محمد سرابی
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هیوالهــای خیالــی دشــمن انســانها کــه
اندازههــای غولآســا دارنــد ،معمــوال از نــوع
خزندههــا هســتند؛ شــاید بــه دلیــل تــرس
ذاتــی آدمهــا از ایــن موجــودات پولــکدار،
شــاید بــه دلیــل افســانههایی کــه دربــاره
اژدهــا در فرهنگهــای گوناگــون وجــود دارد
و شــاید بــه ایــن دلیــل کــه هیــوال بایــد در
آخــر داســتان کشــته شــود و از بیــن بــردن
موجــودی کــه از گونــه خــود انســانها
نباشــد ،ســادهتر اســت و هــمدردی کمتــری
را تحریــک میکنــد .بــرای همیــن هــم فیل ـ م
«کینــگ کونــگ» بــه جــز جنبــه هیجانانگیــز
و تخیلــی خــود ،دارای یــک بعــد احساســی
هــم هســت کــه نشــانه دلســوزی تماشــاگران
بــرای غــول درون فیلــم اســت.
شــخصیت کینــگ کونــگ را نویســنده و
فیلمســاز آمریکایــی ،مریــان ســی کوپــر،
ســاخت و در  1933بــه همــراه ارنســت بــی
اســچودزاک فیلــم ســینمایی آن را تولیــد
کــرد .در فیلــم نــام هیــوال کونــگ اســت و
در جزیــره اســکلت در اقیانــوس هنــد ســاکن
اســت .بومیــان جزیــره لقــب پادشــاه را بــه
او دادهانــد .کونــگ در آن جزیــره همــراه بــا
دایناســورهایی ماننــد پتروســور پرنــده و
پلسیوســور کــه ســاکن دریاســت ،زندگــی
میکنــد .امــا یــک گــروه از انســانهای
متمــدن او را بــه نیویــورک میآورنــد تــا
بهعنــوان هشــتمین نمونــه از عجایــب
هفتگانــه بــه مــردم نشــان دهنــد و از ایــن
راه پولــی بــه جیــب بزننــد.
وقتــی کوپــر شــش ســاله بــود ،کتابــی از
عمویــش هدیــه گرفــت بــه نــام «اکتشــاف
و ماجراجویــی در آفریقــای اســتوایی» .ایــن
کتــاب کــه بیــش از  30ســال پیــش از آن و در
نیمــه قــرن  19نوشــته شــده بــود ،ماجراهــای
پلدوچایلــو و برخوردهــای او بــا بومیــان و
حیــات وحــش آفریقــا را نشــان مــیداد .در
ایــن کتــاب دربــاره گوریــل خیلــی بزرگــی
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صحبــت شــده بــود کــه بومیــان دربــاره او
بــه چایلــو گفتــه بودنــد «نیمــی انســان و
نیمــی جانــور» اســت .ایــن داســتانها اولیــن
جرقههــای خیالپــردازی را در ذهــن کوپــر
روشــن کــرد.
او در بزرگســالی وارد صنعــت ســینمای
آمریــکا شــد و زمانــی کــه بــرای ســاخت
فیلــم «پنــج پــر» دربــاره نظامیــان اروپایــی
در آفریقــا بــه ایــن قــاره ســفر کــرده بــود،
متوجــه حــرکات و رفتــار «بابون»هــا شــد.
بابونهــا انواعــی از میمــون ســبکوزن
هســتند کــه بــه صــورت گروهــی زندگــی
میکننــد .دیــدن ایــن حیوانــات ایــده دوران
کودکــی او را دوبــاره زنــده کــرد .البتــه او در
ابتــدا میخواســت صحنــهای از جنــگ یــک
گوریــل بــا یــک «اژدهــای کومــودو» کــه
بزرگتریــن سوســمار مهاجــم بــود ،بســازد.
ایــن حیــوان در اندونــزی زندگــی میکنــد و
در آن زمــان تــازه مــورد توجــه قــرار گرفتــه
بــود.
کوپــر در بازگشــت بــه آمریــکا طــرح ســاختن
فیلمــی دربــاره گوریــل بــزرگ ترســناکی را
بــه کمپانــی آر.کــی.او ارائــه کــرد .او از همــان
ابتــدا صحنــه معــروف جنــگ کینــگ کونــگ
بــا هواپیماهــا در بــاالی بلندتریــن ســاختمان
شــهر را بهعنــوان نقطــه اوج داســتان طراحــی
کــرده بــود کــه بعدهــا مهمتریــن نشــانه
فیلــم شــد .تــا آن زمــان فیلمــی کــه دربــاره
گوریلهــای غولپیکــر باشــد ،ســاخته نشــده
بــود و کوپــر دو ویژگــی را بــرای ایــن حیــوان
در نظــر داشــت .یکــی اینکــه بههیچوجــه
شــبیه دایناســور نباشــد و دیگــر اینکــه
موجــودی شــبیه انســان امــا علیــه تمــدن بــه
نظــر برســد .در آن زمــان فیلمهایــی ماننــد
«دنیــای گمشــده» ( )1925کــه دایناســورها
را بــا تکنیــک اســتاپ موشــن نشــان م ـیداد،
طرفــداران زیــادی داشــت.
ویلیــس اچ اوبرایــن کــه متخصــص ســاخت

هیوالهــا در ســینما بــود ،چنــد طــرح بــرای
ایــن گوریــل ســاخت کــه همــه آنها ترســناک
بودنــد ،امــا بــا نظــر کوپــر آنهــا را تغییــر
داد تــا ویژگــی انســانمانند او بیشــتر شــود.
طراحــی کینــگ کونــگ مــدت زیــادی طــول
کشــید و کوپــر از هیچکــدام از صفتهایــی
کــه میخواســت در عروســک دیــده شــود،
کوتــاه نمیآمــد .بخــش دوم اصرارهــای
کوپــر روی نــام کینــگ کونــگ بــود .از یــک
طــرف کینــگ بــه معنــی پادشــاه اســت و
بایــد توجیهــی در فیلــم داشــته باشــد و از
ســوی دیگــر نــام فیلــم هــم بایــد موضــوع آن
را روشــن و تماشــاگران را بــه ســینما جــذب
میکــرد .کوپــر آنقــدر تاکیــد داشــت از
همیــن اســم اســتفاده شــود کــه شــایع شــده
بــود عالقــه خاصــی بــه حــرف « »Kدارد.
شــاید ریشــه تــرس از گوریلهــا بــه
ناشــناخته بــودن آنهــا در اروپــا برگــردد ،زیرا
گوریلهــا در دوران اســتعمار کشــف شــدند.
اروپاییــان کــه از دیــدن ایــن موجــودات
تنومنــد در جنگلهــای آفریقــا حیــرتزده
میشــدند ،در بازگشــت داســتانهایی را کــه
از بومیــان آفریقــا شــنیده بودنــد ،بــا آب و تاب
بیشــتری تعریــف میکردنــد و بــر خطرنــاک
بــودن ایــن حیــوان میافزودنــد .تــا قــرن 19
کــه گوریــل از دیــدگاه جانورشناســی کامــا
شــناخته و ثبــت شــد ،تصــورات غیرعــادی
دربــاره آن همچنــان ادامــه داشــت.
انــدازه کینــگ کونــگ در فیلــم  1933دائمــا
تغییــر میکنــد .تقریبــا در هــر محیــط از
جزیــره تــا شــهر ،عروســکهای مختلفــی
اســتفاده میشــوند .کوپــر قــد او را  12تــا
 15متــر در نظــر گرفتــه بــود ،امــا عروســکی
کــه بــرای نقــش او در جزیــره اســکلت
اســتفاده شــد 5 ،متــر و در شــهر نیویــورک
 7متــر بــود .عروســک مخصــوص جنــگل او
در ســکانس بــاالی ســاختمان امپایــر اســتیت
کوچــک بــه نظــر میآمــد ،بــه همیــن دلیــل

در نماهــای گوناگــون طــول قــد او تغییــر
میکــرد .بیشــترین تغییــر زمانــی بــود کــه
نماهــای بســته از پنجــه او گرفتــه میشــد.
ایــن دســت گوریــل کــه بازیگــر زن را بــا آن
میگرفــت و بلنــد میکــرد ،خیلــی بــزرگ
ســاخته شــده بــود و اگــر قــرار بــود تناســب
آن بــا بقیــه انــدام کینــگ کونــگ رعایــت
شــود ،قــد او تــا  21متــر هــم افزایــش پیــدا
میکــرد .در تبلیغــات رســمی کــه کمپانــی
آر.کــی.او بــرای فیلــم کــرده بــود ،قــد کینــگ
کونــگ را  15متــر نشــان داده بــود.
فیلــم کینــگ کونــگ بــه موفقیــت زیــادی
دســت پیــدا کــرد و در همــان ســال
اســچودزاک بهســرعت فیلــم دیگــری
دربــاره یــک گوریــل بــزرگ در جنگــی دور از
دســترس ســاخت کــه نــام آن پســر کونــگ
بــود و دنبالــهای بــر فیلــم اول بــه شــمار
میآمــد .امــا ایــن فیلــم چنــدان شــهرتی
کســب نکــرد و کینــگ کونــگ همچنــان
تنهــا اثــر ساختهشــده دربــاره ایــن موجــود
باقــی مانــد .دنبال ـ ه دیگــری هــم بــرای ایــن
فیلــم ســاخته نشــد.
در ســالهای  1960کمپانــی توهــو ژاپــن
امتیــاز کینــگ کونــگ را بــرای دو فیلــم
«کینــگ کونــگ علیــه گودزیــا» ( )1962و
«فــرار کینــگ کونــگ» ( )1967خریــد کــه
هــر دوی آنهــا بــه کارگردانــی ایشــیرو هونــدا
ســاخته شــدند.
در  1976اولیــن بازســازی فیلــم اصلــی
ســاخته شــد کــه بــر اســاس فیلمنامــه
بازنویسیشــده آن شــکل گرفتــه بــود.
کارگــردان ایــن فیلــم جــان گیلرمــن بــود
کــه  10ســال بعــد از آن فیلــم «کینــگ
کونــگ زنــده اســت» را ســاخت .داســتانها
اینطــور ادامــه پیــدا میکنــد کــه کینــگ
کونــگ پــس از ســقوط از آســمانخراش
زنــده مانــده و  10ســال در یــک آزمایشــگاه
بیهــوش بــوده اســت .دانشــمندان قلــب او را
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بــا یــک قلــب مصنوعــی عــوض میکننــد و
بــرای تامیــن خــون مــورد نیــاز جراحــی یــک
گوریــل مــاده بــزرگ از همــان جنــس را بــه
دام میاندازنــد ،ولــی آن دو جفــت میشــوند
و بعــد از جراحــی بــا هــم فــرار میکننــد.
بعــد از درگیریهــای فــراوان کینــگ کونــگ
کشــته میشــود و مــاده گوریــل و فرزنــد
کینــگ کونــگ بــه جنــگل برمیگردنــد .ایــن
فیلــم بهشــدت شکســت خــورد و شــاید بــه
ل بعــد از آن
همیــن دلیــل بــود کــه تــا ســا 
هیــچ فیلــم دیگــری کــه مســتقیما دربــاره
کینــگ کونــگ باشــد ،ســاخته نشــد .اگرچــه
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در بعضــی از فیلمهــای حاشــیهای دیگــر
شــخصیت او بهعنــوان حریــف هیــوالی
اصلــی وارد شــده بــود.
کتــاب داســتانی کینــگ کونــگ نــه پــس
از فیلــم ،بلکــه کمــی زودتــر از اکــران آن
در ســال  1933بــه بــازار آمــد ،زیــرا تصــور
میشــد کــه میتوانــد بــه بازاریابــی آن
کمــک کنــد .بــا موفقیــت فیلــم آثار نوشــتاری
زیــادی بــر اســاس آن تولیــد شــد و همزمــان
بحثهایــی دربــاره امتیــاز آن بــه وجــود
آمــد .کینــگ کونــگ بهســرعت وارد کمیــک
اســتریپها و داســتانهای عامهپســند شــد.

تــا ســال  2005کــه هالیــوود تصمیــم گرفــت
ایــن فیلــم را بــرای بــار ســوم بســازد ،کینــگ
کونــگ در آثــار مختلفــی ماننــد پویانماییهــا
حضــور داشــت .پیتــر جکســون کــه ســابقه
ســاخت چندیــن فیلــم ازجملــه ســهگانه
موفــق «اربــاب حلقههــا» را داشــت،
کارگردانــی آن را بــر اســاس یــک عالقــه
شــخصی انجــام داد .او بــه دلیــل عالقــهای
کــه بــه نســخه  1933ایــن فیلــم داشــت،
برنامهریــزی طوالنــیای بــرای ســاخت
ســومین اثــر انجــام داد ،امــا تغییــرات مــورد
نظــر خــودش را هــم در فیلــم وارد کــرد .یکــی
از تغییــرات واضــح ایــن اســت کــه کینــگ
کونگهــای قبلــی موجوداتــی بیــن میمــون
و انســان بودنــد ،امــا کینــگ کونــگ پیتــر
جکســون بهســادگی از روی یــک گوریــل
پشــت نقــرهای یعنــی شــناختهترین نــژاد
گوریــل آفریقایــی ســاخته شــده بود و درســت
بــه همــان شــکل شــکم بــزرگ و دســت و
پــای خمیــده داشــت .کینــگ کونــگ در هــر
دو قســمت جزیــره اســکلت و نیویــورک 7/5
متــر قــد دارد و ایــن انــدازه تغییــر نمیکنــد.
او ایــن موجــود را بــا بیــش از  100ســال ســن
تصــور کــرده بــود کــه بیشــتر ایــن مــدت را
در جنــگ بــا دایناســورهای جزیــره اســکلت
گذرانــده و آخریــن موجــود از نــژاد خــودش
اســت.
ایــن فیلــم بــا توجــه بــه اینکــه از بهتریــن
جلوههــای رایانــهای و همینطــور بازیگــران
پولســاز اســتفاده کــرده بــود ،موفــق بــود
و اعتبــار کارگــردان هــم بــه اســتقبال از
بازآفرینــی دو فیلــم قبلــی کمــک کــرد.
یکــی از دالیلــی کــه کینــگ کونــگ را
نمیتــوان بــه مجموعــه فیلمهــای دنبالــهدار
تبدیــل کــرد ،ایــن اســت کــه ایــن گوریــل
بــزرگ بایــد در انتهــای داســتان در میــان
شــهر انســانها کشــته شــود.
در ســال  2017فیلــم «کونــگ :جزیــره

اســکلت» اکــران شــد .داســتان ایــن فیلــم
در ســال  1973و زمانــی اتفــاق میافتــد
کــه ماهوارههــای مخابراتــی بــه مــدار زمیــن
پرتــاب شــد ه و در حــال نقشــهبرداری از
ســطح زمیــن هســتند .در بیــن عکسهــا
جزیــرهای محصــور در ابرهــای توفانــی
دیــده میشــود و گروهــی بــرای کشــف و
نقشــهبرداری از معــادن احتمالــی آن اعــزام
میشــوند کــه یــک واحــد نظامــی بــا بالگــرد
و ســاحهای ســنگین آنهــا را همراهــی
میکنــد .وقتــی بالگردهــا وارد جزیــره
میشــوند ،بــه گوریلــی برخــورد میکننــد
کــه بلندتریــن نمونــه ساختهشــده از کینــگ
کونــگ بــا بیــش از  30متــر قــد اســت.
موجــودات بزرگــی کــه بعضــی از آنهــا شــبیه
دایناســورها هســتند ،بومیهــای بــیآزار و
یــک خلبــان کــه از جنــگ جهانــی دوم تــا بــه
حــال در ایــن جزیــره باقــی مانــده ،در کنــار
دانشــمندان و نظامیــان داســتان را پیــش
میبرنــد .در فیلــم «کونــگ :جزیــره اســکلت»
گوریــل بــزرگ از جزیــره خــارج نمیشــود و
کشــمکش او بــا انســانها در همیــن منطقــه
رخ میدهــد .بــا توجــه بــه پایــان فیلــم
احتمــال ســاخته شــدن دنبالههایــی بــر
ایــن اثــر زیــاد اســت.
کینــگ کونــگ را میتــوان مثالــی از برخــورد
انســان بــا طبیعــت تصــور کــرد .تمــدن و
فناوریهایــی کــه بــه دســت بشــر مــدرن
ســاخته شــده اســت ،بــه جنــگل بکــر هجــوم
میبرنــد و موجــودی را کــه بــه ذات خــود
شــرور نیســت ،میرباینــد ،امــا ایــن موجــود
در شــهر آنهــا وحشــتزده میشــود و
دســت بــه خشــونت میزنــد تــا از خــود
دفــاع کنــد .در آخــر انســانها پیــروز جنــگ
هســتند ،امــا میداننــد کــه قســمتی غیرقابــل
جبــران از طبیعــت را بــدون اینکــه از آن
اســتفاده مفیــدی کــرده باشــند ،از میــان
بردهاند
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چرا انرژی خورشیدی؟

اولین بار انرژی خورشیدی هفت قرن قبل از میالد مسیح مورد
استفاده قرار گرفت و پس از آن رومیهای باستان شروع به استفاده
از این منبع برای تامین نور و گرمایش در داخل ساختمانها و
بناهای خود کردند .در حال حاضر انرژی خورشیدی یکی از منابع
مهم تامین انرژی پاک و عاری از اثرات مخرب زیستمحیطی
محسوب میشود ،اما آیا استفاده از آن توجیه اقتصادی نیز دارد؟

 173000تراوات انرژی بهطور
مداوم از خورشید به کره زمین
میرسد که 10هزار برابر بیش از
انرژی مورد نیاز در جهان است.

کره زمین به ازای هر متر مربع 1366
وات انرژی تابشی خورشید را به
صورت مستقیم دریافت میکند.

تا سال  2020کل ظرفیت
انرژی خورشیدی نسبت به
سال  2010رشدی به اندازه
 3000درصد خواهد داشت!

شرکتهای بلوچیپ (بر اساس تعریف بازار
بورس نیویورک بلوچیپ به انواعی از سهام
ابرشرکتها گفته میشود که از نظر کیفیت،
اطمینان ،قابلیت و توانایی سودآوری دارای
شهرت هستند) نهتنها توانستهاند هزاران شغل
جدید مرتبط با انرژی خورشیدی ایجاد کنند،
بلکه توانستهاند با تولید برق پاک تا 890
هزار متریک تن تولید  CO2را کاهش دهند.

پایداری
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فراوانی

خورشید میتواند در یک ساعت تابش،
مقدار انرژیای بیشتر از همه فعالیتهای
انسانی در یک سال تولید کند.

رشد اقتصادی

بر اساس مصوبه کنگره آمریکا کسانی
که در فعالیتهای تجاری از انرژی
خورشیدی استفاده میکنند ،از 10
درصد اعتبار مالیاتی بهرهمند میشود.

نشانههای استرس

درد قفسه سینه .هرگز از این مورد غافل نشوید .این درد ممکن است ناشی از بیماریهای قلبی و
عروقی باشد ،اما استرس میتواند با فاکتورهای تهدیدکنندهای مانند فشارخون باال ارتباط داشته باشد
که ریسک ابتال به بیماری قلبی را باال میبرد.

سردرد
مانند سردردهای
تنشی و میگرن

خلق و خو
مانند تحریکپذیری
و خشم

معده
سوءهاضمه یا سایر
اختالالت گوارشی
 71درصد از افراد بزرگسال
پول را مهمترین عامل استرسزا
در زندگیشان میدانند.

گرفتگیهای عضالنی و درد
مثال در شانه ،گردن و پشت
پوست
استرس باعث تغییرات مختلفی
در وضعیت هورمونی شما میشود
که ساخته شدن چربی را زیر
پوست افزایش میدهد که منجر
به بروز یا تشدید آکنه میشود.

بیقراری

درصد از افراد بزرگسال میگویند که طی پنج
سال اخیر استرسشان افزایش پیدا کرده است.
 59درصد از نوجوانان
میگویند مدیریت
زمان و برقراری تعادل
میان همه فعالیتهایی
که باید در طول
روز انجام دهند،
یکی از بزرگترین
عوامل ایجاد استرس
در آنهاست.

درد

استرس در نسل بعد

مانند تکان دادن پشت سر هم پاها
سایر راههایی که استرس میتواند
زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد

انجمن روانشناسی آمریکا در
گزارشی در سال  2013اعالم کرد
که میزان استرس در نوجوانان در
مقایسه با بزرگساالن بیش از سطوح
نرمال است .از هر سه نوجوان یک
نفر احساس سردرگمی کرده و
میگویند که به دلیل استرس بیش
از حد دچار افسردگی شدهاند.
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از ی ن
گ�ی کنید
ا� یب�ری کشنده پیش ی

 9توصیه برای کاهش وزن موفقیتآمیز
رونا محمودی

بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی شیوع چاقی در جهان بهسرعت در حال افزایش است،
بهطوریکه آمار مبتالیان به این بیماری فقط در ایاالت متحده آمریکا در یک دوره  15ساله،
چهار برابر شده و تخمین زده شده است که هر سال در دنیا  2.6میلیون نفر جان خود را به
دلیل این بیماری و عوارض ناشی از آن از دست میدهند .اما آیا این بیماری روش جلوگیری
ندارد؟ اصال چطور میشود بدن را در برابر تجمع چربی واکسینه کرد؟ آیا راهی جز رژیمهای
سخت و طوالنی و طاقت فرسا برای جلوگیری از چاق شدن و حفظ تناسب اندام وجود دارد؟

صبحانه را حذف نکنید

تقریبا  10درصد از مردم صبحانه را از رژیم غذایی
روزانهشان حذف میکنند ،درحالیکه صبحانه
مهمترین وعده غذایی در طول روز است .شما در
این وعده به غذاهایی احتیاج دارید که انرژیتان را
افزایش دهند ،مثال قهوه سیاه ،نان سبوسدار ،ماست
یا بادام و عسل نیز در این وعده توصیه میشود.

به بدنتان آبرسانی کنید

حداقل هشت لیوان آب در روز بنوشید .در طول روز به
مقدار کافی آب و مایعات غیرشیرین مصرف کنید .اگر
آب معمولی دوست ندارید ،میتوانید قهوه ،آبمیوههای
طبیعی رقیق یا دمنوشها را امتحان کنید.

آشپزخانهتان را متیز کرده و هوشمندانه
خرید کنید

یک فرد  70کیلویی موقع خرید کردن به ازای
هر ساعت حدود  200کالری انرژی میسوزاند .به
خودتان برای خوردن اسنکها و خوراکیهای مورد
عالقهتان محرومیت ندهید ،اما به جای اینکه هر بار
به خرید میروید این خوراکیها را بخرید ،هر چند
وقت یک بار خودتان را مهمان غذاهایی کنید که
دوستشان دارید و اصل مهم تعادل را فراموش نکنید.
همچنین آشپزخانهتان را پر از خوراکیهای مغذی
کمکالری کنید.

پیگیر باشید ،عجله نکنید و سعی نکنید
فورا نتیجه بگیرید

شما شکست نمیخورید ،مگر اینکه خودتان
دست از تالش کردن بردارید .اگر احساس خستگی
میکنید ،رژیم غذاییتان را مرور کنید تا ببینید
که مبادا دچار کمخوری بیش از حد شده باشید.
حواستان باشد در تله پرخوری نیفتید و از ترازو هم
در طول هفته انتظارات غیرواقعبینانه نداشته باشید.

بیشرتبخوابید

با تنظیم زمان خواب خود ،وضعیت استراحتتان را
در طول روز بهبود ببخشید .هر شب سر ساعت
معین به رختخواب بروید و در زمان معین هم از
تختخواب خارج شوید و سعی کنید حداقل هفت
تا هشت ساعت در روز بخوابید.

فواید نور خورشید

تنها  30دقیقه قرار گرفتن در معرض نور خورشید
باعث میشود مقدار مورد نیاز ویتامین دی در بدن
ساخته شود .عینک آفتابی بزرگتان را صبحها
از روی صورتتان بردارید و اجازه دهید که نور به
صورتتان بتابد .مطالعات نشان میدهد .نور آفتاب
باعث افزایش تولید ترکیبات ضد استرس در بدن
میشود و ترشح سروتونین را که شادیبخش است،
تحریک میکند
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به رساغ شیشههای ادویه ب�وید

پادشاه فصلها ،پاییز
حنانه علیپناه

به محض اینکه فصل پاییز از راه میرسد ،سرفهها و
عطسههای شما هم شروع میشود؟ مدام سرماخورده
هستید و بینیتان گرفته است؟ از اینکه یک فصل تمام
با صدای گرفته و خشدار حرف بزنید و از شدت سرفه
شبها خواب راحت نداشته باشید ،خسته شدهاید؟
دلتان نمیخواهد مدام داروهای شیمیایی بخورید
یا نمیدانید چطور باید سیستم ایمنیتان را تقویت
کنید ،تا ویروسها اینقدر سریع راه سلولهایتان را
پیدا کنند؟ بهتر است اینبار به جای داروخانه سری به
عطاری یا کابینت ادویهجاتتان بزنید تا درمان بیماری را
آنجا پیدا کنید .طب جدید تاثیر برخی از داروها را روی
سرماخوردگی تایید کرده و قرنها تجربه طب سنتی
میتواند تکمیلکننده رژیم شما در فصل پاییز باشد .در
ادامه با تعدادی از این روشهای طبیعی آشنا میشوید.
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آسرتاگالوس

شــاید تــا بــه حــال اســم آســتراگالوس یــا
اســطراغالیس بــه گوشــتان نخــورده باشــد،
ولــی حتمــا بــا گیــاه گــون کــه از آن کتیــرا
میگیرنــد ،آشــنا هســتید .ایــن گیــاه یــا
همــان اســتراگالوس عــاو ه بــر اســتفادههای
آرایشــی و پوســتی ،یکــی از قویتریــن
حامیــان سیســتم ایمنــی بــدن اســت و حتــی
میتوانــد از ســلولهای بــدن در برابــر
تشــکیل تومورهــای ســرطانی نیــز محافظــت
کنــد.

اکیناسه

برخــاف خیلــی از گیاهــان دارویــی کــه
اســتفاده گســتردهای در طــب ســنتی چینــی
و هنــدی و ...دارد ،اکیناســه را اروپاییهــا و
آمریکاییهــا خیلــی خــوب میشناســند و
در ایــن ســالها انــواع و اقســام مکملهــای
تقویتــی حــاوی اکیناســه را وارد بــازار
کردهانــد .ایــن گیــاه دارویــی در ایــران بــه
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اســم ســرخاگل شــناخته میشــود و دمکــرده
یــا جوشــانده آن جــزو بهتریــن درمانهــای
طبیعــی بــرای ســرماخوردگی اســت،
بهخصــوص اگــر ســرماخوردگی شــما همــراه
بــا گلــودرد و ســرفه باشــد .در ضمن اکیناســه
ضــددرد قــوی هــم هســت و در روزهایــی کــه
ســردرد ناشــی از آلودگــی هــوا امانتــان را
میبــرد ،توصیــه میشــود .البتــه ایــن نکتــه
را فرامــوش نکنیــد کــه مصــرف ایــن گیــاه در
دوره بــارداری و شــیردهی توصیــه نمیشــود.

روغن اورگانو

اگــر اهــل آشــپزی باشــید ،اورگانــو یــا پونــه
کوهــی را کــه بهعنــوان ادویــه در دســتور
بســیاری از غذاهــا از آن اســم بــرده شــده،
میشناســید .امــا خــواص ایــن گیــاه تنهــا
محــدود بــه عطــر و طعــم بینظیــرش در
غــذا نمیشــود و بهعنــوان یــک ضدویــروس
قــوی هــم در طــب گیاهــی کاربــرد فراوانــی
دارد .روغــن اورگانــو در درمــان مشــکالت
تنفســی ،ســرفه و گرفتگــی صــدای ناشــی از
ســرماخوردگی موثــر اســت و میتوانیــد بــا
خیــال راحــت یــک فصــل را بــا آن بگذرانیــد!

زنجبیل

زنجبیــل در چیــن یکــی از محبوبتریــن
داروهــای ضدســرماخوردگی اســت کــه
معمــوال همــراه بــا پرتقــال ســرو میشــود
و خیلــی زود شــما را از شــر ویروسهــای

ناخوانــده خــاص میکنــد .بــرای درســت
کــردن ایــن داروی خانگــی کافــی اســت یــک
فنجــان آب را جــوش بیاوریــد ،ریشــههای
لهشــده زنجبیــل را داخــل آن بریزیــد و
بگذاریــد  20دقیقــه بجوشــد .ســپس یــک
عــدد پرتقــال را پوســت گرفتــه و خــرد کنیــد
و داخــل آب بریزیــد و اجــازه دهیــد  10دقیقه
دیگــر ایــن مخلــوط روی گاز بمانــد .داروی
شــما بــه همیــن راحتــی آمــاده اســت! آن را
بــا یــک قاشــق عســل میــل کنیــد.

زردچوبه

برونشــیت از شــایعترین بیماریهــای فصــل
ســرما بهخصــوص در کــودکان اســت کــه

بــا گرفتگــی مجــاری تنفســی و ســرفههای
شــدید همــراه میشــود .متخصصــان
گیاهدرمانــی بــرای درمــان برونشــیت
زردچوبــه را پیشــنهاد میدهنــد کــه باعــث
کــم شــدن میــزان خلــط در مجــاری تنفســی
میشــود و از شــدت ســرفه میکاهــد .البتــه
در کنــار آن میتوانیــد از عســل یــا مخلــوط
آب گــرم و عســل نیــز قبــل از خواب اســتفاده
کنیــد تــا راحتتــر بخوابیــد.

مخلوط ادویههای هندی

اگــر میخواهیــد بدانیــد کــه هندیهــا
چطــور بــا گنجینــه کمنظیــر ادویههــا و
داروهــای گیاهیشــان ســرماخوردگی را
فــراری میدهنــد ،کافــی اســت یــک قاشــق
چایخــوری دارچیــن ،فلفــل ســیاه ،زنجبیــل
و پــودر هــل را بــا چهــار قاشــق چایخــوری
شــکر بکوبیــد و مخلــوط کنیــد تــا کامــا
پــودر شــود .ســپس نصــف قاشــق از ایــن
ترکیــب قــوی را در طــول پاییــز و زمســتان
همــراه بــا شــام یــا ناهــار مصــرف کنیــد
تــا ویروسهــای ســرماخوردگی مهمــان
ســلولهایتان نشــوند
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در خرداد افتادن و در ش�ریور بلند شدن
طنز

نخبگانشهریوری
مهدی استاد احمد

روزگاری بــود کــه عبــارت قبولــی شــهریور  بــرای نخبــگان عــار بــود .نخبــگان بــه
قبولــی خــرداد افتخــار میکردنــد .امــا کمکــم روزگار عــوض شــد .درسخــوان
بــودن دیگــر نهتنهــا بــرای نخبــگان یــک ویژگــی مثبــت نیســت ،بلکــه نکتـهای
منفــی حســاب میشــود .درسخــوان بــودن اکنــون بــرای نخبــگان مایـ ه دردســر
اســت .ایــن روزهــا درسنخــوان بــودن و کمســواد بــودن یــک امتیــاز مثبــت
محســوب میشــود .در ادامــه مطلــب دالیــل ایــن ادعــا را خدمتتــان ارائــه
خواهــم کــرد .البتــه ارائــه کــه چــه عــرض کنــم .خواهــم نوشــت.
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محکم باش

بیتردیــد یکــی از دالیــل اینکــه بــرای
نخبــگان امــروز قبولــی شــهریور یــک مزیــت
بهشــمار مــیرود ،ایــن اســت کــه افــراد
قبولــی خــرداد بــه نوعــی بچــه مثبــت و
سوســول حســاب میشــوند .بیگمــان یکــی
از آرزوهــا وهدفهــای نخبــگان مدیــر شــدن
اســت .مدیــران اگــر بچــ ه مثبــت باشــند،
بــه هیــچ جــا نخواهنــد رســید .اصــا وقتــی
کســی بچــهمثبــت باشــد ،بــرای مدیریــت از
وی دعــوت نخواهــد شــد و اگــر هــم بشــود
و مدیــر شــود ،دولــت مدیریــت وی دیــری
نخواهــد پاییــد و وی زیــر مدیریــت خواهــد بــه
افــول گراییــد .مدیــر بایــد خیلــی جــدی باشــد
و کــم نیــاورد و اگــر الزم شــد ،بتوانــد روز را
شــب قلمــداد کنــد .نخبـهای کــه در رزومهاش
قبولــی شــهریور داشــته باشــد و نشــانی از بچه
درسخــوان و بچــهمثبــت بــودن در کارنام ـه
وی پیــدا نشــود ،مدیــر موفقــی خواهــد بــود.
این توصیه را همی به دقت
بشنو همی از روی محبت
خواهی که شوی مدیر لطفا
ای دوست نباش بچ ه مثبت

با ما باش

مدیــران بزرگتریــن دشــمن مدیرانانــد.
مدیــران اگــر ببیننــد توانایــی یکــی از مدیــران
از آنهــا باالتــر اســت ،بــرای وی مشــکل
خواهنــد تراشــید و در راه وی پوســت مــوز و
خربــزه خواهنــد پاشــید و در کار وی خواهنــد
تالشــید تــا وی موفق نشــود و مــدارج موفقیت
را پلــه پلــه پاییــن بیایــد و از شــر وی خــاص
شــوند .اگــر مدیــران ببیننــد کــه یکــی از آنها
قبولــی خــرداد اســت و بچــه درسخــوان بــوده
و باســواد اســت ،ایــن برتــری را بــر نخواهنــد
تابیــد و شــبها نمیتواننــد راحــت خوابیــد
و دولــت مدیریــت وی دیــری نخواهــد پاییــد.
مدیــران دوســت دارنــد همگــی قبولی شــهریور

باشــند تــا دور هــم خــوش بگــذرد و کســی از
کســی باالتــر نباشــد تــا جایــگاه همــه قــرص
و محکــم باشــد و همهچیــز ســر جــای خــود
قــرار و آرام داشــته باشــد.
آرام قدم بردار
راهی به سعادت شو
خواهی نشوی رسوا
همرنگ جماعت شو

پایه باش

پایــه انســان بایــد قــوی باشــد ،مخصوصــا
اگــر ســودای مدیریــت در ســر داشــته باشــد.
از قدیــم و ندیــم قدمــا و ندمــا گفتهانــد کــه
افــراد قبــول شــهریور پایهشــان قــوی اســت.
بیتردیــد افــراد قبــول خــرداد درس را یــک
بــار خواندهانــد و افــراد قبــول شــهریور درس
را دو بــار خواندهانــد .بــه دالیــل مذکــور ،افــراد
قبــول شــهریور اگــر هــم نــه باســوادتر ،کــه
پرســوادترند .پایــ ه محکــم چیــزی شــبیه ژن
برتــر اســت .وقتــی کســی از پایــه و بنمایــه
قــوی باشــد ،میتوانــد در مدیریــت موفقتــر
ظاهــر شــود .عالقهمنــدان بــه خدمــت در
پســت مدیریــت بایــد یــا ژن برتــر داشــته
باشــند یــا پایــ ه قــوی .ژن برتــر کــه دســت
خــود آدم نیســت .امــا در خــرداد افتــادن و در
شــهریور بلنــد شــدن دســت خــود آدم اســت.
افســوس کــه دیگــر قبولــی خــرداد و قبولــی
شــهریور از ســازوکار آمــوزش حــذف شــده
اســت .وگرنــه خیلــی از جوانــان میتوانســتند
مدیــر شــوند .در هــر خانــواده دس ـتکم یــک
مدیــر داشــتیم کــه میتوانســت دســت هم ـه
اهالــی خانــواده را بگیــرد و بــه هــر کــدام از
اعضــای خانــواده معاونتــی چیــزی بدهــد .ولــی
حیــف.
یا قوی باید بود بنمایهات
یا که باید باد سنگین سایهات
خواستی پست مدیریت اگر
ات
ه
چون بتن باید که باشد پای 
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اخبار خارجی

1

تالشهای مایکروسافت برای تولید مغزافزار
جواب داد

هوشـمند شرکت گوگل داشته باشـد .مایکروسافت
اعلام کـرده اسـت که ایـن مغزافـزار بـهزودی روی
سـرویس آزور قـرار خواهـد گرفـت تا همـه بتوانند
تحـت شـبکه از آن اسـتفاده کنند.

2

کمبود خواب و کاهش توانایی مقابله با
اسرتس

شـرکت مایکروسـافت بهتازگـی اعلام کرده اسـت
که باالخره موفق شـده سـامانه هوشمندی را تحت
عنـوان مغزافـزار طراحـی و تولیـد کنـد کـه امکان
یادگیـری همزمـان و نشـان دادن عکسالعملهای
مناسـب را دارد .ایـن طـرح کـه از چنـد سـال قبل
در مایکروسـافت کلیـد خورده بود ،بـا هدف کاهش
زمان واکنش سـامانههای هوشـمند طراحـی و اجرا
شـده تا این سامانهها از دسـتیارهای مجازی گرفته
تـا دوربینهای امنیتی و ...بتواننـد به صورت تقریبا
همزمـان با اتفاقی کـه در حال وقوع اسـت ،واکنش
مناسـب نشـان دهنـد .محصـول سـختافزاری
جدیـد  BrainWareیـا مغزافـزار نـام دارد و بـه
گفتـه سـازندگانش میتوانـد بیـش از 39هـزار
میلیـارد عملیـات یادگیـری را در زمانـی کمتـر از
یـک میلیثانیـه انجـام دهـد .ایـن میـزان عملیات،
سـنگینترین حجم و بیشـتری عملیـات مربوط به
هـوش مصنوعـی اسـت که یـک دسـتگاه قـادر به
انجـام آن اسـت .در تولیـد مغزافزار مایکروسـافت از
نوعی شـبکه عصبی پویـا جهت پـردازش اطالعات
اسـتفاده شـده کـه باعث شـده اسـت عملکـرد آن
بسـیار سـادهتر و قابـل انعطافتـر از محصـوالت
مشـابه و هـمرده خـود باشـد .جالـب اسـت بدانید
که مایکروسـافت مغزافزار جدید خـود را به گونهای
طراحـی کـرده اسـت کـه بتواند همکاری مناسـبی
بـا سـایر سـامانههای هوشـمند ازجملـه سـامانه
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بـر اسـاس نتایج مطالعهای که توسـط پژوهشگران
دانشـگاه آالبامـا در بیرمنـگام انجـام و نتایـج آن در
مجلـه  Physiology and Behaviorمنتشـر
شـده ،اگـر فرزنـد نوجوانـی داریـد کـه از اسـترس
رنـج میبـرد و میخواهـد از شـر آن خالص شـود،
الزم اسـت که سـاعات خوابش را تنظیم کند و دور
بیخوابـی و کمخوابـی را خط بکشـد .آمارها نشـان
میدهـد کـه بیـش از  70درصـد از جمعیت آمریکا
از اختلاالت خـواب رنـج میبرنـد و ایـن مسـئله
منجـر بـه افزایـش ابتال به اختلاالت شـناختی و...
شـده اسـت .در حـال حاضـر مطالعـات نشـان داده
اسـت کـه اختلاالت خـواب روی نوجوانهـا تاثیـر
بیشـتری داشـته و آنهـا را در برابـر بیماریهـای
جسـمی و روانـی آسـیبپذیرتر میکنـد .البته این
مسـئله نه فقـط سلامت ،بلکه وضعیـت تحصیلی
آنهـا را نیـز تحـت تاثیـر قـرار میدهـد .محققـان
میگوینـد ایـن مسـئله ناشـی از اختلال در محور
هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال اسـت که پاسخ بدن
بـه اسـترس را تنظیـم میکند.

3

نانولولههای کربنی منشأ تولیدسیاهترین
رنگ جهان

محققـان شـرکت نانولـب اعلام کردنـد کـه بـا
اسـتفاده از نانـو لولههـای کربنی توانسـتهاند نوعی
رنگ سـیاه تولیـد کنند ،که نهتنها سـیاهترین رنگ
جهان در حال حاضر اسـت ،بلکه ادعا میشـود این
رنـگ سـیاهترین رنـگ تاریـخ اسـت که بـه صورت

تجـاری سـاخته و آمـاده ورود بـه بازار شـده اسـت.
رنـگ جدیـدی کـه توسـط محققـان شـرکت نانـو
لـب سـاخته شـده ،قسـمت قابـل توجهـی از نـور
اطـراف را بـه خـود جـذب میکنـد و قـرار اسـت
بـا نام «سـینگوالریتی بلـک» وارد بـازار شـود .این
رنـگ جدیـد بـا اسـتفاده از نانولولههـای کربنـی
سـاخته شـده و در تولیـد آن از نوعـی مـاده بـرای
پایدار کردن رنگ اسـتفاده شـده اسـت که در سال
 2011و در همکاری مشـترک میان ناسـا و نانولب
سـاخته شـد .هدف از اجـرای آن پروژه ایـن بود که
مادهای سـاخته شـود تا محققان ناسـا بتوانند از آن
در تولیـد تجهیزاتی که برای رصد اجسـام آسـمانی
بسـیار دور اسـتفاده میشـود ،بهره ببرنـد .این ماده
پایدارکننـده میتوانـد بهخوبـی نور را جـذب کند و
مانـع از ایجـاد تداخـل میـان نـور اطـراف و فعالیت
حسگرهـای دسـتگاه شـود .گفتـه میشـود رنـگ
سـینگوالریتی بلـک بـرای اینکـه قابـل اسـتفاده
باشـد ،بایـد تا دمای بیـش از  600درجـه فارنهایت
داغ شـود تـا همـه ناخالصیهـای آن از بیـن بـرود
و یکدسـت شـود .اگرچـه سـازندگان ایـن رنـگ
میگوینـد مـواد بهکاررفته در آن باعث شـده اسـت
که رنگ سـینگوالرینی بلـک به اندازه بـال پروانهها
نـازک و شـکننده باشـد و در اثـر هر گونـه تماس با
دسـت آسـیب ببیند.
پیـش از ایـن نیـز بـا اسـتفاده از همیـن تکنیـک
رنـگ دیگـری بـه نـام وانتابلـک سـاخته شـده بود
کـه میتوانسـت تـا بیـش از  99.9درصـد نـور را
جـذب کنـد .رنـگ وانتابلـک در سـال  2014تولید
شـد .شـرکت نانولب در حال حاضر بـه دنبال تولید
نوعـی از رنـگ سـینگوالریتی بلک اسـت کـه قابل
اسـپری کـردن روی سـطوح مـورد نظر باشـد.

4

امآیتی یک قدم به منبع نامحدود انرژی
نزدیک شد

محققـان دانشـگاه امآیتـی آمریکا با ارائه شـیوهای
جدیـد بـرای تولیـد سـوخت پالسـمای داغ کـه

میتوانـد منبع نیروی همجوشـی قابـل مالحظهای
باشـد ،موفق شـدند یک قـدم دیگر بـه تولید منبع
انـرژی پـاک و نامحـدود نزدیـک شـوند .اگرچـه در
حـال حاضـر فاصلـه زمانـی زیـادی وجـود دارد تـا
نیـروی همجوشـی هسـتهای بتواند بهعنـوان منبع
انـرژی بـرای تامین سـوخت مـورد نیـاز در منازل و
سـاختمانهای مختلـف مورد اسـتفاده قـرار گیرد،
امـا پژوهش جدید دانشـمندان این دانشـگاه ،بشـر
را یـک قـدم بـه تحقـق رویای انـرژی نامحـدود که
خطـری بـرای کـره زمیـن نداشـته باشـد ،نزدیـک
کـرده اسـت .گداخـت هسـتهای یـا همجوشـی
هسـتهای فرایندی عکس عمل شـکافت هسـتهای
اسـت کـه در این واکنش هسـتههای سـبک مانند
هیـدروژن ،دوتریوم و تریتیوم با یکدیگر همجوشـی
داده شـده و هسـتههای سـنگینتر و مقـداری
انـرژی تولیـد میشـود .بـرای اینکـه همجوشـی
امکانپذیـر باشـد ،هسـتههایی که در واکنـش وارد
میشـوند ،بایـد دارای انرژی جنبشـی کافی باشـند
تـا بـر میـدان الکترواسـتاتیکی پیرامونشـان فائـق
آینـد .بنابرایـن دماهـای وابسـته بـه واکنشهـای
همجوشـی فوقالعـاده باالسـت.
فرایند همجوشـی هسـتهای جزو منابـع انرژی پاک
و نامحـدود دسـتهبندی میشـود و دقیقـا مطابـق
همـان فرایندهایـی بـه وجـود میآید کـه در داخل
خورشـید اتفاق میافتد و انرژی عظیم خورشـیدی
را ایجـاد میکنـد .محققـان بـا مهـار کـردن ایـن
انـرژی در قالـب یکسـری رآکتـور بـه دنبـال
همجوشـی دادن اتمهـای عنصر هیدروژن هسـتند
تـا بتواننـد گاز هلیـم را در حجم باال تولیـد کرده و
به مـرور منبع پاک انرژی را جایگزین سـوختهای
فسـیلی کننـد .محققـان دانشـگاه امآیتـی در
پژوهـش جدید خود کـه با همـکاری پژوهشگران
آزمایشـگاه فیزیک پالسـمای بروکسـل انجام شده،
موفق شـدهاند میـزان تولید انرژی در ایـن فرایند را
افزایـش دهنـد .آزمایشهـای ایـن گـروه در رآکتور
دانشـگاه امآیتـی موسـوم بـه آلکاتـور سـی مـود
انجـام شـده و آنقـدر موفـق بـوده که دانشـمندان
اروپایـی کـه روی بزرگتریـن ابزار همجوشـی اروپا
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(جیایتـی) کار میکننـد ،بـه دنبـال تکـرار ایـن
آزمایشها هسـتند.

5

راهاندازی سامانههای جدید در فضاپیامی
اوریون

سـازمان فضایـی آمریـکا ،ناسـا ،بهتازگـی اعلام
کرده اسـت که محققان این سـازمان با همکاری
گروهـی از پژوهشگـران شـرکت الکهید مارتین
توانسـتهاند سـامانههای جدیـد را بـرای اسـتقرار
در فضاپیمـای سرنشـیندار اوریـون طراحـی و
راهانـدازی کننـد .ناسـا اعالم کـرده اسـت که در
ایـن پـروژه مشـترک بـرای نخسـتین بـار موفق
شـدهاند همـه سـامانههای رایانـهای و ابـزار و
تجهیـزات مـورد نیاز جهـت تامین نیروی نسـل
دوم را بهطـور کامـل راهاندازی کنند و با موفقیت
در مرکـز آزمـون تجهیزات پایـگاه فضایی کندی
مـورد آزمایش قرار دهند .این عملیات بخشـی از
پـروژه آمادهسـازی فضاپیمای اوریـون برای انجام
ماموریـت فضایـی اسـت که قرار اسـت در سـال
 2019میلادی انجام شـود .اگرچـه این عملیات
بـدون سرنشـین انجـام خواهد شـد و بر اسـاس
پیشبینیهای انجامشـده فضاپیمـای اوریون در
ایـن عملیـات مسـیری بیـش از  65هزارکیلومتر
فراتـر از مـدار مـاه را طـی خواهـد کرد .هـدف از
انجـام این عملیات آزمـودن ویژگیهـای پروازی
اوریـون و سـامانههای هوشـمند آن اسـت که در
ماموریتهای فضایی سرنشـیندار مورد اسـتفاده
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قـرار خواهد گرفت .مارک کراسـیچ ،مدیـر پروژه
فضاپیمـای سرنشـیندار اوریـون در ناسـا اعلام
کرده اسـت کـه در حال حاضر محققان سـازمان
فضایی مشـغول تست وضعیت رایانههای مرکزی
اوریـون هسـتند و بهزودی سـامانههای مربوط به
خلبانـی و پـرواز ایـن فضاپیما نیز مـورد آزمایش
قـرار خواهـد گرفـت .او انجـام موفقیتآمیـز این
مرحلـه را قدمـی بـزرگ برای بـه اتمام رسـاندن
پـروژه تجهیـز اوریون بـرای انجـام ماموریتهای
فضایی سرنشـیندار در اعماق فضا دانسـته است.
اوریون نخسـتین پرواز آزمایشـی خود را در سال
 2014و در عملیاتـی بـدون سرنشـین انجام داد
که کاملا موفقیتآمیـز بود.

6

کشاورزی مرص هوشمند میشود

سـاخت اولین شـهر کشـاورزی هوشـند در مصر
با امضـای قراردادی مشـترک میـان مقامات این
کشـور و مدیران شرکت کرهای – عربی «مشاوره
اقتصـادی و فرهنگـی» کلیـد خـورد .ارزش ایـن
قـرارداد چیـزی حـدود  10میلیارد دالر اسـت و
بر اسـاس آن قرار اسـت طی یک عملیات شـش
ماهه شـهر کشـاورزی هوشـمند در خـاک مصر
راهاندازی شـود و به بهرهبرداری برسـد .این شـهر
در زمینـی به مسـاحت بیـش از  312هزار هکتار
سـاخته خواهد شد .بر اسـاس توافقات انجامشده
میان سـازمان بهبود و بازسـازی کشـاورزی مصر
و ایـن شـرکت کـرهای – عربـی شـهر هوشـمند
کشـاورزی مصـر بـه فناوریهـای روز دنیـا برای
نمکزدایـی و شـیرین کـردن آب و همچنیـن
صفحات خورشـیدی برای تولیـد انرژی مورد نیاز
مجهـز خواهد شـد .شـهر جدید کشـاورزی مصر
قـرار اسـت در شـمال غربـی این کشـور سـاخته
شـود و یکـی از مهمتریـن محصوالت آن اسـتویا
یـا شـکربرگ خواهد بود .اسـتویا گیاهـی از تیره
کاسـنیان بـا نهایـت ارتفـاع یـک متـر و حداکثر
عمـر پنـج سـال بـا برگهای شـیرین اسـت که

بومـی آمریـکای جنوبی محسـوب میشـود و در
هوای سـرد امکان رشـد ندارد .گیاه اسـتویا نوعی
شـیرینکننده اسـت و جایگزین بسـیاری خوبی
برای شـکر محسـوب میشـود ،زیرا کالـریای به
غـذا اضافـه نمیکنـد .ایـن گیـاه بهطـور معمول
بـرای بهتـر کـردن طعـم دارو ،نوشـابه و چـای
اسـتفاده میشـود و از نظـر اقتصـادی پتانسـیل
خوبـی بـرای رشـد دارد .در حال حاضـر پاراگوئه،
برزیـل ،چیـن ،تایـوان ،کـره جنوبـی و مالـزی
از مهمتریـن کشـورهای تولیدکننـده اسـتویا
هسـتند .ایـن گیـاه برای رشـد به خاک کمشـور
احتیـاج دارد .امـروزه عصـارهاسـتویا در صنایـع
شیرینیسـازی ،پزشـکی و دیگر صنایع خوراکی
کاربرد دارد.

7

یک گیاه دارویی برای مهار قارچ بیامر یزا

محققان میکروبیولوژیست دانشـگاه کانزاس سیتی
بهتازگـی موفـق بـه کشـف داروی گیاهـی جدیدی
شـدهاند که مانـع از فعالیـت نوعی قارچ پاتـوژن در
بـدن انسـانها میشـود .این قـارچ در بـدن بیش از
 80درصـد از افراد وجـود دارد.
دکتـر گوویندسـامی ودیاپاپـن ،اسـتادیار رشـته
زیستشناسـی دانشـگاه کانـزاس در مطالعات خود
بـا ایـن موضـوع روبـهرو شـده بـود که افـراد مبتال
بـه بیمـاری دیابـت در کشـورهای در حال توسـعه
بـرای کنتـرل بهتر و بیشـتر قند خونشـان از شـاخ
و برگهـای نوعـی گیـاه موسـوم بـه «گیمنمـا

سیلوسـتر» اسـتفاده میکننـد .بنابرایـن تصمیـم
گرفـت تا دسـت به یـک مطالعـه میکروبیولوژیکی
دربـاره ارتبـاط مصـرف این گیـاه دارویـی با کاهش
فعالیـت نوعـی قـارچ بیمـاریزا بـه نـام «کاندیـدا
آلبیکنـز» در بـدن انسـان بزنـد.
ایـن تیـم تحقیقاتـی در جریـان مطالعـات خود
بـه دو نتیجـه مهـم دسـت یافـت؛ اول آنکـه
ترکیـب گیمنما سیلوسـتر سـمی نیسـت و دوم
آنکـه شـاخصهای ویروالنسـی ایـن قـارچ را
بلوکـه کـرده و درمـان آن را سـریعتر و راحتتـر
میسـازد .نتایـج بهدسـتآمده از ایـن مطالعه در
سلامت انسـان و همچنین برنامههـای کاربردی
پزشـکی و توسـعه دارویـی از اهمیـت باالیـی
برخـوردار اسـت.
یکـی از مهمتریـن ترکیبـات شـیمیایی موجود در
این گیاه اسـیدهای ژیمنمیک آن اسـت که خواص
ضـد دیابتـی ایـن گیاه را به همین اسـیدها نسـبت
میدهنـد .هرچنـد کـه خواص ضـد التهابـی و ضد
میکروبـی نیز بـرای این گیـاه دارویی گزارش شـده
اسـت .از طـرف دیگـر مطالعات مختلف نشـان داده
اسـت کـه مصـرف ایـن گیـاه میتوانـد در درمـان
آسـم و کاهـش چربیهـای مضـر خود موثر باشـد.
برگهـای گیمنمـا حـاوی سـاپونینهای تـری
ترپنـی متعلق بـه کالس اولئانان و دامارن اسـت
و از دیگـر ترکیبـات شـیمیایی مهـم ایـن داروی
گیاهـی میتـوان بـه آلکالوییدهـا ،فالونهـا،
آنتراکویینهـا ،رزینهـا ،کلروفیلهـای آلفـا و
بتـا ،فیتیـن ،پنتاتریاکونتان،کورسـیتول ،اسـید
فورمیک ،اسـید بوتریک و استیگماسـترول اشاره
کرد.
مطالعـات دکتـر ودیاپاپـن نشـان داد کـه مصـرف
گیمنمـا بـرای انسـان بیخطـر اسـت و صدمـهای
بـه سـلولهای بـدن فـرد وارد نمیکنـد .بااینحال
باعـث بلوکه شـدن شـاخص ویروالنسـی ایـن قارچ
در شـرایط آزمایشـگاهی میشـود .مصرف گیمنما
به انسـان کمـک میکند تـا مانع از رشـد تهاجمی
قـارچ در بدنـش شـود و همچنیـن در کنتـرل قند
خـون بیمـار نیز موثر اسـت
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سخن آخر

مرا شبیه خودت کن...
سـیدحسـین متولـیان

آدمهــا بعــد از مدتــی کــه بــه چیــزی دل
میدهنــد ،دو اتفــاق برایشــان میافتــد :اول آنکــه
چشمهایشــان آنقــدر بــه دنبــال آن عالقــه مـیدود
کــه بهطــور ناخــودآگاه میآموزنــد هــر ســمت
میگردنــد ،بایــد بیــش از تمــام ذرات خلقــت
نشــانههای آن دلبســتگی را ببیننــد! مثــا وقتــی
نــام محبوبشــان را روی ســردر ِ یــک ســاختمان
قدیمــی کــه بارهــا از آن بیتفــاوت گذشــتهاند،
میبیننــد ،دلشــان میریــزد ...یــا وقتــی از کنــار
خیابانــی کــه خاطــرهای از عزیزشــان را در خــود
دارد ،میگذرنــد ،بیاختیــار گامهایشــان آهســته
میشــود تــا خوبتــر ببیننــد و بــو بکشــند همــه
چیــز را ...و دومیــن عارضــه دلبســتگی نیــز آن
اســت کــه عاشــقان شــبیه عالقهمندیهایشــان
میشــوند! مثــل پزشــکی کــه خــود گوشــهای
از طبابتــش شــده و همــه چیــز را از دریچــه
علــم پزشــکی میبینــد ،یــا معمــاری کــه همــه
توســاز میگــردد یــا
حــول ساخ 
مثالهایــش
ِ
کاشــفی کــه فرمولهایــش را زندگــی میکنــد...
مــا آدمهــا اســتعداد عجیبــی داریــم در همســان
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شــدن بــا آنچــه بــه قلــب خــود راه دادهایــم!...
آنقــدر شــبیه دلبســتگیهایمان میشــویم کــه
گاهــی اگــر مــا را بــه نــام دلبســتگیهایمان صــدا
بزننــد ،ســر میچرخانیــم...
خداجان!
میدانم که هیچوقت تو را به قلبم راه ندادهام!
میدانــم کــه هرگــز در هیــچ خیابانــی چشــمم بــه
دنبــال نشــانههای تــو ندویــده اســت ...میدانــم
کــه هــر روز مــرا میــان نشــانههایت غــرق کــردهای
و هــر بــار تــو را ندیــده گرفتـهام ...اصــا شــاید برای
اینکــه اینقــدر هســتی نمیبینمــت! دلگرمــی از
بودنــت مــرا کــور کــرده...
امــا هــر چــه باشــد ،مــن هــم دوســت دارم شــبیه
تــو بشــوم! دوســت دارم آنقــدر شــبیهت بشــوم که
وقتــی صدایــت میزنــم ،آیینــه را تماشــا کنــم...
میشود مرا شبیه خودت کنی؟
بزرگ...
بخشنده...
مهربان....
دستگیر...

رشد اکوسیستم استارتآپی
اقتضای اقتصاد فعلی کشور است
اکوسیستم استارتآپی و دانشبنیانی ایران با ظرفیتهای بسیار باال به حرکت خود ادامه میدهد ،اما تا
رسیدن به رشد مطلوب ،فاصله زیادی دارد .این اکوسیستم نیازمند اعتماد است .اعتمادی که هم از جانب
دولت و هم از جانب سرمایهگذار باید محقق شود .درست است که اکوسیستم استارتآپی و دانشبنیانی در
ایران هنوز جوان است ،اما سرمایهگذاری جسورانه داخلی در این اکوسیستم حتی به دوره نوجوانی خود هم
نرسیده است.گردش مالی و در اختیار داشتن سرمایه مطلوب ،نیاز هر کسبوکار نوپایی است .تامین این نیاز
هم قاعدتا باید توسط یک سرمایهگذار انجام پذیرد .با وجود تمام کاستیها در حوزه سرمایهگذاری جسورانه
در ایران ،نباید رشد نسبی این حوزه در یکی دو سال اخیر را نادیده گرفت .درست است که فعالیت این
سرمایهگذاریها تا حد انتظار ،فاصله زیادی دارد ،اما همین که حداقل نام VCها (سرمایهگذاری جسورانه)
بر سر زبانها افتاده ،اقدام مهمی است .در این گفتوگو به سراغ سجاد اکباتانی ،مدیر طرح و توسعه شرکت
سرمایهگذاری جسورانه «شناسا» ،رفتیم و از وضعیت سرمایهگذاری جسورانه در ایران جویا شدیم.
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