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نیاز به بازار داریم

شرکت های دانش بنیان نوپا معموال مهم ترین مشکل خود را بازار می دانند؛ بازاری که نیاز به 
محصوالت تولیدی این شرکت ها دارد، ولی به دالیل مختلف ترجیح می دهد آن را وارد کند 
تا از تولیدکننده داخلی بخرد. معصومه خاتمیان که مدیرعامل شرکت تعاونی دانش بنیان 
آذر کیمیا خاتم است، دو سال پیش این شرکت را راه اندازی کرده است. او که خود عضو 
هیئت علمی دانشگاه تبریز است، علت تاسیس شرکت را کارآفرینی برای جوانان مشتاق 
و تحصیلکرده عنوان می کند؛ اما این شرکت نوپا نیز با مشکالت پذیرفته نشدن از سوی 
بازار رو به رو است. محصول تولیدی این شرکت مورد نیاز بسیاری از بخش های دولتی و 

خصوصی است و خاتمیان معتقد است چنان چه مشتری ها حاضر به خرید از داخل باشند، 
این شرکت می تواند جوانان مستعد بیشتری را به کار مشغول کند؛ چیزی که می تواند 

مانع مهاجرت برخی مستعدین برتر استان آذربایجان شرقی از استان و کشور شود.

صفحه86
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حسـن مطلـع

گر روشنی تو یارا یا خود سیه ضمیری
در هر دو حال خود را از یار وانگیری

پاکت شود پلیدی چون از صنم بریدی
گردد پلید پاکی چون غرقه در غدیری
دنبال شیر گیری کی بی کباب مانی
کی بی نوا نشینی چون صاحب امیری
بگذار سر بد را پنهان مکن تو خود را
در زیرکی چو مویی پیدا میان شیری

خوردی تو زهر و گفتی حق را از این چه نقصان
حق بی نیاز باشد وز زهر تو بمیری
زیر درخت خرما انداز همچو مریم

گر کاهلی به غایت ور نیز سست پیری
از سایه های خرما شیرین شوی چو خرما

وز پختگی خرما تو پختگی پذیری

غزلیات شمس 
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ــه کار  ــه را ب ــن جمل ــم ای ــازه نداری ــر اج دیگ
ببریــم: »زمانــه عــوض شــده اســت.« بــا 
ســرعت سرســام آور فناوری هــا در جهــان 
و رســوخ هیــوالوار شــبکه های اجتماعــی 
ــروز  ــم: »دی ــد بگویی ــردم، بای ــی م در زندگ
دیگــر  تغییــرات،  ســرعت  شــد.«  عــوض 
بــه نســل و دهــه و دوره قــد نمی دهــد، 
می شــود.  عــوض  همه چیــز  لحظــه  در 
بــر روش هــای ســال  پافشــاری  بنابرایــن 
گذشــته یــا دهــه گذشــته، فاجعــه محســوب 
ــد  ــه رش ــا از قافل ــه م ــود. خوش بختان می ش

ــم و  ــب نمانده ای ــان عق ــاوری جه ــم و فن عل
ــم؛  ــن قطــار وصــل کرده ای ــه ای ــان را ب خودم
آن چــه  از  هســتیم،  کــه  این جــا  امــا 
ــانی  ــروی انس ــت. نی ــر اس ــم دورت می خواهی
از دیــروز اســت.  متخصصمــان پرشــمارتر 
ــده  ــر ش ــی بارزت ــادی و اجتماع ــای اقتص فض
و تحــوالت اساســی در حــال شــکل گیری 
در بخش هــای مختلــف کشــورمان اســت. 
حــاال پژوهــش، رول اصلــی ایــن صحنــه 
نقش آفرینــی  همــه  می کنــد.  بــازی  را 
پژوهــش را در ســریال پیشــرفت و خودکفایــی 

له
قا
رم

س

وه�ش  ش ول در ساختارهای �پ
ت

اد � ب ب امهیت ا�ی در �ب

پای چوبین پژوهش
 پرویز کرمی  
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مراکــز  فنــاوری،  پارک هــای  پذیرفته انــد. 
کالم  یــک  در  و  شــتاب دهنده ها  نــوآوری، 
پیــدا  رونــق  کارآفرینــی«  »زیســت بوم 
بــه  دانش بنیــان  شــرکت های  کرده انــد. 
شــکلی شــوق انگیز، در حــال رشــد هســتند. 
ــگ  ــول، فرهن ــا محص ــده ت ــازی ای تجاری س
شــده و وارد زندگــی بچه هــای تحصیل کــرده 
ــه  شــده اســت. محصــوالت و خدمــات فناوران
بــا مهــر »ایران ســاخت«، آرام آرام در بــازار 
کشــور شــکوفه کرده انــد. بخشــی از بدنــه 
ــرده  ــه ک ــه بخــش خصوصــی تکی پژوهــش ب
ــای خــود ایســتادن اســت،  و درصــدد روی پ
امــا هم چنــان تنــه تنومنــد پژوهشــمان، 
در دامــان عــروس هزار دامــاد دولــت آرام 
ــرار نیســت  ــگار ق ــه ان ــوری ک ــه ط ــه. ب گرفت
ــدود،  ــای خــود بایســتد، ب حاالحاالهــا روی پ

ــود. ــزرگ ش ــرد و ب ــن بپ ــاال و پایی ب
حقیقــت ایــن اســت کــه در فرهنــگ عمومــی 
مــا، حتــی در ذهــن و ضمیــر مدیــران اجرایی، 
ــریفاتی  ــی و تش ــر تجمل ــک ام ــش« ی »پژوه
اســت و در عالــم واقــع هیچ کــدام از کارهــای 
این کــه  نیســت.  پژوهــش  موقــوف  مــا 
ــن  ــه، کمتری ــیم بودج ــع تقس ــد موق می بینی
اختصــاص  پژوهــش  بــه  را  ممکــن  حــد 
ــم در  ــان ه ــز هم ــی از واری ــد و حت می دهن
ــش  ــد، دلیل ــره می رون ــش طف ــاب پژوه حس
ــن اســت کــه مشــکلی را حــل نمی کنــد و  ای
ضــرورت و اهمیــت آن ملمــوس و تبیین شــده 
ــدا و  ــای ص ــی از برنامه ه ــال خیل ــت. مث نیس
ســیما، روی کاغــذ محتــاج تحقیــق و پژوهــش 
اســت. الزم اســت کــه قبــل از ســاخت فیلــم 
یــا تولیــد برنامــه، پژوهشــگران بنشــینند 
ــد.  ــم آورن ــی کار را فراه ــات پژوهش و مقدم
ــا  ــه ت ــن وانمــود می شــود ک ــذ چنی روی کاغ
ــات اســتوار نشــود، برنامه ســاز  ســتون تحقیق
نمی توانــد برنامــه  اش را بســازد؛ امــا همــه 
می دانیــم کــه در عمــل، تحقیقــات و پژوهــش 
جــزو تجمــالت کار اســت و می شــود بــه اســم 

آن بودجــه گرفــت و بــه کام بخش هــای دیگــر 
ــق  خــرج کــرد. روی چــارت ســازمانی و مطاب
»بحث هــای نظری« هر ســازمان و موسســه ای 
ــه  بخــش تحقیــق و توســعه دارد. فرنگی هــا ب
ــد  ــدی می گیرن ــد، آن را ج آن R&D می گوین
کالنــی   ســرمایه گذاری های  آن  روی  و 
ــن  ــواهد و قرائ ــه از ش ــور ک ــد. این ط می کنن
ــه ای »آر  ــر موسس ــر ه ــز متفک ــت، مغ پیداس
انــد دی« آن جاســت و بخــش تحقیــق و 
توســعه اســت کــه موفقیــت و پیشــرفت 
ایــن  بــا  باعــث می شــود.  را  آن موسســه 
ــیم،  ــل می رس ــای عم ــه پ ــا ب ــی م ــال وقت ح
ــروری  ــعه را غیرض ــق و توس ــته تحقی ناخواس
و تجمالتــی می انگاریــم و صرفــا بــرای خالــی 
ــگران را  ــه پژوهش ــت ک ــه اس ــودن عریض نب
اســتخدام می کنیــم و هزینه هایــی را نیــز 
ضمــن  می دهیــم.  اختصــاص  آن  بــرای 
این کــه در عمــل تصمیمــات اجرایــی مــا 
ــد. ــگران نمی مان ــر پژوهش ــر رای و نظ منتظ
ــود  ــه خ ــت ک ــا در این جاس ــی م ــه اصل فاجع
ــت  ــوری و بی اهمی ــه ص ــم ب ــکده ها ه پژوهش
ــرای  ــد ب ــد و می دانن ــود واقفن ــودن کار خ ب
ســر پــا مانــدن چــاره ای ندارنــد جــز این کــه 
ــرای  ــد و ب ــه بزنن ــه چان ــن بودج ــرای گرفت ب
گرفتــن ســهم خــود همــه  رقــم تالشــی 
بکننــد. نصــف بیشــتر انــرژی موسســات 
ــی و  ــای مال ــن کاره ــرف همی ــی ص پژوهش
اداری می شــود و آن هــا مجبورنــد تــا بــه 
ترفندهــای عجیــب و غریــب ســهم خــود را از 
امکانــات دولتــی - حتــی خصوصــی - بگیرنــد.
علمــی،  مناســبت های  در  در ســخنرانی ها، 
در مقــام حــرف، احــدی نیســت کــه ضــرورت 
پژوهــش را منکــر شــود، امــا در عمــل قضایــا 
ــکده ها  ــه از پژوهش ــت ک ــده اس ــان پیچی چن
تعبیــر بــه چــاه ویــل می شــود. یعنــی تصــور 
ــب  ــز متناس ــن مرک ــه در ای ــت ک ــن اس چنی
ــه  ــود، آشــی پخت ــه خــرج می ش ــی ک ــا پول ب
نمی شــود، پختــه هــم بشــود ســیر نمی کنــد 



و بــه کام خــوش نمی نشــیند. همیــن االن اگــر 
پژوهش هــای علمــی -  اجتماعــی - فرهنگــی 
را در رشــته های مختلــف فهرســت کنیــد، 
ــریفات  ــالت و تش ــور تجم ــه تص ــد ک می بینی
کلــی  نیســت.  بی وجــه  هــم  چنــدان 
ــاد  ــتمان ب ــور روی دس ــای جورواج پژوهش ه
ــم.  ــا چــه کنی ــا آن ه ــم ب ــه نمی دانی ــرده ک ک
ــه  ــد ک ــدر کلی ان ــا آن ق ــی از پژوهش ه بعض
هیــچ گرهــی را بــاز نمی کنــد، بعضی هــا هــم 
آن قــدر جزئــی و بی ارتبــاط بــا فضــای امــروز 
ــد.  ــه درد نمی خورن ــم ب ــاز ه ــه ب ــورند ک کش
مــدارس،  در  اخیــر  ســال های  ایــن  در 
بچه هــا  از  غیردولتــی،  مــدارس  خصوصــا 
ــه  ــد ک ــی کنن ــه کار تحقیقات ــد ک می خواهن
اگــر جــدی باشــد بهتریــن کار اســت و موثــر. 
ــد  ــه می نویس ــای تخت ــی را پ ــم موضوع معل
آن  دنبــال  روز  ده  یــک هفتــه،  بچه هــا  و 
موضــوع می رونــد کــه دربــاره اش تحقیــق 
ــات  ــن تحقیق ــی ای ــت اصل ــا زحم ــد؛ ام کنن
ــای  ــا در دنی ــدر و مادرهاســت ت ــده پ ــه عه ب
مجــازی ســرچ کننــد و چنــد صفحــه را 
ــی پیســت«. و  ــد و اصطالحــا »کپ ســیاه کنن
خیلــی زود بچه هــا می فهمنــد و آمــوزش 
می بیننــد کــه ایــن کار فرمالیتــه اســت و بــه 
ــت.  ــف اس ــع تکلی ــد و رف ــی نمی آی کار کس
ــر  ــاد بزرگ ت ــا وضعیــت پژوهــش در ابع تقریب
ــه پژوهشــگران  ــه این ک ــن اســت. ن ــم همی ه
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 پروژه هــای کالن و بااهمیــت 
می شــوند. مشــکل اصلــی، ســازماندهی نظــام 
اداری - مالــی، ســاختار اجــرا و وضعیــت 
اکثــر  پژوهشکده هاســت.  نــگاه  نــوع  و 
بودجــه  بــه  متکــی  مــا  پژوهشــکده های 
دولتی انــد یــا وابســتگی ســفت و ســخت 
بــه دانشــکده ها دارنــد. درواقــع پژوهــش 

بــه یــک امــر فرعــی در نظــام آموزشــی بــدل 
ــن  ــش در گرفت ــده وظایف ــت و عم ــده  اس ش
و  می شــود  خالصــه  دولتــی  پروژه هــای 
دانشــگاه های  پژوهــش.  بــرای  پژوهــش 
ــا از او  ــد ت ــا دولتن ــرارداد ب ــرف ق ــی ط دولت
پــروژه بگیرنــد و تحقیــق کننــد. گاهــی ایــن 
ــره  ــن و روزم ــه کار روتی ــل ب ــا تبدی پروژه ه
اداری می شــود و پژوهشــگران شــبیه بــه 
ــاعت  ــق س ــه، مطاب ــک موسس ــدان ی کارمن
کاری و حضــور حقــوق می گیرنــد و اصــال 
معلــوم نیســت متولــی ایــن پــروژه کیســت و 
ــر ضــرب و زوری هســت،  ــه ه ــا. ب ــرای کج ب
موسســات پژوهشــی ایــن حقوق هــا را تامیــن 
ــای  ــه پ ــه هســت ب ــزی ک ــا چی ــد، ام می کنن
پژوهــش کــه می رســند، تمامــا دلشــان خــون 
ــا  ــی. تقریب ــه و بی پول ــری بودج ــت از کس اس
تمــام دلســوزانی کــه از دور و نزدیــک دســتی 
ــه  ــد ک ــد، معتقدن ــش دارن ــش پژوه ــر آت ب
ــد ایــن سیســتم اصــالح شــود و پژوهــش  بای
ــه  ــا ب ــرار گیــرد. صرف ــگاه اصلــی اش ق در جای
عنــوان یــک روش اصالحــی در ســال های 
اخیــر چنیــن تصویــب شــد کــه بودجه هــا نــه 
بــه امــر کلــی پژوهــش، بلکــه بــه پروژه هــای 
از  تعریف شــده اختصــاص یابــد. پــروژه ای 
صفــر تــا صــد بــرآورد هزینــه می شــود و 
پژوهشــگران بــر ســر آن کار می رونــد تــا بــه 

ــانند. ــش برس فرجام
درواقــع این جــا مــا احتیــاج بــه تحولــی 
ــاوری  اساســی در ســاختار های پژوهــش و فن
ــزی  ــن تحــول گری ــدت از ای ــم. در درازم داری
علمــی  این کــه وضعیــت  نیســت. ضمــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــرده و ب ــر ک ــز تغیی ــور نی کش
افزایــش چشــم گیر نیــروی انســانی متخصــص 
الزم اســت تــا فــرم و محتــوای پژوهــش نیــز 
تغییــر کنــد. هــم نیازهــای جدیــد اقتصــادی 
ــم  ــرده، ه ــر ک ــا تغیی ــم دنی ــده، ه ــش آم پی
توســعه بــه مرحلــه ای جدی تــر رســیده، هــم 
ــتری  ــوت بیش ــدرت و ق ــی ق ــش خصوص بخ
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اقتصــاد دانش بنیــان  پیــدا کــرده. بحــث 
ــم  ــان ه ــرکت های دانش بنی ــم هســت و ش ه
ــور  ــه ظه ــه منص ــیع ب ــادی وس ــروز در ابع ام
رســیده اند. یادمــان باشــد کــه تکنولــوژی 
هــم توســعه فوق العــاده ای پیــدا کــرده و 
ــه.  ــادی انحصــارش از بیــن رفت ــا حــدود زی ت
ــاره صحبــت  ــروز کــه مــن و شــما در این ب ام
شــرکت  هــزار  ســه  از  بیــش  می کنیــم، 
شــده اند.  فعــال  ایــران  در  دانش بنیــان 
ضمــن این کــه نســبت دولــت هــم بــا بخــش 
خصوصــی تغییــر کــرده. پــس الزم اســت 
پژوهشــکده ها نیــز تغییــر کننــد، تغییــر 
ــی وارد  ــش خصوص ــا بخ ــد و ب ــرد دهن رویک

ــوند. ــد ش ــه ای جدی رابط
تحقیقــات هــم حائــز  بومی شــدن  بحــث 
اهمیــت اســت و بایــد جــدی اش گرفــت. 
ــه  ــود ب ــه خ ــای این ک ــه ج ــت ب ــع دول درواق
عناویــن مختلــف متصــدی امــر پژوهــش 
ــتر  ــتد و بس ــار بایس ــت کن ــر اس ــد، بهت باش
ــه  ــگاه ها ب ــا پژوهش ــد ت ــم کن ــبی فراه مناس
ــق  ــن طری ــند و از همی ــود برس ــار خ کار و ب
ــای  ــا در همه ج ــد. اتفاق ــد کنن ــد درآم تولی
دنیــا پژوهــش پول ســاز اســت و می توانــد 
قابــل  مــزد  تحقیقــات،  ارائــه  قبــال  در 
مالحظــه ای بگیــرد. لــذا مهم تریــن کاری 
ــاختار  ــالح س ــن اص ــم همی ــد بکنی ــه بای ک
ــت و  ــدگار اس ــی مان ــت. پژوهش ــش اس پژوه
دیــده می شــود کــه بــه بــازار و نیــاز مــردم و 

ــود. ــل ش ــه متص جامع
ــم  ــادت داری ــگار ع ــر؛ ان ــه دیگ ــک نکت ــا ی ام
کــه یک طرفــه بــه قاضــی برویــم. دربــاره 
اهمیــت آن، میلیون هــا ســطر  پژوهــش و 
ــای  ــی، در فض ــی و تخصص ــریات عموم در نش
ــد شــده  ــی، تولی ســایبر و شــبکه های اجتماع
ــم  ــب ه ــن مطال ــاق ای ــه اتف ــب ب ــت. قری اس
مربــوط بــه خــود پژوهشــگران اســت. اســاتید 
دانشــگاه، اعضــای هیئــت علمــی، پژوهشــگران 
ــام،  ــا ش ــام ت ــه، از ب ــن عرص ــان ای و ذی نفع

و  می کننــد  فریــاد  پژوهــش  اهمیــت  در 
از  برخــی  می زننــد.  داد  مظلومیتــش  در 
مســئوالن هــم بــرای تســکین آالم ایــن طبقــه 
ــر و  ــا س ــد ت ــی می گوین ــه، نکته های فرهیخت
ــا  ــد و تمــام. آن طــرف قصــه، ام صداهــا بخواب
کــم حــرف می زنــد و واکنــش متناســبی 
ــت.  ــنیده اس ــزی نش ــه چی ــگار ک ــدارد. ان ن
ــش  ــت. بخ ــده اس ــی زده نش ــه حرف ــگار ک ان
صنعــت و بخــش بــازار، در دایــره دغدغه هــای 
پژوهــش، انــگار کــه فقــط یــک اســم هســتند 
یــا نعوذبــاهلل ســنگ شــیطانند کــه بایــد 
ســنگ  و  بزنیــم  او  ســر  را  فریادهای مــان 
ندامــت را بــر پیکــره اش بکوبانیــم. کمتــر 
پیــش آمــده کــه صاحبــان صنایــع نکته هایــی 
ــده از  ــت، برآم ــان صنع ــب صاحب ــد. اغل بگوین
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــگاهند، ام دانش
ــان  ــه آن آموزه هــای دانشــگاه کمــک زیــادی ب
نکــرده. کاشــکی آمــاری گرفتــه شــود از آنانــی 
کــه در صنعــت مشــغولند و در راســتای رشــته 
ــد. پژوهــش از  ــت می کنن تحصیلی شــان فعالی
دل دانشــگاه برمی خیــزد و آن هایــی هــم کــه 
ــه دانشــگاه افتــاده، می داننــد کــه  گذرشــان ب
ــرادری اش  ــش، ب ــوز پژوه ــت. هن ــه چیس قص
ــت،  ــرده اس ــت نک ــازار ثاب ــت و ب ــه صنع را ب
امــا دائمــا ادعــای ارث و میــراث از او دارد. 
پــای رســانه در عرصــه صنعــت و بــازار، لنــگ 
می زنــد. وجــه تبلیــغ و تهییــج برایشــان 
مهم تــر و حیاتی تــر از بُعــد فرهنگ ســازی 
اســت. رســانه، واســطه درســتی بین دانشــگاه، 
پژوهشــگاه، کارگاه و فروشــگاه اســت، امــا هــر 
ــودش  ــد، داد خ ــودش را می زن ــاز خ ــس س ک
را ســر می دهــد و آخــر داســتان هــم، گــوش 
جملگــی از حــرف حســاب خالــی اســت. 
شــاید الزم باشــد یک بــار بــرای همیشــه، 
همــه طرف هــای مرتبــط بــا پژوهــش، ضعــف 
ــر  ــرات را ب ــد و تقصی ــان را بپذیرن و کاستی ش
ــد. آن گاه فصــل  ــزان نکنن گــردن دیگــری آوی

.ــید ــد رس ــازه از راه خواه ت
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د به دانش و دانشمندان وری و اع�ت ره تقویت روحیه خود�ب ره در�ب نا�ت در�ب

معجزات علم
 محمد یوسف نیا 

ــره«  ــزار چه ــه اســم »ه ــدم ب ــی خوان ــرا کتاب اخی
بــا عنــوان فرعــی گفتارهایــی دربــاره دانشــمندان، 
ارزش هــا و اجتمــاع. کتابــی درخشــان و خواندنــی 
بــود و بــه نقــش دانشــمندان در تمــدن بشــری و 
تغییراتــی کــه ظــرف قرن هــای اخیــر در زندگــی 
ــی  ــود، می پرداخــت؛ تغییرات ــده ب ــاد ش بشــر ایج
ــن  ــد و گاه مخــرب. در ای کــه گاه ســودمند بوده ان
ــی کاری  ــعه علم ــد توس ــک و ب ــه نی ــت ب یادداش
ــری  ــث جهت گی ــم بح ــی نمی خواه ــدارم، حت ن
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. 

ــر از دانــش و  این کــه چقــدر زندگــی بشــری متاث
فعالیــت دانشــمندان بــوده اســت. مــا معمــوال میوه 
ــه  درخــت علــم را می بینیــم، یعنــی چشــممان ب
اتومبیــل و ماشــین لباس شــویی و یخچــال و 
موبایــل و پیشــرفت های مهندســی و پزشــکی 
گــرم می شــود، در صورتــی کــه متوجــه نیســتیم 
ایــن میــوه تکنیکــی خــوش آب و رنــگ محصــول 
ــش  ــه در خــاک دان ریشــه مســتحکمی اســت ک
ــعه  ــی از توس ــت. وقت ــرده اس ــه ک ــفه خان و فلس
یــک کشــور حــرف می زنیــم، چشــممان بــه 
ــت، از  ــا و آمریکاس ــی اروپ ــرفت های تکنیک پیش
ــرق زندگــی صنعتــی را مهــم  آن هــا نیــز زرق و ب
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ــی  ــه فراموش ــه بوت ــا را ب ــه چیزه ــم و بقی می دانی
ــن راه  ــده ای ــه هموارکنن ــی ک می ســپاریم، در حال
مهــم تاریخی، فالســفه و دانشــمندان بوده انــد. این 
دیــده ظاهر بیــن، بد دشــمنی اســت، اگر ســایه اش 
بــر آدمیــزاد مســتدام باشــد، فکــر و ذکــر را از بیــن 
می بــرد و آدم را دچــار گمراهــی می کنــد. تــا بــوده 
ــده ظاهربیــن شــکایت ها داشــته اند  ــزرگان از دی ب
و آن را باعــث تیــره روزی آدمــی می دانســته اند. 
حــق هــم داشــتند؛ کســی کــه آرزوی دیرینــه اش 
ژاپــن شــدن اســت، از ایــن کشــور فقــط تجهیزات 
ــا در پــس آن، مجاهــدت  ــد، ام صنعتــی را می بین
علمــی را کــه منتهــی بــه ایــن پیشــرفت علمــی 
ــای  ــگ روی پ ــد از جن ــن بع ــد. ژاپ شــده نمی بین
ــرای  ــرد و ب ــاد ک ــا را آب ــتاد، ویرانه ه ــودش ایس خ
ــل  ــاده قائ ــت فوق الع ــش اهمی ــمندان و دان دانش
ــا می دانســتند راه  ــا برخــالف م ــاید آن ه شــد. ش
ــزی و  ــه در برنامه ری ــد، بلک ــه در تقلی ــرفت ن پیش
ــردن  ــاور ک ــور در ب ــت، همین ط ــوزی اس علم آم
روحیــه خودبــاوری کــه باعــث پیشــرفت و توســعه 
خواهــد شــد. در حالــی کــه مــا گاهــی فرامــوش 
ــد نجات دهنــده  می کنیــم آن چیــزی کــه می توان
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 
ــت  ــن تقوی ــتادن و همچنی ــود ایس ــای خ روی پ
روحیــه خودبــاوری چــه معجزاتــی می تواند داشــته 
ــت،  ــق یاف باشــد، شــاید هــم دانشــگاه هایمان رون
ــرفتمان.  ــم راه پیش ــان، ه ــل علمی م ــم محاف ه
ــه  ــزی ک ــد آن چی ــم دی ــه خواهی ــه عین آن روز ب
می توانــد مــا را بــه افق هــای روشــن برســاند، علــم 
و دانــش و اتــکا بــه ایمــان الهــی اســت، نــه چیــزی 

ــا. ــر از این ه غی
ــالب در  ــم انق ــر معظ ــش رهب ــال پی ــن س چندی
ــه  ــد ک ــی فرمودن ــی مطالب ــگان علم ــع نخب جم
ــن خــوب  متاســفانه خــوب شــنیده نشــد، بنابرای
اســت در ایــن یادداشــت یک بــار دیگــر ایــن 
بیانــات را مــرور کنیــم: »یــک روزی یــک حرکــت 

علمــی ای در دنیــا بــه وجــود آمــد - حرکت هــای 
علمــی همیشــه در دنیــا حکــم ظرف هــای مرتبــط 
ــت و  ــوند. مل ــل می ش ــر وص ــه همدیگ را دارد و ب
ــد  ــتفاده می کنن ــر اس ــم یکدیگ ــا از عل ــه م جامع
ــالم  ــا اس ــم دنی ــش عل ــز پیدای ــک روزی مرک - ی
ــتن  ــا داش ــالم ب ــای اس ــه دنی ــدون این ک ــود؛ ب ب
ابــزار علــم، بــرود مثــال اروپــا، افریقــا یــا هــر نقطــه 
ــم گســترش  ــن عل ــد. ای دیگــری را اســتعمار بکن
پیــدا کــرد، بــه همه جــا رســید و همــه از آن 
ــن  ــا در ای ــد شــدند، ام ــد و بهره من اســتفاده کردن
برهــه اخیــر - یعنــی بعــد از رنســانس بــه این طرف 
کــه علــم به دســت یــک مجموعــه اروپایــی و غربی 
افتــاد - از علــم اســتفاده معمولــی و طبیعــی نشــد. 
علــم در دســت آن هــا ابــزاری بــرای تســلط شــد؛ 
ســلطه بــر کشــورها و به تدریــج مســئله اســتعمار 
پیــش آمــد. دویســت، ســیصد ســال شــرق، یعنــی 
اغلــب مناطــق آســیا و اروپــا، زیــر چکمه اســتعمار 
لــه شــد و غربی هــا از علــم، نه فقــط بــرای ســلطه 
سیاســی و اســتعماری، کــه بــرای فشــردن ملت هــا 
و گرفتــن شــیره آن هــا و امکانــات و ثروت هایشــان 
ــل  ــرای تحمی ــه ب ــان ک ــد. همچن ــتفاده کردن اس
ــاده از  ــای عقب افت ــر ملت ه ــان ب ــگ خودش فرهن
لحــاظ علمــی هــم اســتفاده کردنــد و ایــن آخــری 
ــه  ــد ک ــب ش ــگ - موج ــل فرهن ــی تحمی - یعن
آن هــا در پیشــرفت علمــی مطلقــا ســهمی پیــدا 
نکننــد و بــه آن هــا اجــازه داده نشــود و تشــویق که 
نمی شــوند هیــچ، بلکــه موانعــی هــم جلــوی آن ها 
گذاشــته شــود. ایــن وضعــی بــوده کــه پیــش آمده 

اســت.
ــد  ــی را بای ــی تاریخ ــن عقب افتادگ ــا ای ــوب، م خ
ــی  ــه را از بی علم ــا ضرب ــی م ــم؛ یعن ــران کنی جب
ــاظ  ــالم از لح ــای اس ــروز دنی ــر ام ــم. اگ خورده ای
ــا  ــی ی ــاظ فرهنگ ــت، از لح ــب اس ــادی عق اقتص
ــر آن  ــه خاط ــن ب ــت، ای ــده اس ــی عقب مان سیاس
اســت کــه رقیــب، یعنــی دنیــای غــرب، مجهــز به 
ســالح علــم اســت. از ســالح علــم بــرای غلبــه در 
میدان هــای سیاســت، اقتصــاد و فرهنــگ اســتفاده 

 »می کنــد
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مه تی�ت امشب: �ن ستاری در �ب

 زیست بوم شرکت های 
خالق و نوآور گسترده تر می شود

 پانته آ برزگر 

سورناستاری،معاونعلمیوفناوریرئیسجمهوری،دربرنامهتلویزیونی»تیترامشب«ایجاد
زیستبومکارآفرینیونوآوریرامهمتریناولویتدولتدوازدهمعنوانکردوافزود:»ایجاد
وتوسعهزیستبومکارآفرینیونوآوری،تقویتکسبوکارهایفناورونوآوروشرکتهای

دانشبنیاندردستورکارمادردولتدوازدهمقراردارد.
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ایجاد فضای حامیتی رشکت های 
دانش بنیان و نوآور

ــوری،  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
یکــی از ضرورت هــای توســعه شــرکت های 
دانش بنیــان را ارتقــای ســهم آن هــا در اجــرای 
و  دانســت  بین المللــی  و  ملــی  طرح هــای 
ــوالت  ــادرات محص ــوان ص ــای ت ــت: »ارتق گف
ــرمایه گذاری  ــذب س ــش ج ــان، افزای دانش بنی
طرح هــای  در  خارجــی  همکاری هــای  و 
ــش  ــن بخ ــر ای ــای دیگ ــه از ضرورت ه فناوران
از اقتصــاد کشــور اســت کــه معــاون علمــی و 
ــی  ــاخت های حمایت ــاد زیرس ــا ایج ــاوری ب فن

ــد.« ــال می کن ــوع را دنب ــن موض الزم، ای
او بــه حمایت هــای گوناگــون در صــادرات، 
ثبــت  محصــوالت،  معرفــی  معافیت هــا، 
اختراعــات و پتنــت ذیــل قانــون حمایــت 
کــرد  اشــاره  دانش بنیــان  شــرکت های  از 
ــون  ــبی چ ــتر مناس ــت در بس ــت: »دول و گف
ــان  ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــون حمای قان
معافیــت  اعطــای  بــا  شــرکت ها  ایــن  از 
ــا  ــد ی ــت می کن ــی حمای ــا گمرک ــی ی مالیات
از طریــق کریــدور صــادرات محصــوالت و 
ایــن  ورود  زمینــه  دانش بنیــان  خدمــات 
و  منطقــه ای  بازارهــای  بــه  را  محصــوالت 

می کنــد.« فراهــم  جهانــی 
ســتاری بــا اشــاره بــه ورود صندوق هــای 
ســرمایه گذاری جســورانه بــه عرصــه حمایــت 
»در  داد:  فنــاور  ادامــه  کســب و کارهای  از 
حــوزه مالــی صندوق هــای ســرمایه گذاری 
ــا  ــت از آن ه ــرای حمای ــا VC  ب ــورانه ی جس
ورود  زمینــه  تــا  شــده اند  بــورس  وارد 
ســرمایه گذاران در عرصــه اســتارت آپ فراهــم 
شــود، زیــرا راه حمایــت از نســل جدیــد 
کســب و کارها ایــن اســت کــه اقتصــاد و پــول 

ــم.« ــش بیاوری ــم و دان ــط عل ــه محی را ب
ســتاری بــا بیــان این کــه پایــه و اســاس 
ــالق  ــانی خ ــروی انس ــان نی ــاد دانش بنی اقتص
ــان  ــت: »توســعه اقتصــاد دانش بنی اســت، گف

ــوان،  ــانی ج ــدی نیروی انس ــه توانمن ــر پای ب
ــن  ــی از مهم تری ــالق، یک ــرده و خ تحصیل ک
اولویت هــای معاونــت علمــی و فنــاوری اســت 
ــدی  ــور ج ــده به ط ــال آین ــار س ــه در چه ک

ــال خواهــد شــد.« دنب
اقتصــاد دانش بنیــان  این کــه  بیــان  بــا  او 
نه تنهــا تولیــد علمــی، بلکــه علــم را هــم 
کاربــردی می کنــد، تاکیــد کــرد: »بحــث 
از  بســیاری  حــل  دانش بنیان ضمــن 
اشــتغال،  همچــون  موجــود  چالش هــای 
مســائل گریبان گیــر روزمــره مــا همچــون 
حــل  نیــز  را  زیســت محیطی  مشــکالت 
ــای  ــائل و چالش ه ــیاری از مس ــد. بس می کن
همچــون  کشــور  در  موجــود  جــدی 
انــرژی،  مصــرف  بهینه ســازی  نبــود 
و...  محیط  زیســت  مدیریــت  خشک ســالی، 
 پاســخ هایی از جنــس فنــاوری و نــوآوری 

می طلبند.«

فرهنگ سازی و ایجاد زیست بوم 
کارآفرینی، مهم ترین الزمه شکوفایی 

کسب و کارهای نوپا
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری، بــا 
تاکیــد بــر تحــول در زیرســاخت های بنیادیــن 
فرهنگــی و هم چنیــن ســاختارهای آموزشــی 
گفــت: »بایــد در امــر آمــوزش به طــور خــالق 
و نوآورانــه تغییــر جــدی ایجــاد شــود و بــرای 
ــا  ــی ب ــز هماهنگی های ــد نی ــن رون تســهیل ای
وزارت علــوم  و آمــوزش و پــرورش داشــتیم.«

رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان، آســیب های 
ناشــی از اقتصــاد نفتــی را یــادآور شــد و 
افــزود: »تکیــه صــرف بــه درآمدهــای حاصــل 
از فــروش نفــت، کشــور را دچــار آســیب های 
ــرده اســت و دانشــگاه های کشــور  ــی ک فراوان
ــن و  ــه ســوی دانشــگاه کارآفری ــت ب ــا حرک ب
تربیــت نیــروی انســانی نــوآور، بــه اصــالح این 
ســاختار فرهنگــی نادرســت کمــک می کننــد. 
تحقــق مفاهیــم دانش بنیــان آســان نیســت و 



سرآمد/ شماره سی ونهم/ شهریورنودوشش 14

بودجــه نفــت خالقیــت فرزنــدان مــا را از بیــن 
بــرده اســت و اســتخدام در ســازمان های 
دولتــی بــه هــدف آنــان تبدیــل شــده اســت.«

ســتاری بــا تاکیــد بــر این کــه فرهنــگ 
دارایی هــای  مبنــای  بــر  ارزش گــذاری 
ــت،  ــه خالقی ــود را ب ــای خ ــد ج ــی بای فیزیک
ایــده و نــوآوری نیــروی انســانی بدهــد، بیــان 
کــرد: »افــراد بایــد براســاس ایده هایشــان 
بــا  کــه  کســانی  و  شــوند  ارزش گــذاری 
اعتمادبه نفــس، جســارت و پشــتکار ایده هــای 
مهم تریــن  می بخشــند،  تحقــق  را  خــود 
ســرمایه اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش و نــوآوری 

بــه  شــمار می رونــد.«
ســتاری بــا اشــاره بــه پیشــینه دیرینــه 
گفــت:  ایرانیــان  نــوآوری  و  کارآفرینــی 
امــا  بــوده،  ایرانی هــا  ژن  در  »کارآفرینــی 
ــا از  ــتم م ــوزش در سیس ــگ آم ــون فرهن اکن
ــا  ــا ب ــب و کارهای نوپ ــت. کس ــه اس ــن رفت بی
ــه ای  ــد هفت ــا بای ــه ماهیتشــان عموم توجــه ب
10 درصــد رشــد داشــته 
باشــند، وگرنــه موفــق 
مشــکل  و  نیســتند 
تزریــق  مــا،  سیســتم 
نفــت بــه آن هاســت.«

معــاون علمــی و فنــاوری 
ــروی  ــوری، نی رئیس جمه
تحصیل کــرده  انســانی 
ایرانــی را یــک مزیــت 
مهــم و ســرمایه ای ارزنده 
اقتصــاد  تحقــق  بــرای 
ارزیابــی  دانش بنیــان 
کــرد و گفــت: »مــا در 
نیــروی  شــاخص های 
ــدرت  ــن ق ــانی، دومی انس
بــا  و  هســتیم  جهــان 
ــالن  ــت فارغ التحصی تربی
هم پــای  مهندســی، 
قدرتمنــد،  کشــورهای 

ــری  ــا به کارگی ــم، ام ــن کشــور جهانی چهارمی
ایــن ظرفیــت ارزشــمند مســتلزم ایجــاد 
فعالیــت  بــرای  مســاعد  زیســت بوم  یــک 

آن هاســت.«

ظهور کسب و کارهای نوپا 
ــا  ــور ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــوآور  ــب و کارهای ن ــور کس ــه ظه ــان این ک بی
ــت  ــی، نشــان دهنده وجــود ظرفی ــق ایران موف
عرصــه  ایــن  در  کشــورمان  خارق العــاده 
ــب و کارهای  ــداد کس ــرد: »تع ــراز ک ــت، اب اس
نــوآوری کــه بــا رشــد خارق العــاده خــود 
و  نیســت  کــم  کرده انــد،  افتخار آفرینــی 
بــا  کســب و کارهــای  برجســته جهــان 
ــتمرار  ــت و اس ــا موفقی ــد؛ ام ــت می کنن رقاب
ایــن راه، نیازمنــد حمایــت زیســت بومی اســت 
ــت  ــه جــز ایجــاد ران ــول دولتــی ب ــع پ و توزی
نتیجــه ای نخواهــد داشــت و کمکــی بــه ایــن 
کســب و کارها نخواهــد کــرد. حــدود 600 
شــرکت دانش بنیــان اصولــی وجــود دارد کــه 
به ســرعت پیــش می رونــد و گرداننــدگان 
ــده و  ــب ای ــه صاح ــتند ک ــی هس آن  جوانان

ــتند.« ــت هس خالقی
ســتاری منابــع مالــی را اولویتــی پاییــن 
دانســت  اســتارت آپ  یــک  توفیــق  بــرای 
به عنــوان  ایــده  و  پشــتکار  از جســارت،  و 
یــک  رشــد  ضرورت هــای  مهم تریــن 
کســب و کار نوپــا یــاد کــرد و ادامــه داد: »اغلب 
اســتارت آپ های موفــق، بــا کمتریــن امکانــات 
موجــود و بــا پشــتکار و نــوآوری خــود شــکوفا 
ــد. ایــن واقعیــت نشــان  شــده و رشــد کرده ان
ــب  ــه مرات ــی ب ــی، اولویت ــع مال ــد مناب می ده
نوپــا  کار  و  کســب  یــک  بــرای  پایین تــر 
محســوب می شــود، امــا مهم تــر از منابــع 
ــا  ــت ت ــی اس ــول فرهنگ ــق تح ــی، تحق مال
زمینــه و فضــای مســاعد بــرای تحول آفرینــی 
و  خدمــات  حــوزه  در  کســب و کارها  ایــن 
».محصــوالت فناورانــه فراهــم شــود

تعداد
کسبوکارهای
نوآوریکهبارشد
خارقالعادهخود
افتخارآفرینی
کردهاند،کمنیست
وباکسبو
کارهایبرجسته
جهانرقابت
میکنند؛اما
موفقیتواستمرار
اینراه،نیازمند
حمایتزیستبومی
استوتوزیعپول
دولتیبهجزایجاد
رانتنتیجهای
نخواهدداشت
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با تیم سازی پول دار شوید! 
چطور ساختن یک تیم حرفه ای و نگه داشتن اعضا در کنار یکدیگر 

باعث می شود بهره وری در کسب وکار افزایش پیدا کند؟
تیم سازی این فرصت 
را در اختیار شما 
قرار می دهد که... 

روش های موثری 
را برای حل مسئله 

امتحان کنید. 

کانال های 
ارتباطی خود را 
تقویت کنید. 

نقاط ضعف و 
قوت همکاران 
خود را ببینید. 

تیم سازی به شما امکان می دهد که... 

تیم سازی یک روش نوآورانه است برای این که... 

از اعضای 
تیمتان بیشتر 
حمایت کنید. 

به درک بهتری از 
ارزش برند شرکت 

و انتظاراتی که 
وجود دارد، برسید. 

نقش هر کدام 
از اعضای تیم را 
بهتر درک کنید. 

اعضای تیم را از 
منطقه آرامششان 

بیرون بکشید. 

بعد از یک دوره 
کار سخت امکان 

استراحت و تجدید 
قوا داشته باشید. 

به اعضای تیمتان 
این احساس 
را بدهید که 

وجودشان مورد 
نیاز و خواست 

شماست. 
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اســتارت آپی  اکوسیســتم  از  صحبــت  وقتــی 
ــر آن را در  ــزا و عناص ــه اج ــد هم ــود، بای می ش
یــک کلیــت واحــد و در ارتباطــی ارگانیــک دیــد، 
تحلیــل و آسیب شناســی کــرد و وزن و نقــش 
هــر یــک از ایــن عناصــر را بــا توجــه بــه تاثیــری 
کــه درنهایــت بــر حیــات یــک زیســت بوم 
ــن رو  ــی کــرد. از ای ــد، ارزیاب ــه می گذارن کارآفرینان
ــی ها  ــتاب دهنده ها و وی س ــت از ش ــی صحب وقت
به عنــوان یکــی از مهم تریــن اجــزای اکوسیســتم 
ــد  ــود، بای ــور می ش ــتارت آپی کش ــی اس کارآفرین
ایــن پرســش را پــس ذهــن درنظــر داشــت 
ــه  ــدازه ب ــه ان ــا چ ــتارت آپ ها ت ــوال اس ــه اص ک
ــازوی  ــد و ب شــرکت های ســرمایه گذاری نیازمندن
ــه  ــتاب دهنده چ ــی ش ــی ها یعن ــی وی س اجرای
نقشــی در موفقیــت یــا شکســت یک اســتارت آپ 
می تواننــد بــازی کننــد.  تــا چــه انــدازه می تــوان 
ایــن ایــده را پیــش کشــید که یــک شــتاب دهنده 
قدرتمنــد حتــی تــوان ســاختن موفقیــت از یــک 
ایــده متوســط و یــک تیــم معمولــی را هــم 
ــوان  ــا می ت ــه آی ــر این ک ــت و مهم ت ــد داش خواه
ــودای  ــه س ــی ک ــن جوانان ــگاره را در ذه ــن ان ای

راه انــدازی کســب وکار کارآفرینانه نوپایی را در ســر 
ــک  ــدون کم ــی ب ــه حت ــت ک ــد، کاش می پروانن
ــا  ــوان پ ــم می ت ــتاب دهنده ها ه ــی ها و ش وی س
ــن  ــه در ای ــده ای ک ــت؟در پرون ــن راه گذاش در ای
ــالش   ــم، ت ــدارک دیده ای ــرآمد« ت ــماره از »س ش
ــن موضــوع را واکاوی  ــف ای ــم ابعــاد مختل کرده ای
کنیــم و پاســخ هایی بــه پرســش های فــوق 
ــه ایــن نقطــه برســیم کــه  بدهیــم و درنهایــت ب
چــرا بــه وی ســی ها و شــتاب دهنده ها نیــاز 
ــت  ــوان و ظرفی ــم از ت ــور می توانی ــم و چط داری
آن هــا اســتفاده حداکثــری کنیــم. موضوعــی کــه 
ــی  ــای گفتمان ــرای بحث ه ــروعی ب ــد ش می توان
ــش از  ــه بی ــود ک ــتمی ش ــر در اکوسیس عمیق ت
هرچیــزی نیــاز بــه گفت وگــو در بــاب مشــکالت 
و موانــع و چالش هایــی دارد کــه بســیاری از آن هــا 
در اقتصــاد ســنتی و کســب وکارهای گذشــته این 
ــه ســراغ  ــد. بنابرایــن ب ســرزمین مابه ازایــی ندارن
چهــار مدیــری رفته ایــم کــه در وی ســی های 
مختلــف دســتی بــر آتــش ایــن بحث هــا و 
چالش هــا داشــته اند و موضــوع را از دریچــه 
ــم ــا بررســی کرده ای ــا و نظــرات آن ه تحلیل ه

کت های �مایه گذاری  ریس نقش و ظرفیت �ش  �ب

کوسیس�ت استارت آ�پ کشور در ا

 وی سی ها و استارت آپ ها: 
یک رابطه برد - برد؟

 رضا جمیلی 

ده
رون

پ
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ینو عامل استارت آپ ا�ب گفت وگو �ب جعفر حممدی، مه موسس و مد�ی

تسهیل گری در فضای کسب وکار، 
ضرورت امروز استارت آپ ها

 رها شاه محمدی 

ده
رون

پ
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اولیـنتجربـهشـرکتداریاشبـهسـال82برمیگـردد.جعفـرمحمـدیبعـداز
اینکـهدورهکارشناسـینرمافـزاررادردانشـگاهعلـموصنعتایـرانمیگذراند،با
دوسـتانشیـکشـرکتدایـرمیکنـدکهعمـرآنبهیکسـالهـمنمیرسـد،اما
همیـنتجربـهباعـثمیشـودباخموچمشـرکتداریبیشـترآشـناشـود.محمدی
همزمـانبـااینکـهرویاخـذمـدرککارشناسـیارشـدرشـتههـوشمصنوعـی
تمرکـزمیکنـد،درپژوهشـکدهفنـاوریاطالعـاتوارتباطاتپیشـرفتهدانشـگاه
صنعتـیشـریفهمبهعنـوانمدیـرپـروژهفعالیـتمیکند.اوبـرایدومیـنباردر
سـال85بـاتعـدادیازدوسـتان،شـرکتیدرزمینـهاپلیکیشـنهایتلفـنهمراه
دایـرمیکنـد،امـاازآنجاییکـهخیلـیزودواردفضایاپلیکیشـنهاشـدهوبازار
هنـوزآمادگـیپذیرشـشرانداشـت،ایـنتجربههـمباشکسـتمواجهمیشـود.
سـپسبـهسـراغاخذمـدرکدکتـرادرهمانرشـتههـوشمصنوعیمـیرودودر
دانشـگاهصنعتـیشـریف،فارغالتحصیـلمیشـود.درهمیـنفاصلـهدرراهاندازی
آزمایشـگاهخدمـاتارزشافـزودهدانشـگاهصنعتیشـریفهمکاریمیکنـد.اودر
ایـنمقطـعبهعنـوانمدیراجرایـیومدیرفنـیآزمایشـگاهحدودیکسـالونیم
ICTفعالیـتمیکنـد.پـسازدکتـراهمحـدودیکسـالونیـمدرمرکزنـوآوری
دانشـگاهشـریفبهعنـوانمدیـراجراییایـنمرکزفعالیـتمیکند.درحـالحاضر
نیـزبـهصـورتتماموقـتدرشـرکتدانشبنیـان»سـامانهنگارآتنـا«مشـغولبه
توسـعهوارائـهخدماتدردوحـوزه»کرادفاوندینگ«و»ذخیرهسـازیابری«اسـت.
درگفتوگـوبـادکترجعفـرمحمـدی،همموسـسومدیرعاملاسـتارتآپ»ابرینو«

دربـارهفـرازوفرودهـایراهانـدازیایناسـتارتآپ،همکالمشـدهایم.

اســتارتآپ دربــاره مختصــری �
برایمــان فعالیتهایــش و »ابرینــو«

بگوییــد.
ابرینــو یــک ســرویس ذخیره ســازی ابــری 
اســت کــه بــه کاربــر ایــن امــکان را می دهــد 
ابــری  فضــای  در  را  اطالعــات خــود  کــه 
ــدن  ــم ش ــا از گ ــرده ت ــره ک ــی ذخی به راحت
اطالعــات مهمــش جلوگیــری کنــد و هــر 
ــد  ــی و از هــر جایــی هــم به راحتــی بتوان زمان

ــد. ــته باش ــی داش ــش دسترس ــه اطالعات ب
اســتفاده از ابرینــو بســیار ســاده اســت. کافــی 
ــا یکــی  ــر وارد وب ســایت ابرینــو ی اســت کارب
از اپلیکیشــن های اندرویــدی یــا وینــدوزی 
از  به ســادگی  و  کنــد  ثبت نــام  شــده،  آن 
خدمــات آن اســتفاده کنــد. ذخیــره اطالعــات 
ــودکار،  ــورت خ ــه ص ــر ب ــی در اب ــم گوش مه
ســینک کــردن کامپیوترهــای مختلــف بــا 

هــم، دسترســی تحــت وب بــه اطالعــات 
ــتند.  ــو هس ــات ابرین ــی از خدم و... نمونه های
خدمــات ذخیره ســازی ابــری شــرکت مــا 
ــترکین  ــرای مش ــش ب ــال پی ــدود دو س از ح
اپراتورهــای تلفــن همــراه ارائــه می شــود، 
ــد ابرینــو،  ــا برن ولــی ســرویس دهی عمومــی ب
از حــدود ســه مــاه پیــش شــروع شــده اســت. 
ــیرادر ــهامکانات ــاچ ــودقیق �ابرین
اختیــارکاربــرشقــرارمیدهــد؟

ــه  ــف ب ــق اپلیکیشــن های مختل ــو از طری ابرین
ــا  ــه آن ه ــه ب ــد ک ــر ســرویس دهی می کن کارب
اشــاره مختصــری می کنــم. یکــی از ایــن 
ــه  ــت ک ــک اپ« اس ــو ب ــن ها، »ابرین اپلیکیش
کاربــر می توانــد از طریــق آن از اطالعــات 
ــن،  ــه تلف ــل دفترچ ــود، مث ــی خ ــم گوش مه
تقویــم،  تماس هــا،  لیســت  پیامک هــا، 
ــت،  ــم اس ــرای او مه ــه ب ــر چ ــات و ه تنظیم
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ــن ســرویس را  ــد ای ــرد. او می توان ــک آپ بگی ب
طــوری تنظیــم کنــد کــه در بازه هــای زمانــی 
ــه ای  ــا هفت ــار ی ــک ب ــل روزی ی ــخص مث مش
ــات  ــودکار از اطالع ــورت خ ــه ص ــار، ب ــک ب ی

ــود. ــه ش ــک آپ گرفت ــف ب مختل
»ابرینــو  اندرویــدی  اپلیکیشــن  طریــق  از 
ــد  ــر می توان ــال کارب ــوان مث ــم به عن ــل« ه فای
ــه  ــی گرفت ــر عکس ــه اگ ــد ک ــو بگوی ــه ابرین ب
ــری  ــای اب ــی از آن را در فض ــک کپ ــد، ی ش
بــه صــورت  ذخیــره کنــد، اطالعاتــش را 
ــد  ــم کن ــا تنظی ــذارد، ی ــر بگ ــتی روی اب دس
ــودکار  ــورت خ ــه ص ــم ب ــه های مه ــه پوش ک
ــر  ــد، در اب ــری کردن ــه تغیی ــض این ک ــه مح ب
ذخیــره شــوند. هم چنیــن کاربــر می توانــد 
مختلــف  راه هــای  از  کــه  فایل هایــی  بــه 
ــه  ــان ک ــر زم ــت، در ه ــته اس ــر گذاش روی اب

ــد. ــته باش ــی داش ــد، دسترس بخواه
ــم  ــو ه ــدوزی ابرین ــن وین ــا اپلیکیش ــر ب کارب
ابــر نگــه  می توانــد اطالعــات خــود را در 
دارد، اطالعاتــی را کــه در 
مختلــف  کامپیوترهــای 
ســینک  هــم  بــا  دارد، 
نگــه دارد، آن هــا را بــا 
اشــتراک  بــه  دیگــران 

ــا... ــذارد، ی بگ
ــز  ــق وب ســایت نی از طری
ــه  ــم ب ــد ه ــر می توان کارب
ــق  ــه از طری ــی ک اطالعات
ــا از  ــر ی ــی، کامپیوت گوش
ــایت  ــود وب س ــق خ طری
ذخیــره کــرده، دسترســی 
ــش  ــد، ویرای ــته باش داش
کنــد، بــا دیگــران بــه 
ــم  ــذارد و ه ــتراک بگ اش
اطالعــات  می توانــد 
ــرار  ــر ق ــد را روی اب جدی
دهــد. حتــی می توانــد 
ــه حــذف  ــی را ک فایل های

نســخه های  یــا  کنــد  بازگردانــی  کــرده، 
قدیمی تــر فایل هــای مختلفــش را کــه در 
بازه هــای زمانــی مختلــف ذخیــره کــرده، 

بازخوانــی و دوبــاره دانلــود کنــد.
و  اندرویــدی  اپ هــای  توســعه دهنده های 
می تواننــد  هــم  وینــدوزی  نرم افزارهــای 
ابرینــو،  نرم افــزاری  توســعه  کیــت  بــا 
کوتاهــی،  خیلــی  زمــان  در  و  به راحتــی 
ــرده  ــری ک ــود را اب ــای خ ــا و نرم افزاره اپ ه
و ایــن امــکان را بــه کاربرانشــان بدهنــد 
کــه اطالعاتشــان را در فضــای اختصاصــی 
ــدون  ــد، ب ــره کنن ــو ذخی ــان در ابرین خودش
این کــه نیــاز باشــد هزینــه ای پرداخــت کننــد 
یــا دانــش خاصــی از ابــر یــا راه انــدازی ســرور 

باشــند.  داشــته  آن  برنامه نویســی  و 
�درنمایشــگاهالکامــپبــهبهانــهحــل
ــدگان، ــطمراجعهکنن ــازتوس ــکم ی
ــه ــریهدی ــایاب ــتفض ــجگیگابای پن
ــررا ــقکارب ــنطری ــدوازای میدادی
ــد. ــذبمیکردی ــودج ــمتخ ــهس ب

ــود. ــیب ــدجالب ــنترفن ای
بلــه. مــا در ابرینــو بــه هــر کاربــری کــه 
ــری  ــای اب ــت فض ــد، دو گیگابای ــام کن ثبت ن
رایــگان هدیــه می دهیــم کــه می توانــد از 
ایــن فضــا بــرای ذخیره ســازی اطالعــات خــود 
ــن  ــی ای ــه تازگ ــه ب ــا توج ــد. ب ــتفاده کن اس
ســرویس در کشــور، مــا در نمایشــگاه از ایــده 
ــتفاده  ــران اس ــه کارب ــب توج ــرای جل ــاز ب م
ــا،  ــی از همراهــی آن ه ــرای قدردان ــم و ب کردی
فضــای ۵ گیگابایتــی رایــگان بــه آن هــا هدیــه 
دادیــم. البتــه بــرای کاربرانــی کــه بســته ویــژه 
مــا را خریــداری می کننــد هــم یــک ترابایــت 
فضــای ابــری در نظــر گرفته ایــم کــه در 

اختیارشــان قــرار می گیــرد.
�بـهنسـخهوینـدوزیوسـینککردن
اطالعـاتچنـدکامپیوتـربـاهماشـاره
کردیـد.ابرینـوفقـطقابلیـتاسـتفاده
مدیـر یـا دارد، را کاربـر یـک توسـط

توسعهدهندههای
اپهایاندرویدی
ونرمافزارهای
ویندوزیهم
میتوانندباکیت
توسعهنرمافزاری
ابرینو،بهراحتی
ودرزمانخیلی
کوتاهی،اپهاو
نرمافزارهایخود
راابریکردهو
اینامکانرابه
کاربرانشانبدهند
کهاطالعاتشانرا
درفضایاختصاصی
خودشاندرابرینو
ذخیرهکنند
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یکشـرکتهـممیتوانـدبـرایذخیره
اطالعـاتهمهکامپیوترهایشـرکتش،از

کند؟ اسـتفاده ابرینـو
ــا  ابرینــو نســخه ســازمانی هــم دارد  کــه اتفاق
در نمایشــگاه الکامــپ هــم از آن رونمایــی 
می تواننــد  ســازمان ها  مدیــران  کردیــم. 
از طریــق پنلــی کــه در اختیارشــان قــرار 
می گیــرد، کنتــرل کاملــی روی دســتگاه ها 
ــند.  ــته باش ــود داش ــازمان خ ــای س و داده ه
مدیــر می توانــد مشــخص کنــد کــه چــه 
متصــل  ابــر  بــه  بتواننــد  دســتگاه هایی 
شــوند، چــه اطالعاتــی بتواننــد روی ابــر قــرار 
ــا  ــی ی ــازه دسترس ــانی اج ــه کس ــد، چ بگیرن
اشــتراک گذاری کــدام اطالعــات را داشــته 
ــرل  ــش و کنت ــد پای ــه بتوان ــند و خالص باش
کاملــی روی سیســتم داشــته باشــد و خیالــش 
ــازمان  ــچ داده ای در س ــه هی ــد ک ــت باش راح
از بیــن نمــی رود، یــا در دســترس افــراد 

غیرمجــاز قــرار نمی گیــرد.
�تــاجایــیکــهمــناطــالعدارم،
ــا ــودردنی ــیابرین ــایخارج نمونهه
ــا ــت.آی ــردهاس ــازک ــودراب ــایخ ج
شــمابــرایراهانــدازیایــناســتارتآپ
خارجــی، نمونههــای ایــن از

کردهایــد؟ الگوبــرداری
حــدود  ابــری  ذخیره ســازی  ســرویس های 
اســتفاده  دنیــا  در  کــه  اســت  ســال   10
می شــود. ایــن نیــاز در داخــل کشــور مــا 
هــم وجــود دارد. البتــه ممکــن اســت چنــدان 
ــازی  ــا فرهنگ س ــا ب ــد، ام ــده نباش شناخته ش

می توانــد بــازار خوبــی داشــته باشــد. 
از میتوانــد ایرانــی کاربــر �
نســخههایخارجــیهــماســتفاده

نیســت؟ اینطــور کنــد.
کــه  کــرد  فرامــوش  نبایــد  امــا  بلــه، 
ســرویس های خارجــی بــرای کاربــران داخلــی 
و نیازهــای آن هــا تطابــق داده نشــده اند، روی 
ــای  ــه پهن ــتند، هزین ــی نیس ــرورهای داخل س

بانــد اســتفاده از آن هــا باالســت و ممکن اســت 
بــرای کاربــری کــه زبــان انگلیســی نمی دانــد، 
ــه  ــا این ک ــد. ی ــان نباش ــا آس ــتفاده از آن ه اس
نســخه ســازمانی ارائه شــده توســط آن هــا 
بــرای پوشــش نیازهــای ســازمان های مــا 

ــتند.  ــب نیس ــال مناس اص
ایــن مــوارد باعــث شــد که بــه فکــر راه انــدازی 
ابــری  ذخیره ســازی  ســرویس  و  پلتفــرم 
ــک  ــا ی ــا م ــر این ه ــالوه ب ــم. ع ــی بیفتی داخل
ــات  ــت اطالع ــوزه امنی ــکار در ح ــرکت هم ش
ــی از  ــوان یک ــاز را به عن ــن نی ــه ای ــم ک داری
ســازمان های  داده نشــده  پاســخ  نیازهــای 
داخلــی شناســایی کــرده و بــه مــا اعــالم 
ــا  ــا ب ــن موضــوع باعــث شــد ت ــود. ای کــرده ب
اطمینــان باالتــری بــه ســمت توســعه پلتفــرم 

داخلــی  ســرویس  و 
ــم. ــت کنی حرک

�بــراییــککاربــر
و تفــاوت ایرانــی
ابرینــو مزایــای
نســخههای بــا
آن خارجــی

؟ چیســت
مــا  اپلیکیشــن های 
کامــال بــه زبان فارســی 
آن هــا  در  و  هســتند 
کاربــران  نیازهــای 
داخلــی در نظــر گرفته 
شــده اســت. مثــال مــا 
ــه  ــرویس دهی ک در س
بــه کاربــران اپراتــور 
ایــن  بــه  داشــتیم، 
ــه  ــیدیم ک ــه رس نتیج
کاربــران نیــاز دارنــد 
اطالعــات  از  کــه 
بــک آپ  گوشی شــان 
بگیرنــد، یــا نیــاز دارند 
اطالعــات  بتواننــد 

نبایدفراموشکرد
کهسرویسهای
خارجیبرای
کاربرانداخلیو
نیازهایآنهاتطابق
دادهنشدهاند،
رویسرورهای
داخلینیستند،
هزینهپهنایباند
استفادهازآنها
باالستوممکن
استبرایکاربری
کهزبانانگلیسی
نمیداند،استفادهاز
آنهاآساننباشد.
یااینکهنسخه
سازمانیارائهشده
توسطآنهابرای
پوششنیازهای
سازمانهایمااصال
مناسبنیستند.
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ــر  ــی دیگ ــه گوش ــی ب ــان را به راحت گوشی ش
منتقــل کننــد. مــا ایــن نیــاز را در قالــب 
دادیــم. پاســخ  بــکاپ  ابرینــو  اپلیکیشــن 

وجــه تمایــز اصلــی دیگــر در اســتفاده از 
ــه  ــی ک ــت. ترافیک ــات اس ــی اطالع ــبکه مل ش
ــف  ــود، نص ــدل می ش ــبکه ردوب ــن ش روی ای
قیمــت حســاب می شــود. پــس اگــر ســرورها 
و کاربــر هــر دو در داخــل کشــور باشــند، 
ــد.  ــد ش ــف خواه ــر نص ــرای کارب ــا ب هزینه ه
ــا این کــه در نســخه ســازمانی، مــا نیازهــای  ی
ــی از  ــه خیل ــم، ک ــایی کردی ــی را شناس داخل
خارجــی  مشــابه  ســرویس های  در  آن هــا 
پاســخ داده نمی شــود. مثــال مــا ایــن امــکان را 
ــرای  ــه ســرورهای ذخیره ســازی را ب ــم ک داری
ســازمان های بزرگــی کــه اطالعــات حساســی 
دارنــد و نمی خواهنــد از اینترنــت اســتفاده 
ــز داده اختصاصی شــان  ــد، در داخــل مرک کنن
ــات از ســازمان  ــم اطالع ــا ه ــم ت مســتقر کنی
ــود  ــی خ ــبکه داخل ــم از ش ــرود و ه ــرون ن بی
ســازمان اســتفاده شــده و بابــت خریــد پهنــای 

ــد هزینــه ای نشــود. بان
بــه  این کــه،  نهایتــا  و 
ــای  ــوارد قیمت  ه ــن م ای
ــر خدمــات  بســیار پایین ت
نســبت  بــه  ابرینــو 
مشــابه  نمونه هــای 
خارجــی، قابلیــت تجمیع 
زیرســاخت های  بــا 
ــدل  ــکان بان ــی و ام داخل
خدمــات  بــا  کــردن 
ن  گا هند یس د و ســر
ــد.  ــه کنی ــی را اضاف داخل
ــا ــبی ــورقی �ابرین
ــم ــیه ــهداخل نمون

دارد؟
کشــور  داخــل  در  مــا 
ــری  ــرویس دیگ ــچ س هی
ــه  ــه ب ــیم ک را نمی شناس

صــورت متمرکــز روی ذخیره ســازی ابــری 
کار کنــد. شــرکت های معــدودی هســتند کــه 
ــرای  ــی را ب ــاز موجــود جهان راه کارهــای متن ب
ســازمان ها نصــب می کننــد، ولــی تقریبــا 
عمومــی  ســرویس دهی  وارد  هیچ کــدام 
نشــده اند و اگــر هــم سرویســی راه انــدازی 
ــوان  ــه به عن ــت ک ــن اس ــرای ای ــد، ب کرده ان
ــد. ــان دهن ــازمانی نش ــتریان س ــه مش ــو ب دم

بــرای  کــه  متن بــازی  راه کارهــای  البتــه 
رقیــب  نیــز  می شــوند  نصــب  ســازمان ها 
ــه  ــتند. چراک ــو نیس ــازمانی ابرین ــرویس س س
ــارت  ــش و نظ ــرل، پای ــا کنت ــن راه کاره در ای
بــه صورتــی کــه در ابرینــو وجــود دارد، مطلقــا 
وجــود نــدارد. در نســخه ســازمانی ابرینــو 
ــر  ــش مدی ــرل و پای ــت کنت ــز تح ــه چی هم
ــای  ــا در رقب ــن ویژگی ه ــه ای اســت. درحالی ک
درســت  نــدارد.  وجــود  خارجــی  متن بــاز 
ــی  ــاز خارج ــای متن ب ــه در راه کاره ــت ک اس
ــت  ــت از دس ــش باب ــدازه ای خیال ــا ان ــر ت مدی
نرفتــن اطالعــات آســوده اســت، ولــی فقــط بــا 
ــن  ــد مطمئ ــر می توان ــه مدی ــت ک ــو اس ابرین
باشــد کــه اطالعاتــش از هــر گونــه دسترســی 

ــت. ــوظ اس ــاز محف غیرمج
ــان ــوبرایم ــیابرین ــرمایهابتدای �ازس
ــن ــدازیای ــرایراهان ــماب ــد.ش بگویی
ــد؟ ــهکردی ــدرهزین ــتارتآپ،چق اس

ابرینــو یــک اســتارت آپ پلتفرمــی اســت 
ــه و  ــرور فناوران ــمت س ــد و س ــم بک اِن ــه ه ک
ــی  ــای مختلف ــم کالینت ه ــنگینی دارد و ه س
دارد کــه هــر کــدام از آن هــا پیچیدگــی باالیی 
دارنــد. همــه ایــن مــوارد باعــث می شــود ایــن 
کســب وکار نیازمنــد هزینه هــای باالیــی بــرای 
ــو  ــا در ابرین ــه باشــد. م ــرم و ارائ توســعه پلتف
ــره متخصــص،  ــم ۲0 نف ــک تی ــا همراهــی ی ب
بیــش از یک ونیــم میلیــارد تومــان هزینــه 
بــه  کــه  امــروز  تــا  اول  روز  از  کرده ایــم. 
ــش از  ــیده ایم، بی ــب رس ــرویس دهی مناس س
ســه ســال کار تخصصــی در ایــن حــوزه انجــام 

مادرداخلکشور
هیچسرویس
دیگریرا
نمیشناسیمکهبه
صورتمتمرکزروی
ذخیرهسازیابری
کارکند.شرکتهای
معدودیهستندکه
راهکارهایمتنباز
موجودجهانیرا
برایسازمانها
نصبمیکنند،ولی
تقریباهیچکدام
واردسرویسدهی
عمومینشدهاند
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شــده اســت.
ــما ــاش ــرمایهگذارانب ــالس �تابهح

ــد؟ ــکاریکردهان هم
شرکت های  گروه  اعضای  از  یکی  ما  شرکت 
آتناست. در سه سال گذشته بخش اعظمی از 
سود حاصل از فعالیت  شرکت های گروه صرف 
درآمدزایی  وجود  با  است.  شده  ابرینو  توسعه 
ابرینو، با توجه به این که این سرویس به نقطه 
سربه سری نرسیده است، این سرمایه گذاری در 
حال حاضر هم ادامه دارد. با توجه به این که این 
دارد  سرمایه گذاری  برای  باالیی  ریسک  حوزه، 
باال،  هزینه های  فنی  پیچیدگی های  دلیل  )به 
توسعه زیاد و نقطه سربه سری طوالنی(، بیشتر 
در  سرمایه گذاری  برای  تمایلی  سرمایه گذارها 
سرمایه  می دهند  ترجیح  و  نداشته  حوزه  این 
ُخردتر  کسب وکار  چندین  روی  را  خود 

دنبال  به  چندان  ما  همین  برای  کنند.  پخش 
از سرمایه گذاری  هر چند  نبودیم.  سرمایه گذار 
حوزه  بتوانیم  تا  می کنیم  استقبال  ابرینو  در 

فعالیت  و خدمات خود را گسترش دهیم.
ــد ــهاشــارهکردی ــهاینک ــاتوجــهب �ب
ــه ــتس ــسازگذش ــراوپ ــواخی ابرین
ــرده، ــازک ــرویسدهیراآغ ــال،س س
ــیده ــدرس ــهدرآم ــتارتآپب ــناس ای

اســت؟
ــی دارد  ــعه باالی ــای توس ــم هزینه ه ــو ه ابرین
ــودن  ــد ب ــناخته و جدی ــل ناش ــه دلی ــم ب و ه
خدمــات بــرای بیشــتر کاربــران داخلــی، 
فرهنگ ســازی،  بــرای  باالیــی  هزینه هــای 
تــا  مــا  دارد.  نیــاز  بازاریابــی  و  برندینــگ 
ایــن مرحلــه از فعالیــت، بیشــتر هزینه هــا 
ــغ  ــم و مبال ــی کرده ای ــث فن ــرف مباح را ص
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ــازی و  ــرای فرهنگ س ــری را ب ــیار پایین ت بس
کرده ایــم. هزینــه  بازاریابــی 

از طــرف دیگــر، در ســرویس ذخیره ســازی 
ــذب  ــرای ج ــتری ب ــان بیش ــدت زم ــری، م اب
ــا  ــه ب ــت. چراک ــگان الزم اس ــر رای ــر غی کارب
مقــداری  ســرویس ها،  ایــن  در  ثبت نــام 
حافظــه ابــری بــه صــورت رایــگان در اختیــار 
ــادی  ــرار داده می شــود، و زمــان زی ــران ق کارب
صــرف می شــود کــه کاربــران نیــاز بــه فضــای 
ابــری بیشــتر یــا ویژگی هــای حرفه ای تــر 
ــل  ــن دلی ــه همی ــند. ب ــته باش ــرویس داش س
زمــان بیشــتری به نســبت ســایر کســب وکارها 
نیــاز اســت کــه بــه درآمدزایــی مطلوبــی 
ــا ایــن وجــود، حجــم فــروش کلــی  برســیم. ب
تــا امــروز رقمــی بیــن نیــم تــا یــک میلیــارد 

ــت.  ــوده اس ــان ب توم
ــام ــوانج ــرایابرین ــهب ــیک �تبلیغات
ــت؟ ــورتاس ــهص ــهچ ــد،ب میدهی
مــا ابتــدا ســرویس ذخیره ســازی مان را در 
ــر از  ــدی غی ــا برن ــه ب ــوری )البت ــای اپرات فض
ــات  ــا از تبلیغ ــم و آن ج ــه کردی ــو( ارائ ابرین
ــم. در فضــای  ــور اســتفاده کردی پیامکــی اپرات
غیراپراتــوری هــم مــا ســرویس ابرینــو را حدود 
ســه مــاه اســت کــه بــه صــورت عمومــی و از 
طریــق کافه بــازار ارائــه کرده ایــم کــه بــا توجــه 
ــای  ــزو برگزیده ه ــران، ج ــتقبال کارب ــه اس ب
ــران از  ــازار شــناخته شــده اســت و کارب کافه ب
ایــن طریــق بــا محصــول مــا آشــنا می شــوند. 
از شــیوه های تبلیغاتــی مــا،  یکــی دیگــر 
الکامــپ(  )مثــال  نمایشــگاه ها  در  حضــور 
ــوده اســت. مثــال در ایــن دوره الکامــپ کــه  ب
ــم،  ــی کردی ــو را رونمای نســخه ســازمانی ابرین
ــه  ــی اولی ــی متقاض ــداد باالی ــه تع خوش بختان
ــم.  ــرای نصــب نســخه آزمایشــی پیــدا کردی ب
�اعضــایتیــمابرینــوچنــدنفــر
ــد؟ ــیدارن ــهتخصصهای ــتندوچ هس

ــره هســتیم. حــدود 70  ــم ۲0 نف ــک تی ــا ی م
ــوزه  ــی در ح ــی اســت و مابق ــم فن درصــد تی

ــد. در  ــت می کنن ــتیبانی فعالی ــی و پش بازاریاب
تیــم فنــی، تخصص هــای مدیــر فنــی پــروژه، 
طراحــی و معماری، ســمت ســرور، وب ســایت، 

ــم. ــد داری ــدوز و اندروی وین
*وضعیــتاســتارتآپابرینــورادر
ــی ــورارزیاب ــده،چط ــالآین ــدس چن

؟ میکنیــد
بســیار خوش بیــن هســتیم کــه بتوانیــم نقــش 
اول را در حوزه هــای مختلــف ذخیره ســازی 
ــیم.  ــته باش ــه داش ــور و منطق ــری در کش اب
ــم  ــش حج ــه افزای ــه ب ــا توج ــا ب ــن فض در ای
ــرای  ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــم ب ــا، ه فعالیت ه
پشــتیبانی  و  فــروش  نگــه داری،  توســعه، 
خدمــات و هــم بــه صــورت غیرمســتقیم 
اشــتغال زایی خواهیــم داشــت. درواقــع ابرینــو 
بــا کمــک بــه توســعه دهندگان اندرویــدی 
و وینــدوزی بــرای توســعه و ارائــه نســل 
ــری  ــطه اب ــه واس ــه ب ــی ک ــدی از اپ های جدی
خدمــات  و  ویژگی هــا  می تواننــد  شــدن، 
نوآورانــه و جدیــدی را ارائــه دهنــد، به عنــوان 
گرفتــه  درنظــر  غیرمســتقیم  اشــتغال زایی 

می شــود.
ــه ــنس ــیای ــهط ــیک �ازچالشهای
ســالبــاآنروبــهروبودهایــد،برایمــان

بگوییــد.
فنــی  پیچیدگی هــای  بــا  این کــه  ضمــن 
خیلــی زیــادی در ایــن زمینــه مواجــه شــدیم، 
ــز  ــم نی ــه رو بودی ــا آن روب ــه ب ــم کاری ک حج
ــورش  ــه تص ــود ک ــزی ب ــتر از چی ــیار بیش بس
را می کردیــم. نبــود زیرســاخت های مرکــز 
داده  ای مناســب، هزینه هــای بــاال و مشــکالت 
مربــوط بــه تامیــن آن، رقبــای قــوی خارجی و 
ناآشــنا بــودن عمــوم جامعــه بــا ایــن خدمــات 
ــه  ــتند ک ــری هس ــای دیگ ــن چالش ه مهم تری

ــم.  ــرم  کرده ای ــته وپنجه ن ــا دس ــا آن ه ب
همکاریهای و حمایتها از بهرهگیری �
دلگرمی مایه میتواند مختلف، نهادهای
هرکسبوکارنوپاییباشد.آیاشماازاین



حمایتهابهرهمندشدید؟
خــاص  حمایت هــای  دنبــال  چنــدان  مــا 
نبوده ایــم، هــر چنــد بــه واســطه فنــاور و 
ــای  ــرکت،  از حمایت ه ــودن ش ــان ب دانش بنی
ــرکت ها  ــه ش ــن گون ــرای ای ــه ب ــی ک معمول
وجــود دارد، تــا انــدازه ای بهــره برده ایــم. البتــه 
ــا از حمایت هــای ســازنده  ــم کــه م ــد بگوی بای
ــت  ــم کــه حمای ــم و معتقدی اســتقبال می کنی
نهادهــای مرتبــط در موضوعاتــی نظیــر منابــع 
ــازی،  ــد، فرهنگ س ــای بان ــز داده  ای، پهن مرک
ارائــه تاییدیه هــای ارزیابــی و تســت محصــول 
می توانــد  این چنینــی  موضوعــات  ســایر  و 
ــک  ــور کم ــات در کش ــن خدم ــعه ای ــه توس ب

ــد. شــایانی کن
�اگــرفــردیکــهدرابتــدایراهاســت
ــدازی ــتارتآپیراهان ــداس ومیخواه
کنــد،ازشــماتوصیــهایبخواهــد،
چــهراهنماییهایــیبــهاوخواهیــد

ــت؟ داش
عمومــا در ابتــدای فعالیــت، کار از آن چــه 
هســت، ســاده تر تصــور می شــود. ممکــن 
اســت فــردی یــا تیمــی فکــر کنــد کــه 
قســمت اعظــم یــک کســب و کار بخــش فنــی 
آن اســت، درحالی کــه تنهــا ۲0 تــا 30 درصــد 
ــردن  ــد ک ــی اســت. متقاع ــات فن کار، موضوع
ــت او  ــه دس ــت ب ــاندن خدم ــتری و رس مش
اصلی تــری  مســئله های  تجاری ســازی،  و 
ــد  ــا دی ــه بســیاری از تیم هــای نوپ هســتند ک

ــد.  ــا ندارن ــه آن ه ــبت ب ــتی نس درس
بحــث پیچیدگی هــای فنــی و پیاده ســازی 
و هزینه هــا کــه خیلــی وقت هــا تخمیــن 
عــدم  می شــود،  زده  آن هــا  از  پایینــی 
ــه می شــود،  ــده گرفت ــی کــه نادی تجــارب کاف
و  قانونــی  بســترهای  بــه  توجــه  عــدم  و 
اجرایــی نیــز مشــکالت دیگــری هســتند 
ــه رو  ــا روب ــا آن ه ــا ب ــب وکارهای نوپ ــه کس ک
ــه  ــا ب ــه نوپاه ــم ک ــه می کن ــتند. توصی هس
صــورت واقع بینانه تــر شــروع بــه فعالیــت 

کننــد. و اگــر تجربــه کافــی در ایــن خصــوص 
ندارنــد، ســعی کننــد کــه پیــش از شــروع کار، 
از نظــرات افــراد باتجربــه دیگــر بهره منــد 

ــوند. ش
�نمایشــگاهالکامــپامســالراچطــور
ــن ــوتای ــفوق ــاطضع ــد؟نق دیدی
ــود؟ ــهب ــماچ ــگاهش ــگاهازن نمایش

 طــی دو ســه ســال گذشــته، نمایشــگاه 
ــته  ــی داش ــد خوب ــه رش ــد رو ب ــپ رون الکام
اســت. مــا اگــر ایــن نمایشــگاه را بــا خــودش 
ــود  ــم، بهب ــه کنی ــی مقایس ــال های قبل در س
ــم  ــی را شــاهد خواهی ــت باالی ــت و کیفی کمی
یــا  اســتارت آپ ها  بخــش  به ویــژه  بــود، 
را  الکامــپ  اگــر  امــا  الکام اســتارز.  همــان 
ــی  ــر خارج ــگاه های معتب ــبت نمایش ــه نس ب
مثــل جیتکــس و ســبیت مقایســه کنیــم، 
مختلفــی  حوزه هــای  در  کــه  می بینیــم 
جــای رشــد وجــود دارد و الزم اســت همــه بــا 
ــای  ــرای رشــد و ارتق ــه و ب ــن زمین هــم در ای
جمع بنــدی  در  کنیــم.  همــکاری  بیشــتر 
 کلــی، مــن نمــره باالیــی را بــه الکامــپ 

امسال می دهم.
ــتارتآپی ــتاس ــدوضعی ــرایرش �ب
ــاری ــهانتظ ــئوالنچ ــور،ازمس درکش

ــد؟ داری
ایــن  کســب و کارها  خواســته  مهم تریــن 
اســت کــه فضــای کســب و کار تســهیل شــود، 
ــع موجــود کــم شــود، شــروع  مجوزهــا و موان
ــه در  ــی ک ــود و حمایت های ــان ش ــا آس کاره
ایــن حــوزه عمدتــا در حــرف وجــود دارد، 
وارد عمــل شــود. اگــر مســئوالن بتواننــد فضــا 
کســب و کارها  کننــد،  تســهیل  و  آمــاده  را 
ــد.  ــدا می کنن ــت را پی ــیر درس ــان مس خودش
ــز  ــه ری ــئوالن از ورود ب ــه مس ــت ک الزم اس
ــد و فقــط  ــز کنن ــات کســب و کارها پرهی جزئی
را  کلــی  و  کالن  خطــوط  و  چهارچوب هــا 
تعییــن کننــد و اجــازه دهنــد ایــن فضا توســط 

خــود کســب وکارها ســاخته شــود
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چرایی استقبال سرد اکوسیستم 
استارت آپی از شتاب دهنده ها

 طالب حسینی 
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�ازنظرشـما،شـرکتهایسـرمایهگذاری
جسـورانهیـاهمـان»VC«هادرایـراندر

چـهوضعیبـهسـرمیبرند؟
اگرچـه بـا رکود نسـبی اقتصـادی کشـور روبه رو 
هسـتیم، امـا بـا گرایش بـاال به سـمت »آی تی« 
و اسـتارت آپی شـدن مواجه هسـتیم؛ طـوری که 
برخـی از ایـن اسـتارت آپ ها به درآمدهـای چند 
میلیـارد تومانـی در مـاه رسـیده اند و در زمینـه 
درنتیجـه  کرده انـد.  عمـل  موفـق  اشـتغال زایی 
بسـیار  سـرمایه گذارها  بـرای  شـرکت ها  ایـن 
تعـداد  رشـد  وجـود  بـا  البتـه  جـذاب هسـتند. 
VCهـا، از لحـاظ معرفـی خودشـان بـه جامعـه 
اسـتارت آپی، ضعیـف عمـل کرده انـد، درحالی که 
بایـد خـود را بیشـتر معرفـی کننـد. مثـال برخی 
VCهـا معمـوال بـا برگـزاری رویدادهایـی مثـل 
کمتـر،  یـا  ماهانـه  صـورت  بـه  کاری  صبحانـه 
و  خـود  و  می شـوند  آشـنا  اسـتارت آپ ها  بـا 
معیارهایشـان را بیـان می کننـد. ایـن رویدادهـا، 
نتیجـه دوطرفـه خواهـد داشـت، بـه ایـن معنـا 
کـه نه تنهـا VCهـا و شـرکت های سـرمایه گذاری 
خـود را بـه اسـتارت آپ ها معرفی می کننـد، بلکه 
اسـتارت آپ ها هـم می تواننـد بـا شـناخت بهتـر 
خـود  مطلـوب  سـرمایه گذار  سـراغ  بـه  VCهـا، 
برونـد. بسـیار اتفـاق می افتـد کـه یـک شـرکت 

سـرمایه گذاری، به خاطـر عـدم شـناخت کافـی، 
کـه  می کنـد  سـرمایه گذاری  اسـتارت آپی  روی 
آن طـور کـه تصـور می کـرده، بـازار مطلوبـی در 
برگـزاری چنیـن  بـا  درحالی کـه  نـدارد.  کشـور 
بـا  VCهـا  جانبـه  دو  شـناخت  رویدادهایـی، 
از  دانش بنیـان  شـرکت های  و  اسـتارت آپ ها 

یکدیگـر حاصـل خواهـد شـد.
شـتابدهندهها اوضـاع بیـن ایـن در  �

چطـوراسـت؟
اسـت.  دیگـری  وضعیـت شـتاب دهنده ها، چیـز 
شـتاب دهنده ها در کشـور مـا بـه لحـاظ کمـی، 
در حـال افزایـش هسـتند، درحالی کـه کیفیـت 
عملکـرد خیلـی از آن هـا مطلوب نیسـت. وظیفه 
اصلـی شـتاب دهنده ها، همان طـور که از نامشـان 
پیداسـت، شـتاب دادن پروژه سـاخت استارت آپ 
و تسـهیل در ورود بـه بـازار استارت آپ هاسـت. 

یـک شـتاب دهنده شـرایط و ضوابـط مختلفی را 
بـرای جـذب یـک اسـتارت آپ در نظـر می گیـرد 
اسـتارت آپ  تیـم  آن،  مهم تریـن  از  یکـی  کـه 
تیـم آی تـی دارنـد، اصـوال  افـرادی کـه  اسـت. 
دانشـجویان  بلکـه  نیسـتند،  باتجربـه  افـراد 
تیـم  یـک  یکدیگـر  بـا  کـه  هسـتند  جوانـی 
اسـتارت آپی سـاخته اند و بـه دنبـال ایـده خـود، 
بـه  کـه  می کننـد  مراجعـه  شـتاب دهنده ها  بـه 

هرکسبوکاریبایدبهمرحلهایازپیشرفتبرسدتابتوانددرجهتجذبسرمایهگذارحرکت
کند.شتابدهندههابهاستارتآپهاکمکمیکنندتامراحلاولیهکسبوکارشانراباحمایتهای
آموزشیومالیکهبهآنهاعرضهمیکنند،باشتاببیشتریپشتسربگذارندوبهمرحلهای
برسندکهسرمایهگذاربهسراغشانبیاید.بنابراینوظیفهاصلیشتابدهندهها،همانطورکهاز
نامشانپیداست،شتابدادنتولیداستارتآپوورودبهبازاراستارتآپهاست.ازآنجاییکه
شتابدهندهها،دورههایآموزشیمتعددیبرایاعضایاستارتآپهابرگزارمیکنند،گاهیدوره
شتابدهیطوالنیمیشودوهمینمسئلهگاهباعثعدماستقبالاستارتآپهاازشتابدهندهها
خواهدشد.درنتیجهاستارتآپهادرجذبسرمایهگذارنیزبامشکالتیروبهرومیشوند.البته
ایننکتهراهمنبایدفراموشکردکهرویدادمطلوبیمثلنمایشگاههاطیسالوماهوجود
نداردکهطیآنشرکتهایسرمایهگذاریجسورانهیاVCهاواستارتآپبامواضعواهداف
یکدیگرآشناشوند.همینمسئلهگاهیباعثجداییبیشترایندوازهمخواهدشد.دررابطهبا
اینگونهمشکالتپیشرویاکوسیستماستارتآپیومشکالتوچالشهایشرکتهایVCو

شتابدهندههاباجمشیدعباسپور،مدیرفنیشتابدهنده»نوینتک«،گفتوگوکردیم.
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عقیـده مـن، اشـکال کار شـتاب دهنده ها دقیقـا 
همین جاسـت. اغلـب افـراد بـا تجربـه ای کـه در 
صنایـع مختلـف در حـال فعالیت هسـتند،  حتی 
اگـر ایده خوبی هم داشـته باشـند، چـون به تیم 
مطلـوب دسترسـی ندارنـد، نمی تواننـد به سـراغ 
شـتاب دهنده ها برونـد. درنتیجه شـتاب دهنده ها 
بـه ایده هـا و تیم های خـوب و باتجربه دسترسـی 
تجربـه  اسـتارت آپ ها،  کـه  آن جایـی  ندارنـد.از 
کمـک  آن هـا  بـه  شـتاب دهنده  ندارنـد،  کافـی 
هزینه هـا  و  مجـوز  مثـل  موانعـی  کـه  می کنـد 
شـتاب دهنده  دیگـر  طـرف  از  کنـد،  همـوار  را 
مجبـور اسـت دوره هایـی بـرای آگاهـی اعضـای 
اسـتارت آپ ها از بـازار موجـود، برگـزار کنـد. این 
مسـئله باعـث طوالنـی شـدن دوره شـتاب دهی 
از  اسـتارت آپ ها  اسـتقبال  درنتیجـه  می شـود. 
شـتاب دهنده ها کاهـش پیـدا می کنـد، کـه بـه 
عقیـده مـن دلیـل اصلی این مسـئله، کـم تجربه 

استارت آپ هاسـت. اعضـای  بـودن 
مـا در شـتاب دهنده نویـن تـک سـعی کرده ایـم 
بـه  بـا آن دسـت  معضالتـی کـه اسـتارت آپ ها 
واقعـی  معنـای  بـه  تـا  شـود  حـل  گریبان انـد، 
شـتاب دهنده بـودن برسـیم. طـی نظرسـنجی ای 
کـه در نمایشـگاه الکامـپ امسـال انجـام دادیـم، 
نیـاز  کـه  شـدیم  متوجـه 
اسـتارت آپ ها،  اصلـی 
متخصـص  نیـروی  و  تیـم 
مکانـی  و  پـول  نـه  اسـت، 
بنابرایـن  فعالیـت.  بـرای 
کـه  اولیـه ای  نیازسـنجی 
هر اسـتارت آپ بایـد انجام 
به درسـتی  بایـد  دهـد، 

شـود. انجـام 
�بــهاعتقــادشــما،چرا
ــرمایهگذاری ــمس حج
ایــن در خارجــی
اکوسیســتماینقــدر
اصــال اســت؟ کــم
اســتارتآپها آیــا

ایرانــیدر وشــرکتهایدانشبنیــان
شــرایطیقــراردارنــدکــهبتواننــد
ســرمایهگذارخارجــیجــذبکننــد؟

شـکل  ایـران  داخـل  در  کـه  ایده هایـی  خیـر. 
می گیـرد، عمومـا کپـی ایده هایـی اسـت کـه در 
اسـتارت آپ های  درنتیجـه  دارد.  وجـود  خـارج 
ایرانـی، مارکتـی در خـارج نخواهـد داشـت، مگر 
این کـه پارامترهـای متفاوتـی در اختیـار کاربـر 
قـرار دهـد که بـا توجـه به آن چـه امروزه شـاهد 
آن هسـتیم، کمتـر اسـتارت آپی را پیـدا می کنیم 

کـه این گونـه باشـد.
از طـرف دیگـر بایـد بسـنجیم کـه آیـا وضعیـت 
در  خارجـی  سـرمایه گذار  بـرای  مالـی  امنیـت 
منفـی  پاسـخ  کـه  تامیـن می شـود،  مـا  کشـور 
اسـت. با این کـه بـرای خارجی ها سـرمایه گذاری 
در ایـران به صرفـه اسـت، امـا چون امنیـت مالی 
تامیـن نمی شـود، معموال در حوزه اسـتارت آپ ها 

اقـدام بـه ایـن کار نمی کننـد.
اسـتارت آپ هایی هـم کـه آغـاز بـه کار می کنند، 
بـا دیـد جهانـی و بین المللی سـاخته نمی شـوند. 
اگـر مدل درآمدی شـان را درسـت چیده باشـند، 
ایـده خـوب هم داشـته باشـند، باز به مانـع مالی 
زیـادی  اسـتارت آپ های  برمی خورنـد.  بانکـی  و 
هسـتند کـه می تواننـد بین المللـی کار کنند، اما 
کـه  نمی دهـد  اجـازه  مالی مـان  زیرسـاخت های 
پرداخت هـای خـارج از ایـران را سـاپورت کنیـم.

مشـکل دیگـر، عـدم شـناخت VCهـای خارجی 
از اسـتارت آپ های داخـل ایـران اسـت. چراکـه 
داخلـی  اسـتارت آپ های  معرفـی  بـرای  محلـی 
هـم  اگـر  نداریـم.  ایـران  از  خـارج  VCهـای  و 
سـامانه ای مثـل Count Bace وجـود داشـته 
باشـد، خیلـی از ایرانی هـا بـه سـراغش نمی روند.
�چقدربـاتخصیصوامبهکسـبوکارهای
نوپـاودانشبنیانموافقهسـتید؟عدهای
تاسـیس فلسـفه بـا کار ایـن میگوینـد
طرفـی از و اسـت مغایـر اسـتارتآپها
دیگـر،عدهایعقیـدهدارنددولـتبایداز

نوپـاحمایـتکند. کسـبوکارهای

طینظرسنجیایکه
درنمایشگاهالکامپ
امسالانجامدادیم،
متوجهشدیمکهنیاز
اصلیاستارتآپها،
تیمونیروی
متخصصاست،نه
پولومکانیبرای
فعالیت.بنابراین
نیازسنجیاولیهای
کههراستارتآپ
بایدانجامدهد،باید
بهدرستیانجامشود.
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اگـر ایـن تسـهیالت، اصولی و کارشناسـی شـده 
باشـد و رقم آن به درسـتی تخصیـص یابد، نه تنها 
ایـرادی نـدارد، بلکـه خیلـی هـم خـوب اسـت. 
این کـه چـرا  اسـت.  اشـکال کار جـای دیگـری 
بایـد بـه یک اسـتارت آپ یـا شـرکت دانش بنیان 
وام داده شـود، ولـی بـه یـک اسـتارت آپ دیگـر 
پرداخـت نشـود؟ بسـیار شـاهد بودیـم کـه ایـن 
رونـد به درسـتی پیـاده نشـده و منجـر شـده بـه 
و حمایت هـای  وام  پرداخـت  دلیـل  بـه  این کـه 
اتفـاق  اسـتارت آپ  یـک  بـرای  جهشـی  مالـی، 
می گیـرد،  پیشـی  خـود  رقبـای  از  کـه  افتـاده 
امـا بـرای اسـتارت آپی دیگـر، چنین تسـهیالتی 
بـا  می توانـد  دولـت  بنابرایـن  نشـده اند.  قائـل 

قانون گـذاری، ایـن مشـکل را حـل کنـد. 
کسـب وکارهای  از  یک سـری  فقـط  این کـه 
نوپـا، از شـرایط خاصـی بهره منـد شـوند، بـازار 
نابرابـری را ایجـاد می کنـد کـه بـه عقیـده مـن 
درسـت نیسـت. بنابرایـن اگـر دولـت قرار اسـت 
دانش بنیـان  شـرکت های  و  اسـتارت آپ ها  از 
حمایتـی کنـد، ایـن حمایـت بایـد به یـک اندازه 
و شـامل حال همه کسـب وکار هایی که مشـمول 

هسـتند، قـرار بگیـرد. 
اگـرپـایدرددلفعـاالناسـتارتآپی �
بنشـینید،اغلـبآنهاازمشـقتهایپیدا
کـردنسـرمایهگذارداخلـییـاخارجـی
چطـور میکنیـد فکـر دارنـد. گالیـه
میشـوداینمشـکلشـایعدراکوسیستم
اسـتارتآپیودانشبنیانـیراحـلکـرد؟
بـا  کـه  بین المللـی  کار  چندیـن  واسـطه  بـه 
داشـتیم، متوجـه شـدیم کـه  تـک  نویـن  تیـم 
سـرمایه گذاران خارجـی رغبت زیـادی برای ورود 
بـه بـازار ایـران دارنـد، امـا هیـچ معیار شـناختی 
طبـق  مـا  ندارنـد.  اسـتارت آپ ها  بـه  نسـبت 
کاری  اصلی تریـن  کرده ایـم،  کـه  بررسـی هایی 
بـه جـذب سـرمایه گذار خارجـی  کـه می توانـد 
و داخلـی کمـک کنـد، ایجـاد آگاهـی بیشـتر و 
اطالع رسـانی گسـترده تر نسـبت بـه فرصت هـای 
سـرمایه گذاری اسـت کـه در ایـران وجـود دارد.

و  دولـت  طریـق  از  بایـد  اطالع رسـانی  ایـن 
بیـن  ایـن  در  شـود.  انجـام  مرتبـط  نهادهـای 
هـم  خصوصـی  بـزرگ  و  کوچـک  شـرکت های 
می تواننـد نقـش فعـال و موثـری داشـته باشـند. 
کـه   http://techrasa.com سـایت  مثـل 
خیلـی خـوب عمل کـرده و حتـی معیـاری برای 
اخبار داخل ایران به زبان انگلیسـی شـده اسـت.

چنـد  همـکاری  بـا  مـا  راسـتا  همیـن  در 
شـتاب دهنده دیگـر و بـه همـراه برخی سـازمان 
راه انـدازی  درصـدد  غیردولتـی،  و  دولتـی 
بین المللـی  صـورت  بـه  انگلیسـی زبان  سـامانه 
هسـتیم. ایـن سـامانه بـه منظـور آگاهی بخشـی 
افـراد  و  سـرمایه گذاران  شـتاب دهنده ها،  بـه 
مختلـف فعـال در ایـن حـوزه اسـت تـا نسـبت 
بـه پتانسـیل های موجـود در فضـای کسـب وکار 
آدرس بـه  سـامانه  ایـن  شـوند.  آشـنا   ایـران 

دسـترس  در   /http://www.starthub.pro  
در  کـه  داریـم  زیـادی  ایرانیـان  مـا  اسـت. 
شـرکت های خارجـی در حـال فعالیـت هسـتند. 
بایـد سـعی کنیـم از تجـارب ایـن افراد اسـتفاده 
زمانـی  تـا  بپذیریـم  بایـد  درهرحـال  کنیـم. 
از رشـد  بـه یـک مرحلـه ای  اسـتارت آپ ها  کـه 
نرسـند، سـرمایه گذاران به سـراغ آن هـا نخواهند 
را  شـتاب دهنده ها  نقـش  بایـد  بنابرایـن  آمـد. 
پررنگ تـر از پیـش دیـد، چراکـه در ایـن راسـتا، 
دارنـد.  تعیین کننـده ای  نقـش  شـتاب دهنده ها 
بیـن،  ایـن  نبایـد فرامـوش کـرد کـه در  البتـه 
بسـیار  نقـش  قانون گـذاری،  در  دولـت  نقـش 
مشـکالت  بتوانـد  دولـت  اگـر  اسـت.  ویـژه ای 
حقوقـی، مالیاتـی، بیمـه ای و... اسـتارت آپ ها را 
پیشـرفت  بـه  اسـتارت آپی ها  ذهـن  کنـد،  حـل 

شـد. خواهـد  معطـوف  کسب وکارشـان 
اسـتارت آپ ها نبایـد فرامـوش کننـد کـه نیـاز به 
همـکاری بـا یکدیگـر دارنـد. اگرچـه رقابـت در 
ایـن حـوزه خوب اسـت، اما تـک رو بـودن و عدم 
ارتبـاط و همـکاری بـا دیگر اسـتارت آپ ها، هرگز 
نوپـا نخواهـد  باعـث موفقیـت یـک کسـب وکار 

شد
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رشد اکوسیستم استارت آپی، اقتضای 
اقتصاد فعلی کشور است

 علی خان محمدی 

ده
رون

پ
اکوسیستماستارتآپیودانشبنیانیایرانباظرفیتهایبسیارباالبهحرکتخودادامهمیدهد،
اماتارسیدنبهرشدمطلوب،فاصلهزیادیدارد.ایناکوسیستمنیازمنداعتماداست.اعتمادی
کههمازجانبدولتوهمازجانبسرمایهگذاربایدمحققشود.درستاستکهاکوسیستم
استارتآپیودانشبنیانیدرایرانهنوزجواناست،اماسرمایهگذاریجسورانهداخلیدراین
اکوسیستمحتیبهدورهنوجوانیخودهمنرسیدهاست.گردشمالیودراختیارداشتنسرمایه
مطلوب،نیازهرکسبوکارنوپاییاست.تامینایننیازهمقاعدتابایدتوسطیکسرمایهگذار
انجامپذیرد.باوجودتمامکاستیهادرحوزهسرمایهگذاریجسورانهدرایران،نبایدرشدنسبی
اینحوزهدریکیدوسالاخیررانادیدهگرفت.درستاستکهفعالیتاینسرمایهگذاریها
تاحدانتظار،فاصلهزیادیدارد،اماهمینکهحداقلنامVCها)سرمایهگذاریجسورانه(برسر
زبانهاافتاده،اقداممهمیاست.دراینگفتوگوبهسراغسجاداکباتانی،مدیرطرحوتوسعه
شرکتسرمایهگذاریجسورانه»شناسا«،رفتیموازوضعیتسرمایهگذاریجسورانهدرایران

جویاشدیم.
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کنیم، صحبت صریح کمی بخواهیم اگر  �
سوالمایناستکهازنظرشما،چراوضعیت
VCدراکوسیستماستارتآپیودانشبنیانی

اینقدرنابساماناست؟
و  است  جوان  اکوسیستم  این  که  است  طبیعی 
نبوده  زیاد  آن قدر  کرده،  ارائه  که  دستاوردهایی 
کند.  جلب  را  سرمایه گذاران  اعتماد  بتواند  که 
بیشتر  رشد  و  زمان  گذر  با  که  است  امید  البته 
این  دانش بنیان،  شرکت های  و  استارت آپ ها 
وضعیت بهبود پیدا کند و سرمایه گذاران بیشتری 

وارد این حوزه شوند. 
نباید فراموش کرد که تمام سرمایه گذاری که در 
فقط  دارد،  وجود  ایران  استارت آپی  اکوسیستم 
بخش های  در  نیست.  جسورانه  سرمایه گذاری 
مختلف از مسائل تحقیقاتی و آکادمیک تا بحث 
به  نیاز  استارت آپ ها،  و  شرکت ها  بنیان گذاری 

گردش مالی وجود دارد.
�هرچندحوزهاستارتآپهاوشرکتهای
خودش جوانی دوران در هنوز دانشبنیان،
به اکوسیستم این نیاز اما میبرد، سر به
است چیزی از فراتر بسیار سرمایهگذاری،
عقیدهشماچه به میافتد. اتفاق امروز که
در بتوانیم تا کنیم اتخاذ باید را شیوهای
عمل موفقتر داخلی، سرمایهگذاری حوزه

کنیم؟
حوزه  این  در  بزرگی  اقدام  نمی شود  یک باره  به 
به  و کوچک  اولیه  مراحل  در  فعال  ما  داد.  انجام 
کوچک تر  مراحل  این  چنان چه  می بریم.  سر 
بگذاریم،  سر  پشت  بیشتری  موفقیت  با  را 
در  بیشتر  سرمایه های  جذب  باعث  رشد  این 
می شود.  دانش بنیانی  و  استارت آپی  اکوسیستم 
من کامال موافقم اعدادی که در این اکوسیستم، 
ارقام  و  اعداد  بسیار  می شود،  سرمایه گذاری 
تا  شوند  بزرگ تر  باید  اعداد  این  است.  کوچکی 
قاطعیت  با  زیرا  باشد،  داشته  بیشتری  اثربخشی 
به  خوبی  بسیار  استعداد  که  بگوییم  می توانیم 
لحاظ ظرفیت ها مخصوصا ظرفیت نیروی انسانی 
این  امیدواریم  که  داریم  کشور  در  متخصص  و 

ظرفیت روزبه روز رشد بیشتری داشته باشد.
کنیم،  مقایسه  پیش  سال  چهار  با  را  امروز  اگر 
خواهیم دید که رشد زیادی در حوزه استارت آپ ها 
اتفاق افتاده است. در این حوزه، ما در دوره جوانی 
به سر می بریم و این جوان ابتدا باید خود را ثابت 
کند و جای پایش را تثبیت کند تا بتواند در این 
زمینه قدم های بزرگ تری را بردارد. مسئله ای که 
امروزه می توان درباره این اکوسیستم به آن اشاره 
کرد، این است که اعدادی که به عنوان ظرفیت های 
ساالنه سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها به آن 
اشاره می شود، در بدبینانه ترین شرایط هم چندده 
واقعی است که در حال  برابر سرمایه گذاری های 
حاضر اتفاق می افتد. حل این مسئله نیاز به زمان 
در  به ویژه  دارد، طوری که دستگاه های مختلف، 
بیشتری  امید  تا  شوند  فعال تر  خصوصی  بخش 
و  استارت آپی  اکوسیستم   سرمایه گذاران  به 

دانش بنیانی تزریق شود.
دستاوردهای  باید  به ناچار  که  هم  حاکمیت 
را به حوزه سرمایه گذاران نشان  حمایتی خاصی 
باشیم. ما در حال حاضر  تا رونق را شاهد  دهد، 
هستیم.  کشور  تاریخ  در  نقدینگی  اوج  نقطه  در 
از  بسیاری  حجم  که  می دهد  نشان  مسئله  این 
سرمایه ها وجود دارند که در جای نادرستی قرار 
است  بسیار محافظه کارانه  که  یا جاهایی  گرفته، 
و در عمل رونقی را ایجاد نمی کند. شاخص های 
اقتصادی هم نشان گر این مطلب است. چنان چه 
این اعتماد، به ویژه به بخش خصوصی، ایجاد شود 
دستگاه های  بین  بیشتری  تعامل  و  همکاری  و 
حاکمیتی و اجرایی شکل بگیرد، خودبه خود این 
به  نباید فراموش کرد که  اتفاق می افتد.  گرایش 
این  خاص  تسهیالت  باید  گرایش،  این  موازات 
ریسک  که  فراهم شود. سرمایه گذاری  هم  حوزه 
یک  ایجاد  به  می تواند  عمال  می کند،  بیشتری 
فضای خوب در رونق اقتصاد داخلی کمک کند. 
بنابراین این انتظار به حقی است که سرمایه گذاران 

از حاکمیت و دولت دارند.
�فکرمیکنیداگرVCهابههمینصورتیکه
بر بروند،چه پیش امروزشاهدشهستیم،
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دانشبنیان وشرکتهای استارتآپها سر
میآید؟آیاپایداریاینکسبوکارهاینوپا

خدشهدارنمیشود؟
کشور  در  خطرپذیر  سرمایه گذاری  متاسفانه 
یک  به  نیاز  که  گرفته  قرار  زنجیره ای  در  ما 
که  دارد  مشخص  خروجی  و  مشخص  ورودی 
با مشکالتی  در هر دو زمینه ورودی و خروجی، 
ارزش  افزایش  با  مثال،  به عنوان  هستیم.  مواجه 
در  می رود  انتظار  که  و خروجی  سهام شرکت ها 
شرکت های VC اتفاق بیفتد، عمال متقاضی خاص 
VCها  فضایی  چنین  در  ندارد.  وجود  ویژه ای  و 
گسترده تر  را  فعالیت هایشان  از  بخشی  ناچارند 
داشته  تقویت شده ای  ورودی های  هم  تا  کنند 
چانه زنی  قدرت  با  را  خروجی ها  هم  و  باشند 

بیشتری وارد بازی کنند.
تعریـف  نوعـی  کـه  شـده  سـبب  موضـوع  ایـن 
بومـی در مـورد شـرکت های VC اتفـاق بیفتـد، 
به طوری کـه تعریـف و وضعیـت VCهـای داخلی 
VC هـا  بین المللـی  چهـره  بـا  کمـی  شـاید  مـا 
تفـاوت داشـته باشـند. واقعیـت این اسـت که در 
اکوسیسـتم ایـران به شـدت بـه تعاریـف درسـت 
نوپـا  کوچـک  شـرکت های  اسـتارت آپ ها،  از 
و فضـای نـوآوری نیـاز داریـم. بـه نظـر می آیـد 
انجـام  از روی عـادت  فعالیت هـا  از  بعضـی  کـه 
می شـود و ممکـن اسـت بخشـی از المان هایـی 
بـه  شـده اند،  فعـال  مجموعه هـا  ایـن  در  کـه 
دلیـل وارداتـی بـودن برخـی از مفاهیـم، کارکرد 
مناسـبی نداشـته باشـند، چـون مـا در کشـور، 
زیرسـاخت ها، کمبودهـا و نقـاط ضعـف و قـوت 

خـاص خودمـان را داریـم. 
شرکت های  و  استارت آپ ها  انتظارات  باید 
دانش بنیان را رصد کرد. باید فاصله زیاد آن ها 
و  داد  کاهش  سرمایه  و  پول  واقعی  بازار  با  را 
کرد.  آشنا  داخلی  زیرساخت های  با  را  آن ها 
می تواند  دانشگاهیان  نقش  مسئله،  این  در 
استارت آپ ها  آکادمیک  فضای  باشد.  موثر 
را  خوبی  دستاوردهای  دوستان  شده  باعث 
به دست  دانشگاهی خود  در مجموعه های  که 

ناگهان  و  می کنند  عرضه  بازار  به  می آورند، 
شکافی  یک  این جا  زیرا  می شوند.  دل سرد 
چندان  انتظارات  و  تعاریف  چون  دارد،  وجود 
شفاف نیست. البته VCها تا حدی توانسته اند 
در این مسیر به اکوسیستم استارت آپی کمک 
انتظار  در  که  آینده ای  از  زیادی  بخش  کنند. 
است،  دانش بنیان  شرکت های  و  استارت آپ ها 
شکل  آن ها  در  که  دارد  بستگی  بستری  به 
می گیرند و ایده ها تبدیل به محصول می شوند. 
جایی  است  بهتر  استارت آپ ها  این  بستر 
باشد  نزدیک تر  اقتصادی  فضای  به  که  باشد 
خدمات  و  محصوالت  بتوانند  استارت آپ ها  تا 
نه  کنند،  عرضه  را  واقعی  بازار  نیاز  بر  منطبق 
به دست  مختلف  ایده های  از  آن چه  اساس  بر 
از  زیادی  بخش  که  شاهدیم  می آورند.متاسفانه 
است.  داخلی  یا  کپی شده خارجی  استارت آپ ها، 
به خودی خود  باعث می شود که آن محصول  این 
موجب  نیست،  بازار  نیاز  چون  اما  باشد،  جذاب 

شکست می شود.  
�آیاخودVCهابهحمایتووضعقوانین
فکر یعنی دارند؟ نیاز کشور در خاصی
حوزه این در که سرمایهگذارانی میکنید
یا دارندکهدولت احتیاج فعالیتمیکنند،
نهادخاصیازآنهاپشتیبانیکندتافعالیت

وریسکپذیریشانراافزایشدهد؟
استارت آپ ها  حوزه  در  حقوقی  مسائل  مطمئنا 
به اصالح دارند. تحقیقات نشان می دهد  احتیاج 
که فضای قانونی در همه جای دنیا کمی عقب تر 
یک سری  یعنی  است.  تکنولوژیک  فضای  از 
عمال  که  می افتد  فناوری  حوزه  در  اتفاق هایی 
در  ندارد.  هم خوانی  قانونی  یا  عرفی  مسائل  با 
کشورهای توسعه یافته، این فاصله نزدیک تر است 
و خیلی سریع تر قوانین به روز می شود، درحالی که 
و  دارد  وجود  کندی  به  فرایند  این  ما  کشور  در 
را  مسائلی  مسئوالن  برخی  وقتی  آن که  عجیب 
برای  عملکردشان  می کنند،  پیدا  قانون  با  مغایر 
انتظار  ما  است.  سریع  خیلی  عملیات،  توقف 
واکنش  سریع  این گونه  که  همان طور  داریم 
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به روز  و  قانونی  مسائل  بحث  در  می دهند،  نشان 
کردن آن ها نیز سریع تر عمل کنند تا با فناوری 

هماهنگ شوند.
در  یازدهم  دولت  عملکرد  تفاسیر،  این  تمام  با 
اکوسیستم استارت آپی و دانش بنیانی، خیلی موثر 
و سازنده بود. مسائل حمایتی آن ها خیلی بیشتر 
اجرایی  جدی  اقدامات  عمال  است.  آیین نامه  از 
به شدت  انجام است که  این حوزه ها در حال  در 
که  هستیم  مطمئن  البته  است.  تقدیر  شایسته 
این که  به خصوص  نیست،  کافی  حمایت ها  این 
تعاریف قانون از یک بنگاه اقتصادی، بسیار کلی 
و  استارت آپ ها  فضای  در  ما  درحالی که  است، 
را  آشکاری  تفاوت های  دانش بنیان،  شرکت های 
شاهد هستیم. بنابراین قانون نباید به یک چشم 

به این حوزه نگاه کند.
شرکتهای و استارتآپها نقش شما  �
چطور سرمایهگذار جذب در را دانشبنیان
استارتآپها تعداد افزایش آیا میبینید؟
است ممکن دانشبنیان، شرکتهای و
شرکتهای خطرپذیری میزان در

سرمایهگذاری،نقشداشتهباشد؟
شاخص  دانش بنیان،  شرکت های  کمی  افزایش 
این  در  سرمایه  بازار  رشد  از  روشنی  چندان 
نشان  هم  جهانی  ترندهای  اتفاقا  نیست.  حوزه 
می دهند که میزان رشد تعداد شرکت های نوپا رو 
به کاهش است، درحالی که حجم سرمایه گذاری 
مسئله  این  است.  یافته  افزایش  آن ها  در  اولیه 
در  سرمایه گذاری  نمونه های  که  می دهد  نشان 

حال بزرگ تر شدن هستند.
نباید فراموش کرد که یک رابطه علت و معلولی 
افتاده،  راه  که  موجی  این  دارد.  وجود  هم 
وارد کرده  این حوزه  به  را  زیادی  سرمایه گذاران 
و  دانش بنیان  شرکت های  رشد  شاهد  طبیعتا  و 
استارت آپ خواهیم بود. در بازار کوتاه مدت شاهد 
این افزایش هستیم، اما در بازار بلندمدت، نیاز به 
دست  به  به سختی  که  داریم  سازگاری  نوع  یک 
که  است  این  هم  سازگاری  این  الزمه  می آید. 
دانش بنیان  و  استارت آپ  حوزه  وارد  که  افرادی 

می شوند، زیرساخت های اقتصادی کشور را خوب 
بشناسند و با آن ها سازگار شوند. بنابراین می توان 
این گونه نتیجه گرفت که ما در آینده ای نزدیک 
شاهد روی کارآمدن استارت آپ های باکیفیت تری 
حوزه  در  را  کیفیت  افزایش  این  بود.  خواهیم 
این که  کما  دید.  خواهیم  هم  سرمایه گذاری 
و  بین المللی  سرمایه گذاران  حضور  به  به شدت 
بازارهای خارجی هم نیاز داریم، چون بسیاری از 
محصوالت و خدماتی که این جا ساخته می شود، 

می تواند در بازارهای بین المللی هم عرضه شود.
استارتآپی اکوسیستم آینده به آیا  �
افزایش همچنین و دانشبنیانی و
امیدوار کشور در جسورانه سرمایهگذاری
هستید؟پیشبینیتانبرایآیندهچیست؟

کوتاه مدت  در  را  حوزه  این  در  رشد  قطعا  ما 
این  رشد  به  خوش بین  بود.  خواهیم  شاهد 
اکوسیستم  این  رشد  چراکه  هستیم،  اکوسیستم 
اقتضای اقتصاد فعلی ماست. ما امروزه در جریان 
دستگاه هایی  از  بزرگی  بخش  ناکارآمدی های 
هستیم که اتفاقا با سرمایه های بسیار عظیم اداره 
حوزه  اقتصاد  شرایط،  این  در  بنابراین  می شوند. 
دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری، چیزی است که 

رشدش به صالح کشور خواهد بود. 
اگر کشورهای مشترک المنافع اروپایی یا اسالمی 
را ببینیم، متوجه موفقیت هایشان خواهیم شد که 
از همین مسیر، تغییرات بزرگی را حاصل کرده اند. 
اقتصاد  و  هستیم  خوش بین  رشد  به  ما  بنابراین 
درواقع  می طلبد.  را  مسئله  این  هم  فعلی مان 
توسعه  را  اقتصادی مان  المان  هستیم  مجبور  ما 
بنگاه های  اقتصادی  ارزش  که  سمتی  به  دهیم 
اقتصادی ما را افزایش دهد. مسئله بعدی، رویکرد 
این یک ترند  جهانی به حوزه استارت آپ هاست. 
از  یکی  که  فضایی  در  است.  شناخته شده  کامال 
فاکتورهای جدی اقتصادهای بزرگ جهان، بحث 
است، پس  نوآوری  و  فناوری  بحث  در  قدرتشان 
استارت آپ ها   در بخش  اقتصادی  توسعه  مطمئنا 
و شرکت های دانش بنیان به اقتصاد کشور کمک 

خواهد کرد
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ش عامل شتاب دهنده �ب گفت وگو �ب اکوه گودرزی، مد�ی

سرمایه گذاران بازار سنتی، ظرفیت 
مغفول استارت آپ ها

 مریم طالبی 

قانعنکردنیکسرمایهگذاربرایشراکتدرحوزهایمثلصنعتساختمان،کاریبه
مراتبراحتترازراضیکردنهمانسرمایهگذاربرایحضوردرحوزهاستارتآپهاست.
کاوهگودرزی،مدیرعاملشتابدهندهجهش،درگفتوگوبا»سرآمد«معتقداستکه
ازاینظرفیتهایمغفولدراینحوزههمبهره بایدتالشکردکه ناامیدبودو نباید
برد.باگودرزی،دربارهسرمایهگذاریهایریسکپذیردراکوسیستماستارتآپیهمکالم

شدهایموازحالوروزشتابدهندههاسخنگفتهایم.

�چــراســرمایهگذاراندربازارهــای
ســنتی،بهنــدرتحاضــرمیشــوند
و اســتارتآپی اکوسیســتم در کــه
ــد؟ ــرمایهگذاریکنن ــی،س دانشبنیان
نیــاز بــه تعــداد بیشــتر ســرمایه گذارهای 
و  اســتارت آپی  اکوسیســتم  در  خطرپذیــر 
ــود،  ــس می ش ــال ح ــور کام ــی کش دانش بنیان
ــود  ــکل کمب ــه مش ــت ک ــه این جاس ــا نکت ام
ــای  ــران پول ه ــا در ای ــت. اتفاق ــرمایه  نیس س
ســمت  از  ســرمایه گذاری  آمــاده  زیــادی 
اســت.  دولتــی  و  خصوصــی  شــرکت های 

ــوز  ــرای مج ــرمایه الزم ب ــال، س ــوان مث به عن
ســرمایه گذاری  شــرکت  یــک  گرفتــن 
ــا  ــت، کم ــان اس ــارد توم ــر 10 میلی خطرپذی
مثــل  ســنتی تر  بازارهــای  در  این کــه 
ــرمایه  ــدار س ــن مق ــد، ای ــاز و تولی ساخت وس
ــد.  ــاب می آی ــه حس ــز ب ــم و ناچی ــی ک خیل
ــرد  ــوش ک ــد فرام ــه را نبای ــن نکت ــه ای البت
می دهنــد  ترجیــح  ســرمایه گذارها  کــه 
در حــوزه ای ســرمایه گذاری کننــد کــه در 
ــا  ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــص دارن آن تخص
ــر  ــه ســرمایه گذاری خطرپذی ــه این ک توجــه ب
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ــه خــودش  ادبیــات و محاســبات مخصــوص ب
را دارد، کار را بــرای ورود ســرمایه گذارهای 

ــد. ــخت می کن ــنتی س ــازار س ب
ــورد بحــث  ــش م ــاه پی ــد م ــه چن طرحــی ک
قــرار گرفــت، ایــن بــود کــه ســرمایه گذارهای 
جوان تــر در حــوزه بــازار ســنتی را شناســایی 
و از آن هــا دعــوت کنیــم کــه در صــورت 
ــر  ــرمایه گذاری خطرپذی ــوزه س ــه ح ــه ب عالق
آموزشــی  رویدادهــای  از  یک ســری  در 
بین المللــی و بــا کیفیــت شــرکت کننــد 
تــا از خروجــی ایــن رویدادهــا در حــوزه 
بهــره  دانش بنیان هــا  و  اســتارت آپ ها 

ــود. ــه ش گرفت
 ایــن طــرح هنــوز بــه مرحلــه اجــرا نرســیده 
ــد  ــداد می توان ــن روی ــا ای ــر م ــه نظ ــت. ب اس
راه خوبــی بــرای افزایــش کمــی و کیفــی 
ــد. ــور باش ــر در کش ــرمایه گذاری خطرپذی س
�شــتابدهندههاچطــورمیتواننــد
ــهرشــداکوسیســتماســتارتآپیدر ب

ایــرانکمــککننــد؟
ــه اســتارت آپ های اکوسیســتم  اگــر نگاهــی ب
از  کــه  دیــد  خواهیــم  بیندازیــم،  ایــران 
ــود دارد.  ــتارت آپ وج ــد اس ــده، چن ــک ای ی
کــه  دیــدم  را  زیــادی  گزینه هــای  حتــی 
ــر  ــم خب ــه از ه ــدون این ک ــتارت آپ ب دو اس
ــان و در  ــک زم ــا در ی ــند، تقریب ــته باش داش
یــک حــوزه، کار خــود را آغــاز کرده انــد. 
ــوده  ــن ب ــتارت آپ در ای ــن دو اس ــاوت ای تف
کــه یکــی از آن هــا در یــک شــتاب دهنده 
ــتقل  ــور مس ــری به ط ــد و دیگ ــتقر بوده ان مس
ــب  ــه داده اســت. جال ــت خــود ادام ــه فعالی ب
اســت کــه بعــد از شــش مــاه تفــاوت فاحشــی 
ــتارت آپ  ــن دو اس ــرفت ای ــزان پیش ــن می بی
اســت.  طبیعــی  البتــه  کــه  دارد  وجــود 
چراکــه شــتاب دهنده بــه غیــر از ســرمایه 
ــعه  ــرای توس ــه ب ــای باتجرب ــی، از مربی ه مال
کســب وکار و محصــول کمــک می گیــرد و 
شــبکه ای متخصــص از عناصــر تاثیرگــذار 

ــر  ــا ه ــی را ب ــای خصوصــی و دولت در حوزه ه
ــئله  ــن مس ــد. ای ــراه می کن ــتارت آپ هم اس
ســرعت  اســتارت آپ ها،  می شــود  باعــث 

ــد. ــه کنن ــی را تجرب ــد خوب رش
�درایــنبیــن،دولــتوســایرنهادهای
چطــور قانونگــذار و اجرایــی
اکوسیســتم رشــد بــه میتواننــد

کننــد؟ کمــک اســتارتآپی
حمایــت دولتــی همان قــدر کــه می توانــد 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــد، ب ــد باش ــاز و مفی کارس
هــم می توانــد تحــت عنــوان دخالــت دولتــی، 
بــرای رشــد اکوسیســتم اســتارت آپی، آفــت و 
مشــکل آفرین باشــد. تســهیل قوانیــن ثبتــی، 
بیمــه و مالیاتــی بــرای شــرکت های نوپــا، 
می توانــد گام بــزرگ و موثــری در جهــت 
ــه حســاب  ــا ب ــت از کســب وکارهای نوپ حمای
آیــد. همین طــور جلوگیــری از فیلترینــگ 
ناگهانــی و بــدون اطــالع قبلــی بــه موسســان 
ــوان  ــرا به عن ــه اخی ــا ک ــب وکار نوپ ــک کس ی
ــد  یــک مســئله جــدی مطــرح اســت، می توان
از بهتریــن شــکل حمایت هــای دولتــی در 
جهــت رشــد و پیشــرفت کســب وکارهای 

ــا باشــد. نوپ
ســرمایهگذاریهای اوضــاع  �
اســتارتآپها حــوزه در خارجــی
میکنیــد؟ ارزیابــی چگونــه را
بــهنظرتــانامیــدیبــهافزایــش
در ریســکپذیر ســرمایهگذاریهای

ایــنحــوزهوجــوددارد؟
ایــن مســئله درســت اســت کــه مــا در ایــران 
شــاهد یــک اکوسیســتم بســته هســتیم کــه 
ــازار  ــکان توســعه ب ــی و بانکــی ام از نظــر مال
بــرای  را  جهانــی  فعالیــت  و  بین المللــی 
کســب وکارهای نوپــا بــا ســختی زیــاد همــراه 
ــتم  ــن اکوسیس ــود ای ــن وج ــا ای ــد. ب می کن
جذابیت هــای  کم سن وســال،  و  جــوان 
ســرمایه گذارهای  بــرای  زیــادی  خیلــی 
ــور  ــاهد حض ــه ش ــا این ک ــی دارد. کم خارج
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در  خارجــی  ســرمایه گذاری  شــرکت های 
ــا هــم  ــا یکــی از آن ه کشــور هســتیم و اتفاق
ــب وکارهای  ــوزه کس ــر، در ح ــال حاض در ح
نوپــای مبتنــی بــر »آی تــی« بســیار عالــی کار 

ــت. ــرده اس ک
در صورتــی کــه بتوانیــم امنیــت و ثبــات 
اقتصــادی را برقــرار کنیــم، خواهیــم توانســت 
ســرمایه گذارهای  بــرای  را  ایــران  بــازار 
این کــه  کمــا  کنیــم.  جذاب تــر  خارجــی 
خوش بختانــه طــی چهــار ســال اخیــر، تــورم 
ــز  ــران نی ــی ای ــط بین الملل ــار شــده و رواب مه
ــز  ــا نی ــت. م ــرده اس ــدا ک ــبی پی ــود نس بهب
ــه  ــد، ادام ــه رش ــد رو ب ــن رون ــم ای امیدواری
ــتری در  ــعه بیش ــه توس ــه روز ب ــا روزب ــد ت یاب
ــم. ــت یابی ــا دس ــب وکار های نوپ ــوزه کس ح

همین طــور کــه شــاهد هســتیم، ســرمایه های 
خارجــی خیلــی زیــادی بــرای ســرمایه گذاری 
ــن  ــد و ای ــران آمده ان ــه ای ــت ب ــت نف در صنع
ــی  ــی بزرگ ــبز و دل گرم ــراغ س ــد چ می توان
خطرپذیــر  ســرمایه گذارهای  ورود  بــرای 

ــران باشــد. ــه داخــل ای خارجــی ب
ــرمایهگذار ــایس ــانراج ــرخودت �اگ
ــوزه ــدامح ــد،درک ــیبگذاری خارج
حاضــر ایــران در اســتارتآپی
میشــویدپولتــانراســرمایهگذاری

ــد؟ کنی
در یــک کشــور در حــال توســعه مثــل ایــران، 
ــا  ــرای ســرمایه گذاری ب ــادی ب فرصت هــای زی
ســود بــاال وجــود دارد. بــا توجــه به دسترســی 
مــردم بــه اینترنــت ســرعت بــاال و تلفن هــای 
ــوزه  ــرمایه گذاری در ح ــمند، س ــراه هوش هم
کســب وکار های مبتنــی بــر آی تــی، جذابیــت 
خوبــی بــرای ســرمایه گذارها بــه وجــود آورده 
اســت. همان طــور کــه پیش تــر اشــاره کــردم، 
ســرمایه گذاران خطرپذیــر خارجــی می تواننــد 
بــه شــرکت های خطرپذیــر خارجــی کــه 
پیش تــر بــرای ســرمایه گذاری بــه ایــران 
ــا  ــد و مطمئن ــی بیندازن ــد، نگاه ــده بودن آم

بــا توجــه بــه آمارهــای وسوســه کننده ای 
ــران  ــازار ای ــه ب ــاده ورود ب ــد، آم ــه می بینن ک

خواهنــد شــد.
برگــزاری میکنیــد فکــر  �
»الکامــپ« مثــل نمایشــگاههایی
ــش ــددرافزای ــدمیتوان ــهح ــاچ ت
اکوسیســتم در ســرمایهگذاریها
ــد؟ ــرباش ــرانموث ــتارتآپیدرای اس

نمایشــگاه ها و رویدادهایــی مثــل الکامــپ، 
می تواننــد فضــای بســیار مفیــدی را بــرای 
شبکه ســازی و آشــنایی بــا کســب وکارهای 
جدیــد ایجــاد کننــد. امــا از نــگاه ســرمایه گذار 
ــاالی  ــداد ب ــان محــدود و تع ــه زم ــا توجــه ب ب
اســتارت آپ ها، شــاید فقــط در حــد چنــد 
دقیقــه زمــان بــرای صحبــت بــا هر اســتارت آپ 
وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن بــا توجه بــه این 
ــتارت آپ ها  ــت اس ــن اس ــدود، ممک ــان مح زم
نتواننــد در چنــد دقیقــه توضیحــات الزم را 
ــری  ــد. راه بهت ــه دهن ــرمایه گذارها ارائ ــه س ب
ــتفاده  ــت، اس ــوم اس ــم مرس ــا ه ــه در دنی ک
آن الیــن  پلتفرم هــای  از  ســرمایه گذارها 
ایــن  در  کــه  استارت آپ هاســت  معرفــی 
کســب وکارهای  و  اســتارت آپ ها  پلتفرم هــا، 
فعالیتشــان  جزئیــات  همــراه  بــه   نوپــا 

معرفی می شوند.
 Crunchbase.com مثــال،  به عنــوان 
ســرمایه گذارها  کــه  اســت  موفقــی  نمونــه 
می تواننــد تحلیل هــای خــوب و جدی تــری 
بیاورنــد.  دســت  بــه  اســتارت آپ ها  از 
بــرای  هــم   Techhuber.ir ســایت 
معرفــی اســتارت آپ های ایرانــی اســت کــه 
اســتفاده  آن  از  می تواننــد  ســرمایه گذارها 
ایــن  در  می تواننــد  اســتارت آپ ها  کننــد. 
ــام کننــد و اطالعــات اســتارت آپ  ســایت ثبت ن
ــا  ــم ب ــرمایه گذارها ه ــد. س ــه دهن ــود را ارائ خ
مراجعــه بــه ایــن ســایت می تواننــد تعــداد 
ــل  ــی و تحلی ــتارت آپ ها را بررس ــادی از اس زی
کننــد و تصمیــم بــه ســرمایه گذاری بگیرنــد



سرآمد/ شماره سی ونهم/ شهریورنودوشش 38

رص غا�ن زاده  گفت وگو �ب �ن

ن« �ت �پ
ُ
کت �مایه گذاری جسورانه »ا  مد�ی �ش

خأل سرمایه گذاری خارجی در حوزه 
استارت آپ ها و دانش بنیان ها

 لیال مهداد 

رشــدکارآفرینــینوآورانــهدرکشــورمحقــقنخواهــدشــد،مگــراینکــهبــهاکوسیســتم
ــرایقــدکشــیدنایــن ــیکشــوراعتمــادکنیــموزمینــهراب اســتارتآپیودانشبنیان
اکوسیســتمفراهــمکنیــم.مهیــاکــردنســرمایهدرگــردشبــرایکســبوکارهاینوپــا،
ــور، ــیدرکش ــرمایهگذارخارج ــورس ــرایحض ــیب ــببینالملل ــرایطمناس ــادش ایج
ایجــادبــازارمطلــوببــرایتولیــداتآنهــاورفــعموانــعقانونــیوبروکراســیهایاداری
ــرایتحقــقاهــدافاســتارتآپهاوشــرکتهایدانشبنیــانازجملــهمــواردیاســت ب
کــهاگــرفراهــمشــود،حرکــتفضــایکســبوکاربــهســمترشــدوپیشــرفتنوآورانــه
راهموارتــرخواهــدکــرد.درایــنگفتوگــوبــهســراغناصــرغانــمزاده،مدیــرشــرکت
ــرمایهگذاری ــتس ــوصوضعی ــموازاودرخص ــان«،رفتی ــورانه»اُپات ــرمایهگذاریجس س

ــاشــدیم. ــیجوی ــتارتآپیودانشبنیان خارجــیدراکوسیســتماس

ده
رون

پ



39 سرآمد/ شماره سی ونهم/ شهریور نودوشش

و اســتارتآپی اکوسیســتم آیــا �
دانشبنیانــیایــران،ظرفیــتکافــیو
مطلوبــیرابــرایجــذبســرمایهگذار

دارد؟ اختیــار در خارجــی
ایــران  اســتارت آپی  اکوسیســتم  نظــرم  بــه 
پتانســیل جــذب ســرمایه گذاری خارجــی را دارد. 
ایــن اکوسیســتم فعــال در دوران جوانــی خــود بــه 
ســر می بــرد، یــا حتــی شــاید بتــوان گفــت نــوزاد 
ــا  ــوان جــذب ســرمایه را دارد. منته ــا ت اســت، ام
این کــه ســرمایه گذارهای خارجــی مســتقیما روی 
اســتارت آپ های ایــران ســرمایه گذاری کننــد 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  روی  این کــه  یــا 
کننــد،  ســرمایه گذاری  داخلــی  جســورانه 
دو دیــدگاه وجــود دارد. مــن معتقــدم بهتــر 
اســت مســتقیما روی اســتارت آپ های ایــران 
اکوسیســتم  چــون  نکننــد،  ســرمایه گذاری 
ــان را  ــت پولش ــر اس ــند. بهت ــران را نمی شناس ای
جســورانه  ســرمایه گذاری  شــرکت های  روی 

کننــد. ســرمایه گذاری 
ســرمایهگذاران گرایــش وضعیــت �
را ایــران اکوسیســتم بــه خارجــی
ــرایط ــاش ــد؟آی ــیمیکنی ــورارزیاب چط
والبتــهقوانیــنبــرایپذیــرشایــن

مهیاســت؟ ســرمایهگذاران
بــه نظــر مــن شــرایط و قوانیــن بــرای ورود 
منتهــا  مهیاســت،  ســرمایه گذارهای خارجــی 
مســئله ای کــه وجــود دارد، این اســت که بســیاری 
از ایــن شــرکت های ســرمایه گذاری، ایــران را 
از حیــث فنــاوری و شــرکت های دانش بنیــان 
خوش بختانــه  نمی شناســند.  اســتارت آپ ها  و 
ــادی  ــی زی ــرمایه های خارج ــام، س ــس از برج پ
ــم،  ــت کنی ــا اگــر دق وارد کشــور شــده اســت، ام
ایــن ســرمایه ها بیشــتر وارد  می بینیــم کــه 
ــده  ــه ش ــی فناوران ــر از کارآفرین ــی غی حوزه های
اســت، به طوری کــه حتــی کمتــر از یــک درصــد 
از ایــن ســرمایه های خارجــی، جــذب اکوسیســتم 

ــت. ــده اس ــتارت آپی ش اس
مــن فکــر نمی کنــم مســئله اصلــی، قوانین باشــد. 

مســئله اصلــی عــدم فرهنگ ســازی مناســب بیــن 
نهادهــای ســرمایه گذاری خارجــی اســت کــه بــه 
عقیــده مــن رفــع ایــن مســئله بــر عهــده دولــت 

اســت. 
�ســرمایهگذارخارجــیبــرایاینکــه
ــا ــورم ــلکش ــهداخ ــودراب ــرمایهخ س
بیــاورد،نیــازبــهاطمینــانخاطــرباالیــی
ــای ــهویژگیه ــما،چ ــدهش ــهعقی دارد.ب
کــه دارد وجــود ایــران در مثبتــی
میتوانــدســرمایهگذارخارجــیرابــه

ــاند؟ ــرانبکش ای
ــرای ســرمایه گذاری یــک  ــران ب ــه نظــر مــن، ای ب
ــد  ــه چنــد دلیــل می توان ســرمایه گذار خارجــی ب
ــک کشــور  ــران ی جــذاب باشــد. یکــی این کــه ای
 untapped Market 80 میلیونــی بکــر یــا
اســت. ایــن خــود به تنهایــی بــازار بزرگــی اســت. 
بــازاری کــه بخــش زیــادی از هــرم جمعیتــی اش 
ــر،  ــرف دیگ ــد. از ط ــکیل می دهن ــان تش را جوان
ــد  ــای بان ــد ســال گذشــته، ســرعت و پهن در چن
ــرده و 3G و  ــدا ک ــری پی ــت بهت ــت وضعی اینترن
4G وارد کشــور شــده اســت.  همین طــور حــدود 
ــردم  ــون گوشــی هوشــمند در دســت م 4۵ میلی
ــوزه  ــوص در ح ــا، به خص ــه این ه ــود دارد. هم وج
ــازار بســیار  اســتارت آپ ها، نشــان می دهــد کــه ب

بزرگــی وجــود دارد.
ــران  ــا در ای ــه م ــدادی ک ــه اع ــد این ک مســئله بع
اســتفاده می کنیــم، اعــداد کوچکــی اســت. مثــال 
ــزرگ  ــک شــرکت بســیار ب ــم. شــما اگــر ی می زن
باشــید، اعــداد 10 میلیــون دالر یــا 100 میلیــون 
دالر بــرای شــما عمــال چیــزی نیســت. شــما اگــر 
100 میلیــون دالر داشــته باشــید، عمــال می توانید 
ســرمایه گذاری  )شــرکت های  وی ســی  یــک 
ــر  ــا بزرگ ت ــه بس ــر( و چ ــورانه و مخاطره پذی جس
از یــک وی ســی باشــید. مــا در حــال حاضــر تنهــا 
یــک وی ســی داریــم کــه ادعــا می کنــد ســرمایه 
ــی هایمان  ــه وی س ــون دالری دارد. بقی 100 میلی
ــد.  ــون دالر دارن ــا ۲0 میلی ــر 1۵ ت ــرمایه ای زی س
یــک شــرکت ســرمایه گذاری  اگــر  بنابرایــن 
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خارجــی، 100 میلیــون دالر ســرمایه داشــته 
ــودش،  ــعه یافته خ ــور توس ــاید در کش ــد، ش باش
بتوانــد یــک وی ســی کوچــک بــه حســاب بیایــد، 
ــد روی 10 صنــدوق  ــران می توان درحالی کــه در ای
وی ســی بــه صــورت مجــزا ســرمایه گذاری کنــد. 
ــج  ــون دالر روی پن ــا 10 میلی ــج ت ــه پن ــا این ک ی
وی ســی ســرمایه گذاری کنــد و ۵0 میلیــون 
ــه  ــتارت آپ هایی ک ــده اش را روی اس دالر باقی مان
ــرمایه گذاری  ــد، س ــری دارن ــک پذیری کمت ریس

کنــد.
بنابرایــن، این جــا هــم بــازارش جــذاب اســت و هم 
ــرمایه گذاری  ــرای س ــی را ب ــام کوچک ــداد و ارق اع
نیــاز دارنــد کــه این ارقــام بــا آن چه در کشــورهای 

توســعه یافته نیــاز اســت، قابــل مقایســه نیســت.
�ازوضعیــتســرمایهگذاریدرکشــورهای
توســعهیافتهبرایمــانبگوییــد.VCدر
ــی ــهراهکارهای ــاچ ــورهاب ــهکش اینگون
پیــشمــیرودوازچــهطریقــیبــهحمایت
شــرکتهای و اســتارتآپها از مالــی
مــا اگــر میپــردازد؟ دانشبنیــان
ــرفت ــهپیش ــوزه،ب ــنح ــمدرای بخواهی
ــه ــدچ ــرمیکنی ــیم،فک ــوببرس مطل

ــود؟ ــمش ــدفراه ــیبای پیشنیازهای
کشــورهای  بــا  مــا  وی ســی  وضعیــت 
قابــل  توســعه یافته، به ویــژه آمریــکا، اصــال 
ــدن  ــهر لن ــن در ش ــت. هم چنی ــه نیس مقایس
به تنهایــی در نیمــه اول ســال ۲017، یــک 
و یک دهــم میلیــارد پونــد در ایــن زمینــه 
ــام  ــه تم ــده اســت، درحالی ک ــرمایه گذاری ش س
رقــم ســرمایه گذاری کــه در کل کشــور در 
ســال گذشــته شــده و در وی ســی ها انجــام 
ــس  ــم نیســت. پ ــم ه ــن رق ــم ای شــده، یک ده
ــم. ــورهایی داری ــن کش ــا چنی ــادی ب ــه زی فاصل

تعــداد وی ســی فیرم هــا )شــرکت ســرمایه گذاری 
جســورانه( در داخــل ایــران بســیار کــم اســت. ما 
حداقــل و در بدتریــن شــرایط بایــد 40 شــرکت 
ســرمایه گذاری جســورانه فعــال داشــته باشــیم؛ 
شــرکت هایی کــه ســالی حداقــل بیــش از 

ــت  ــد. در حال ــام دهن ــرمایه گذاری انج ــج س پن
ــته  ــرم داش ــی فی ــا وی س ــد 80 ت ــط بای متوس
ــدود 10، 1۲  ــون ح ــه هم اکن ــیم، درحالی ک باش
تــا وی ســی فیــرم فعــال داریــم.از طــرف دیگــر 
صندوق هــای وی ســی مــا بســیار کوچــک 
ــران می بینیــم کــه صندوق هــای  هســتند. در ای
10 میلیــاردی یــا حتی پنــج میلیاردی تشــکیل 
اکوسیســتم  بــرای  این هــا  کــه  می شــود 
اســتارت آپی ایــران خیلــی کوچــک هســتند. بــه 
ــران  ــد در ای ــی کــه می توان ــده مــن صندوق عقی
جــواب دهــد، بایــد حداقــل ۵0 تــا 60 میلیــارد 
تومــان ســرمایه داشــته باشــد کــه بایــد حداقــل 
ــزان  ــن می ــا ای ــوع شــرکت ها ب ــن ن ــا از ای 40 ت
ســرمایه داشــته باشــیم. مــا نهــاد یا ســازمان های 
ــش از  ــرمایه ای بی ــه دارای س ــم ک ــادی داری زی
هــزار میلیــارد تومــان اســت. بســیاری از این هــا، 
حــوزه ســرمایه گذاری جســورانه در اکوسیســتم 
اســتارت آپی و دانش بنیانــی را نمی شناســند. 
یکــی از کارهایــی کــه می توانیــم انجــام دهیــم، 
ایــن اســت کــه معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــمینارهای  ــطه س ــه واس ــوری ب ــت جمه ریاس
بــا  را  و ســازمان ها  نهادهــا  ایــن  مختلــف، 
ــن  ــد. در ای ــنا کن ــورانه آش ــرمایه گذاری جس س
ــن  ــک درصــد از ای ــی فقــط ی ــر حت صــورت اگ
ــان را وارد  ــد از سرمایه ش ــک درص ــازمان ها، ی س
حــوزه ســرمایه گذاری جســورانه کننــد، وضعیــت 
بــه مراتــب بهتــر از امــروز خواهد شــد. متاســفانه 
ــوزه  ــاختی مان در ح ــن زیرس ــر قوانی ــا از نظ م
ــادی  ــه زی ــی فاصل ــتانداردهای جهان ــا اس VC ب
ــتانداردها،  ــن اس ــق ای ــه طب ــم، به طوری ک داری
ــرمایه گذار  ــرکت س ــک VC Firm )ش ــی ی حت
ــه  ــه ب ــی ک ــا VC Fund )پول ــک پذیر( ی ریس
شــرکت در حــال رشــد داده می شــود( در کشــور 
نداریــم. متاســفانه مــا هنــوز یــک فرمــت قانونی 
مناســبی کــه کمــک کنــد تــا وی ســی فیرم هــا و 

ــم.  ــوند، نداری ــکیل ش ــا تش ــی فاند ه وی س
ــهتســهیالتیدر ــاارائ ــتهمــوارهب �دول
ــرکتهای ــهش ــردهب ــعیک ــبوام،س قال
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اســتارتآپها البتــه و دانشبنیــان
کمــککنــد.بــهعقیــدهشــما،ایــنرفتار
ــهایوارد ــتملطم ــهاکوسیس ــا،ب دولته

نمیکنــد؟
مــن اتفاقــا به هیچ وجــه بــا پرداخــت وام بــه 
اســتارت آپ ها موافــق نیســتم. در کشــور مــا 
ــه  ــت مواج ــا شکس ــتارت آپ ها ب ــد اس 80 درص
می شــوند. در ایــن صــورت پرداخــت اقســاط 
ــت  ــان دریاف ــرای استارت آپ ش ــه ب ــی ک وام های
کــرده بودنــد، آن هــا را بــا چالــش بزرگــی روبــه رو 

ــا،  ــن وام ه ــت ای ــرد. پرداخ ــد ک خواه
ــی  ــای بزرگ ــران، ضربه ه ــا در ای نه تنه
ــه  ــد، بلک ــتم وارد می کن ــه اکوسیس ب
ــیده  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــم ب ــا ه دنی
بــرای  وام  ارائــه  راه کار  ایــن  کــه 
اســتارت آپ ها و شــرکت های نوپــای 

فنــاور، روش درســتی نیســت. تنهــا راه کاری 
اســتارت آپی  اکوسیســتم  بــه  می توانــد  کــه 
ایــران کمــک کنــد، جــذب  و دانش بنیانــی 
ــن حــوزه اســت. ــه ای ســرمایه گذاران جســورانه ب
�برگــزارینمایشــگاههاییمثــلالکامــپ
چقــدرمیتوانــددرجــذبVCداخلــییــا

ــد؟ ــیموثرباش خارج
حــوزه  افــراد  کــه  منظــر  ایــن  از  الکامــپ 
ــر را  ــم جمــع شــوند و یکدیگ اســتارت آپ دور ه
ــن ترتیــب، کل اکوسیســتم  ــه ای پیــدا کننــد و ب
بــا هــم در یــک جــا قــرار بگیرنــد، رویــداد خوبــی 
اســت. مــا بایــد تــالش کنیــم بــا ورود نهادهــای 
خصوصــی و دولتــی، تعــداد چنیــن رویدادهایــی 
ــی  ــش دهیم.مشــکل اصل را در طــول ســال افزای
مــا ایــن اســت کــه بــه تعــداد کافــی VC نداریــم. 
ــوزه  ــازی در ح ــه فرهنگ س ــاز ب ــا نی ــه م جامع
ــت  ــه دس ــی ب ــی پول ــی وقت VC و LP دارد. برخ
ــک  ــه ی ــد ک ــن می رون ــراغ ای ــه س ــد، ب می آورن
ــا  ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــدازی کنن LP راه ان
ســرمایه گذاری در یــک کســب وکار، به طــور 

ــب وکار  ــه آن کس ــریک ب ــوان ش ــتقیم به عن مس
پــول تزریــق می کننــد، امــا پــس از مدتــی 

ســرخورده می شــوند و از ادامــه شــراکت انصــراف 
وی ســی  در  کار  روش  درحالی کــه  می دهنــد. 
هرگــز این گونــه نیســت. وی ســی ها به عنــوان 
یــک واســطه مالی، ســرمایه ســایر ســرمایه گذاران 
ــی از  ــرده و روی گروه ــع آوری ک ــک را جم کوچ
ــن  ــد. بنابرای کســب وکارها، ســرمایه گذاری می کن
ــوب  ــود خ ــپ به خودی خ ــن الکام ــده م ــه عقی ب
اســت، امــا قــادر بــه حــل چالــش اصلــی مــا کــه 

ــت ــتند، نیس ــی ها هس وی س
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کابینــه  کاری  برنامه هــای  آغــاز  بــه  نظــر 
ــه  ــردن زمین ــم  ک ــتای فراه ــم و در راس دوازده
خاصــه  جامعــه،  آشــنایی  بــرای  مناســب 
جامعــه علمــی- تخصصــی کشــور، بــا عملکــرد 
بخش هــای مختلــف بنیــاد ملــی نخبــگان 
خصــوص  در  آگاهی بخشــی  هم چنیــن  و 
ــم  ــت یازده ــده در دول ــرفت های حاصل ش پیش
و  رونــد  از  گزارشــی  نخبگانــی،  حــوزه  در 
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــای بنی ــی فعالیت ه چگونگ

ــد.  ــه  ش ارائ
و  برنامه ریــزی  معاونــت  کــه  گزارشــی  در 
نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان  ارائــه داده، تدوین 
مقــررات  و  ضوابــط  اجرایــی،  سیاســت های 
ــی  ــاد مل ــای بنی ــق ماموریت ه ــرای تحق الزم ب
ــور در  ــردی کش ــند راهب ــداف س ــگان و اه نخب
امــور نخبــگان، مهم تریــن وظیفــه ایــن معاونــت 

ــده اســت. ــف ش تعری
تغییــر بینــش و چرخــش رویکردهــای اجرایــی 
نخبگانــی  اجتماعــات  شناســایی  زمینــه  در 
و چگونگــی پشــتیبانی از آنــان را می تــوان 
مهم تریــن دســتاورد ایــن معاونــت در دور جدیــد 
فعالیت هــای بنیــاد ملــی نخبــگان دانســت کــه 

منجــر شــد مســیر کامــل طــی طریــق نخبگانی 
و تمهیــد و تجهیــز ایســتگاه های نخبگانــی 
آیین نامه هــای  اجرایی ســازی  و  تصویــب  بــا 
متناســب بــا مقتضیــات اجتمــاع نخبگانــی 

ــود.  ــیم ش ــی ترس به خوب
بــر همیــن اســاس، معاونــت برنامه ریــزی و 
ــای  ــگان آیین نامه ه ــی نخب ــاد مل ــارت بنی نظ
»اعطــای جایزه هــای تحصیلــی بــه دانشــجویان 
ــت  ــه منظــور هدای ــر« )ب صاحــب اســتعداد برت
ــر  ــتعداد برت ــب اس ــجویان صاح ــد دانش هدفمن
کشــور(،  پژوهشــگاه های  و  دانشــگاه ها  در 
»شناســایی و پشــتیبانی از دانش آموختــگان  
برتــر دانشــگاهی« )بــا هــدف ایجــاد چهارچوبــی 
دانش آموختــگان  برتریــن  شناســایی  بــرای 
ــان  ــت از آن ــور و حمای ــوزش عالی کش ــام آم نظ
و  جــذب  اشــتغال،  نظام وظیفــه،  زمینــه  در 
ــتیبانی از  ــایی و پش ــل( و »شناس ــه تحصی ادام
اعضــای هیئت علمــی برگزیــده دانشــگاهی« 
ــای  ــت از اعض ــایی و حمای ــور شناس ــه منظ )ب
ــی  ــات آموزش ــگاه ها، موسس ــی دانش هیئت علم
را  کشــور(  فناورانــه  و  پژوهشــی  و  عالــی 
طراحــی، تدویــن و اجــرا کــرد. هم چنیــن 

ن 
گ

با ن گزارش معلکرد بنیاد میل �ن

تدبیر و امید برای تولید و اشتغال

ش
زار

گ
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رویدادهــای  »شناســایی  آیین نامه هــای 
ــا«  ــدگان آن ه ــتیبانی از برگزی ــی و پش نخبگان
ــا هــدف شناســایی جشــنواره ها، مســابقه ها و  )ب
المپیادهــای رقابتــی و پشــتیبانی از برگزیــدگان 
آن هــا(، »شناســایی و پشــتیبانی از اختراع هــای 
برگزیــده« )بــه منظــور شناســایی خالقیت هــای 
ــاد  ــت ایج ــا در جه ــت از آن ه ــه و حمای نوآوران
ــرای  ــازار ب ــعه ب ــان و توس ــی دانش بنی محصول
پایان نامه هــای  از  »پشــتیبانی  و  آن هــا( 
ــی«  ــالت تکمیل ــع تحصی ــجویان در مقاط دانش
پژوهــش  زمینه هــای  منظورگســترش  )بــه 
ــام  ــات و نظ ــا اجتماع ــط ب ــای مرتب در حوزه ه
ــه  ــود ک ــی ب ــر آیین نامه های ــی(، از دیگ نخبگان
ــارت و  ــزی و نظ ــت برنامه ری ــت معاون ــه هم ب
ــی  ــاد مل ــای بنی ــب در هیئت امن ــس از تصوی پ

ــد.  ــرا درآمده ان ــه اج ــه مرحل ــگان ب نخب
ــر  ــوزان برت ــتیبانی از دانش آم ــایی و پش شناس
به عنــوان گام نخســت بنیــاد ملــی نخبــگان 
بــرای رســیدن بــه اهــداف 
ــر  ــی دیگ ــده، یک تعیین ش
معاونــت  اولویت هــای  از 
نظــارت  و  برنامه ریــزی 
ــگان در  ــی نخب ــاد مل بنی
گذشــته  ســال  چهــار 
ــود کــه در قالــب برنامــه  ب
ــایی  ــهاب )شناس ــی ش مل
اســتعدادهای  هدایــت  و 
همــکاری  بــا  و  برتــر( 
ــرورش  ــوزش  و  پ وزارت آم
در  و  شــد  اجرایــی 
ــه  ــز در هم ــر نی حال حاض
در  کشــور  اســتان های 
ــارم، پنجــم،  پایه هــای چه
اجــرا  هفتــم  و  ششــم 

. د می شــو
 ، ی ر لت محــو ا عد
فعــال  جســت وجوی 
از  اســتفاده  اســتعدادها، 

ــی  ــوری، ارزش یاب ــه، معلم مح ــای چندگان ابزاره
ــز از ایجــاد  مســتمر، مســتند و فراینــدی، پرهی
اضطــراب درونــی و فشــار بیرونــی، محوریــــت 
معلــــم و عوامــــل آموزشــــی و پرورشــــی در 
شناســــایی و هدایــت اســــتعدادهای برتــر و 
ــتعدان و  ــام مس ــدن ن ــانه ای  نش ــن رس هم چنی
حفــظ اطالعــات آنــان در کنــار پایــش مســتمر 
ــه  ــهاب ب ــی ش ــه مل ــول برنام ــن اص از مهم تری

شــمار مــی رود.
ــن  ــن طــرح، شناســایی و تدوی ــی ای هــدف اصل
اطلــس اســتعدادی دانش آموزان برتــر کشــور 
شکوفاســازی  مســیر  در  آنــان  هدایــت  و 
ــرح  ــن ط ــرح مهم تری ــن ط ــت. ای استعدادهاس
شناســایی مســتعدان برتر در عرصــه آمــوزش 
عمومــی و اولیــن همــکاری گســترده بنیــاد 
ملــی نخبــگان و وزارت آمــوزش  و  پــرورش 
اســت کــه از ســال تحصیلــی 94-1393 در 
ــده اســت. ــرا ش ــتان های کشــور اج ــی اس تمام

تحصیلــی  ســال  در  طــرح  مرحلــه  اولیــن 
اســتان های  تمامــی  در   1393-94
 3۲ اســتان،  هــر  از  منطقــه  )یــک  کشــور 
ابتدایــی  چهــارم  پایــه  در  پایــه(  منطقــه، 
ــه در  ــن مرحل ــوز، دومی برای130.000دانش آم
ســال تحصیلــی 9۵-1394 بــرای 380.000 
تحصیلــی  ســال  در  ســومین   دانش آمــوز، 
96-139۵ بــــــرای970.000 دانـــــش آموز 
اجرایــی شــد و چهارمیــن مرحلــه اجــرا در 
مناطــق مجــری در ســال تحصیلــی 1396-97 
بــرای حــدود 1.800.000 دانش آمــوز اجــرا 

ــد.  ــد ش خواه
ــی شــهاب  ــه مل ــج اجــرای برنام ــن نتای مهم تری
هشــت  »شناســایی  مذکــور،  ســال های  در 
اجتماعــی،  )اســتعداد  اســتعدادی«  حــوزه 
ــتعداد  ــوم، اس ــتعداد عل ــی، اس ــتعداد کالم اس
ــری،  ــتعداد هن ــی، اس ــتعداد ریاض ــی، اس حرکت
ــی  ــتعداد فضای ــی و اس ــگ دین ــتعداد فرهن اس
در  طــرح  اجــرای  »پوشــش  دانش آمــوزان(، 
تمامــی اســتان های کشــور« و »ارتقــای ســطح 

هدفاصلیاین
طرح،شناسایی
وتدویناطلس
استعدادی
دانشآموزانبرتر
کشوروهدایت
آناندرمسیر
شکوفاسازی
استعدادهاست.
اینطرحمهمترین
طرحشناسایی
مستعدانبرتردر
عرصهآموزش
عمومیواولین
همکاریگسترده
بنیادملینخبگان
ووزارتآموزش
وپرورشاست
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همــه  )در  مدرســه ای  آموزش هــای  کیفــی 
دوره هــای تحصیلــی( بــه منظــور پــرورش 
و  آداب  مســئله،  حــل  مهــارت  خالقیــت، 
ــوده  ــوزان« ب ــی در دانش آم ــای زندگ مهارت ه

ــت. اس
گام دوم در مســیر نخبگانی، شناســایی و هدایِت 
ــور در  ــگاه های  کش ــتعد دانش ــجویان مس دانش
بخــش اجتمــاع دانشــجویان و دانش آموختــگان 
بــود کــه در ایــن راســتا رویکــرد بنیــاد، »تنــوع« 
اســتعدادها در مقابــل »یکســان نگری« و »رشــد 
باغچــه ای« در مقابــل »نگه داشــت گل خانــه ای« 
نــگاه،  ایــن  بــر  بنــا  هم چنیــن  اســت. 
ــی  ــان؛ »نعمت ــتعداد درخش ــورداری از اس برخ
ــن«  ــی توقع آفری ــه »مزیت ــت و ن ــدآور« اس تعه
اصالــت  »شــرط«  نخبگانــی  فعالیت هــای  و 

ــود. ــوب می ش ــی محس نخبگ
در ایــن حــوزه، بنیــاد در قالــب آیین نامــه 
»اعطــای جایزه هــای تحصیلــی بــه دانشــجویان 
ــه منظــور  ــر«، هرســاله ب صاحــب اســتعداد برت
صاحــب  دانشــجویان  هدفمنــد  هدایــت 
اســتعدادبرتر در دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های  
ــی  ــای نخبگان ــتیبانی از فعالیت ه ــور و پش کش
آنــان، جایزه هایــی را در چهــار دســته »آموزش«، 
»پژوهــش«، »فنــاوری« و »فرهنــگ« و در ســه 
ــد« و  ــی ارش ــی«، »کارشناس ــع »کارشناس مقط
»دکتــری تخصصــی« بــه برگزیدگان دانشــگاهی 

اعطــا می کنــد.
ــن  ــواردی بدی ــامل م ــی ش ــای تحصیل جایزه ه
ــی«،  ــدی آموزش ــار توانمن ــت:  »اعتب ــرح اس ش
»اعتبــار  علمــی«،  ارتباطــات  »اعتبــار 
فن یــاری«،  پژوهش یــاری/  آموزش یــاری/ 
ــار  ــاله«، »اعتب ــه/ رس ــرای پایان نام ــار اج »اعتب
راتبــه  »اعتبــار  توانمندی کارآفرینــی«، 
ــاره  ــه اج ــه ازدواج«، »ودیع دانشــجویی«، »هدی
ســفرهای  و  برنامه هــا  »اعتبــار  و  مســکن« 

وگردشــگری«. زیارتــی 
تعــداد مشــموالن ایــن آیین نامــه در ســال 
تحصیلــی96- 139۵ بــه4۲00 نفــر رســید 

ــرای  ــر ب ــجویان برت ــایی دانش ــد شناس و فراین
ســال تحصیلــی 97-1396 نیــز آغــاز شــده 
اجــرای  از  حاصــل  نتایــج  مهم تریــن  و 
ــموالن  ــداد مش ــش تع ــور، »افزای ــط مذک ضواب
ــت  ــص ظرفی ــی«، »تخصی ــای تحصیل جایزه ه
»ارائــه  دانشــگاه های سراســر کشــور«،  بــه 
ــرای انجــام فعالیت هــای  ــاز ب خدمــات مــورد نی
علمــی فــردی وگروهــی«، »توســعه هســته های 
ــگ  کار و  ــج فرهن ــجویی« و »تروی ــال دانش فع
ــت. ــوده اس ــع« ب ــاد توق ــای ایج ــه ج ــالش ب ت

در رونــد جدیــد، الگــوی توزیــع دانشــجویان برتر 
ــت؛  ــر اس ــال تغیی ــور در ح ــتان های کش در اس
ــدود  ــال 94-1393 ح ــش از س ــه پی درحالی ک
تهــران  اســتان  از  دانشــجویان  درصــد   90
ایــن نســبت در ســال   انتخــاب می شــدند، 

96- 139۵ به حدود 70 درصد رسیده است.
مســیری  فــوق،  پشــتیبانی های  کنــار  در 
ــرای  ــادی ب ــای جه ــب اردوه ــی در قال فرهنگ
ــور و  ــکالت کش ــا مش ــجویان ب ــنایی دانش آش
ــه میهــن اســالمی  ــان ب افزایــش دل بســتگی آن

ــت. ــده اس ــی ش ــی و اجرای طراح
ــاد  ــجویان، بنی ــوزان و دانش ــر دانش آم ــالوه ب ع
ملــی نخبــگان در قالــب آیین نامــه »شناســایی و 
پشــتیبانی از دانش آموختگان برتــر دانشــگاهی«، 
دانش آموختــگان  از  تعــدادی  بــه  هرســاله 
نخبگانــی  فعالیت هــای  اســاس  بــر  برتــر، 
را  تســهیالتی  دانشــگاهی،  دانش آموختــگاِن 
ــرای »هدایــت و تواناســازی« و نیــز »اشــتغال  ب

واثرگــذاری« آنــان اعطــا می کنــد. 
دانش آموختــگان برتــِر دانشــگاه ها مشــمول 
»نظام وظیفــه  شــامل:  مختلفــی  تســهیالت 
شــهید  پســادکتری  »جایــزه  تخصصــی«، 
دانشــگاه ها/  در  »جــذب  چمــران«، 
پژوهشــگاه ها )جایــزه کاظمــی آشــتیانی(«، 
ــزه شــهید  ــه )جای ــای فناوران »جــذب در نهاده
دســتگاه های  در  »جــذب  تهرانی مقــدم(«، 
ــه  ــل در مقط ــه تحصی ــکان ادام ــی«، »ام اجرای
دکتــری بــدون آزمــون )جایــزه شــهید احــدی(« 
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می شــوند. فرهنگــی«  »تســهیالت  نیــز  و 
ــور، در  ــررات مذک ــدن مق ــی ش ــس از اجرای پ
 139۵ ســال  در  نفــر،   1۵00  1394 ســال 
۲800 نفــر و  در پنــج ماهــه اول ســال 1396  
1000 نفــر مشــمول تســهیالت ایــن آیین نامــه 
ــرای  ــل از اج ــج حاص ــن نتای ــده اند. مهم تری ش
ضوابــط مذکــور، »هدایــت، تواناســازی، اشــتغال 
در  برتــر  دانش آموختــگان  اثرگــذاری  و 
ــگاه ها،  ــت از دانش ــی«، »حمای ــاع تخصص اجتم
ــتمرار  ــرای اس ــی ب ــز علم ــگاه ها و مراک پژوهش
ــگان«،  ــرای دانش آموخت ــی خــود ب نقــش تربیت
فعالیت هــای  مجموعــه  کــردن  »پررنــگ 
دانشــگاهی«  دانش آموختــگان  نخبگانــی 
»خدمــت  فرصــت  از  بهینــه  »اســتفاده  و 
و  برتــر  اســتعداد  صاحبــان  نظام وظیفــه« 
ــر حــل مســائل  ــز ب ــه منظــور تمرک ــگان ب نخب
اصلــی دســتگاه های مختلــف بــا همــکاری 

ــت. ــوده اس ــلح« ب ــای مس ــتادکل نیروه س
ــه  ــیدن ب ــق بخش ــرای رون ــاد ب ــن بنی هم چنی
ــاله  ــی، هرس ــکارات ذهن ــت و ابت ــای خالقی فض
ــق  ــده را از طری ــای ثبت ش ــدادی از اختراع ه تع
ــش«، در  ــات »روی ــنواره اختراع ــزاری جش برگ
ــه  ــایی و ب ــی، شناس ــور ارزیاب ــه کش 10 منطق
منظــور هدایــت در مســیر مناســب، تســهیالتی 
ــا  ــا اعط ــه آن ه ــازی ب ــتای توانمندس را در راس
ــی  ــر ثبــت بین الملل ــواردی نظی ــد کــه م می کن
ــای دانش بنیــان،  اختــراع، تاســیس شــرکت نوپ
ــی( و  ــازی )نیمه صنعت ــد نمونه س ــهیل فراین تس
شــرکت در نمایشــگاه های داخلــی و بین المللــی 
ــه  ــن اســاس آیین نام ــر ای ــود. ب ــامل می ش را ش
اختراع هــای  از  پشــتیبانی  و  »شناســایی 
برگزیــده« بــرای اعطــای تســهیالت توانمندســاز 
بــه منظــور رســیدن بــه محصولــی دانش بنیــان 
و نقش آفرینــی در عرصــه ملــی برنامه ریــزی 

شــده اســت.
ــن  ــا مخترعی ــل ب ــوه تعام ــر، نح ــوی دیگ از س
همــواره یکــی از چالش هــای بــزرگ کشــور 
ــی  ــوارد، مطالبــات مال ــاره ای از م ــود کــه در پ ب

از دولــت، تنهــا در قبــال ثبــت کاغــذی اختــراع، 
در  بــود.  فضــا  شــدن  مســموم  سبب ســاز 
ــان  ــل از زم ــه ای کام ــیر و چرخ ــن دوره، مس ای
ثبــت اختــراع تــا تجاری ســازی آن طراحــی 
ــا شــرکت  ــرع ب ــن چرخــه مخت ــه در ای شــد ک
در جشــنواره های اســتانی بنیــاد، ارزیابــی و 
ــه  انتخــاب می شــود و مســیر تجاری ســازی را ب
صــورت کامــال حرفــه ای تــا زمــان رســیدن بــه 

ــد. ــی می کن ــول ط محص
ــادی و  ــای م ــی حمایت ه ــیر تمام ــن مس در ای
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــق پارک ه ــوی از طری معن
از محصــول و نــه فــرد، صــورت می گیــرد و 
ــا  ــل ی ــز تمای ــرع نی ــرد مخت ــه ف ــی ک در صورت
نداشــته  را  توانایــی تجاری ســازی محصــول 
باشــد، بــا راه انــدازی بــورس ایــده در فرابــورس، 
از قابلیــت قیمت گــذاری و فــروش برخــوردار 
جشــنواره های  در  کــه  اختراعاتــی  و  شــده 
ــوان  ــوند، به عن ــده ش ــش برگزی ــه  ای روی منطق
ــد )ســطح 3( معرفــی و حمایــت  اختــراع نوپدی

می شــوند.
ــه  ــی ک ــد، اختراعات ــای نوپدی ــان اختراع ه از می
ــه »تاســیس شــرکتی  صاحبــان آن هــا موفــق ب
ــده  ــر ش ــورد نظ ــراع م ــه اخت ــا« در زمین نوپ
ــی ورود  ــد آمادگ ــا ح ــود را ت ــول خ و »محص
ــدی  ــا در فراین ــد ت ــل کرده ان ــازار« تکمی ــه ب ب
ــل  ــی تبدی ــی نیمه صنعت ــه محصول ــی ب حمایت
ــطح ۲(  ــت )س ــراع نوُرس ــوان اخت ــود، به عن ش
ــات  ــی، اختراع ــی می شــوند و  در گام نهای معرف
توانســته  آن هــا  صاحبــان  کــه  نورســتی 
ــود  ــراع خ ــرای اخت ــدار ب ــازاری پای ــند، ب باش
ایجــاد کننــد، به عنــوان اختــراع نوشــکفت 
برگزیــده می شــوند.   )ســطح 1( شــناخته و 
الزم بــه ذکــر اســت، در حــال حاضــر، از میــان 
ــع  ــراع در مجام ــطح ۲، 1۵ اخت ــراع س 7۵ اخت
ــرع  ــیده و 330 مخت ــت رس ــه ثب ــی ب بین الملل
ــه  ــا ب ــد و ارتق ســطح 3 در انتظــار انجــام فراین

ســطح ۲ هســتند.
ــایی  ــت شناس ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن ب هم چنی
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»اجتماعــات نخبگانــی« در سراسرکشــور در 
ــاوری،  ــم، فن ــامل »عل ــف ش ــای مختل حوزه ه
هنــر، ادب، قرآنــی و فرهنــگ« و مدیریــت و 
طراحــی فرایندهــای پشــتیبانی از فعالیت هــای 
ــتانی  ــگان اس ــای نخب ــیس بنیاده ــان، تاس آن
به عنــوان کانــون تدبیــر پیشــرفت اســتانی 
و منطقــه ای در کشــور اقــدام مهمــی بــرای 
ــوده  ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــالت بنی ــق رس تحق
ــادی  ــی بنی ــا نمایندگ ــش آن ه ــه نق ــت ک اس
نخبــگان در اســتان  های  کشــور اســت تــا از 
ــه  ــن توج ــوان ضم ــکاری بت ــن هم ــذر ای رهگ
ــرای  ــی الزم را ب ــی، هم افزای ــات بوم ــه اقتضائ ب
تحقــق اهــداف ســند راهبــردی  کشــور در امــور 
ــتعدان،  ــازی مس ــت و توانمندس ــگان، هدای نخب
ایجــاد حلقــه وصــل میــان برگزیــدگان منطقــه 
ــت  ــازی و پاسداش ــتانی، الگوس ــای اس و نهاده

ــاخت.  ــم س ــگان فراه نخب
در ایــن راســتا بــه منظــور بهبــود بخشــیدن بــه 
ــت  ــت گذاری و هدای ــزی، سیاس ــام برنامه ری نظ
ــال  ــدای س ــتانی، از ابت ــگان اس ــای نخب بنیاده
1393 تحوالتــی در چنــد ســطح انجــام شــد که 
»تحــول ســازمانی بنیادهــای نخبــگان اســتانی« 
بــا هــدف بهبــود بخشــیدن بــه عملکــرد 
بنیادهــای اســتانی، »هدایــت بنیادهــای اســتانی 
براســاس رویکــرد برنامه مــداری« و »پای بنــدی 
بــه اصــل عدالــت محــوری« بــا توجــه بــه 
ــوم و  ــر ب ــعه ه ــای توس ــات و اولویت ه اقتضائ
نخبگانــی در  اجتماع هــای  و آحــاد  منطقــه 
ــن  ــوان از مهم تری ــف را می ت ــای مختل عرصه ه

ــات دانســت.  اقدام
بــر همیــن اســاس، مهم تریــن وظایــف بنیادهای 
»ایجــاد  از:  عبارت انــد  اســتانی  نخبــگان 
زمینه هــای شناســایی، جــذب، توانمندســازی و 
هدایــت اســتعدادهای  برتــر فــردی و گروهــی در 
ــراد و گروه هــای  ــب مشــارکت اف اســتان«، »جل
نخبگانــی و ســوق دادن دیدگاه هــا و تجربه هــای 
و  اســتان  کالن  تصمیم ســازی های  در  آنــان 
ــات بومــی و محــل  کشــور«، »شناســایی اقتضائ

اجتماع هــای  توانمندی هــای  از  بهره بــرداری 
مناســب  زمینه هــای  »ایجــاد  نخبگانــی«، 
بــرای تجاری ســازی دســتاوردهای نخبگانــی 
بــه منظــور تکمیــل چرخــه نــوآوری در تعامــل 
بــا معاونــت علمــی  و فنــاوری«، »ایجــاد شــبکه 
ــی  ارتبــاط و تعامــل میــان اجتماع هــای نخبگان
بــا یکدیگــر و نیــز بــا بخش هــای مختلــف 
و  نخبــگان  امــور  »پی گیــری  جامعــه«، 
ــدی  ــرای بهره من ــتعدادهای برتر ب ــان اس صاحب
غیرمســتقیم  و  مســتقیم  پشــتیبانی های  از 
و  هماهنگــــی  »ایجــــاد  ملــی«،  بنیــاد 
هم افزایــــی میــان معاونــت علمــی و فناوری، 
مراکــز رشـــد و شـــرکت های دانش بنیــان، 
پارک هـــای علـــم و فناوری و ســـایر نهادهـــای 
ذی ربـــط در جهـــت به کارگیـــری توانمنـــدی 
نخبـــگان و صاحبـــان اسـتعدادبرتـــر«، »ترویج 
ــی  ــای نخبگان ــتیبانی از فعالیت ه ــگ پش فرهن
ــب  ــرورش اســتعدادهای برتر و جل ــت و پ و هدای
حمایــت خیــران در ایــن زمینــه«، »تکریــم 
ــژه  ــان در جامعــه به وی ــگان و الگوســازی آن نخب
ــی اســتانی« و  ــا اســتفاده از رســانه های عموم ب
»اطالع رســانی عمومــی بــا هــدف معرفــی بنیــاد 
ــتان.« ــطح اس ــی در س ــای نخبگان و فعالیت ه

معاونت فرهنگی بنیاد ملی نخبگان
ــا  ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــی بنی ــت فرهنگ معاون
ــن  ــرای تبیی ــزی ب ــه ضــرورت برنامه ری توجــه ب
نظــام معرفتــی و فلســفی نخبــگان و نظــام 
ــر ارزش هــای  جامــع اخــالق نخبگــی مبتنــی ب
اســالمی - ایرانــی و انقالبــی و تعمیــق و ترویــج 
ارزش هــای دینــی در میــان نخبــگان و صاحبــان 
ــر رهنمودهــای  ــا تاکیــد ب ــر ب اســتعدادهای برت
ــی  ــی، فرهنگ ــای تربیت ــه در حوزه ه ــم ل معظ
و اجتماعــی، تدویــن و طراحــی برنامه هــای 
ســند  رویکردهــای  بــر  منطبــق  عملیاتــی 
راهبــردی کشــور در امــور نخبــگان را در دســتور 

ــت. ــرار داده اس ــود ق کار خ
اعــزام  مجــازی  قــرارگاه  »ایجــاد  ایــن رو  از 
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نیروهــای جهــادی« متشــکل از ســرآمدان و 
مســتعدان برتــر و اعــزام آنــان بــه مناطــق 
ــزاری مراســم نکوداشــت  محــروم کشــور، »برگ
ســرآمدان« جهــت تکریــم و الگوســازی در 
ــور  ــرآمدان کش ــتر س ــی یبیش ــه و معرف جامع
ــد  ــد، اجــرای برنامه هــای »بازدی ــه نســل جدی ب
علمــی، فرهنگــی و صنعتــی« بــرای ســرآمدان، 
هیئت علمــی  اعضــای  و  برتــر  دانشــجویان  
ــد  ــاط نظام من ــاد ارتب ــور ایج ــه منظ ــگاه  ب دانش
طــرح  اجــرای  دانشــگاه،  و  صنعــت  میــان 
ــزاری  ــور، برگ ــر کش ــی در سراس ــت علم دوس
نشســت های اجتماعــات نخبگانــی در بنیــاد 
ــی های  ــتانی و »کرس ــگان اس ــای نخب و بنیاده
ــادل  ــدف تب ــا ه ــگاه ها« ب ــی در دانش آزاداندیش
برنامه هــای  اجــرای  و  هم گرایــی  و  نظــر 
ــی اســت  ــه اقدامات ــی، از جمل آموزشــی و تربیت
ــنا  ــی و آش ــکار عموم ــر اف ــت تنوی ــه در جه ک
کــردن بیشــتر جامعــه و اجتماعــات نخبگانــی با 
ــه  تعریــف نخبگــی، نقــش و اثرگــذاری آن هــا ب
ویــژه در حوزه هــای فرهنگــی و اجتماعــی رنــگ 

ــت. ــه اس ــود گرفت ــه خ ــل ب عم

الگوسازی و تکریم نخبگان
ــه  ــرآمد و فرهیخت ــردان س ــان و م ــم از زن تکری
ــو و  ــری نیک ــر ام ــگ و هن ــم، ادب، فرهن در عل
پســندیده اســت کــه عقــل و شــرع و عــرف، همه 
ــم  ــن مه ــد. ای ــرار می دهن ــد ق ــورد تایی آن را م
کــه نشــان از قدرشناســی مــردم یــک جامعــه از 
بــزرگان خــود دارد، خــواه ناخــواه بــه الگوســازی 
از رفتــار و منــش ایشــان در میــان جوانــان 
می انجامــد کــه امــری مطلــوب و ســتودنی 
ــی  ــام علم ــم مق ــن، تکری ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
بــزرگان نقــش مهمــی در جلوگیــری از گسســت 
ــزاران  ــوان و خدمت گ ــل ج ــن نس ــی بی فرهنگ
ــته دارد. از  ــل های گذش ــه در نس ــی جامع واقع
ــه  ــد ب ــوع بای ــن  موض ــه ای ــن ب ــن رو پرداخت ای
یــک دغدغــه ملــی و مردمــی تبدیــل شــود. در 
ایــن میــان امــا معاونــت فرهنگــی بنیــاد ملــی 

نخبــگان بــر اســاس ماموریت هــای تعریف شــده 
خــود، بــا همــکاری بنیادهــای نخبــگان اســتانی 
فعالیت هایــی   139۵ و   1394 ســال های  در 
ــتعدین  ــور مس ــا حض ــور و ب ــطح کش را در س
ــی و دانشــجویی در  ــایر اقشــار مردم ــر و س  برت

ــت. ــرده اس ــزار ک ــف برگ ــای مختل حوزه ه
ــر،  ــم تقدی ــی مراس ــزاری برخ ــن برگ هم چنی
تشــویق و تجلیــل از دانش آمــوزان و دانشــجویان 
مســتعد اســتان ها و نیــز تقدیــر از امنیــت آوران 
بــا حضــور مســتعدین برتــر و نخبــگان، از دیگــر 
برنامه هــای معاونــت فرهنگــی بــوده اســت کــه 
ــگان  ــت نخب ــوز موفقی ــا هــدف شناســایی رم ب
و ترویــج ایــن رمــوز در میــان مســتعدان، 
معرفــی توانمندی هــای نخبــگان در جهــت 
رفــع نیازمندی هــای کشــور و توســعه و ترویــج 
ــرآمدان و  ــگان و س ــم از فرهیخت ــگ تکری فرهن
ــگان در  ــور نخب ــرای حض ــازی ب ــز زمینه س نی
چرخــه خدمــت بــه جامعــه انجــام گرفته اســت. 
تکریــم و  اســاس، ۵3 مراســم  بــر همیــن 
74 مراســم تقدیــر، تشــویق و فعالیت هــای 
 139۵ و   1394 ســال های  در  الگوســازی 
توســط بنیادهــای نخبــگان اســتانی و بــا نظارت 
معاونــت فرهنگــی بــه انجــام رســیده اســت کــه 
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ــه ســایر مســتعدین  ــه منظــور اطالع رســانی ب ب
و ثبــت تاریخــی ایــن مراســم، مســتندهای 
ــواف  ــماره( و »ط ــه« )30 ش ــوب »هنرنام مکت
ــله وار  ــورت سلس ــه ص ــماره( ب ــمع« )10 ش ش
و پــس از برگــزاری مراســم تکریــم، توســط 
ــاپ  ــر چ ــالوه ب ــه و ع ــی تهی ــت فرهنگ معاون
ــرده  ــوح فش ــورت ل ــه ص ــدود، ب ــخ مح در نس
ــز بارگــذاری شــده اســت.  ــاد نی ــگاه بنی روی وب
الزم بــه ذکــر اســت کــه ذیــل مراســم تکریــم، 
نمایشــگاهی از آثــار ســرآمدی کــه مــورد تکریــم 
قــرار گرفتــه، برگــزار شــده اســت. هم چنیــن در 
ــب  ــه مخاط ــم ها از جامع ــن مراس ــی از ای برخ
ــورد  ــرد م ــاره ف ــا درب ــده ت ــته ش ــاد خواس بنی
ــه  ــی را تهی ــی او مقاالت ــار علم ــا آث ــم ی تکری
ــی  ــر کتب ــه نش ــا ب ــی از آن ه ــه برخ ــد ک کنن
ماننــد شــرحی بــر ســیمرغ، محبــوب دبســتانی 

ــت. ــده اس ــتاد انجامی ــاد اس و ی

اعزام نخبگان و مستعدان برتر به سفر 
عتبات عالیات

ســفر بــه عتبــات عالیــات و زیــارت قبــور ائمــه 
اطهــار علیهم الســالم و دیگــر اماکــن ســرزمین 
ــاز تاکنــون، بســیار مــورد توجــه  عــراق، از دیرب
ــه در  ــوده ک ــیعیان ب ــژه ش ــه وی ــلمانان و ب مس
ــین)ع( در  ــام حس ــر ام ــارت قب ــان، زی ــن می ای
کربــال، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار بــوده 

ــت.  اس
ــتای  ــه در راس ــن برنام ــاس ای ــن اس ــر همی ب
ــدام 1-1-۵ ســند راهبــردی کشــور در امــور  اق
ــا  ــس ب ــگ ان ــج فرهن ــر تروی ــی ب ــگان مبن نخب
ــول  ــالم و اص ــرت علیهم الس ــارف عت ــرآن، مع ق
ــن اجتمــاع  و ارزشــهای انقــالب اســالمی در بی
ــی و  ــش دین ــا بین ــور ارتق ــه منظ ــی ب نخبگان
ــت  ــان در خدم ــوی آن ــای معن ــق انگیزهه تعمی
بــه جامعــه، در بنیــاد ملــی نخبــگان برنامهریزی 

و اجــرا شــده اســت. 
ــگان  ــژه نخب ــات وی ــات  عالی ــی عتب ــفر زیارت س
ــه مــدت یــک هفتــه در  ــر ب و اســتعدادهای  برت

قالــب 4 کاروان )۲ کاروان بــرای خواهــران و 
ــن  ــرادران( برگــزار شــده و  ای ــرای ب ۲ کاروان ب
ــرف،  ــف اش ــب 3 روز در نج ــه ترتی ــا ب کاروان ه
3 روز در کربــالی معلــی و 1 روز در ســامرا و 
ــه  ــی متبرک ــن زیارت ــارت اماک ــه زی ــن ب کاظمی
رفتــه و از اماکــن تاریخــی ایــن شــهرهای 

مقــدس بازدیــد کرده انــد. 
ــی و  ــش دین ــم بین ــا و تحکی ــه ارتق ــک ب کم
ــنایی  ــر، آش ــتعدان  برت ــگان و مس ــوی نخب معن
عتــرت  ســیره  و  معــارف  نهادینهکــردن  و 
علیهم الســالم و ارزشــهای اســالمی در میــان 
ــی، آمــوزش صحیــح اعمــال  اجتماعــات نخبگان
و مناســک ســفر زیارتــی کربــالی معلــی و 
همچنیــن بسترســازی مناســب بــه عنــوان 
هســتههای  شــکلگیری  بــرای  مقدمهــای 
ایــن  دســتاوردهای  مهم تریــن  از  نخبگانــی 

برنامه هــا بــه شــمار مــی رود.

ایجاد قرارگاه مجازی اعزام نیروی جهادی 
متخصص

ــی 7-۲-1  ــدام مل ــازی اق ــتای اجرایی س در راس
ــگان،  ــور نخب ــور در ام ــردی کش ــند راهب از س
معاونــت فرهنگــی بنیاد، پــس از انجــام مذاکرات 
بــا گروه هــای فعــال و باســابقه جهــادی و 
بررســی وضعیــت اردوهــای جهــادی در کشــور 
و رویکردهــای موجــود آن هــا و نیــز بــا نظــر بــه 
ماموریت هــای بنیــاد ملــی نخبــگان مبتنــی بــر 
ســند نخبــگان، تصمیــم بــه راه انــدازی »قــرارگاه 
ــص«  ــادی متخص ــروی جه ــزام نی ــازی اع مج
ــاط  ــت ارتب ــازی جه ــه زمینه س ــد ک ــه ش گرفت
ــا گروه هــای جهــادی،  بیــن مســتعدین بنیــاد ب
ــه منظــور اســتفاده ایــن گروه هــا از نیروهــای  ب
ــا  ــتعدین ب ــنایی مس ــص، آش ــادی متخص جه
ــا  مســائل مناطــق محــروم و مواجهــه واقعــی ب
مشــکالت و تــالش بــرای رفــع آن هــا در جهــت 
آمادگــی ایشــان بــرای خدمــت بــه کشــور 
ــه  ــان، از جمل ــخصتی ایش ــد ش ــای رش و ارتق

ــن طــرح اســت. اهــداف ای
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اطالعیــه   18۲  ،96 مردادمــاه   پایــان  تــا 
اطالع رســانی  و  بارگــذاری  اردوی جهــادی 
ــتعدین  ــر از مس ــی آن ۲117 نف ــه ط ــد ک ش
ــی،  ــف تحصیل ــته های مختل ــب در رش داوطل
جهــت پیوســتن بــه گروه هــای جهــادی 
از شــهریورماه 94 تاکنــون در آن ثبت نــام 
کردنــد )کــه از ایــن تعــداد 1۵84 نفــر بــرای 
ــد( و  ــور یافتن ــه حض ــن برنام ــار اول در ای ب
بــه گروه هــای جهــادی معرفــی شــدند و 
ســپس70 برنامــه اردوی جهــادی بــا همکاری 

ــد. ــزار ش ــتانی برگ ــگان اس ــاد نخب ۲8 بنی
الزم بــه یــادآوری اســت کــه تمامــی ایــن 
در  و  بــوده  تخصصــی  جهــادی  اردوهــای 
حوزه هــای ســالمت )شــامل خدمــات پزشــکی، 
ــی  ــه، روان شناس ــاوره تغذی ــکی، مش دندان پزش
ــی و  ــی - اجتماع ــوزش، فرهنگ ــی(، آم و مامای
ــتگاههای  ــایر دس ــکاری س ــا هم ــاورزی ب کش

اجرایــی برگــزار شــده اند.

اجرای برنامه بازدیدهای علمی، فرهنگی 
تفریحی و مهارتی

راســتای  در  نخبــگان  فرهنگــی  معاونــت 
اجــرای اقدام هــای ملــی ۵-1-۲ و 3-1-۵ 
ســند راهبــردی کشــور در امــور نخبــگان 
جــذاب  و  مناســب  »ارائــه  بــر  مبنــی 
بــا  نخبگانــی  فعالیت هــای  دســتاوردهای 
ــان دادن  ــزه و نش ــد و انگی ــاد امی ــدف ایج ه
ــای کالن و  ــکان انجــام فعالیت ه فرصــت  و ام
موثــر در کشــور« و »آشــنا ســاختن اجتمــاع 
ــی،  ــی، زیارت ــای طبیع ــا جاذبه ه ــی ب نخبگان
هــدف  بــا  کشــور  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ارتقــای خودآگاهــی ملــی و حــس دلبســتگی 
ــی از  ــش آگاه ــن افزای ــن و هم چنی ــه میه ب
ــد  ــا تاکی ــران ب ــالم و ای ــل اس ــات متقاب خدم
ــکل دهی  ــالم در ش ــل اس ــگاه بی بدی ــر جای ب
بــه هویــت ایرانــی و ارتقــای تمــدن ایرانــی«، 
ــدام کــرده  ــد اق ــن دو بن ــه اجرایی ســازی ای ب
ــزاری  ــب برگ ــم در قال ــن مه ــه ای ــت ک اس

فرهنگــی   - علمــی  هدفمنــد  بازدیدهــای 
ــگان و مســتعدین تحــت پوشــش  ــرای نخب ب
ــدی  ــاظ بهره من ــا لح ــگان ب ــی نخب ــاد مل بنی
حداکثــری از ظرفیت هــای موجــود کشــور 

ــت.  ــده اس ــق ش محق
ملــی  بنیــاد  فرهنگــی  معاونــت  هم چنیــن 
نخبــگان در تــالش اســت مســیر بازدیــد از 
ــا  ــی و آشــنایی ب دســتاوردهای فعالیــت نخبگان
ــد  ــی هدفمن ــه  جهت ــی را ب ــای طبیع جاذبه ه
ــی -  ــای علم ــل بازدیده ــا ذی ــد ت ــوق ده س
ــا مشــکالت  ــگان و مســتعدین ب فرهنگــی، نخب
و نیازهــای فناورانــه مراکــز آشــنا شــوند و بــرای 
ــر  ــرف دیگ ــد، از ط ــدام کنن ــا اق ــع آن نیازه رف
مراکــز صنعتــی نیــز از ظرفیــت حضــور نخبــگان 

بهره منــد شــوند. 
از ســال 1394 تاکنــون در مجمــوع 161 بازدیــد 
از 170 مقصــد مــورد بازدیــد در ۲8 اســتان 
کشــور صــورت گرفتــه اســت و بــه طــور کلــی، 
ــتند  ــرکت داش ــا ش ــن اردوه ــر در ای 43۲0  نف
ــتعدین  ــر از مس ــداد 3141 نف ــن تع ــه از ای ک

ــگان هســتند.  ــی نخب ــاد مل بنی

دفرت مشاوره و ارتباط با اجتامعات 
نخبگان

ایــن دفتــر اقدامــات متنوعــی در راســتای 
نهادینه کــردن فرهنــگ نخبگانــی در جامعــه 
ــی از  ــه برخ ــه ب ــه در ادام ــد ک ــام می ده انج

آن هــا اشــاره می شــود.

طرح دوست علمی و آموزش های 
برون مدرسه ای:

ــف  ــور کش ــه منظ ــی، ب ــت علم ــرح دوس  ط
و شــکوفا کــردن اســتعدادهای خــدادادی 
عرصه هــای  در  مســتعد  دانش آمــوزان 
علــم و فنــاوری و ارتقــای ســطح علمــی 
آنــان  آموزشــی  محیط هــای  فرهنگــی  و 
در  کم برخــوردار،  مناطــق  در  ویــژه  بــه 
در  و  فرهنگــی  علمــی،  اهــداف  راســتای 
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راهبــردی  ســند  سیاســت های  چارچــوب 
ــه هفتــم  ــرای پای کشــور در امــور نخبــگان، ب
دوم  و  اول  متوســطه  دوره  هــای  بعــد  بــه 
ــرح،  ــن ط ــی ای ــدف اصل ــود. ه ــرا می ش اج
ارتبــاط و آشــنایی صاحبــان اســتعدادهای 
ــای  ــی و اعض ــت علم ــوان دوس ــه عن ــر ب برت
دانش آمــوزان  بــا  مرجــع،  گروه هــای 
مســتعد و منتخــب دبیرســتان اســت. در طــی 
ســال های 1394 و 139۵ تعــداد 60 طــرح 
ــه ای  ــث برون مدرس ــی در مباح ــت علم دوس
در حوزه هــای فیزیــک، شــیمی، ریاضــی، 
اخترفیزیــک،  انســانی،  علــوم  و  ادبیــات 
)بیوتکنولــوژی(،  زیســت فناوری  کامپیوتــر، 
تکنولــوژی،  نانــو  زیست شناســی،  نانــو، 
ــخ  ــر و تاری ــت، کامپیوت ــی و خالقی کارآفرین
ــزار  ــور برگ ــتان های کش ــی اس ــم در برخ  عل

شده است.

برگزاری نشست  های اجتامعات نخبگانی: 
و  مســائل  پیرامــون  نشســت ها  ایــن 
دغدغه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی، 
ایجــاد  بــا هــدف  و...  علمــی - آموزشــی 
ــی  ــات نخبگان ــان اجتماع ــق می ــد عمی پیون
و کمــک بــه تبــادل اطالعــات، تجــارب و 
ــاد  ــن ایج ــان و هم چنی ــان آن ــتاوردها می دس
میــان  هم فکــری  زمینه هــای  تقویــت  و 
مختلــف  ســطوح  و  نخبگانــی  اجتماعــات 
ــا در  ــارکت آن ه ــور مش ــه منظ ــی  ب حاکمیت
ــی  ــتگاه های اجرای ــی دس ــور مسئله شناس ام
ــا  در ســه نــوع »نشســت اجتمــاع نخبگانــی ب
ــتانی و  ــای اس ــات و نهاده ــئولین موسس مس
ــگان و  ــا نخب ــتعدین ب ــت مس ــی«، »نشس مل
ــر  ــتعدادهای برت ــت اس ــرآمدان« و »نشس س
ــر  ــا ب ــه بن ــود ک ــزار می ش ــر« برگ ــا یکدیگ ب
ــال هاي 1394  ــور در س ــداف مذک ــق اه تحق
اجتماعــات  نشســت  تعــداد ۲30  و 139۵ 
نخبگانــي در ســطح کشــور برگــزار شــده 

ــت. اس

برنامه های تربیتی و آموزشی برای 
نهادینه کردن ارزش های اخالقی اسالمی، 

آداب ایرانی و انضباط حرفه ای: 
و  هدفمنــدی  رویکــرد  بــا  برنامــه  ایــن 
شــکل دهی و شــناخت هرچــه بیشــتر ظرفیــت 
ــه  ــور ب ــر کش ــتعدین برت ــگان و مس ــی نخب غن
منظــور ارتقــای ســطح فرهنگــی و معنــوی 
ــن  ــه در ای ــی اجــرا می شــود ک اجتمــاع نخبگان
ــداد  ــال هاي 1394 و 139۵ تع ــي س ــتا ط راس
ــواع  ــامل ان ــي، ش ــه و کارگاه آموزش ۲۲0 برنام
جلســات نقــد فیلــم، نقــد کتــاب، شــب شــعر، 
ــي و  ــات دین ــا موضوع ــي ب ــاي مطالعات حلقه ه
معرفتــي، مســابقات علمــي و کتابخوانــي، دیــدار 
بــا خانــواده شــهدا )شــهداي علمــي(، جانبــازان 
ــاع  ــگاري دف ــاي خاطره ن ــران، کارگاه ه و ایثارگ
ــادت از آسایشــگاه ســالمندان، در  مقــدس و عی

ــت. ــده اس ــزار ش ــور برگ ــطح کش س

برگزاری کارگاه های آموزشی - تربیتی 
بارویکرد پیش گیری از آسیب های فردی و 

اجتامعی: 
کارگاه هــای آموزشــی مشــاوره برنامــه ای اســت 
آســیب های  از  پیش گیــری  هــدف  بــا  کــه 
ــالمت  ــطح س ــای س ــی، ارتق ــردی و اجتماع ف
روان و کســب مهارت هــای زندگــی، توســط 
دفتــر مشــاوره و ارتبــاط بــا اجتماعــات نخبگانی 
معاونــت فرهنگــی بنیــاد ملــی نخبــگان کشــور 
عناویــن  اســت.  شــده  تدویــن  و  طراحــی 
بــر  تاکیــد  بــا  مهارت آمــوزی  کارگاه هــای 
مهارت هــای ده گانــه  ســازمان بهداشــت جهانــی 
ــه آســیب ها  ــال ب ــری از ابت ــدف پیش گی ــا ه و ب
و مســائل فــردی - اجتماعــی در زمینه هــای 
تحصیلــی، شــغلی، خانوادگــی، اجتماعــی و 
ســالمت روان، بــرای اعــالم بــه بنیادهــای 
اســتان ها در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 
ــا  ــداد 40 کارگاه آموزشــی ب در ســال 139۵ تع
ــر  حضــور حــدود 800 نفــر از اســتعدادهاي برت

ــزار شــده اســت در ســطح کشــور برگ
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تحقیقـات پژوهشـی کـه دسـتاوردهای علمـی و 
فناورانـه بـرای کشـور دارد، اقدامـی مهـم بـرای 
پیشـرفت اسـت. در ایـن مسـیر صنـدوق حمایت 
از پژوهش گـران و فنـاوران معاونـت علمـی یکـی 
در  کـه  اسـت  عرصـه  ایـن  حامـی  نهادهـای  از 
سـال گذشـته با رشـدی 111 درصـدی در میزان 
درخواسـت  برای انجام تحقیقات پژوهشـی روبه رو 

 . شد
توسـعه  و  تحقیـق  در  سـرمایه گذاری  اولویـت 
نشـان دهنده عـزم کشـورها بـرای پیشـتازی در 
علـم و فناوری نسـبت به سـایر اهداف ملی اسـت. 
نگاهـی بـه فعالیـت کشـورهایی همچـون آمریکا، 
ژاپـن و چیـن تایید کننـده ایـن مطلـب اسـت که 
سـرمایه گذاری عظیمـی در حـوزه علـم و فناوری 
در ایـن کشـورها انجام شـده اسـت. در کشـورمان 

نیـز میزان بودجـه تحقیقـات در برنامه سـوم 1/۵ 
درصـد از تولیـد ناخالـص ملـی کشـور بـود کـه 
حـدود 0/71 درصـد آن محقـق شـد. می تـوان 
گفت سـرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسـعه و 
گسـترش شـرکت های دانش بنیان راه حل بسیاری 
از مشـکالت همچـون کارآفرینی، اشـتغال، ارتقای 
سـطح زندگـی و رشـد و پیشـرفت جامعـه اسـت. 
در راسـتای تحقـق این اهداف صنـدوق حمایت از 
پژوهش گـران و فنـاوران معاونـت علمـی اقدامـات 
مختلفـی همچـون حمایـت از انجـام پروژه هـای 
تحقیقاتـی در حوزه هـای مختلـف علمـی، اعطای 
کرسـی پژوهشـی، اعطای گرنت، ثبـت بین المللی 
اختراعـات و حمایـت از رخدادهـای علمـی را در 
سـطح کشـور انجـام می دهـد. ایـن فعالیت هـا به 
گونه ای بوده اسـت که بر اسـاس گزارش تامسـون 

قیق و توسعه در �مایه گذاری
ت

دستاورد اولویت دادن به �

 رشد بیش از صد درصدی 
پژوهش های علمی و فناورانه

 فائزه کرمی 

ش
زار

گ
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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 
پژوهش گـران  پژوهشـی  طرح هـای  از  حمایـت 
کشـور یکـی از اقداماتـی اسـت کـه در صنـدوق 
تعـداد طرح هـای  در سـال 94  انجـام می شـود. 
ارسال شـده بـه صنـدوق 16۲7 طـرح بـود که این 
میزان در سـال 9۵ رشـدی 111 درصدی داشت و 
بـه 3431 طرح رسـید. هم چنین تعـداد طرح های 
مصـوب توسـط صنـدوق نیز با رشـد مواجه شـد، 
بـه گونـه ای کـه از 717 طـرح در سـال 94 بـه 
110۲ طرح در سـال 9۵ رسـید. این رشـد و ارتقا 
در پروژه هـای خاتمه یافتـه نیز مشـاهده می شـود 
و سـال 9۵ نسـبت بـه سـال 94 بـا رشـدی ۲3 
درصدی مواجه شـد که این مسـئله خود نشـان از 
عـزم صنـدوق در افزایش سـرعت تحقیقات علمی 
دارد. البتـه اجراسـازی این طرح ها محـدود به یک 
فعالیت تحقیقاتی نیسـت و دستاوردهایی همچون 
چـاپ مقاله، ثبـت اختراع، سـاخت نمونه محصول 
و تالیـف کتـاب نیـز از تعهـدات ایـن طرح هـای 
پژوهشـی اسـت. چنانچـه در سـال 9۵ نسـبت به 
سـال 94 سـاخت نمونـه محصـول تعهدشـده این 
طرح ها از 63 به 78 رسـید و رشـدی ۲4 درصدی 
را داشـت. از سـویی ثبـت اختـراع تعهدشـده ایـن 
طرح هـا در سـال 9۵ نسـبت به سـال 94 تغییری 
نداشـت و در دانش فنی تولیدشـده در این طرح ها 

نیـز رشـدی 133 درصدی را شـاهد هسـتیم.

کرسی های پژوهشی در مسیر پیرشفت 
در سـال گذشـته 36 درخواسـت دریافـت کرسـی 
پژوهشـی به صندوق ارسـال شـد کـه از این تعداد 
1۲ کرسـی بـرای اجـرا مصـوب شـد. هم چنین تا 
کنـون صندوق ۵7 کرسـی پژوهشـی بـه محققان 
برجسـته کشـور و یک کرسـی جوانان اعطـا کرده 
اسـت. صنـدوق راه کاری نیـز بـرای آن دسـته از 
محققـان تـراز اول کشـور کـه موفـق بـه دریافـت 
اعطـای  آن  و  دارد  نشـدند،  پژوهشـی  کرسـی 

گرنت پژوهشـی اسـت. در زمینه گرنت پژوهشـی 
اعطاشـده نیز تا کنون 94 گرنـت به محققان اعطا 
شـده کـه از این تعـداد ۲۲ گرنت مربوط به سـالی 
اسـت که گذشـت. یکی از اقدامـات جدید صندوق 
در سـال 9۵ انتشـار فراخـوان گرنـت هم افزایـی 
بـود کـه بـر اسـاس آن یـک گرنـت بـا موضـوع 
مهندسـی  و  بیومکانیکـی  ریاضـی،  شبیه سـازی 
سـلول های شـنوایی گـوش داخلـی بـرای اجـرا 

شـد.  مصوب 

حامیت از توسعه رسمایه انسانی با حامیت 
از طرح های پسادکرتی 

 البتـه انجام تمام فعالیت های 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 
زیرسـاخت های انسـانی پژوهش برنامه ای با عنوان 
حمایـت از دوره هـای پسـا دکتـری را تعریف کرده 
اسـت تا ضمن اسـتفاده از پتانسـیل های پژوهشی 
موجـود در دانشـگاه ها جهـت انجـام پژوهش های 
اولویـت دار و تقاضامحـور، از طریـق ایـن دوره هـا 
بـه توسـعه زیرسـاخت انسـانی پژوهش در کشـور 
کمـک کند. بر این اسـاس در سـالی که گذشـت، 
توسـط  بـرای حمایـت  پسـادکتری  ۲04 طـرح 
نیـز  تفاهم نامـه  قالـب  در  و  تصویـب  صنـدوق 
۲۵۵ طـرح پسـادکتری مصـوب شـد. هم چنیـن 
حمایـت از رسـاله های دکتـری نیـز از اقداماتـی 
اسـت کـه توسـط صنـدوق بـرای توانمندسـازی 
ایـن  در  می دهـد.  انجـام  دکتـری  دانشـجویان 
بـه  ارسال شـده  درخواسـت  از 711  نیـز  زمینـه 
 صنـدوق، 10۲ طـرح بـرای اجـرا مصـوب شـد.
سـهم باالتـر پژوهش گـران و فنـاوران غیرتهرانـی 
کـه  می دهـد  نشـان  حمایت هـا  دریافـت  بـرای 
صندوق پیوسـته تالش داشـته تا حمایتی متوازن 
نـوآوران و مخترعـان  فنـاوران،  از پژوهش گـران، 
صاحـب صالحیـت در نقـاط مختلـف کشـور بـه 
عمـل آورد. زیـرا ایجـاد تـوازن در حمایت هـا هـم 
زمینه اسـتفاده بیشـتر از همه ظرفیت هـا را فراهم 
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می کنـد و بـه نوعی عدالت علمی را بـه دنبال دارد. 
خوش بختانه اطالع رسـانی به ویژه حضـور در مراکز 
علمی اسـتان ها به تحقق سیاست متوازن حمایتی 
کمک بزرگی کرده اسـت. در این راسـتا ۲6 درصد 
طرح هـای مصوب سـهم پژوهش گـران و فنـاوران 
اسـتان تهـران و 74 درصد سـهم پژوهش گـران و 
 فنـاوران دیگـر اسـتان ها بـوده اسـت. هم چنیـن 
مصـوب؛  پژوهشـی  طرح هـای  از  درصـد   ۲4
اسـتاد،  علمـی  مرتبـه  بـا  اسـاتید   بـه 
۲6 درصد به دانشـیاران و ۵0 درصد به اسـتادیاران 
دانشـگاه ها و مراکـز علمـی و تحقیقاتـی سراسـر 

کشـور اختصاص داشـته است. 
علمـی  مرتبـه  بـا  پژوهش گـران  هم چنیـن 
اسـتادی عـالوه بـر دریافـت حمایـت در طرح های 
هدایـت  و  گرنت هـا  کرسـی ها،  از  پژوهشـی،  
بهره منـد می شـوند. نیـز   طرح هـای پسـادکتری 

در زمینـه ثبـت بین المللـی اختـراع نیـز صنـدوق 
موفـق عمـل کـرده و در سـال گذشـته حمایت از 
46 اختـراع را بـرای ثبـت بین المللـی انجـام داد و 
۲8 اختراع نیز در دسـت بررسـی اسـت. هم چنین 
بـا توجـه به گسـترش فعالیت هـای کارگـروه ثبت 
اختراع صنـدوق و افزایـش کارگزاری های صندوق 
در سـال 139۵، تمامـی طرح هـای ارسـالی بـه  
USPTO بـدون اصالحـات و در مرحلـه اول پتنت 

می شـوند. حمایـت از رخدادهـای علمـی نیـز از 
دیگـر برنامه هـای صنـدوق در راسـتای حمایت از 
پژوهـش و فنـاوری اسـت که ایـن نـوع از حمایت 
در سـال 9۵ نسـبت بـه سـال 94 بـا رشـدی 31  
درصـدی همراه بود. البتـه در این بخش حمایت از 
کارگاه ها نیز وجود دارد که در سـالی که گذشـت، 
بـا برگـزاری ایـن همایش هـا 173 کارگاه برگـزار 
شـد کـه 70۵4 نفـر در ایـن کارگاه هـا شـرکت 
البتـه در ایـن بیـن در قالـب برگـزاری  کردنـد. 
ایرانـی خـارج از  کارگاه آموزشـی از 11 محقـق 
کشـور حمایت شـد. هم چنیـن صندوق عـالوه بر 
حمایـت از رخدادهـای مهـم و هدفمنـد علمی  بر 
اسـاس ضرورت و نیازهـای خود اقدام بـه برگزاری 
علمـی  گردهمایی هـای  و  کارگاه هـا  همایش هـا، 
می کنـد کـه از آن جملـه می تـوان بـه برگـزاری 
همایـش مدیریـت اسـتعداد ها در هـزاره سـوم  و 
کارگاه آموزشـی افزایـش ظرفیـت و سـرعت برای 
رصـد، جـذب، انطبـاق و تجاری سـازی فنـاوری از 
طریـق سـاختار Hub & Spoke   بـا همـکاری 
کـرد.  اشـاره  فکـری  مالکیـت  جهانـی  سـازمان 
مـوارد ذکرشـده تنهـا بخشـی از اقدامـات صندوق 
حمایـت از فنـاوران و پژوهش گـران معاونت علمی 
را در راسـتای پیشـرفت فضای علمی کشـور بیان 

می کنـد
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شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی 
کشور

بنیــاد ملــی نخبــگان بــه منظــور توســعه فرهنــگ 
قــرآن و معــارف عتــرت علیهم الســالم و هم چنیــن 
بــا هــدف ارتقــای فعالیت هــای نخبگانــی در حوزه 
قــرآن، تســهیالت ویــژه ای را بــه برگزیــدگان 
ــت و  ــظ و قرائ ــای حف ــور در حوزه ه ــی کش قرآن
ــتعد  ــی و مس ــرآمد قرآن ــن در دو رده س هم چنی
برتــر قرآنــی اعطــا می کنــد.از تمامــی متقاضیــان 
دعــوت بــه عمــل می آیــد بــا مراجعــه بــه وبــگاه 
  portal.bmn.ir  بنیــاد ملی نخبگان بــه نشــانی
اطالعــات  کاربــرگ  در  را  خــود  مشــخصات 
ــه همــراه  ــا ســرآمدان درج و ب ــر ی مســتعدان برت
مــدارک مــورد نیــاز هــر بنــد برای بررســی و ســایر 

اقدامات بعدی ارسال کنند.

پنجمین جایزه ملی مدیریت فناوری  و 
نوآوری برگزار شد

ــی و  ــه علم ــس دبیرخان ــدی، رئی ــدی محم مه
اجرایــی جایــزه ملــی مدیریــت فنــاوری و نــوآوری، 
ــن دوره  ــه پنجمی ــه اختتامی ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
جایــزه ملــی مدیریــت فنــاوری و نــوآوری هفتــم 

شــهریورماه ســال جــاری برگــزار شــد، بیــان کــرد: 
ــه  ــا توجــه ب ــران ب »انجمــن مدیریــت فنــاوری ای
رســالت خــود مبنی بــر ترویــج و گســترش مفهوم 
مدیریــت فنــاوری و نــوآوری در بنگاه هــای ایرانــی 
ــاوری ریاســت  ــی و فن ــت علم ــت معاون ــا حمای ب
ــط  جمهــوری و مشــارکت ســایر نهادهــای ذی رب
ــه برگــزاری کنفرانــس کــرد. چهــار دوره  ــدام ب اق
ــزار  ــته برگ ــال های گذش ــس در س ــن کنفران از ای
شــده بــود و پنجمیــن دوره آن هفتــم شــهریورماه 
ســال جــاری در مرکــز همایش هــای بین المللــی 

دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد.«
ــزه  ــزاری جای ــدف از برگ ــدی، ه ــه محم ــه گفت ب
ملــی مدیریــت و فنــاوری »ارزیابــی توانمندی هــا و 
عملکــرد فناورانــه و نوآورانه بنگاه ها«، »الگوســازی 
»ارتقــای  و  بنگاه هــا«  توانایی هــای  ارتقــای  و 
توانایی هــای ملــی در توســعه فنــاوری و نــوآوری« 

بــود.
رئیــس دبیرخانــه علمــی و اجرایــی جایــزه ملــی 
مدیریــت فنــاوری و نــوآوری در ادامــه گفــت: 
ــی  ــزه مل ــن دوره جای ــتا، پنجمی ــن راس »در همی
ــا رویکــرد  ــوآوری امســال ب مدیریــت فنــاوری و ن
»یادگیــری برون گــرا و ظرفیت ســازی درون زا، 
گــذار بــه اقتصــاد دانش بنیــان رقابت پذیــر« 
و  صنعتــی  »بنگاه هــای  ســه گانه  ســطوح  در 
ــی«، »شــرکت های کوچــک فناوری محــور  خدمات
هلدینــگ«  »شــرکت های  و  دانش بنیــان«  و 
برگــزار شــد. جایــزه امســال بــا مشــارکت جــدی 
64 شــرکت از بخش هــای مختلــف اقتصــادی 
ــدای  ــم اه ــهریورماه مراس ــم ش ــد و هفت ــاز ش آغ
جایــزه بــه شــرکت ها بــا حضــور مســئوالن ارشــد 
مرتبــط و نهادهــای بخــش خصوصــی، شــرکت ها 
و خبــرگان علــم، فنــاوری و نــوآوری کشــور، برگزار 

شــد.«

فناوری اطالعات و ارتباطات توانسته چهره 
جهان امروز عوض کند

ــوری در  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
بیســت و نهمین المپیــاد جهانــی کامپیوتــر، ضمــن 
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ــان  ــرکت کنندگان و مربی ــه ش ــامدگویی ب خوش
ــوم  ــات و عل ــاوری اطالع ــت: »فن ــان، گف و مهمان
ــا  ــروز را ب ــان ام ــره جه ــته چه ــر توانس کامپیوت
ــراد  ــن اف ــا بی ــادل ایده ه تســهیل ارتباطــات و تب
جامعــه بشــری به شــدت عــوض کنــد و ایــن امــر 
ــا،  ــن ملیت ه ــور از مرزهــای ســنتی بی باعــث عب
فرهنگ هــا و قلمروهــای مختلــف علمــی و تجاری 

شــده اســت.
ــاره  ــز اش ــی نی ــان ایران ــه پیشــرفت های جوان او ب
داشــت و افزود: »جوانــان نخبــه مــا در ایــران 
پیشــرفت چشــم گیری در زمینــه علــوم کامپیوتــر 
و فنــاوری اطالعــات داشــته اند. مــا در حــال حاضر 
تعــداد زیــادی شــرکت و اســتارت آپ ایرانــی داریم 
ــات  ــاوری اطالع ــف فن ــای مختل ــه در زمینه ه ک
از جملــه داده هــای حجیــم، پــردازش ابــری، هوش 
مصنوعــی و اینترنــت اشــیا مشــغول فعالیــت 
ــوری  ــی، جمه ــد علم ــن در بع ــتند. هم چنی هس
ــران پیشــرفت های چشــم گیری طــی  اســالمی ای
ــه یکــی از  دهه هــای اخیــر داشــته و هم اکنــون ب
مهم تریــن کشــورهای تاثیرگــذار در منطقــه بــدل 

شــده اســت.«
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــتاری در بخ س
ــاد کــرد  ــر ی از نقــش کلیــدی المپیــاد کامپیوت
و گفــت: »اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه المپیــاد 
ــرای  ــدی ب ــای کلی ــی از محوره ــر یک کامپیوت
ــه در  ــان نخب ــر جوان ــوزش بهت ــخیص و آم تش
ــات  ــاوری اطالع ــر و فن ــوم کامپیوت ــه عل زمین
از  مــا  کشــور  آموزشــی  سیســتم  اســت. 
المپیادهــای علمــی بهــره فراوانــی بــرده اســت و 
میزبانــی المپیــاد جهانــی کامپیوتــر راهــی برای 
ــوده اســت. بســیاری از  ــن موضــوع ب ــران ای جب
شــما شــرکت کنندگان جــوان المپیــاد جهانــی 
ــای  ــرای ایف ــود ب ــدای راه خ ــر در ابت کامپیوت
نقــش تعیین کننــده  در مســیر علــم و فنــاوری 
هســتید. آرزو می کنــم کــه بتوانیــد از اســتعداد 
ــرای پیشــرفت علــم و فنــاوری،  خــود نه تنهــا ب
ــرای  ــز ب ــی صلح آمی ــاد فردای ــرای ایج ــه ب بلک

ــد.« ــتفاده کنی ــری اس ــه بش ــام جامع تم

مستعدان  برتر از آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز بازدید کردند

ــرای  ــب ب ــه مناس ــردن زمین ــتای فراهم ک در راس
آشــنایی جامعــه علمــی بــا بخش هــای صنعتــی و 
تولیــدی بــزرگ کشــور و هم چنیــن آگاهی یافتــن 
از پیشــرفت های حاصل شــده و نیازهــای موجــود، 
بنیــاد ملــی نخبــگان برنامــه بازدیــد از آزمایشــگاه 
ملــی نقشــه برداری مغــز را برگــزار کرد.آزمایشــگاه 
ملــی نقشــه برداری مغــز بــه منظــور پاســخ گویی 
بــه بخشــی از نیازهــای پژوهشــی و فناوری کشــور 
در زمینــه ایجــاد زیرســاخت تصویربــرداری و 
تحریــک مغــزی بــرای تحقیقــات شــناختی و ارائه 
خدمــات دانش بنیــان و روزآمــد در حــوزه علــوم و 
ــن  فناوری هــای شــناختی ایجــاد شــده اســت. ای
آزمایشــگاه بــه صــورت هیئــت  امنایــی اداره 
ــه در  ــت ک ــی اس ــه مل ــک موسس ــود و ی می ش
اختیــار همــه دانشــگاه ها و محققــان کشــور قــرار 
تشــدید  تصویربــرداری  دارد.دســتگاه های 
مغناطیســی 3 تســال، تحریــک غیرتهاجمــی 
 ،MRI( بــا مغــزی  TMS(و TCS ســازگار 
الکتروانســفالوگرافی )شــامل سیســتم ســازگار 
مــادون  طیف نگاری (کارکــردی  و    MRI(بــا
ــه تجهیــزات مــورد  قرمــز نزدیک )FNIRS ازجمل
ــن جلســه،  ــه در چندی ــاز آزمایشــگاه اســت ک نی
توســط هیئتــی مرکــب از متخصصــان و اســاتید 
داخلــی و خارجــی تعییــن و نســبت به ســفارش و 
آزمایشــگاه  ایــن  شــد.  اقــدام  آن هــا  تهیــه 
هم چنیــن مجهــز بــه امکانــات پیشــرفته پــردازش 
 داده، تصاویــر و ســیگنال و هم چنیــن ارزیابــی 
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شــناختی اســت.برنامه بازدیــد از آزمایشــگاه ملــی 
نقشــه برداری مغــز یک شــنبه پنجــم شــهریورماه 

برگزار شد.
سمپوزیوم »تازه های نقشه برداری مغز 

ایران« برگزار می شود
نخســتین ســمپوزیوم تازه هــای نقشــه برداری 
مغــز ایــران دوم و ســوم مهرمــاه ســال جــاری در 
محــل پردیــس دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران 
و آزمایشــگاه ملــی نقشــه برداری مغــز برگــزار 

می شــود.
در ایــن ســمپوزیوم ســخنرانی هایی بــا هــدف ارائه 
ــز  ــوزه نقشــه برداری مغ ــا در ح ــن فناوری ه آخری
ارائــه می شــود تــا مخاطبــان بــا ایــن دســتاوردها 
ــتاد  ــر س ــرازی دبی ــال خ ــه کم ــوند ک ــنا ش آش
توســعه علــوم و فناوری هــای شــناختی، محمدرضا 
ــز،  ــی نقشــه برداری مغ ــس آزمایشــگاه مل آی رئی
امیرحســین بتولــی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
ــن ســخنرانان  ــه ای ــران ازجمل ــوم پزشــکی ته عل

ایــن ســمپوزیوم هســتند.
ایــن  برگــزاری  زمــان  مــدت  در  هم چنیــن 
ســمپوزیوم 10 کارگاه جانبــی توســط اســاتید 
ــی  ــن حــوزه برگــزار می شــود و برپای برجســته ای
ــان  ــتاوردهای محقق ــه دس ــرای ارائ ــی ب غرفه های
ــای  ــر بخش ه ــز از دیگ ــوزه نی ــن ح ــور در ای کش
ملــی  آزمایشــگاه  اســت.  ســمپوزیوم  ایــن 
ــه  ــخ گویی ب ــتای پاس ــز در راس ــه برداری مغ نقش
بخشــی از نیازهــای پژوهشــی و فنــاوری کشــور در 
زمینــه ایجــاد زیرســاخت تصویربــرداری و تحریک 
ــه  ــناختی، ارائ ــات ش ــرای تحقیق ــزی الزم ب مغ
خدمــات دانش بنیــان و روزآمــد در حــوزه علــوم و 
فناوری هــای شــناختی بــا بهره گیــری از امکانــات 

ــت. ــده اس ــاد ش ــص ایج ــای متخص و نیروه
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و ســمپوزیوم های 
ــن  ــی اســت کــه ای ــز یکــی از اقدامات ــف نی مختل
آزمایشــگاه انجــام می دهــد تــا محققــان در کشــور 
بــا اســتفاده از امکانــات ایــن آزمایشــگاه در مســیر 
توســعه و پیشــرفت حــوزه نقشــه برداری مغــز در 

کشــور حرکــت کننــد.

پاویون ملی محصوالت دانش بنیان در 
منایشگاهGITEX 2017  برگزار می شود

ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــی  ــون مل ــکوفایی پاوی ــوآوری و ش ــدوق ن و صن
نمایشــگاه در  را  دانش بنیــان  محصــوالت 

GITEX ۲017  بــا هــدف »توســعه صــادرات 
و همکاری هــا« و »افزایــش تعامــالت علمــی، 
بین المللــی  و  نوآورانــه منطقــه ای  و  فناورانــه 
می کنــد. برگــزار  دانش بنیــان«  شــرکت های 

ایــن پاویــون بــا هــدف حمایــت از حضــور 
شــرکت های دانش بنیــان و هم چنیــن معرفــی 
محصــوالت و خدمــات دانش بنیــان بــرای توســعه 

ــود. ــا می ش ــادرات برپ ــش ص ــازار و افزای ب
ســی و هفتمین دوره نمایشــگاه امســال 16 تــا 
ــاری در  ــال ج ــر( س ــا 1۲ اکتب ــاه )8 ت ۲0 مهرم
مرکــز تجــارت جهانــی دبــی برگــزار خواهــد شــد. 
ــا برپایــی پاویــون جمهــوری اســالمی  هم زمــان ب
ــی فرصت هــای  ــش معرف ــن همای ــران، چهارمی ای
صنعــت  در  کســب و کار  و  ســرمایه گذاری 

آی تی ســی ایــران نیــز برگــزار می شــود.
در نمایشــگاه GITEX ۲017، 1۲ شــرکت فنــاوری 
در پاویــون ملــی جمهــوری اســالمی ایــران حضور 
ــه بخشــی از آن شــرکت های  ــد داشــت ک خواهن
ذیــل مرکــز فنــاوری اطالعــات و رســانه های 
اســالمی  ارشــاد  و  دیجیتــال وزارت فرهنــگ 
ــا حمایــت مرکــز مذکــور در پاویــون  هســتند و ب

ــد داشــت. حضــور خواهن
ــای  ــد از هزینه ه ــدود 70 درص ــت ح ــی اس گفتن
ــه  ــه غرف ــه هزین ــان از جمل شــرکت های دانش بنی
ــط  ــی توس ــوالت در غرفه آرای ــل محص و حمل و نق
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ــوری و  ــاوری ریاســت جمه ــت علمــی و فن معاون
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی پرداخــت می شــود.

سومین جشنواره ملی »دریا مسیر پیرشفت« 
برگزار می شود

ســومین جشــنواره ملــی »دریا مســیر پیشــرفت« 
بــا هــدف فرهنگ ســازی و تامیــن نیــروی انســانی 
ــرای صنعــت دریایــی کشــور،  خــالق و کارآمــد ب
ــع  ــاوری و صنای ــعه فن ــتاد توس ــت س ــا حمای ب
دانش بنیــان دریایــی معاونــت علمی، بــا همــکاری 
ــال  ــاه س ــع در آبان م ــی جام ــا و برنامه های ارگان ه

جــاری برگــزار خواهــد شــد.
از آن جــا  کــه بخــش مهمــی از فعالیت هــای 
ــان  ــع دانش بنی ــاوری و صنای ــعه فن ــتاد توس س
ــی  ــدی دریای ــای کلی ــعه فناوری ه ــی توس دریای
اســت، هم زمــان بــا برپایــی ســومین دوره از 
دســتاوردهای  دریــا،  دانش آمــوزی  جشــنواره 
فناورانــه دریایــی در ســه بخــش شــرکت های 
دانش بنیــان دریایــی، ســازمان ها و ارگان هــای 
دریایــی، هم چنیــن دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و 
تحقیقــات دریایــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

فناورانــه در  برتــر  محصــول  و  طــرح  داوری 
شــهریورماه صــورت می گیــرد و در نهایــت »9 
طــرح برتــر فناورانــه« در ســه حــوزه شــرکت های 
دانش بنیــان ، نهادهــا و ارگان دریایــی، موسســات 

ــود. ــاب می ش ــگاه انتخ ــی و دانش ــوزش عال آم
ــی  ــازار دریای ــی ایده ب ــابقات مل ــن دوره مس دومی
نیــز بــا حمایــت ســتاد توســعه فنــاوری و صنایــع 
دانش بنیــان دریایــی معاونــت علمی و بــا همکاری 
دانشــگاه علــوم دریایــی امــام خمینــی)ره( و پارک 

علــم و فنــاوری مازنــدران برگــزار می شــود و 
را  خــود  ایده هــای  می تواننــد  عالقه منــدان 
تــا تاریــخ 30 شــهریورماه ارســال کننــد. بــر 
ــن  ــا عناوی ــن اساس، ســه کارگاه آموزشــی ب همی
»کارآفرینــی، نــوآوری و تجاری ســازی دریایــی 

بــرای ایده پــردازان« برگــزار می شــود.
ــش  ــه بخ ــز در س ــی نی ــابقات دریای ــش مس بخ
ــای  ــجویی(، ربات ه ــمند )دانش ــناورهای هوش ش
زیردریایــی، شــناورهای دانش آمــوزی و هم چنیــن 
جشــنواره فیلــم کوتــاه و عکــس دانشــجویی 

فعالیــت می کنــد.
در بخــش مســابقات شــناورهای هوشــمند رقابــت 
ــریف  ــگاه ش ــکاری دانش ــا هم ــروه ب ــان 30 گ می
ــروه  ــت 8 گ ــه درنهای ــت ک ــد گرف ــورت خواه ص
برتــر برگزیــده خواهنــد شــد. مســابقات ربات های 
ــعه  ــتاد توس ــت س ــا حمای ــطحی ROV ب زیرس
صنایــع دانش بنیــان دریایــی و دانشــگاه آزاد 
ــنواره  ــومین جش ــان س ــن در جری ــالمی قزوی اس
ــا و  ــدف ارتق ــا ه ــرفت ب ــیر پیش ــا مس ــی دری مل
ــزار می شــود.  ــز برگ ــاوری نی ــن فن ــا ای آشــنایی ب
ــان 1۵  ــت می ــابقات رقاب ــش از مس ــن بخ در ای
ــت از  ــه درنهای ــت ک ــد گرف ــورت خواه ــروه ص گ
ــش  ــد. در بخ ــد ش ــر خواه ــده تقدی ــه برگزی س
دیگــر بــا عنــوان فیلــم کوتــاه و عکس دانشــجویی 
رقابتــی در چهــار محــور مرتبــط بــا دریــا بــر پــا 
شــده اســت کــه در نهایــت از 1۲ نفــر بــا همــکاری 

ــود. ــر می ش ــزگان تقدی ــگاه هرم دانش

راه اندازی کلینیک  اختالالت شناخت و 
حافظه در رستارس کشور

راه انــدازی کلینیک هــای اختــالالت شــناخت 
ــوم و  ــعه عل ــتاد توس ــت س ــا حمای ــه ب و حافظ
ــروژه ای  ــوان پ ــت عن ــناختی تح ــای ش فناوری ه
کشــوری از یــک ســال و نیــم گذشــته آغــاز شــده 
ــدازی ایــن کلینیک  هــا، دوره هــای  ــا راه ان اســت. ب
ــوزه  ــان در ح ــوزش متخصص ــرای آم ــی ب آموزش
ســالمندی از مهرمــاه امســال برگــزار خواهــد 
شــد. البتــه از همــان یــک ســال و نیــم گذشــته 
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ــب  ــان ط ــذب متخصص ــرای ج ــوان ب ــز فراخ نی
ــن اســاس  ــر ای ــالمندی انجــام شــده اســت. ب س
مراســم افتتاحیــه نخســتین دوره آموزشــی پــروژه 
شــناخت  اختــالالت  کلینیک  هــای  کشــوری 
ــوم و  ــعه عل ــتاد توس ــت س ــا حمای ــه ب و حافظ
ــزار  ــی برگ ــت علم ــناختی معاون ــای ش فناوری ه
ــری از  ــه پیش گی ــری در زمین ــا گام موث ــد ت ش

ــود. ــته ش ــر برداش ــاری آلزایم بیم
آلزایمــر یــک بیمــاری وابســته بــه ســن اســت و 
ــد رو  ــیب تن ــا ش ــعه نیافته ب ــورهای توس در کش
ــن بیمــاری در ســال  ــی ای ــه افزایــش اســت، ول ب
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 می تــوان 
فراموشــی را بــه تعویــق انداخــت که آگاهی رســانی 
بــه جامعــه، نقــش مهمــی را در ایــن زمینــه ایفــا 
می کنــد. هم چنیــن کلینیک هــای اختــالالت 
ــن  ــود در ای ــرد خ ــا عملک ــه ب ــناخت و حافظ ش

زمینــه بســیار موثــر هســتند.

گردهامیی فعاالن چاپ سه بعدی برگزار 
می شود

گردهمایــی فعــاالن ســاخت افزایشــی ایــران 
توســعه  ســتاد  توســط  ســه بعدی(  )چــاپ 
ــت  ــواد و ســاخت پیشــرفته معاون ــای م فناوری ه
علمــی بــا حضــور اســاتید، متخصصان، شــرکت ها 

و سازمان های مرتبط برگزار می شود.
ــی ســاخت  ــه 10 ســاله مل ــی ســند و برنام معرف
ــه  ــی اســت ک ــی از برنامه های ــران یک افزایشــی ای

در ایــن گردهمایــی رخ می دهــد تــا فعــاالن ایــن 
عرصــه بــا ایــن ســند ملــی آشــنا شــوند، ضمــن 
این کــه آشــنایی بــا دوره هــای توانمندســازی 
ــن  ــی دومی ــی، معرف ــاخت افزایش ــی س و آموزش
رویــداد ســاخت افزایشــی ایــران و معرفــی و 
برگــزاری گفتمــان فنــاوری ســاخت افزایشــی نیــز 

ــت. ــی اس ــن گردهمای ــای ای ــر برنامه ه از دیگ
ــران ۲۲  ــی فعــاالن ســاخت افزایشــی ای گردهمای
شــهریور مــاه ســال جــاری در مجتمــع شــکوفایی 
ــد. ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــرکت های دانش بنی ش

جشنواره ملی بُرشی برگزار می شود

ــت  ــا حمای ــر، ب ــی زائ ــوغات فرهنگ ــه س دبیرخان
ــاز،  ــرم و هویت س ــای ن ــعه فناوری ه ــتاد توس س
ــترش  ــدف گس ــا ه ــری را ب ــی بش ــنواره مل جش
فعالیــت و حضــور محصــوالت و  زمینه هــای 
ســوغات فرهنگــی بــازار برگــزار می کنــد. توجــه به 
جایــگاه ممتــاز تولیــد و عرضــه محصــوالت 
فرهنگــی و ســوغات بــرای گــروه ســنی کــودکان و 
ــوی  ــی و معن ــای فرهنگ ــن نیاز ه ــان، تامی نوجوان
کــودکان و نوجوانــان از طریــق تولیــد محصــوالت 
از  مناســب، جلوگیــری  و ســوغات  فرهنگــی 
هجمه هــای ضــد فرهنگــی و ترویــج ســبک 
ــایی  ــن شناس ــی اســالمی و هم چنی ــی ایران زندگ
طراحــان  و  تولیدکننــدگان  توانمندی هــای 
محصــوالت فرهنگــی بــا محتــوای دینــی و هویتی 
ــداف  ــه اه ــوان از جمل ــودک و نوج ــان ک و مخاطب

جشنواره ملی بُشری است.
جشــنواره بشــری در دو بخــش تولیدکننــدگان و 
ایده پــردازان برگــزار خواهــد شــد. پــس از داوری، 
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ــاز را کســب  ــه حــد نصــاب امتی ــی ک از طرح های
کــرده باشــند تا ســقف 10 میلیــارد ریــال حمایت 
خواهــد شــد. حمایــت از ایده پــردازان و طراحــان 
مســتقل از دیگــر اهــداف جشــنواره بُشــری 
ــدان  ــردازان، هنرمن ــش ایده پ ــن بخ ــت. در ای اس
ــای  ــه طرح ه و طراحــان محصــوالت فرهنگــی ک
خــود را بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال کرده انــد، 
پــس از داوری، چنان چــه طرحشــان حــد نصــاب 
امتیــاز را کســب کــرده باشــد، بــا حفــظ حقــوق 
مالکیــت معنــوی، حمایــت می شــوند و در تولیــد 

مشــارکت خواهــد شــد.
قالب هــای محصــوالت ارســالی بــه جشــنواره 
بُشــری شــامل اســباب بازی و بازی هــای رایانــه ای، 
کمک آموزشــی،  و  فکــری  ســرگرمی های 
نوشــت افزار، وســایل شــخصی و تزیینــی، پوشــاک 
ــز محصــوالت  ــردی زندگــی و نی ــای کارب و ابزار ه

ــال اســت. ســمعی بصــری و دیجیت
برگــزاری  بــا  هم زمــان  رویــداد  ایــن  داوری 
صــورت  شــهریورماه   14 تــا   11 نمایشــگاه 
ــعید  ــد س ــز عی ــا نی ــه داوری ه ــرد. نتیج می گی

غدیــر اعــالم خواهــد شــد. 

مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی معاونت 
علمی، تندیس زرین گرفت

ششــمین آییــن تقدیــر از ســرآمدان روابــط 
ــال  ــاه س ــنبه ۲۵ مردادم ــران چهارش ــی ای عموم
جــاری بــا حضــور مهــری معــاون وزیــر ارتباطــات 
و مدیرعامــل پســت و شــجاعی کیاســری مشــاور 
ــی  ــط عموم ــز رواب ــس مرک ــور و رئی ــر کش وزی
وزارت کشــور، پرویــز کرمــی مشــاور معــاون 
ــاوری رئیس جمهــور و رئیــس مرکــز  علمــی و فن
ــت علمــی،  ــط عمومــی معاون اطالع رســانی و رواب
ــه  هوشــمند ســفیدی دبیــرکل و ســخنگوی خان
روابــط عمومــی و جمعــی از فعــاالن عرصــه روابط 

ــزار شــد.  ــی برگ عموم
و  ارتباطــات  وزیــر  معــاون  حســین مهــری، 
ــیوه های  ــه ش ــان این ک ــا بی ــات، ب ــاوری اطالع فن
پیام رســانی در دنیــا تغییــر پیــدا کــرده و بیشــتر 

از طریــق شــبکه های اجتماعــی و رســانه های 
جدیــد صــورت می گیــرد، افــزود: »تــالش روابــط 
ــر  ــانی در عص ــتم های اطالع رس ــی و سیس عموم
جدیــد بایــد اســتفاده بیشــتر از بســتر شــبکه های 

اجتماعــی باشــد.«
هم چنیــن دیگر مهمــان آییــن تقدیر از ســرآمدان 
روابــط عمومــی، ســیدرمضان شــجاعی کیاســری، 
ــانی  ــی و اطالع رس ــط عموم ــز رواب ــس مرک رئی
وزارت کشــور  و مشــاور وزیــر، بــا اشــاره بــه 
و  اطالع رســانی  در  روابط عمومی هــا  نقــش 
عمومی هــا  »روابــط  گفــت:  آگاهی بخشــی 
به عنــوان رســانه نقــش مهمــی در آگاهی بخشــی 
بــه مــردم دارنــد، چراکــه بــه صــورت مســتمر بــا 

ــتند.« ــاط هس ــردم در ارتب م
ــرآمدان  ــر از س ــی و تقدی ــن تعال ــمین آیی شش
»تندیــس  بخــش  ســه  در  عمومــی  روابــط 
»تندیــس  و  ســیمین«  »تندیــس  بلوریــن«، 
زریــن« از برگزیــدگان خــود تقدیــر کــرد. در 
بخــش اعطــای »تندیس هــای زریــن« مرکــز 
ــی  ــت علم ــانی معاون ــی و اطالع رس ــط عموم رواب
و فنــاوری رئیس جمهــوری  به عنــوان روابــط 
عمومــی ســرآمد، تندیــس زریــن و نشــان تعالــی 

ــرد. ــت ک دریاف

برگزاری نخستین جشنواره ایده بازار هوایی 
و هوانوردی

نخســتین جشــنواره ایده بــازار هوایــی و هوانــوردی 
ــران  ــتا پژوهش گ ــن راس ــود. در ای ــزار می ش برگ
می تواننــد ایده هــای خــود را در محورهــای »دقــت 
ــط  ــدف توس ــایی ه ــر در شناس ــردازش تصوی پ
پرنده هــای بــدون سرنشــین«، »ایمنــی در مقابــل 
ســوانح هوایــی«، »کاربــرد پرنده هــای بــدون 
سرنشــین در زندگــی روزمــره«، »تغییــر کاربــری 
پرنده هــای بــدون سرنشــین« و »تغییــر طراحــی 
ظاهــری وســایل پرنــده« بــه دبیرخانــه جشــنواره 
ــای  ــرد فناوری ه ــن »کارب ــد. همچنی ــال کنن ارس
ــای  ــی هواپیماه ــای داخل ــود فض ــن در بهب نوی
تجــاری«، »بهینه ســازی مصــرف ســوخت وســایل 
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پیشــرانش  سیســتم های  »توســعه  پرنــده«، 
وســایل پرنــده«، »سیســتم های کنترلــی پهپادهــا 
ــی  ــاط بیولوژیک ــی(«و »ارتب ــای گروه )در پروازه
ــر  ــاد« از دیگ ــدگان و پهپ ــا پرن ــان ی ــان انس می
ــد  ــران می توانن ــه پژوهش گ ــت ک ــی اس محورهای

ــد. ــردازی کنن ــا ایده پ در آن ه
ایده هــای  بررســی  از  پــس  داوری  کمیتــه 
افــراد  ایــن فرصــت را در اختیــار  دریافتــی، 
ــده  ــور نماین ــا در حض ــد ت ــرار می ده ــده ق برگزی
ــی  ــت هوای ــال در صنع ــع فع ــازمان ها و صنای س
و هم چنیــن ســرمایه گذارانی کــه تمایــل بــه 
ایــن عرصــه دارنــد، ایده هــای  مشــارکت در 
ــه  ــنواره ب ــه جش ــد. دبیرخان ــه دهن ــود را ارائ خ
منظــور محــدود نکــردن ســقف ایده پــردازی، 
هــر ایــده ای خــارج از محورهــای پیشــنهادی 
ــردی  ــته و کارب ــرا داش ــت اج ــه قابلی ــز ک را نی
کــرد. خواهــد  بررســی  و  دریافــت   باشــد، 
پژوهشــگران صنعــت هوایــی می تواننــد تــا تاریــخ 
1۵ آبــان 96، ایده هــای خــود را از طریــق ســایت 
  ideasbazar.ut.ac.ir آدرس  بــه  جشــنواره 

ارســال کننــد.

تولید داروهای زیست فناوری با اولویت 
ملی حامیت می شوند

توســعه  ســتاد  دبیــر  قانعــی،  مصطفــی 
زیســت فناوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــران 61 دارو  ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــوری، ب جمه
ــن  ــت: »از ای ــود دارد، گف ــی خ ــت مل را در اولوی
تعــداد ۲9 دارو در مراحــل مختلــف تولیــد )قبــل 
درواقع ۲0 قلــم  دارنــد.  قــرار  نهایی شــدن(  از 

تولیــد شــده اند، ۲9 قلم در حــال تولیــد هســتند 
و 1۲ قلــم باقی مانــده هنــوز در مرحلــه صفــر قــرار 

ــد.« دارن
بــه گفته قانعــی، 1۲ داروی تولیدنشــده مشــخص 
هســتند و لیســت آن هــا موجــود اســت، امــا 
ــی اعــالم نکــرده  هنــوز هیــچ شــرکت دانش بنیان
ــر  ــاند. ب ــد برس ــه تولی ــا را ب ــد آن ه ــه می توان ک
ــد 1۲  ــرای تولی ــت: »ب ــی گف ــاس، قانع ــن اس ای
ــرکت های  ــت از ش ــن لیس ــده از ای داروی باقی مان
دانش بنیــان حمایــت می کنیــم و ایــن شــرکت ها 
ــن  ــد ای ــرای تولی ــود را ب ــی خ ــد آمادگ می توانن
ــالم  ــتاد توســعه زیســت فناوری اع ــه س ــا ب داروه

کننــد.«

فعالیت های دانشگاهی برای توسعه 
فناوری های دریایی حامیت می شوند

ســجاد ویســی، دبیــر گــروه توســعه فناوری ســتاد 
ــه رویکــرد  ــا اشــاره ب ــت علمــی، ب ــی معاون دریای
اصلــی حمایــت از طرح هــای فناورانــه دانشــگاهی 
گفــت: »برنامــه مــا بهره گیــری از اســاتید فعــال در 
جهــت رفــع نیازهــای فناورانــه کشــور بــا همکاری 
ســازمان ها و ارگان هــای دریایــی اســت. بنابرایــن 
چنان چــه اســاتید و پژوهش گــران در حــوزه 
دریــا بتواننــد بــا انجــام پــروژه ای فناورانــه، اقــدام 
بــه رفــع نیــاز یکــی از ارگان هــای دریایــی کشــور 
کننــد، ســتاد دریایــی نیــز در تامیــن هزینه هــای 
ــارکت  ــه مش ــا ارگان مربوط ــرح ب ــه آن ط فناوران
خواهــد کــرد.« ویســی بــا اشــاره بــه موافقت نامــه 
ــت علمــی  ــوم، معاون ــن وزارت عل ســه جانبه ای بی
و فنــاوری و ســازمان صنایــع دریایــی گفــت: 
و  علمــی  فعالیت هــای  از  حمایــت  »تاکنــون 
ــوم و  ــوزه عل ــگاهی در ح ــاتید دانش ــه اس فناوران
فناوری هــای دریایــی در راس کار بــوده اســت 
ــا  و ســعی شــده تــا حــد امــکان ارتبــاط ســتاد ب
دانشــگاه ها تقویــت شــود و حمایت هــای الزم 
ــعه  ــی توس ــرم اصل ــوان اه ــی به عن ــز علم از مراک
فناوری هــا صــورت پذیــرد. حمایــت از چــاپ 
ــی  ــوزه مهندس ــر ح ــالت برت ــاالت ISI در مج مق
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دریــا، حمایــت از ســفر اســاتید برجســته خارجــی 
جهــت ارائــه ســخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشــی 
در حــوزه علــوم و فناوری هــای دریایــی، حمایــت 
ویــژه  کوتاه مــدت  مطالعاتــی  فرصت هــای  از 
ــی  ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و موسس ــاتید دانش اس
ــی،  ــای دریای ــوم و فناوری ه ــوزه عل ــور در ح کش
حمایــت از چــاپ کتــب تخصصــی در حــوزه علوم 
از جملــه مــواردی  و فناوری هــای دریایــی و... 
ــد.« ــرار می گیرن ــت ق ــورد حمای ــه م ــتند ک هس

او یکــی از ابزارهــای مهــم بــرای آشــنایی جامعــه 
ــای  ــا ظرفیت ه ــگاهی ب ــه دانش ــر فرهیخت و قش
دریایــی کشــور را حمایــت از برگــزاری مســابقات و 
رویدادهــای دانشــجویی خوانــد و گفــت: »به عنوان 
نمونه مســابقات شــناورهای خودپیشــران دانشــگاه 
خلیــج  فــارس بوشــهر، مســابقات ملــی مکانیــک 
ــابقاتی  ــه مس ــان از جمل ــگاه اصفه ــیاالت دانش س
هســتند کــه بــا حمایــت ســتاد برگــزار شــده اند.«

اساتید دانشگاهی از رشکت سیناژن بازدید 
کردند

ــرای  ــب ب ــه مناس ــردن زمین ــتای فراهم ک در راس
آشــنایی جامعــه علمــی بــا بخش هــای صنعتــی و 
تولیــدی بــزرگ کشــور و هم چنیــن آگاهی یافتــن 
از پیشــرفت های حاصل شــده و نیازهــای موجــود، 
ــرکت  ــد از ش ــه بازدی ــگان برنام ــی نخب ــاد مل بنی
ــاتید  ــی و اس ــای هیئت علم ــژه اعض ــیناژن وی س

دانشــگاه برگــزار شــد.
شــرکت ســیناژن به عنــوان یــک مرکــز تولیــدی 
ــا  ــال 1373 ب ــود را از س ــت خ ــی فعالی تحقیقات
هــدف تولیــد فرآورده هــای بیوتکنولوژی در کشــور 
آغــاز و اولیــن پروتئیــن نوترکیــب ساخته شــده در 
کشــور را بــه بــازار تحقیــق و تشــخیص ایــران ارائه 
کــرد. ایــن رونــد بــا ســیر صعــودی در شــاخه های 
مختلــف فرآورده هــای دیگــر بیوتکنولــوژی پیــش 
ــای  ــیعی از کیت ه ــف وس ــن طی ــت. همچنی رف
تعییــن پارامترهــای بیوشــیمیایی، کیــت االیــزای 
کیت هــای  هپاتیــت،  ویــروس  تشــخیص 
PCR   ــه روش ــی ب تشــخیص بیماری هــای عفون

شــرکت  محدودکننده توســط  آنزیم هــای  و 
ــود. ــد می ش ــیناژن تولی س

هم اکنــون شــرکت ســیناژن بــا در اختیــار داشــتن 
فنــاوری تولیــد پروتئین هــای نوترکیــب دارویــی، 
ــی  ــاس و اساس ــای حس ــد داروه ــه تولی ــدام ب اق
بــرای بیمــاران خــاص از قبیــل مبتالیان بــه ام اس، 
ســرطان و بیماری هــای خونــی کــرده اســت کــه 
ــده  ــه ش ــازار عرض ــه ب ــا ب ــن داروه ــدادی از ای تع
ــی  ــال ط ــه و در ح ــاده عرض ــز آم ــدادی نی و تع

مراحــل نهایــی بــرای ورود بــه بــازار هســتند. 
سه شنبه  سیناژن  شرکت  از  بازدید  است  گفتنی 
اساتید  حضور  با  مردادماه  بیست  و چهارم 
بیوشیمی،  بیوتکنولوژی،  رشته های داروسازی، 
دیگر  و  میکروبیولوژی  زیست شناسی،  و  شیمی 

رشته های مرتبط انجام شد.

نخستین منایشگاه حمل و نقل هوایی و 
تجهیزات فرودگاهی

نخستین نمایشگاه حمل و نقل هوایی و تجهیزات 
فرودگاهی ۲4 لغایت ۲6 شهریورماه سال جاری در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 
می شود. در این نمایشگاه با دعوت از شرکت های 
کشورهای  از  خارجی  و  دانش بنیان  داخلی، 
به خصوص شرکت های چینی  آسیایی  و  اروپایی 
و  هوانوردی  حوزه  فناوری های  آخرین  روسی،  و 
مستقیم شرکت های  ارتباط  منظور  به  فرودگاهی 
شد. خواهد  گذارده  نمایش  به  خارجی  و   داخلی 
یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه، ارتباط مستقیم 
با  دانش بنیان  شرکت های  و  داخلی  متخصصین 
آخرین فناوری های صنعت هوانوردی روز دنیا است 
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تا با تالش صنایع داخلی اهداف تعیین شده در افق 
1400 عملیاتی شود.

در این نمایشگاه، سازمان توسعه تجارت برای ترغیب 
شرکت های دانش بنیان به منظور حضور در نمایشگاه 
ایروپرشیا، ۵0 درصد تخفیف در واگذاری غرفه ها 
به شرکت های مورد تایید ستاد هوایی و هوانوردی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیش بینی 

کرده است.
نمایشگاه ایروپرشیا در 18 حوزه فعالیت خواهد کرد 
که شامل حمل و نقل هوایی، ایمنی پرواز، تکنولوژی 
هوایی، شرکت های هواپیمایی، تجهیزات هواپیمایی 
و سرویس ها، سرمایه گذاری در صنعت هواپیمایی، 
نگه داری،  و  تعمیر  هواپیمایی،  در صنعت  مشاوره 
فرودگاه و تجهیزات کنترل ترافیک هوایی، تجهیزات 
هوایی،  صنعت  در  بیمه  هوایی،  زمینی  سرویس 
هلی کوپتر، مراکز آموزش صنعت هوایی، سالمتی 
اطالعات  فناوری  راه حل های  محیط زیست،  و 
کنترل،  قدرت  دارای  سازمان های  صنعت،  در 
سیستم های ناوبری و امنیت می شود. شرکت هایی 
که در هر یک از زمینه های مندرج فوق فعالیتی 
داشته باشند، می توانند ضمن شرکت در نمایشگاه 
با سایر  ارتباط مستقیم  برقرای  با  با گرفتن غرفه 
دنیا  روز  فناوری های  آخرین  از  شرکت کنندگان، 

مطلع شوند.
ســمینارهای علمــی و فنــی در خصــوص صنعــت 
فرودگاهــی  تجهیــزات  و  هوایــی  حمل و نقــل 
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــگاه برگ ــل نمایش ــز در مح نی
بــرای  می تواننــد  متقاضــی  شــرکت های 
 اخــذ اطالعــات بیشــتر بــه آدرس اینترنتــی

www.aeropersia.com  مراجعه کنند.

جشنواره اندیشمندان مسیری برای حامیت 
از ایده و افکار جوانان است

و  اندیشــمندان  جشــنواره  خبــری  نشســت 
ــام  ــراهلل ضرغ ــور نص ــا حض ــوان ب ــمندان ج دانش
رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهش گــران و 
فنــاوران معاونــت علمــی و ابراهیــم جلیلــی رئیس 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــوکاری جمیل ــاد نیک بنی

در ابتــدای ایــن نشســت ضرغــام بــا بیــان 
این کــه ایــن نخســتین دوره از برگــزاری ایــن 
ــده  ــا عم ــور م ــت: »در کش ــت، گف ــنواره اس جش
منابــع تحقیقــات و توســعه آمــوزش عالــی را 
ــورها  ــایر کش ــا در س ــد، ام ــن می کن ــت تامی دول
ــه  ــع بودج ــه مناب ــدی ک ــت. رش ــن نیس این چنی
ــرده، از  ــدا ک ــال پی ــی 10 س ــا ط ــات دنی تحقیق
هفتصــد و ســیزده میلیــارد دالر بــه هــزار و شــش 
ــور  ــه کش ــت ک ــارد دالر اس ــیزده میلی ــد و س ص
چیــن معــادل بــا کل اتحادیــه اروپــا و آمریــکا در 
ایــن رشــد ســهم داشــته اســت. پــس بایــد بتوانیم 
ــی،  ــی و خارج ــی داخل ــرمایه گذاری های علم س
را  دانش بنیــان  شــرکت های  توســعه  به ویــژه 
گســترش دهیــم، زیــرا ایــن شــرکت ها می تواننــد 
ــع بودجــه ای   نقــش تاثیرگــذاری در افزایــش مناب
تحقیــق و توســعه داشــته باشــند. در ســایر 
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــر ش ــالوه ب ــورها ع کش
منابــع مردمــی هــم در ایــن توســعه نقــش دارنــد، 
ــمت  و  ــه س ــن ب ــع خیری ــی از مناب ــی بخش یعن
ســوی توســعه علــم و فنــاوری اختصــاص می یابد. 
ــا  ــده ت ــاز ش ــدوق آغ ــی در صن ــن فعالیت بنابرای
ــه  ــک ب ــر کم ــالوه ب ــن ع ــرمایه گذاری خیری س
امــور مدرسه ســازی، ســاخت دانشــکده و خوابــگاه 
ــوآوری و خالقیــت هــم  ــه حمایــت از ایده هــا، ن ب
تعلــق گیــرد. تولیــدات فکــری در ابتــدا ملمــوس 
نیســتند، امــا وقتــی آمــار ایــن تولیــدات را در دنیا 
دنبــال می کنیــم، متوجــه می شــویم ارزش آن 
در جهــان ۲1 هــزار میلیــارد دالر اســت. در ایــن 
ــی  ــا مبلغ ــاله ب ــی 10 س ــی پژوهش ــتا کرس راس
معــادل 10 میلیــارد ریــال توســط یکــی از خیرین 

ــت شــد.« حمای
در بخــش بعــدی ایــن نشســت ابراهیــم جمیلــی 
نیــز بــا بیــان این کــه تــالش می کنیــم بــا 
برگــزاری جشــنواره، اهمیــت علــوم پایــه را نشــان 
دهیــم، گفــت: »در ایــن صــورت زمینــه ای  بــرای 
بــروز خالقیــت و نــوآوری ایجــاد می شــود و 
ــدات  ــرای تولی ــی ب ــه خوب ــع جشــنواره بهان درواق
ــد  ــال های بع ــن جشــنواره از س ــری اســت. ای فک
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ــه   ــود و ب ــزار می ش ــی برگ ــورت بین الملل ــه  ص ب
وســیله آن حرکتــی در حــوزه علوم پایه و زیســتی 
آغــاز شــده اســت کــه در آینــده ای  نه چنــدان دور 
اعتبــاری را بــرای کشــور رقــم می زنــد. حمایــت از 
شــرکت های دانش بنیــان از دیگــر برنامه هــای 
ایــن جشــنواره اســت تــا جوانــان ایده هــای خــود 
ــن جشــنواره  ــد. ای ــه کنن ــازار ســرمایه ارائ را در ب
و  می شــود  برگــزار  آذرمــاه ســال جــاری   8
ارســال  بــرای  آبان مــاه  تــا ۲6  عالقه منــدان 

ــد.« ــت دارن ــود فرص ــای خ ایده ه

آزمون استخدامی رشکت های خصوصی و 
دانش بنیان کشور برگزار می شود

مجموعــه  رئیــس  قمــری،  محمدحســین 
مهارت ســنجی  تخصصــی  رقابت هــای 
فنــاورد، از برگــزاری نخســتین آزمــون اســتخدام 
کشــور  دانش بنیــان  و  شــرکت های خصوصی 
خبــر داد و گفــت: »در جلســه ای بــا حضــور 
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری مقــرر 
شــد آزمــون اســتخدام شــرکت های خصوصــی و 
ــا حمایــت ســتاد توســعه فرهنــگ  دانش بنیــان ب
علــم، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان برگــزار 

ــود.« ش
او بــا اشــاره بــه جایــگاه مهــم شــرکت های 
دانش بنیــان در اشــتغال زایی و رشــد اقتصــاد 
کشــور بیــان کــرد: »بــا توجــه بــه ماهیــت 
ــگاه  ــان و جای ــی و دانش بنی ــرکت های خصوص ش
ویــژه  ایــن شــرکت ها در تحقــق اشــتغال زایی 
ــاد  ــی اقتص ــت های کل ــه سیاس ــل ب ــد و نی مول
مقاومتــی در کشــور، برگــزاری ایــن آزمــون گامــی 

ــای  ــه و تقاض ــاندن عرض ــم رس ــه ه ــر در ب موث
ــود.« ــد ب ــص خواه ــروی کار متخص نی

ــگاه  ــه جای ــه ضــرورت توجــه ب ــاورد ب ــس فن رئی
ــئوالن  ــور مس ــا حض ــان ب ــرکت های دانش بنی ش
ــاره  ــاوری اش ــم و فن ــوزه عل ــت گذاران ح و سیاس
کــرد و گفــت: »در نشســتی کــه بــا حضــور 
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری  ســورنا 
ــس  ــکار رئی ــیدمحمد صاحب ــوری، س رئیس جمه
دانش بنیــان،  موسســات  و  شــرکت ها  امــور 
مهــدی الیاســی معــاون سیاســت گذاری و ارزیابــی 
ــا  ــدی صفاری نی ــی، مه ــت علم ــردی معاون راهب
ــز کرمــی  ــارک فنــاوری پردیــس و پروی رئیــس پ
ــاوری و  ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن ــتاد توس ــر س دبی
اقتصــاد دانش بنیــان و مشــاور معــاون علمــی 
ــن  ــد، ضم ــزار ش ــاوری رئیس جمهوری برگ و فن
ــا  توضیــح چگونگــی و مراحــل اجــرای آزمــون، ب
ــر جایــگاه ویــژه شــرکت های خصوصــی  تاکیــد ب
و دانش بنیــان در تحقــق شــعار  اشــتغال زایی 
دولــت دوازدهــم، مقــرر شــد برگــزاری ایــن آزمون 

ــود.« ــت ش ــاورد حمای ــرکت فن ــط ش توس
او بــا اشــاره بــه تشــکیل شــورای سیاســت گذاری 
ــرد: »در حــال  ــراز ک ــون اب ــن آزم ــزاری ای و برگ
حاضــر شــورای سیاســت گذاری آزمــون بــا ایجاد 
ــا ســایر نهادهــای دولتــی  ارتباطــات مناســب ب
ــردن  ــم ک ــال فراه ــط، در ح ــی مرتب و غیردولت
تمهیــدات الزم جهــت برگــزاری آزمــون اســت. 
ایــن آزمــون عــالوه بــر حمایــت ســتاد توســعه 
ــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان،  ــم، فن فرهنــگ عل
از حمایــت ســایر نهادهــا و ســازمان های دولتــی 
ــر وزارت کار، ســازمان صــدا  ــر دولتــی نظی و غی
و ســیما، مرکــز همکاری هــای فنــاوری ریاســت 
جمهــوری و دیگــر نهادهــا در ســال جــاری 

برخــوردار اســت.«
ــن  ــزاری ای ــه برگ ــاره ب ــا اش ــاورد، ب ــس فن رئی
ــرد: »مشــاغل و  ــان ک ــی بی ــون در ســطح مل آزم
رشــته های آزمــون نیــز بســیار گســترده و متنــوع 
خواهنــد بــود و بــه زودی جزئیــات تکمیلــی ایــن 

».ــد ــد ش ــالم خواه ــون اع آزم
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ن مهدان  
گ

با ن ، رئیس بنیاد �ن ذو�ب ن حمب گفت و گو �ب دک�ت غالحمس�ی

 معضالت استان را 
بررسی علمی می کنیم

 المیرا حسینی 

ــی ــدافوماموریتهای ــتایاه ــهدرراس ــراینک ــالوهب ــتانی،ع ــگاناس ــاینخب بنیاده
ــفشــدهاســت، ــگانبرایشــانتعری ــینخب ــادمل ــرفبنی ــهازط ــدک ــتمیکنن حرک
ــهکمــک ــدوب ــزانجــاممیدهن ــازهایرانی ــاخالقیــتوهوشــیاریخــود،کارهــایت ب
ســایردســتگاههامیشــتابندتــامعضالتــیراکــهاســتانبــاآنهــاروبــهرواســت،بــه
صــورتکارشناســانهنــگاهکننــدوراهحلهــایعالمانــهپیشــنهاددهنــد.بنیــادنخبــگان
ــاوجــوداینکــهایــناســتان اســتانهمــداننیــزدرهمیــنمســیرقــدمبرمــیدارد.ب
ــاو ــاازهدفه ــته،ام ــتقرارداش ــلاس ــوصمح ــکالتیرادرخص ــشمش ــاپی ازمدته
وظایــفخــودغافــلنشــدهاســت.دکتــرغالمحســینمجذوبــی،رئیــسبنیــادنخبــگان
همــدان،درگفتوگــوبــا»ســرآمد«ازکارهایــیکــهدرماههــایگذشــتهانجــامشــدهو

برنامههایــیکــهقــراراســتدرآینــدهبرگــزارشــود،صحبــتکــردهاســت.

گو
ت�و

گف
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ــای ــمبرنامهه ــروعاه ــرایش ــاب �لطف
بنیــادرادرماههــایگذشــتهشــرح

ــد. دهی
ــا  ــرای م ــال 9۵ ب ــه در س ــی ک ــن اتفاق مهم تری
ــود.  ــش همــدان ب ــی جشــنواره روی ــاد، میزبان افت
ــه  ــی ک ــم کارهای ــالش کردی ــم ت ــال 96 ه در س
در چارچــوب وظایــف و مســئولیت های بنیــاد 
ملــی نخبــگان اســت، در حــد تــوان خــود انجــام 
ــاد  ــا، ایج ــای م ــن کاره ــی از مهم تری ــم. یک دهی
ــروه  ــار کارگ ــود. چه ــی ب ــای تخصص کارگروه ه
ــم کــه عبارتنــد از: جمعیــت، آب و  تشــکیل دادی

ــاوری. ــن و فن ــفالت و بت ــالی، آس خشکس
ــه ــاچ ــنکارگروهه ــکیلای ــتتش �عل

ــود؟ ب
همــه ایــن کارگروه هــا در راســتای حــل معضــالت 
ــث  ــوص دو بح ــه خص ــد. ب ــتان بودن ــی اس اساس
جمعیــت و آب. همــدان یکــی از اســتان هایی 
ــن  ــی دارد و ای ــت منف ــد جمعی ــه رش ــت ک اس
بــرای مــا تبدیــل بــه بحــران شــده اســت. کارگروه 
راهبــرد جمعیــت هــم بــه همیــن دلیــل تشــکیل 
ــر  ــال پی ــتان در ح ــن اس ــت در ای ــد. جمعی ش
شــدن اســت کــه مهم تریــن علــت آن مهاجــرت 
ــل از  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــدان اس ــان از هم جوان
ــه  ــد ک ــت ش ــا درخواس ــتانداری از م ــوی اس س
ــکیل  ــه تش ــن زمین ــی در ای ــروه علم ــک کارگ ی
دهیــم. تــا بــه حــال نیــز ایــن کارگــروه یکــی، دو 
جلســه داشــته اســت. کارگــروه آب و خشکســالی 
اســتانداری تشــکیل  بــه درخواســت  نیــز  را 
ــه  ــن ب ــم. کارگــروه آســفالت و بتــن هم چنی دادی
ــزی در  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــت س درخواس
بنیــاد تشــکیل شــد. در کارگــروه آب و کشــاورزی 
اســتان نیــز عضــو هســتیم. در واقــع حــل 
معضــالت اساســی از نظــر علمــی بــر عهــده بنیــاد 
نخبــگان اســت. مــا عضــو چندیــن کارگــروه نیــز 
در اســتان هســتیم کــه بعضــی از آن هــا عبارتند از 
کارگــروه شــورای فنــی اســتان، کارگــروه آمــوزش 
و پژوهــش، شــورای آی تــی اســتان، شــورای 
فرهنــگ عمومــی و... در همــه این هــا بنیــاد 

حضــور فعالــی دارد، بــه طــوری کــه ایــن مســئله 
ــروه  ــث شــده پیشــنهاد ایجــاد دو، ســه کارگ باع

ــاد داشــته باشــیم. ــز در بنی دیگــر را نی
ــوزش  ــن ســند توســعه آم در حــال حاضــر تدوی

ــم.  ــتور کار داری ــز در دس ــی را نی عال
�کمــیبیشــتردرمــوردایــنســند

میدهیــد؟ توضیــح
ســند توســعه آمــوزش عالی رابطــه تنگاتنــگ دارد 
بــا پــروژه آمایــش ســرزمین اســتان همــدان. ایــن 
ــه عهــده بنیــاد  نیــز توســط ســازمان مدیریــت ب
گذاشــته شــده و پروپــوزال آن آمــاده شــده اســت. 
در ایــن ســند به مســائل مبتالبــه اســتان پرداخته 
می شــود و امیــد داریــم بــه نتایــج خوبــی برســیم.

دادن  بنیــاد،  برنامه هــای  ســایر  در خصــوص 
ــتور کار  ــف را در دس ــای مختل ــزه در قالب ه جای
ــای موسســه  ــم. در جلســه آخــر هیئــت امن داری
ــت  ــه بی بضاع ــوز نخب ــد 10 دانش آم ــل کردن تقب
ــان  ــون توم ــا پرداخــت ۵0 میلی ــال 96 ب را در س
تحــت پوشــش قــرار دهنــد. ایــن نخبه هــا را نیــز 
از طریــق طــرح شــهاب شناســایی خواهیــم کــرد. 
ــزرگ ابن ســینا  ــزه ب از ســویی دیگــر اهــدای جای
ــر  ــه برت ــه نخب ــال آن را ب ــر س ــه ه ــم ک را داری
کارهــای  موسســه  ایــن  می دهیــم.  اســتان 
ــرای  ــال ب ــت، مث ــام داده اس ــز انج ــری را نی دیگ
یــک نابینــا و ناشــنوای مســتعد دســتگاه بریلــی 
ــده  ــداری ش ــان خری ــون توم ــه ارزش 9/۵ میلی ب
ــال 9۵  ــی را از س ــن کتاب ــن تدوی ــت. هم چنی اس
شــروع کرده ایــم تحــت عنــوان مفاخــر و مشــاهیر 
اســتان کــه در حــال حاضــر مراحــل ویراســتاری 
ــاب  ــن کت ــه ای ــم ک ــد. امیدواری ــپری می کن را س
ــرای مراســم رونمایــی آمــاده  ــا انتهــای پاییــز ب ت
شــود. در ایــن کتــاب از نخبــگان جــوان هســتند 
تــا مشــاهیر ســالمند. حوزه هــای مختلفــی را هــم 
ــا جانبــازان  در بر می گیــرد. از هنرمنــدان گرفتــه ت
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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ــور و  ــر کنک ــای برت ــد رتبه ه ــتان مانن ــر اس برت
ــل شــد و  ــی تجلی ــدگان جشــنواره خوارزم برگزی
دیگــری بــه ســرآمدان هنــری اســتان اختصــاص 

داشــت.  
در راســتای ایجــاد فرهنــگ کارآفرینــی نیــز 
ــم  ــزار کردی ــاوا را برگ ــی ج ــای برنامه نویس دوره ه
ــتن  ــرای نوش ــده ب ــی ش ــازی خوب ــه زمینه س ک
ــدارس  ــوزان م ــف. دانش آم ــن های مختل اپلیکیش
ــگاه  ــجویان دانش ــان و دانش ــتعدادهای درخش اس
ــد و  ــرکت کردن ــن دوره ش ــدان در ای ــی هم بوعل
ــم، برخــی  ــد دوره ای کــه اجــرا کردی ــن چن در ای
ــا  ــته اند ب ــتان توانس ــوزان دوره دبیرس از دانش آم
آموزش هایــی کــه در ایــن دوره هــا گرفته انــد، بــه 

ــه کســب درآمــد برســند.  مرحل
ــیس  ــای تاس ــاری کاره ــال ج ــالوه در س ــه ع ب
ــه اســم حمایــت  موسســه حمایــت از نخبــگان ب
از مفاخــر پــور ســینا را بــه نتیجــه رســاندیم. کار 
ــت  ــای بی بضاع ــایی نخبه ه ــه شناس ــن موسس ای
ــه  ــی ک ــر کارهای ــت. از دیگ ــت از آن هاس و حمای
امســال انجــام دادیــم و در راســتای وظایفمــان نیز 
هســت، مشــارکت در جشــنواره رویــش زاگــرس 

ــود کــه در کرمانشــاه برگــزار شــد. ب
ــتانی، ــایاس ــفبنیاده ــیازوظای �بخش
ــاد ــت.بنی ــیاس ــایفرهنگ ــامکاره انج
ــرده ــهک ــوصچ ــنخص ــداندرای هم

ــت؟ اس
برنامه هــای فرهنگــی مصــوب بنیــاد را تقریبــا صد 
درصــد انجــام دادیــم. ســه اردوی جهادی در ســال 
ــد از  96 در روســتاهای محــروم داشــتیم. ۵ بازدی
ــدر  ــار علیص ــی و غ ــای صنعت ــرکت ها و نهاده ش
ــی  ــت نخبگان ــه نشس ــود، س ــان ب در برنامه هایم
ــش  ــا موضوع ــی از این ه ــه یک ــتیم ک ــم داش ه
حقــوق شــهروندی بــود و خانــم الهــام امیــن زاده 
ــز  ــت نی ــور اس ــی رئیس جمه ــاون حقوق ــه مع ک
ــتانداری  ــکاری اس ــا هم ــه ب ــت ک ــن نشس در ای
برگــزار شــد، حضــور داشــت. نشســت دیگــر کــه 
بــا حضــور مســئولین امــر اتفــاق افتــاد، نشســت 
بررســی قاچــاق کاال و ارز بــود. مضــاف بــر این هــا 

کارگاه هــای آموزشــی - تربیتــی نیــز داشــتیم کــه 
ــراب،  ــم و اضط ــت خش ــد از: مدیری ــارت بودن عب
تفکــر انتقــادی و مهــارت نــه گفتــن و کارآفرینــی.

ــاره طــرح شــهاب نیــز بگویــم  اجــازه بدهیــد درب
کــه یکــی از طرح هــای بــزرگ بنیــاد ملــی 
ــر  ــتان پی گی ــم در اس ــا ه ــت و م ــگان اس نخب
ــن طــرح در 1660 مدرســه اجــرا  آن هســتیم. ای
ــش  ــت پوش ــوز را تح ــود و 3994 دانش آم می ش
ــه هســتند.  ــن برنام ــر ای ــم درگی دارد و 1۵0 معل
ــوت و  ــاط ق ــی نق ــرای بررس ــدد ب ــات متع جلس
ضعــف ایــن طــرح داشــتیم و بازدیدهــای مکــرر 

ــارت. ــرای نظ ب
ــا  ــم م ــای مه ــی از کاره ــن، یک ــر ای ــاف ب مض
بررســی پرونده هــای افــرادی اســت کــه خواهــان 
ــا  ــده در آیین نامه ه ــهیالت یادش ــتفاده از تس اس
هســتند، مثــل تســهیالت نظــام وظیفه، جــذب در 
دســتگاه های اجرایــی و اســتخدام در شــرکت های 
دانش بنیــان. جوایــزی هــم داریــم کــه بایــد افــراد 
ــاب  ــان انتخ ــان متقاضی ــرایط را از می ــد ش واج
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 وقت گیــر اســت. 1۵ مــورد 
درخواســت بــرای جــذب در دســتگاه های اجرایــی 
داشــتیم، 10 مــورد بــرای کار در شــرکت های 
دانش بنیــان درخواســت داده بودنــد، 1۵ نفــر 
ــتفاده  ــدی اس ــهید اح ــزه ش ــتند از جای می خواس
کننــد کــه حضــور در مقطــع دکتــرا بــدون آزمون 
ــزه  ــتفاده از جای ــت اس ــر درخواس ــت، 10 نف اس
کاظــم آشــتیانی را داشــتند کــه شــامل جــذب در 
موسســات علمــی می شــود، 13 مــورد درخواســت 
بــرای جایــزه پســادکترای شــهید چمران داشــتیم 
و 1۲ نفــر نیــز بــرای وام خرید مســکن درخواســت 
ــه  ــا اضاف ــه این ه ــد. ب ــرده بودن ــالم ک ــود را اع خ
کنیــد متقاضیــان جوایــز تحصیلــی، پایان نامه هــا، 
ــه  ــی، هزین ــی و خارج ــفرهای داخل ــارات س اعتب
ازدواج و... را. مثــال از ســوی دانشــجویان ۲00 
متقاضــی بــرای اســتفاده از جوایز تحصیلــی وجود 
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داشــت کــه درخواســت 100 نفرشــان را پذیرفتیم.
یکــی دیگــر از وظایــف بنیادهــای نخبــگان 
ــت.  ــگان اس ــرای نخب ــراع ب ــت اخت ــتانی، ثب اس
همان طــور کــه مطلــع هســتید، کســانی کــه در 
ــرع ســطح  ــده می شــوند، مخت جشــنواره ها برگزی
ــازات آیین نامــه  ســه هســتند و می تواننــد از امتی
اســتفاده کننــد. در جشــنواره رویــش ۲0 برگزیــده 
داشــتیم کــه پنج تــای آن هــا از همــدان بودنــد. بــه 
عــالوه اگــر کســی اختراعــش را بــه تولیــد صنعتی 
برســاند، مختــرع ســطح دو بــه حســاب می آیــد و 
تســهیالت بیشــتری شــامل حالــش می شــود. ۲0 
مــورد هــم مختــرع ســطح دو بودنــد و درخواســت 
اســتفاده از ایــن تســهیالت را داشــتند کــه در حال 

ــن درخواســت ها هســتیم. بررســی ای
�بــرایماههــایآتــیســال96چــه

داریــد؟ برنامههایــی
در ماه هــای آتــی ســال 96 هــم در تالشــیم 
ــای  ــم و برنامه ه ــل کنی ــان را تکمی ــه کارهایم ک
ــام  ــان انج ــتای ماموریت هایم ــتری را در راس بیش
ــه  ــر را ب ــه دیگ ــه دو ناحی ــه این ک ــم. از جمل دهی
طــرح شــهاب اضافــه کنیــم. امســال ســالی اســت 
ــد  ــدند، بای ــش ش ــه گزین ــی ک ــه دانش آموزان ک
مــورد حمایــت قــرار بگیرنــد و مــا منتظــر صــدور 
حــوزه  در  هســتیم.  حمایتــی  آیین نامه هــای 
ماموریت هــای فرهنگــی هــم اردوی جهــادی، 
بازدیــد و نشســت نخبگانــی داریــم. همچنین عضو 
ســتاد برگــزاری هــزاره باباطاهــر نیــز هســتیم کــه 
ــد  قــرار اســت 10 اســفند در هزارمیــن ســال تول
ــل  ــی عل ــش بررس ــود. همای ــزار ش ــر برگ باباطاه
خــروج نخبــگان از اســتان همــدان را داریــم کــه 
ــا زمســتان برگــزار شــود.  ــرار اســت در پاییــز ی ق
کارگروهــی کــه در زمینــه آب و خشکســالی فعال 
اســت، همایشــی در ایــن حــوزه برگــزار می کنــد. 
ــه ای  ــن آیین نام ــال تدوی ــر در ح ــویی دیگ از س
هســتیم کــه براســاس آن قــرار اســت کشــاورزان 
و کارگــران نخبــه را شناســایی کنیــم. مضــاف بــر 
ــی و  ــداد کارآفرین ــم دو روی ــر داری ــا در نظ این ه
ــردازی نیــز در ادامــه ســال داشــته باشــیم. ایده پ

�چــهمشــکالتیدربنیــادنخبگاناســتان
ــداندارید؟ هم

مــا  کــه  معضالتــی  بزرگ تریــن  از  یکــی 
داشــتیم، معضــل ســاختمان بنیــاد بــود. از ســال 
گذشــته کــه مســئولیت بنیــاد را قبــول کــردم، 
در ســاختمانی اجــاره ای ســاکن بودیــم کــه 
اســتانداری در اختیارمــان گذاشــته بــود و تعهــد 
ــا  ــد؛ ام ــت کن ــا را پرداخ ــه اجاره ه ــود ک داده ب
ــود و هر چــه  ــار شــده ب ــا تلنب متاســفانه اجاره ه
تــالش کردیــم، بــا موانــع قانونــی رو بــه رو بودیــم 
و موجــر شــکایت کــرد و حکــم تخلیــه را گرفت. 
این چنیــن شــد کــه ســاختمان را بــا 330 
میلیــون تومــان بدهــی تخلیــه کردیــم. پــس از 
آن ســاختمان دیگــری را اجاره کردیــم و علیرغم 
این کــه در قــرارداد آمــده بــود اســتانداری 
اجاره هــا را پرداخــت می کنــد، در برنامــه ششــم 
پرداخــت اجــاره توســط نهادهــای دولتــی ممنوع 
ــد اجــاره  شــد و اســتانداری گفــت کــه نمی توان
ــه  ــز مراجع ــتانداری نی ــه اس ــه ب ــد. هر چ بده
کردیــم کــه یکــی از ساختمان هایشــان 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 این جــای کار یــک میلیــارد و 1۲0 میلیــون 
ــان  ــون توم ــه ۵80 میلی ــوده اســت ک ــان ب توم
را اســتانداری در اختیارمــان گذاشــت، 300 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــان از معاون ــون توم میلی
ــون  ــم و ۲30 میلی ــوری گرفتی ــت  جمه ریاس
نیــز از طریــق کمک هــای مردمــی و دیگــر 
ــون  ــا جــذب 900 میلی ــن شــد. ب ــا تامی نهاده
تومــان دیگــر ســاختمان تکمیــل خواهــد شــد و 
امیدواریــم ایــن اتفــاق بیفتــد و باالخــره بنیــاد 
همــدان صاحــب خانــه شــود. البتــه واقعــا 
ــاز وارد  ــاخت و  س ــه در س ــم ک ــه ای نداری عالق

ــن کار شــدیم ــه ای ــر ب شــویم و ناگزی
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ــرس کارگاه  ــام پی ــال 1908 ویلی در س
نورث همپتــون  در  را  خــود  دباغــی 
بــا  را  کارش  او  کــرد.  افتتــاح 
ــردن  ــی ک ــرم و کپ ــازی چ برجسته س
پوســت  نظیــر  پوســت  طرح هــای 
ــرد  ــاز ک ــار و تمســاح و سوســمار آغ م
ــرد و  ــد ک ــی زود رش ــش خیل و تجارت
ــق  ــب وکار موف ــک کس ــه ی ــل ب تبدی
خانوادگــی شــد و اعضــای خانــواده 

ــی، مشــغول فعالیــت در  ــا مــدت طوالن ــرس ت پی
ــکل  ــال ۲003 مای ــا در س ــد. ام ــه بودن ــن زمین ای
ــوادگان ویلیــام، مجبــور شــد  پیرســون، یکــی از ن
ــد.  ــل کن ــره کار را تعطی ــت مدی ــتور هیئ ــه دس ب
تعطیلــی کار شــوک بزرگــی بــرای اعضــای خانواده 
و مشــتریان ایــن دباغــی بــود. امــا  10 ســال بعــد 
ــاس  ــورا توم ــرش دب ــه پیرســون و دخت ــی ک زمان
مشــغول سرکشــی و گشــتن در داخــل کارگاه 
قدیمــی خانوادگــی بودنــد، بــا تعــدادی کالیتــه و 
ــی  ــای تخصص ــرد از کاره ــی منحصربه ف نمونه های

ــدند.   ــه ش ــرم مواج چ
ــاور نکنیــد، امــا  ــورا تومــاس می گویــد شــاید ب دب
آرشــیو بســیار جالبــی از نمونه هــای مختلــف 
پیــدا کردیــم کــه بعضــی از آن هــا از ســال 19۲0 
باقــی مانــده بودنــد. دبــورا و پــدرش خیلــی زود بــه 
ــد از ایــن نمونه هــا  ایــن نتیجــه رســیدند کــه بای
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــتفاده کنن ــا اس و کتابچه ه
بــود کــه دبــورا بــا کمــک پــدرش در ســال ۲013 
ــده  ــرد. ای ــاز ک ــود را آغ ــرم خ ــد چ ــارت جدی تج
اولیــه کار او از طرح هــای ســواچ گرفتــه  شــده 
ــول  ــواع کیــف  دســتی و کیــف پ ــود و شــامل ان ب

ــورا چــرم  ــود. دب و کاور تلفــن همــراه ب
مــورد اســتفاده خــود را از فروشــندگان 
ایتالیایــی و بریتانیایــی تهیــه می کــرد، 
ــه کار  ــرای انتخــاب طــرح و نمون ــا ب ام
ــه  ــه  اش، گنجین ــن گزین ــه اولی همیش
گران بهایــی بــود کــه از کتاب هــای 
ــان  ــت. او از هم ــش داش ــدر پدربزرگ پ
ــه کارش  ــت را ب ــوع و خالقی ــدا تن ابت
ــتری های  ــد مش ــا بتوان ــرد ت ــق ک تزری
قــرن بیســت ویکمی را راضــی کنــد. ازجملــه 
کیــف پول هایــی کــه بــا طرح هــای خــاص 
تولیــد و روانــه بــازار شــدند کــه هنــوز هــم جــزو 
ــا به حســاب  ــرم در اروپ ــای چ شــیک ترین طرح ه
ــادی  ــته زی ــای نقش برجس ــورا چرم ه می آیند.دب
ــت  ــه موفقی ــرد ک ــدا ک ــی پی در آن کارگاه قدیم
اولیــه تجــارت جدیــدش را تضمیــن می کــرد. امــا 
چــه می شــد اگــر ایــن چرم هــا تمــام می شــدند؟ 
دبــورا تومــاس می گویــد: باالخــره یــاد گرفتــم کــه 
ــا  ــم. ب ــا را درســت کن ــن چرم ه چطــور خــودم ای
آن همــه ابــزار دســتی کــه از گذشــته باقــی مانــده 
ــن  ــود. بدی ــن کار بســیار ســرگرم کننده ب ــود، ای ب
ــتند  ــرش توانس ــون و دخت ــکل پیرس ــب مای ترتی
تجــارت خانوادگــی خــود را روی ریــل بازگرداننــد. 
آن هــا جــواب مشــکالت خــود را در همــان جایــی 
پیــدا کردنــد کــه داســتان از آن جــا آغــاز شــده بود. 
تــالش زیــاد و خالقیــت رمــز موفقیــت آن هــا بــود. 
ــای  ــال طرح ه ــم دنب ــوز ه ــد هن ــورا می گوی دب
متنــوع و جدیــد برای چــاپ زدن و برجسته ســازی 
چــرم اســت. البتــه در کنــار الگوهــای قدیمــی کــه 

.ــده اســت از گذشــته مان

ند کردم؟
ت
ند قدر� ات دادم و آن را تبدیل به یک �ب ب

ن
 ام را �

گ
ارت خانواد� ب

ت
چطور �

پشت سرت را نگاه کن
ی وجیهه محدث 

رین
آف
ار
ک
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 را از سن مک 
گ

ید همارت های زند� چرا �ب

به کوداکن آموخت؟  

درس هایی که در 
مدرسه نیست 

 حمیده حقیقی 

ــه ــنمدرس ــهس ــیب ــماوقت ــودکانش ک
مهارتهــای میرســند، رفتــن
یــاد کمکــم دارنــد، زیــادی
از بایــد چطــور میگیرنــد
ــد ــد،بن ــورکنن ــانعب ــرضخیاب ع
وســایل ببندنــد، را کفشهایشــان
مدرسهشــانراآمــادهکننــدوخیلــی
چیزهــایدیگــر.درســتاســتکــه
همــهاینهــاگوشــهایازمهارتهایــی
ــا ــد،ام ــرایزندگــیالزمدارن اســتکــهب
ــعآن ــیدرواق ــهزندگ ــایدهگان مهارته
ــود ــثمیش ــهباع ــتک ــیاس تواناییهای
بهداشــتروانــیافــرادجامعــهبهبــودپیدا
کنــد،روابــطانســانیعمیقتــرومعنادارتــر
ــالمتدر ــایس ــالمتورفتاره ــودوس ش
جامعــهبیشــترشــود.درواقــعمهارتهــای
مهارتهایــی همــان زندگــی دهگانــه
اســتکــهکــودکانمــارابــراییــکعمــر
ــر ــارادربراب ــادهوآنه ــالمآم ــیس زندگ
آســیبهاییمثــلاعتیــادوخشــونتهای
ــه ــیو...بیم ــیبهایروان ــیوآس اجتماع
ــیر ــدمس ــککن ــاکم ــهآنه ــدوب کن

ــد. ــداکنن ــتراپی موفقی
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مهارت تصمیم گیری
درست مثل بزرگ ترها، کودکان هم باید هر روز ده ها 
جور تصمیم بگیرند. مثال انتخاب می کنند چه رفتاری 
از خودشان نشان دهند، با کدام اسباب بازی شان بازی 
کنند، با چه کسی بازی کنند، کدام کتاب را بخوانند 
می شوند،  بزرگ تر  وقتی  و  ببینند.  کارتونی  چه  و 
مجبورند تصمیم های جدی تری بگیرند که معموال 
خانواده و دوستان و هم کالسی هایشان را تحت تاثیر 
قرار می دهد. این تصمیم ها روی سالمت روانی کودک 
اثر دارد و او را به سمت روابط موفق پیش می برد. 
بنابراین این که ما بتوانیم به فرزندمان یاد بدهیم که 
چطور تصمیم درستی بگیرد، به این معناست که او 
را به عنوان یک آدم مستقل برای مسئولیت پذیری در 

آینده آماده می کنیم.
 

مهارت حل مسئله
بچه ها، به خصوص از وقتی به مدرسه می روند، هر 
روز باید با مسائل و مشکالت زیادی مواجه شوند. 
می آموزند،  را  مسئله  حل  مهارت  که  بچه هایی 
اعتمادبه نفس الزم را پیدا می کنند تا در وقت عمل 
بهترین تصمیم را بگیرند. از طرف دیگر، بچه هایی که 
در این سن و سال مهارت حل مسئله را خوب یاد 
نمی گیرند، تبدیل به کودکانی می شوند که دوست 
با مسائل و مشکالتشان مواجه شوند. مثال  ندارند 
وقتی هم کالسی های فرزند شما در مدرسه اذیتش 
می کنند، اما او نمی داند چطور باید با این مشکل 
مواجه شود و به آن ها عکس العمل نشان دهد، به طور 
کلی این مسئله را نادیده می گیرد و دوست ندارد 
روز  هر  عوض  در  کنند.  اشاره  آن  به  هم  دیگران 
می گوید از رفتن به مدرسه متنفر است، یا دل دردها و 
سردردهای عجیب و غریبی می گیرد تا شاید از رفتن 

به مدرسه و مواجه شدن با آن بچه ها معاف شود!
 

مهارت  مقابله با اسرتس و مهارت مقابله با 
هیجانات

است  ممکن  کودکی  دنیای  بزرگ ترها،  ما  برای 
دنیای بدون فشار و استرس به نظر برسد، اما بچه ها 
هم تجربه منحصربه فرد خود را از استرس دارند و 

هیجانات مختلفی را تجربه می کنند. مسائلی که در 
می آید،  پیش  برایشان  اجتماعی  زندگی  و  مدرسه 
می تواند باعث استرسشان شود، یا آن ها را خشمگین، 
غمگین و... کند. به عنوان پدر یا مادر ما نمی توانیم 
هیچ  تا  کنیم  حفظ  استرس ها  مقابل  در  را  آن ها 
فشاری را احساس نکنند، ولی می توانیم با آموزش 
این مهارت به آن ها 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 
ارتباطات  بگذارد،  کنار  را  قدیمی  ایده های  چطور 
جدیدی میان اجزای مختلف برقرار کند و حد و حدود 
دانش و درک و آگاهی اش را گسترش دهد. بچه هایی 
که از سن پایین با این مهارت آشنا می شوند، یاد 
می گیرند چطور باید متفاوت از دیگران فکر کنند، 
تجربه های معمول روزانه را پشت سر بگذارند و به 

روش های جدید و منحصربه فرد برسند.
 

مهارت هم دلی
خیلی از ما تصور می کنیم هم دلی یعنی مهربانی 
و با خودمان فکر می کنیم همین که به فرزندمان 
مهارت  آموزش  حال  در  یعنی  کنیم،  مهربانی 
هم دلی به او هستیم، درحالی که آموزش هم دلی 
به این معناست که ما به فرزندمان بیاموزیم که 
سعی کند دیگران را آن طور که هستند و با توجه 
به شرایط خاصی که دارند، بپذیرد و درک کند، 
بتواند با تفاوت های دیگران کنار بیاید و آن ها را با 

وجود همه این تفاوت ها 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 این هاست. بچه هایی که نمی توانند دوست 
پیدا کنند یا دوست هایشان را برای مدت طوالنی نگه 
دارند، بچه هایی که مدام قربانی آزار و اذیت زبانی یا 
فیزیکی می شوند، بچه هایی که خیلی قلدر یا بیش  
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از حد منفعل هستند، بچه هایی که در جمع رفتار 
مناسبی از خودشان نشان نمی دهند، بچه هایی که 
معنا و مفهوم گفت و گوها را خوب درک نمی کنند، یا 
وقتی با آن ها صحبت می شود، پاسخ های نامربوط یا 
نامناسب می دهند، یا آن هایی که نمی توانند به خوبی 
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
روان شناسان 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 هم ساالن به آن ها وارد 
می شود، مقاومت کنند و به ارزش هایشان پای بند 

بمانند.
 

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

بهترین و کلیدی ترین دوران برای آموختن و تقویت 
این مهارت است. بچه هایی که با مهارت خودآگاهی 
آشنا می شوند، احساسات و هیجانات خود را درک 
یاد  و  را می شناسند  واقعی شان  نیازهای  می کنند، 
می گیرند چه عامل یا عواملی می تواند آن ها را تحت 

فشار قرار دهد.
 

مهارت برقرای ارتباط موثر
آموزش  روش های  زمینه  در  مختلف  مطالعات 
آن  از  حاکی  کودکان  به  زندگی  مهارت های 
ارتباط  برقراری  مهارت  که  بچه هایی  که  است 
شادتری  کودکان  می آموزند،  به خوبی  را  موثر 
هستند، عملکرد بهتری در مدرسه دارند، نمرات 
باالتری می گیرند، در آینده موفقیت بیشتری در 
انتظارشان است و درنهایت می توانند پول بیشتری 
هم به دست بیاورند. علتش هم این است که با 
آموختن مهارت برقراری ارتباط موثر یاد می گیرند 
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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ید؟   �ش به کدام گروه تعلق دار

زبان موفقیت 
 حسان صادقی 

ایــنروزهــادیگــرنمیتــوانمنکــراهمیــتاســتفادهاززبــانبــدندرمحــلکارشــد.هــرقــدر
کــهشــغلشــماپیشــرفتکنــدوبزرگتــرشــود،ارتباطــاتشــمانیــزازحالــتشــخصیخارج
میشــوندوبــهمرحلــهایجدیدتــرقــدممیگذارنــد.متاســفانهوابســتگیالکترونیکــیدرکار
وارتباطــاتشــخصیافــرادنیــزاثــرگذاشــتهاســت.گاهــیاوقــاتایــنمــواردباعــثجذابیت
میشــوندوبــاایجــادانگیــزه،الهامبخــشبــودن،ســرگرمکــردنو...بــهزوربــهشــخصیتفــرد
ــمدردهســتید؟ ــاه ــدهی ــده،ایفاکنن ــر،انگیزهدهن ــکتحلیلگ ــاشــمای ــد.آی ــوذمیکنن نف

مطالــبزیــررابهدقــتبخوانیــدوببینیــدکــهجــزوکــدامدســتهمحســوبمیشــوید.
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یک انگیزه دهنده هستید، اگر...
از  و  می کنید  صحبت  گویا  و  واضح  کامال  شما 
پیش پاافتاده  و  کوچک  مسائل  درباره  بحث 
کارها  در  و  دارید  زیادی  رقابت  متنفرید. حس 
دوست دارید رهبری را بر عهده بگیرید. از زبان 
بدنتان و انرژی ای که دارید، بیشترین استفاده را 
)بدون تلف کردن حتی مقداری از آن( می کنید.

مشخصاتایندسته:
قوی هستند، ارتباط چشمی فوق العاده باال دارند، 
به صورتی که تبدیل به خیره نگاه کردن می شود.
وقتی خسته شوند، به دنبال راه خروج هستند.

حالت بدنشان به طور ایستاده است.
جمع  را  دستانشان  شدن  خسته  محض  به 

می کنند.
رو به جلو خم می شوند.

اخم می کنند.
اشاره می کنند و به دیگران دستور می دهند.

حرکاتی  موضوع  یک  روی  کردن  تاکید  برای 
انجام می دهند.

 وقتی می خواهند چیزی را به حرکت درآورند. 
ضربه می زنند.
قدم می زنند.

 
یک ایفاکننده یا ارائه دهنده خوب 

هستید، اگر...
بگیرید  قرار  همه  توجه  مرکز  در  دارید  دوست 
توجه کمی  برخوردارید.  باالیی  از شوخ طبعی  و 
دارید و زود خسته می شوید. فرد کامال مشتاقی 
به  دست  تحقیق  با  می دهید  ترجیح  و  هستید 
شنیدن  به  نسبت  سخنرانی  در  بزنید.  کاری 
دارید  توانایی  و  بیشتر عالقه  حرف های دیگران 

و از ایده های جدید و نو کامال استقبال می کنید. 
 مشخصات این دسته:

برای بیان احساس از صورت استفاده می کنند.
اغلب لبخند بر صورت دارند، یا می خندند.

حرکت های سریع دارند.
نمی توانند برای مدت طوالنی یک جا بمانند.

بدون استفاده از دست نمی توانند صحبت کنند.
از حاالت و حرکت های باز استفاده می کنند.

دارای حرکات واضح و گویا هستند.
  

شام یک همکار هم دل هستید، اگر...
در محل کارتان برای روابطی که دارید، اهمیت 
زیادی قائل هستید. از بحث ها و گفت وگوهای 
کوتاه استقبال می کنید و مکالمات شخصی با 
مورد  به  اشتیاقی  می دانید.  حیاتی  را  دیگران 
و  ندارید  گرفتن  قرار  دیگران  تشویق  و  توجه 
دیگران  به  انگیزه  دادن  با  می دهید  ترجیح 
افراد  تشویق  به  عالقه  بگذارید.  تاثیر  رویشان 

و گفتن نظرتان به دیگران را دارید.
 

مشخصاتایندسته:
لبخند می زنند.

با سر تایید می کنند.
به جلو خم می شوند تا خوب گوش دهند.

بیشتر می نشینند تا بایستند.
دوستانه رفتار می کنند.

بسته به رفتار مخاطب رفتار می کنند.
شنونده خوبی هستند.

حرکات دست کمی دارند.
برای  مانعی  که  است  طوری  حاالتشان  اغلب 
بیننده به وجود می آورند )سد درست کردن با 

)پاها و دست ها
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ید، پس خوب �ن خوابید  شکست یم خور

ید؟  �ی خوب �ن خوابید، پس شکست یم خور

بی خوابی، دزد بهره وری!
 حسان صادقی 

طبقتحقیقاتانجامشدهدردانشکدهپزشکیهاروارد،کمبودخوابتاثیرمنفی
رویخلق،مرکزوکارکردمغزانساندارد.تاثیراتمنفیکمبودخوابآنقدرمهم
استکهبهصورتیکامالمحسوسدرروزبعدخودرانشانمیدهند.شایدشما

بگوییدکهکمترخوابیدنزمانبیشتریرابرایمطالعه،کاریاحتیتفریحدراختیار
شماقرارمیدهد،اماتحقیقاتپزشکیبهخوبیبهمانشاندادهکهتاثیرمنفی
کمبودخواببهسرعتجایاینموفقیتهایکوتاهمدتراخواهدگرفت.بنابراین

هیچچیزنمیتوانندبیشترازیکخوابکاملوراحتبرایشمامفیدباشد.

ت
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چرا به خواب کافی نیاز داریم
همــه مــا می دانیــم کــه خــواب بــه چــه انــدازه 
بــرای فعالیــت مناســب مغــز مفیــد اســت، امــا 
جالــب اســت بدانیــد کــه محققــان دانشــکده 
ــه  ــل ب ــاور را تبدی ــن ب ــی ای روچســتر به تازگ
ــات  ــد؛ تحقیق ــی کرده ان ــاف علم ــک اکتش ی
نشــان می دهــد کــه هنــگام خــواب فراینــدی 
ــما  ــز ش ــازی در مغ ــوع پاک س ــک ن ــبیه ی ش
ــز،  ــه مغ ــی ک ــه صورت ــرد، ب ــورت می گی ص
پروتئین هــای ســمی را کــه در طــول روز 
پــاک  نورون هــا  بیــن  از  ایجــاد شــده اند، 
می کنــد. متاســفانه یــا خوش بختانــه ایــن 
ــورت  ــه  ص ــد ب ــی می توان ــط زمان ــد فق فراین
کامــل انجــام شــود کــه شــما خــواب باشــید. 
ــدازه کافــی  ــه  ان ــی کــه شــما ب ــن زمان بنابرای
در  ســمی  پروتئین هــای  نمی خوابیــد، 
ســلول های مغــزی باقــی می ماننــد و توانایــی 
تفکــر را به شــدت کاهــش می دهنــد، و هیــچ 
ــن مشــکل را  ــد ای ــوه هــم نمی توان ــدازه قه ان

حــل کنــد!
ــر اســت  بنابرایــن کاهــش خــواب شــبانه براب
بــا کاهــش کارکــرد مناســب مغــز، بــه صورتی 
کــه توانایــی تحلیــل اطالعــات و مهــارت حــل 
مســئله کــه دو کارکــرد کامــال مشــخص 
مغــز انســان اســت، دچــار اختــالل و اشــکال 
بــاال  شــدید می شــود. بــه تمــام این هــا 
ــری غیرســازنده  رفتــن اســترس و واکنش پذی

ــد. ــه کنی ــی را هــم اضاف هیجان
 

کمبود خواب چه بالیی بر رس سالمتی 
شام می آورد

ــا  ــی ب ــیار محکم ــاط بس ــواب ارتب ــود خ کمب
ــر  ــی نظی ــای فیزیک ــه ای از بیماری ه مجموع
حملــه قلبــی، ســکته، دیابــت نــوع دو و چاقی 
ــون  ــه هورم ــه ب ــزل ک ــون کورتی دارد. هورم
اســترس نیــز مشــهور اســت، معمــوال زمانــی 
ــواب  ــود خ ــرد از کمب ــه ف ــود ک ــد می ش تولی
رنــج می بــرد و دقیقــا به خاطــر همیــن اســت 

کــه فــردی کــه نتوانــد خــواب آرامــی در طول 
شــب داشــته باشــد، روز پراسترســی را تجربــه 
ــترس  ــی از اس ــطح باالی ــه س ــد. تجرب می کن
ســبب کاهــش عملکــرد سیســتم دفاعــی 
می شــود. یکــی دیگــر از تاثیــرات مخــرب 
آن روی کالژن هــای پوســت اســت. کالژن 
ــاداب  ــه پوســت شــما را ش ــاده ای اســت ک م
ــا آســیب  ــن ب ــی دارد، بنابرای ــه م و جــوان نگ
ــه  ــر ب ــم پیرت ــما ه ــدن کالژن، پوســت ش دی

ــد.  ــر می رس نظ
تاثیــر  نشــان دهنده  بســیاری  تحقیقــات 
شــگرف خــواب مناســب روی ســالمتی اســت. 
محققــان معتقدنــد خــواب کافــی ســبب 
می شــود افــراد زندگــی طوالنــی و ســالم تری 
داشــته باشــند. اگــر تمــام حرف هــای مــن تــا 
ــواب  ــم خ ــرای تنظی ــی ب ــزه کاف ــا انگی این ج
شــبانه در شــما ایجــاد نکــرده، اجــازه دهیــد 
آخریــن کارت خــود را بــازی کنــم؛ کم خوابــی 
ــود  ــوید. کمب ــاق ش ــما چ ــود ش ســبب می ش
ــدرات  ــی کربوهی ــد دگرگون خــواب روی فراین
ــدر  ــذارد، هرچق ــر می گ ــذا تاثی ــرف غ و مص
کمتــر بخوابیــد، بیشــتر غــذا می خوریــد 
بــرای  شــما  بــدن  انــدازه  همــان  بــه  و 
ســوزاندن و جــذب کالــری بیشــتر دچــار 
مشــکل می شــود. کمبــود خــواب ســبب 
ترشــح بیشــتر هورمــون گرلــن کــه هورمــون 
ــد  ــطح تولی ــود و س ــت، می ش ــتهاآور اس اش
هورمــون لپتیــن را کــه هورمــون ســیرکننده 
ــا  ــه م ــات ب ــد. تحقیق ــش می ده ــت، کاه اس
نشــان داده کــه افــرادی کــه کمتــر از 6 
ــد  ــد، 30درص ــول روز می خوابن ــاعت در ط س
ــا 9 ســاعت  ــن 7 ت ــه بی ــرادی ک بیشــتر از اف
ــد. ــرار دارن ــی ق ــرض چاق ــد، در مع می خوابن

 
چقدر خواب کافی است؟

بیشــتر افــراد بــه 7 تــا 9 ســاعت خــواب 
ــد. معمــوال درصــد کمــی  ــاز دارن در شــب نی
هســتند کــه بــا کمتــر از 7 ســاعت خــواب در 
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ــرد  ــاالی کارک ــطح ب ــه س ــد ب ــب می توانن ش
ــه عــده ای  ــند. البت ــود برس و توانمنــدی خ
هــم هســتند کــه بــه بیــش از 9 ســاعت 
خــواب نیــاز دارنــد! حــاال بــه ایــن آمــار توجــه 
کنیــد، تحقیقــات موسســه ملــی خواب نشــان 
ــکا،  می دهــد کــه بیــش از نصــف مــردم آمری
کمتــر از 7 ســاعت می خوابنــد. آمــار مدیــران 
و کارآفرینــان موفــق حتــی از ایــن هــم 
ــواب ۵00  ــد خ ــه فراین ــت؛ مطالع ــر اس بدت
ــی  ــف آمریکای ــرکت های مختل ــل ش مدیرعام
نشــان می دهــد کــه نصــف ایــن افــراد کمتــر 
از 6 ســاعت در طــول روز می خوابنــد کــه 
رقــم بســیار عجیبــی اســت. امــا داســتان بــه 
همین جــا ختــم نمی شــود. طبــق گفتــه 
مرکــز کنتــرل و پیش گیــری بیماری هــای 
کارگــران  یک ســوم  از  بیــش  آمریــکا، 
آمریکایــی کمتــر از 6 ســاعت می خوابنــد 
کــه ایــن کمبــود خــواب کشــور را بــا ضــرری 
معــادل 63 میلیــارد دالر در ســال مواجــه 

می ســازد.
 
 

چه کاری می توانیم انجام دهیم
اگــر دو موضــوع بــاال رفتــن کیفیــت تفکــر و 
ســالمت فیزیکــی را که 
مشــخص  تاثیــرات  از 
خــواب مناســب اســت، 
ــم،  ــاری بگذاری ــه کن ب
می توانیــم بــه ســراغ 
مدیریــت  موضــوع 
برویــم.  هیجانــی 
اصلی تریــن  از  یکــی 
خــواب  مزیت هــای 
مدیریــت  مناســب، 
کــه  اســت  هیجانــی 
بــه آن کــم  معمــوال 
می شــود.  پرداختــه 
هیجانــی  مدیریــت 

ــراب و  ــت اضط ــته مدیری ــوال در دو دس معم
خشــم تعریــف می شــود. خــواب خــوب و 
ــش  ــظ آرام ــا حف ــتقیم ب ــاط مس ــی ارتب کاف
خصوصــا در لحظــات پرفشــار دارد. تحقیقــات 
ــرادی  ــد از اف ــه 90 درص ــد ک ــان می ده نش
ــد، کســانی  ــی دارن ــی باالی کــه هــوش هیجان
بهره منــد  کافــی  خــواب  از  کــه  هســتند 

 . ند می شــو
ــث  ــا در بح ــه م ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت
ــا  ــال کمیــت نیســتیم و هــدف م خــواب دنب
رســیدن بــه کیفیتــی مناســب اســت. در ایــن 
ــاره  ــوردی اش ــه 10 م ــم ب ــه می خواهی مقال
ــکل  ــار مش ــما را دچ ــواب ش ــه خ ــم ک  کنی

 . می کننــد
 

اول. از قرص خواب فاصله بگیرید
زمانــی کــه می گویــم قــرص خــواب، منظــورم 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــز آرامش بخش ــر چی ه
قرص هــای  می کنیــد.  مصــرف  خوابیــدن 
خــواب آور به شــدت فراینــد خــواب را در مغــز 
ــا تابه حــال  ــد. آی ــالل می کن شــما دچــار اخت
ــواب آور  ــای خ ــه قرص ه ــد ک ــت کرده ای دق
ــی  ــب  و غریب ــای عجی ــود رویاه ــبب می ش س
ــز  ــد، مغ ــه شــما می خوابی ــی ک ــد؟ زمان ببینی
ــردازد  ــه می پ ــرور خاطــرات روزان ــه  م شــما ب
ــه ایجــاد پدیــده رویــا می شــود.  کــه منجــر ب
البتــه فرامــوش نکنیــم کــه بخــش مهمــی از 
رویــا مربــوط اســت بــه ناخــودآگاه و هیجانات 
مــا. مصــرف قرص هــای خــواب آور ســبب 
ــود و  ــد می ش ــن فراین ــالل در ای ــاد اخت ایج
ــه  ــی ک ــه صورت ــاند، ب ــیب می رس ــه آن آس ب
ــه  ــکل مواج ــا مش ــز را ب ــی مغ ــد طبیع فراین
رونــد  در  کــه  چیــزی  هــر  و  می ســازد 
ــر  ــد، تاثی ــاد کن ــالل ایج ــز اخت ــی مغ طبیع
جــدی روی کیفیــت خــواب افــراد می گــذارد. 
اگــر شــما مشــکل خــواب  داریــد و اســتفاده از 
ــد  ــک بای ــه ی ــل ب ــای خــواب آور تبدی قرص ه
ــم  ــرای شــما شــده اســت، پیشــنهاد می کن ب

طبقگفتهمرکز
کنترلوپیشگیری
بیماریهایآمریکا،
بیشازیکسوم
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دالردرسال
مواجهمیسازد.
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مــوارد بعــدی را بــا دقــت بخوانیــد تــا بتوانیــد 
گزینه هــای بهتــری نظیــر کمــک کــردن 
مصــرف کافئیــن پیــدا کنیــد. مطمئــن باشــید 
ــه  ــاز ب ــد و نی ــد راحــت بخوابی ــما می توانی ش

ــرص نیســت. ــتفاده از ق اس
 

دوم. کافئین ننوشید، حداقل بعد از 
ناهار

کاهــش نوشــیدن و مصــرف کافئیــن بــه طــرز 
چشــم گیری روی طــول مــدت و کیفیــت 
کافئیــن  می گــذارد.  تاثیــر  شــما  خــواب 
یــک محــرک بســیار قدرتمنــد اســت کــه بــه 
ــد  ــد و تولی ــک می کن ــن کم ــح آدرنالی ترش
را  عصبــی  انتقال دهنده هــای  و  هورمــون 
ــر اســت، متوقــف  کــه در فراینــد خــواب موث
ــش از شــش  ــه بی ــن ب ــر کافئی می ســازد. عم
ــما  ــدن ش ــی ب ــد، یعن ــم می رس ــاعت و نی س
ــاز  ــان نی ــاعت زم ــه ۲4 س ــع آن ب ــری دف ب
دارد. مثــال اگــر در ســاعت هشــت شــب شــما 
یــک فنجــان قهــوه میــل کنیــد، حداقــل ۲۵ 
ــردا در  ــح ف ــت صب ــا هش ــر آن ت ــد تاثی درص
ــر  ــن اگ ــد، بنابرای ــی می مان ــما باق ــدن ش ب
ــم  ــوز ه ــید، هن ــن بنوش ــر کافئی ــگام ظه هن
۵0 درصــد تاثیــر آن هنــگام خــواب در بــدن 
شــما وجــود خواهــد داشــت. وجــود کافئیــن 
آن  دوز  کــه  هرچقــدر   – شــما  در خــون 
باالتــر باشــد، تاثیــر منفــی بیشــتری خواهــد 
ــکل تر  ــدن مش ــرای خوابی ــت- کار را ب گذاش

می ســازد. 
ــش  ــالش و کوش ــا ت ــه ب ــد از آن ک ــی بع حت
ــرات  ــم تاثی ــاز ه ــد، ب ــواب رفتی ــه خ ــاد ب زی
ــت از  ــه دس ــت ک ــرار نیس ــن ق ــی کافئی منف
ــواب  ــت خ ــن کیفی ــردارد. کافئی ــما ب ــر ش س
REM )خــواب حــرکات ســریع چشــم( را 
بخشــی   REM خــواب  می دهــد.  کاهــش 
از فراینــد خــواب اســت کــه  در آن بــدن 
شــما بیشــترین میــزان اســتراحت را خواهــد 
 REM داشــت. اختــالل در فراینــد خــواب

ــردا شــما خســتگی  ــح ف ســبب می شــود صب
هیجانــی و شــناختی زیــادی را تجربــه کنیــد. 
ــرد  ــدن و عملک ــرحال ش ــرای س ــا ب ــه م هم
ــر  ــا بهت ــم، ام ــوه می روی ــراغ قه ــه س ــر ب بهت
ــاد  ــرف زی ــه مص ــد ک ــمان باش ــت حواس اس
ــا  ــواب م ــد خ ــر فراین ــری ب ــه تاثی ــوه چ قه

می گــذارد.
 

سوم. هنگام شب در معرض نور 
آبی رنگ قرار نگیرید

ــی از  ــت. خیل ــب اس ــی جال ــورد خیل ــن م ای
افــراد نمی داننــد کــه نــور آبی رنــگ چــه 
ــد روی خــواب آن هــا داشــته  تاثیــری می توان
ــاه  ــوج کوت ــول  م ــا ط ــی ب ــگ آب ــد. رن باش
خــود نقــش مهمــی در خلــق، ســطح انــرژی 
ــح،  ــگام صب ــما دارد. هن ــواب ش ــت خ و کیفی
ــور  ــن ن ــید از همی ــور خورش ــم ن ــش اعظ بخ
ــن  ــی کــه ای ــی تشــکیل  شــده اســت. زمان آب
نــور آبــی به طــور مســتقیم، نــه از پشــت 
پنجــره یــا عینــک آفتابــی، بــه چشــمان شــما 
برخــورد می کنــد، تولیــد هورمــون مالتونیــن 
را کــه موجــب می شــود انســان احســاس 
می ســازد.  متوقــف  کنــد،  خواب آلودگــی 
فــرد  می شــود  ســبب  مالتونیــن  توقــف 

ســرحالی  احســاس 
ــود  ــد و خ ــته باش داش
را آمــاده آغــاز یــک روز 
خــوب ببینــد. توجــه 
کــه  باشــید  داشــته 
ایــن موضــوع هنــگام 
ــاز یــک روز  صبــح و آغ
ــد  ــدر می توان کاری چق
بــرای  مثبــت  تاثیــر 
افــراد داشــته باشــد. 
نــور خورشــید نقــش 
تنظیــم  در  کلیــدی 
ســطح انــرژی و بــاال 
بــردن خلــق افــراد دارد. 

زمانیکهایننور
آبیبهطورمستقیم،
نهازپشتپنجره
یاعینکآفتابی،
بهچشمانشما
برخوردمیکند،
تولیدهورمون
مالتونینراکه
موجبمیشود
انساناحساس

خوابآلودگیکند،
متوقفمیسازد.
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در بعدازظهــر، آرام آرام ســطح نــور آبی کاهش 
ــرای  ــت ب ــام اس ــک پی ــه ی ــد ک ــدا می کن پی
بــدن شــما تــا دوبــاره تولیــد مالتونیــن را آغاز 
ــاد  ــبب ایج ــن س ــد مالتونی ــاز تولی ــد. آغ کن
خواب آلودگــی موقــت در افــراد می شــود و 
به خاطــر همیــن اســت خیلــی از افــراد تمایــل 
ــگام  ــد. هن ــر دارن ــگام ظه ــدن هن ــه خوابی ب
ــا  ــز شــما دیگــر انتظــار مواجهــه ب عصــر، مغ
ــیار  ــه آن بس ــبت ب ــدارد و نس ــی را ن ــور آب ن
حســاس اســت. مشــکل این جاســت کــه 
ــا  ــراف م ــه در اط ــیله هایی ک ــیاری از وس بس
ــاپ، تبلــت  ــون، لپ ت ــرار دارد، ماننــد تلویزی ق
و تلفــن، نــور آبــی از خــود ســاطع می کننــد. 
ایــن موضــوع ســبب تداخــل در ایجــاد فراینــد 
درنتیجــه  و  هورمــون مالتونیــن می شــود 
مواجــه  مشــکل  بــا  را  خوابیــدن  آن هــا، 
ــما  ــز ش ــه مغ ــد ک ــوش نکنی ــد. فرام می کن
ــدن را هدایــت  ــزی دقیــق ب ــا یــک برنامه ری ب
برنامه ریــزی  ایــن  از  بخشــی  و  می کنــد 
ــز در  ــه مغ ــی ک ــت. زمان ــواب اس ــد خ فراین
مــورد خــواب دچــار اختــالل می شــود، شــما 
به خوبــی می توانیــد تاثیــر نامطلــوب آن را 
در روز بعــد خــود ببینیــد. بهتریــن پیشــنهاد 
ایــن اســت کــه بعــد از صــرف شــام دیگــر بــه 
ــه تماشــای  ــد. )البت ــن وســایل نروی ســراغ ای
تلویزیــون بــرای افــرادی کــه بــا فاصلــه زیــاد 
در مقابــل تلویزیــون می نشــینند، اشــکالی 
ــل  ــه اســتفاده از موبای ــدارد.( اگــر مجبــور ب ن
ــا تبلــت هســتید، پیشــنهاد می کنــم زمــان  ی

ــد.  ــدود کنی ــود را مح کاری خ

چهار. هر روز رس یک ساعت مشخص 
بیدار شوید

ثبــات کلیــد خــوب خوابیــدن اســت و در مورد 
ــت  ــم اهمی ــدن ه ــدار ش ــواب بی ــح از خ صب
زیــادی دارد. بیــدار شــدن منظــم ســبب 
ــدن شــما  ــم شــبانه روزی ب ــه ریت می شــود ک
ــادی روی  ــر زی ــه تاثی ــد ک ــل کن ــم عم منظ

بــاال رفتــن ســطح خلــق و انــرژی شــما دارد. 
زمانــی کــه شــما رأس یــک ســاعت مشــخص 
از خــواب بیــدار می شــوید، مغــز چرخــه 
خــواب را بــا ســاعت بیــداری هماهنــگ 
ــدازه  ــه  ان ــدن ب ــود ب ــبب می ش ــد و س می کن
کافــی اســتراحت کنــد. حــدودا یــک ســاعت 
قبــل زمانــی کــه بایــد از خــواب بیــدار شــوید، 
ســطح ترشــح هورمــون در کنــار دمــای 
بــدن و فشــارخون افزایــش می یابــد کــه 
ــود.  ــیاری می ش ــطح هوش ــت س ــبب تقوی س
ــل  ــوال قب ــه معم ــت ک ــن اس ــر همی به خاط
ــگ ســاعت، شــما از  ــدن زن ــه صــدا درآم از ب

خــواب بیــدار می شــوید.
ــدار شــدن  ــان بی ــه زم ــد ک حــاال تصــور کنی
شــما نامنظــم باشــد؛ مغــز دچــار ســردرگمی 
زمانــی  چــه  نمی دانــد  دقیقــا  و  شــده 
ــاند.  ــان برس ــه پای ــواب را ب ــه خ ــد چرخ بای
ــه  ــی ک ــه صورت ــون ب ــح هورم ــه ترش درنتیج
بایــد، انجــام نمی شــود. در گذشــته، نــور 
ــورد  ــق م ــاعت دقی ــک س ــد ی ــاب مانن آفت
اســتفاده قــرار می گرفتــه، امــا امــروز همــه مــا 
ــه  ــا ب ــد اســتفاده از ســاعت هســتیم ت نیازمن
ــوش  ــیم. فرام ــود برس ــه خ ــای روزان برنامه ه
نکنیــد کــه در ابتــدا بیــدار شــدن ســر یــک 
ــت  ــختی اس ــیار س ــخص کار بس ــاعت مش س
ــت  ــه بازگش ــل وسوس ــد در مقاب ــما بای و ش
کنیــد.  مقاومــت  رختخــواب  بــه  دوبــاره 
ــازگار  ــرات س ــن تغیی ــا ای ــان ب آرام آرام بدنت
ــدون ســاعت رأس زمــان معیــن  می شــود و ب

از خــواب بیــدار می شــوید.
 

پنج. در تعطیالت و آخر هفته 
بیش ازحد نخوابید

عــده ای از افــراد آخــر هفتــه را زمان مناســبی 
می داننــد بــرای جبــران کمبــود خــواب. 
ــاد  ــا نشــان داده کــه زی ــه م ــات ب ــا تحقیق ام
ــول  ــار در ط ــک  ب ــرای ی ــی ب ــدن حت خوابی
وارد  آســیب  خــواب،  چرخــه  بــه  هفتــه 
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ــاد  ــواب زی ــه خ ــد ک ــان باش ــد. یادت می کن
کمــک چندانــی بــه رفــع خســتگی نمی کنــد 
ــاس  ــوال احس ــوید، معم ــدار می ش ــی بی و وقت
سســتی و گیجــی می کنیــد. زیــرا مغــز شــما 
ــدن  ــدار ش ــرای بی ــدن را ب ــرده ب ــت نک فرص
ــک  ــوع در ی ــن موض ــه ای ــد. البت ــاده کن آم
روز تعطیــل شــاید چنــدان مهــم نباشــد، امــا 
ــا  ــنبه ب ــما را در روز ش ــد کاری ش ــا رون قطع
ــما  ــدن ش ــون ب ــد، چ ــاد می کن ــکل ایج مش

به خوبــی اســتراحت نکــرده اســت.

شش. زمان خواب مورد نیاز خود را 
پیدا کنید

زمــان مــورد نیــاز بــرای خــواب چیــزی نیســت 
ــورد  ــوال در م ــد و معم ــرل باش ــل  کنت ــه قاب ک
افــراد، متفــاوت اســت. البتــه دانشــمندان 
ــوط  ــا ژن مرب ــد ت ــادی انجــام داده ان ــالش زی ت
بــه ایــن موضــوع را کشــف کننــد، ولــی 
موفــق نشــده اند. امــا نکتــه مهــم در ایــن 

ــر  ــوال کمت ــراد معم ــه اف ــت ک ــن اس ــش ای بخ
ــه  ــد و ب ــد، می خوابن ــاز دارن ــه نی ــی ک از زمان
ــا  ــه آن ه ــرد روزان ــطح عملک ــزان س ــان می هم
افــراد  از  بعضــی  البتــه  می یابــد.  کاهــش 
ــرای فهمیــدن ایــن  معمــوال بهــای ســنگینی ب
موضــوع پرداخــت می کننــد. یکــی از دوســتان 
مــن کــه از نظــر حرفــه ای فــرد موفقــی بــود و 
ــود  ــه کار خ ــم ب ــدیدی ه ــه ش ــاد و عالق اعتی
ــواب  ــود خ ــل کمب ــه دلی ــاره و ب ــت، یک ب داش
ــب او  ــاد. خ ــن افت ــه زمی ــوش ب ــدید، بی ه ش
شــانس آورد کــه بی هوشــی او کار دســتش 
ــه  ــود ک ــگ خطــری ب ــا به هرحــال زن ــداد، ام ن
دوســت مــن را متوجــه مشــکل بزرگــش کــرد؛ 
کمبــود خــواب. بــرای تغییــر عــادت خوابیــدن، 
در ابتــدا از او خواســتیم کــه آرام آرام 30 دقیقــه 
بــه مــدت خــواب شــب خــود بیفزایــد تــا زمــان 
خــواب بــه 7 تــا 8 ســاعت برســد. خــواب 
ــود را  ــر خ ــرعت تاثی ــتراحت، به س ــی و اس کاف
روی ســالمت و کارکــرد روزمــره دوســت مــن 
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ــورد بســیاری از  ــن مشــکل در م نشــان داد. ای
افــراد مشــهور و کارآفرینــان بــزرگ وجــود دارد. 
آن هــا خوابیــدن را مانعــی بــر ســر راه رســیدن 
بــه موفقیــت می داننــد. بیــل گیتــس کــه 
شــبانه اش  کم خوابی هــای  به خاطــر  زمانــی 
وقتــی  از  کــه  می گویــد  داشــت،  شــهرت 
فهمیــده بــه هفــت ســاعت خــواب شــبانه 
ــر و  ــرد بهت ــد عملک ــدر می توان ــاز دارد، چق نی

مناســب تری در طــول روز داشــته باشــد.

هفت. کار کردن را متوقف کنید
ــب  ــروب ضری ــگام غ ــر و هن ــردن در عص کار ک

هوشــیاری مغــز و بــه دنبــال آن بــدن را افزایــش 
می دهــد. درحالی کــه غــروب زمانــی اســت کــه 
ــح خــود  ــد مشــغول اســتراحت و تفری شــما بای
ــا نشــان  ــه م ــنجی های جــدی ب ــید. نظرس باش
می دهــد کــه 60 درصــد افــراد تــا لحظــه 
ــراه  ــن هم ــردن تلف ــک ک ــغول چ ــواب مش خ
خــود و پیام هــای کاری هســتند. همان طــور 
کــه قبــال گفتــه  شــده، قــرار گرفتــن در معــرض 
ــالل  ــا اخت ــواب ب ــود خ ــبب می ش ــی س ــور آب ن
مواجــه شــود، حــال بیاییــد و دغدغه هــا و 
ــواب  ــل از خ ــه قب ــم ک ــای کاری را ه چالش ه
ــد.  ــه کنی ــه آن اضاف ــزد، ب ــر ســر شــما می ری ب
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بنابرایــن بهتــر اســت از یــک ســاعت مشــخص 
بــه بعــد فعالیت هــای کاری خــود را بــه صــورت 

کامــل متوقــف کنیــد.

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

متاســفانه افــرادی کــه بچــه کوچــک در خانــه 
دارنــد، معمــوال بــا مشــکل بیــدار شــدن 
هســتند.  مواجــه  گاه وبــی گاه  و  بی موقــع 
ــردن  ــدود ک ــکل، مح ــن مش ــل ای ــد ح کلی
ــما را  ــواب ش ــه خ ــت ک ــی اس ــام عوامل تم
قطــع می کنــد و البتــه در کنتــرل شماســت. 
ــد،  مثــال اگــر همســایگان پرســروصدایی داری
ــا پنبــه  ــه آن هــا تذکــر دهیــد، ی می توانیــد ب
ــد  ــتی داری ــر دوس ــد. اگ ــتان بگذاری در گوش
ــما  ــه ش ــب ب ــف ش ــت نص ــن اس ــه ممک ک
ــا ســوالی بپرســد، خــب تلفــن  ــد ت ــگ بزن زن
ــن  ــه همی ــد. ب ــود را خاموش کنی ــراه خ هم
برهم زننــده  ســادگی می توانیــد چیزهــای 
ــی  ــد. فقــط کاف ــار بگذاری خــواب خــود را کن
اســت نگاهــی بــه اطــراف خودتــان بیندازیــد. 
اهمیــت  خــواب  اســتمرار  باشــد  یادتــان 

زیــادی دارد.

نه. از مراقبه استفاده کنید
ــری و  ــه یادگی ــد ک ــان می ده ــات نش تحقیق
اســتفاده مراقبــه یــا مدیتیشــن، تاثیــر زیــادی 
ــذارد.  ــواب می گ ــت خ ــن کیفی ــاال رفت روی ب
ــی  ــه حت ــه مراقب ــن اســت ک ــب ای ــه جال نکت
بــرای افــرادی هــم کــه فرصــت زیــادی بــرای 
ــا  ــد و آن ه ــزه می کن ــد، معج ــدن ندارن خوابی
در همــان چنــد ســاعت می تواننــد خــواب 
ــز پزشــکی  ــی داشــته باشــند. در مرک باکیفیت
اســتنفرد راه حــل جالبــی را بــرای افــراد مبتــال 
بــه بی خوابــی اســتفاده می کننــد. متخصصــان 
تکنیک هــای  از  اســتفاده  بــا  مرکــز  ایــن 
ذهن آگاهــی و روان درمانــی شــناختی-رفتاری، 
ــه  ــه ای مراقب ــش هفت ــی ش ــای آموزش دوره ه

را بــرای مبتالیــان بــه بی خوابــی برگــزار 
می کننــد. در پایــان دوره، بیــش از 60 درصــد 
شــرکت کنندگان اعــالم کردنــد کــه مشــکالت 
بی خوابــی آن هــا حــل  شــده اســت و بقیــه هــم 
از مشــکالت کمتــری رنــج می برنــد. تحقیقــی 
ــان داده  ــت نش ــگاه ماساچوس ــر در دانش دیگ
ــرف  ــواب دارو مص ــرای خ ــه ب ــرادی ک ــه اف ک
ــی  ــان دوره ذهن آگاه ــد از پای ــد، بع می کردن
بــه  گرفته انــد،  قــرار  بهتــری  شــرایط  در 
صورتــی کــه 91 درصــد از ایــن افــراد مصــرف 
دارو را متوقــف کردنــد و بقیــه هــم مقــدار آن 
ــار هــم کــه  ــد. حداقــل یــک  ب را کاهــش دادن
ــان  ــی را امتح ــای ذهن آگاه ــده، تکنیک ه ش
کنیــد، مطمئــن باشــید کــه ســریع تر خوابتــان 
می بــرد و کیفیــت خــواب شــما افزایــش 

می یابــد.

ده. اگر فرصت داشتید، از چرت ظهر 
غافل نشوید

تولیــد  بدانیــد  کــه  باشــد  جالــب  شــاید 
ــا  ــک ت ــاعات ی ــه س ــد فاصل ــن در ح مالتونی
ــه  ــا ب ــد و دقیق ــش می یاب ــر افزای ســه بعدازظه
ــر  ــر اکث ــگام ظه ــه هن ــت ک ــل اس ــن دلی همی
می کننــد.  خواب آلودگــی  احســاس  افــراد 
ــد  ــان مانن ــروف جه ــزرگ و مع ــرکت های ب ش
گــوگل، فرصتــی را بــرای چــرت هنــگام ظهــر 
بــرای کارمندانشــان فراهــم کرده انــد. اگــر 
شــما شــب به خوبــی نخوابیــد، معمــوال هنــگام 
ــود را  ــمان خ ــد چش ــختی می توانی ــر به س ظه
بــاز نگــه داریــد. زمانــی کــه ایــن اتفــاق بــرای 
ــان  ــه صورتت ــای این ک ــه ج ــد، ب ــما می افت ش
ــید  ــوه بنوش ــا قه ــویید ی ــرد بش ــا آب س  را ب
– البتــه اگــر فرصــت داریــد-  چــرت کوتاهــی 
بزنیــد تــا هــم اســتراحت کافــی داشــته باشــید 
و هــم این کــه خــواب از ســر شــما بپــرد. نکتــه 
ــن چــرت کوتاه مــدت  ــن اســت کــه ای مهــم ای
ــر  ــواب آخ ــم روی خ ــی ه ــیار خوب ــر بس تاثی

شــب شــما خواهــد گذاشــت
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شرکتهایدانشبنیاننوپامعموالمهمترینمشکلخودرابازارمیدانند؛بازاریکهنیازبه
محصوالتتولیدیاینشرکتهادارد،ولیبهدالیلمختلفترجیحمیدهدآنراواردکندتا
ازتولیدکنندهداخلیبخرد.معصومهخاتمیانکهمدیرعاملشرکتتعاونیدانشبنیانآذرکیمیا
خاتماست،دوسالپیشاینشرکتراراهاندازیکردهاست.اوکهخودعضوهیئتعلمیدانشگاه
تبریزاست،علتتاسیسشرکتراکارآفرینیبرایجوانانمشتاقوتحصیلکردهعنوانمیکند؛
امااینشرکتنوپانیزبامشکالتپذیرفتهنشدنازسویبازارروبهرواست.محصولتولیدیاین
شرکتموردنیازبسیاریازبخشهایدولتیوخصوصیاستوخاتمیانمعتقداستچنانچه
مشتریهاحاضربهخریدازداخلباشند،اینشرکتمیتواندجوانانمستعدبیشتریرابهکار
مشغولکند؛چیزیکهمیتواندمانعمهاجرتبرخیمستعدینبرتراستانآذربایجانشرقیاز

استانوکشورشود.

�فعالیـتشـرکتتعاونـیآذرکیمیاخاتم
درچـهزمینهایاسـت؟

مـا در حـوزه زئولیـت و کامپوزیت هـای زئولیتـی 
مـا  شـرکت   R&D بخـش  می کنیـم.  فعالیـت 
خیلـی فعـال اسـت و از نظـر تولید آزمایشـگاهی 
مشـکل نداریـم، ولـی در ارتباط با تولیـد تجاری 
و  دهیـم  انجـام  کاری  امـروز  تـا  نتوانسـته ایم 

شـرکت نوپـا بـه حسـاب می آییـم. 
�چندسـالاسـتکـهکارتـانراشـروع

کردهایـد؟
دو سـال اسـت، امـا بـه دلیـل مشـکالت مالـی 
بـه  را  آزمایشـگاهی مان  تحقیقـات  نتوانسـتیم 
مرحلـه تجاری سـازی برسـانیم. بـا هر کسـی که 
تمـاس می گیریـم و کمک می خواهیـم، می گوید 
شـما قـرارداد ببندیـد و کارتـان را راه بیندازید تا 
به شـما کمـک کنیم؛ ولـی مشـکل از آن جا آغاز 
می شـود کـه تولید داخلی مشـتری نـدارد و همه 
بـه دالیـل مختلـف ترجیـح می دهنـد محصـول 
خـود را از خـارج وارد کننـد. بـه همیـن دلیـل 

هنـوز تولیـد انبـوه نداریم.
�محصـولتولیـدیشـرکتشـمادرچـه

دارد؟ کاربـرد حوزههایـی
زئولیـت بسـیار متنـوع اسـت و چیـزی در حدود 
70، 80 نـوع از آن وجـود دارد. هـر کدام از آن ها 
را در صنایـع گوناگـون  هـم کارهـای مختلفـی 
صنایـع  و  پاالیشـگاه ها  مثـل  می دهنـد؛  انجـام 

پتروشـیمی، سیسـتم های تصفیـه آب و پسـاب 
و... همان طـور  اتمـی  انـرژی  صنعتـی، سـازمان 
داشـتم،  اشـاره  آن  بـه  مثال هایـم  در  کـه 
بخشـی از کاربردهـای زئولیـت در بخـش دولتی 
اسـت و پیـدا کـردن راهـی کـه بتـوان نهادهـا و 
دسـتگاه های دولتـی را قانـع کـرد کـه محصـول 
اسـت.  سـخت  بسـیار  کننـد،  تهیـه  را  داخلـی 
بخـش  در  هـم  زئولیـت  کاربردهـای  از  بخشـی 
شـوینده ها و پـودر رختشـویی و صابـون اسـت 
ترجیـح  آن هـا  تولیدکننـده  کارخانه هـای  کـه 
می دهنـد زئولیـت مـورد نیـاز خـود را از چیـن 
وارد کننـد. حتـی مـا طرحـی پژوهشـی بـا اداره 
هـم  تاییـد  کـه  داریـم  اسـتان  فاضـالب  و  آب 
شـده اسـت و قـرار بـود در تصفیه خانه هـا از آن 
اسـتفاده شـود، ولـی می گوینـد کمبـود اعتبـار 
داریـم و نمی تواننـد در ایـن زمینـه کمکی کنند. 
مـا یک تـن کـود کامپوزیتـی زئولیتـی داریم که 
روی دسـتمان مانـده و هنـوز برایـش مشـتری 
از  را  محصـول  ایـن  آن وقـت  و  نکرده ایـم  پیـدا 
چیـن و ترکیـه وارد می کننـد. بـه همیـن علـت 
اسـت کـه کارهایمـان هنوز در سـطح پژوهشـی 
مانـده و نمی توانیـم دسـت به تولیـد بزنیم، چون 
بـا وجود این کـه بازار بـه این محصـوالت احتیاج 
دارد، مشـتری از مـا خریـد نمی کند. مـا هم فقط 
کارهـای کوچـک پژوهشـی انجـام می دهیـم و از 
ایـن طریـق مبالـغ اندکـی را به دسـت می آوریم.
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�شـرکتهایدیگـرینیـزدرکشـوربـه
بدانـم میخواهـم میپردازنـد؟ کار ایـن
رقیـبداخلـیهـمداریـدکـهموفـقبه

فـروشمحصولـششـدهباشـد؟
پرداخته ایـم  سـنتزی  زئولیـت  تولیـد  بـه  مـا 
شـرکت  دو  یکـی،  تنهـا  کشـور  در  می دانـم  و 
هسـتند کـه در این زمینـه کار می کننـد، ولی به 
علـت واردات هیچ کـدام بـه آن صـورت درآمـدی 
افـرادی  کـه  اسـت  ایـن  هـم  علتـش  ندارنـد. 
بـه  ایـن سیسـتم وجـود دارنـد کـه واردات  در 
نفعشـان اسـت و در مسـیر تولیدکننـده داخلـی 

می کننـد.  سـنگ اندازی 
بـا کیفیـتمحصـولشـمادرمقایسـه �
محصوالتوارداتیدرچهسـطحیاسـت؟

آنالیـز  دسـتگاه های  تمـام  بـا  مـا  کار  کیفیـت 
بایـد  انبـوه  تولیـد  بـرای  ولـی  تاییـد می شـود؛ 
دسـتگاه های پیشـرفته بخریـم که با این شـرایط 

بـازار کار خطرناکـی اسـت.
تاسـیس بـه اقـدام اینکـه از پیـش �
شـرکتکنیـد،درچـهزمینـهایفعالیـت

یـد؟ د میکر
مـن دکتـرای شـیمی معدنـی دارم و اسـتاد تمام 

دانشـگاه تبریز هسـتم.
تاسـیس بـه تصمیـم کـه چطـورشـد �

گرفتیـد؟ دانشبنیـان شـرکت
ایـده ایـن کار از آن جـا در ذهنم شـکل گرفت 
کـه می دیدم اکثـر دانشـجویان ارشـد و دکترا 
می ماننـد.  بیـکار  تحصیلشـان  اتمـام  از  بعـد 
از  نفـر  بـا همـکاری دو  ایـن شـرکت را هـم 
مـن  کـردم.  تاسـیس  دکترایـم  دانشـجویان 
از نظـر مالـی مشـکلی نـدارم، چـون حقـوق 
بیـکاری  ایـن  امـا  می گیـرم،  علمـی  هیئـت 
دانشـجویان تحصیلکـرده دغدغـه ام بـود. مـاه 
قبـل یـک دکترا را فـارغ کردم و آخر شـهریور 
هـم یکـی دیگـر از دانشـجویانم دفـاع می کند. 
همیـن االن هـم حقوقی را کـه از هیئت علمی 
می گیـرم، خـرج شـرکت می کنـم کـه کارش 
نخوابـد. هدفـم کارآفرینـی بـرای ایـن جوانان 

و  می دهیـم  کرایـه  و  بیمـه  فعـال  امـا  بـود، 
امیدواریـم کار شـرکت راه بیفتـد.

میتوانـد چیـزی چـه میکنیـد فکـر �
بهشـماکمـککنـدکـهکارشـرکتتانرا

توسـعهدهیـدوواردبـازارشـوید؟
توقعمـان ایـن اسـت کـه دسـتمان را بگیرنـد 
صنعتـی  شـهرک  مثـال  کننـد.  کمکمـان  و 
بـه مـا گفتـه اسـت کـه زمیـن می دهـد و مـا 
بایـد طـی یـک سـال اقسـاط آن را پرداخـت 
کنیـم، امـا وقتـی مشـتری نداریـم و بـه تبـع 
آن درآمـدی هـم بـه دسـت نمی آوریـم، چطور 
اقسـاط را بپردازیـم؟ بهره وام ها زیاد و شـرایط 
وام  می ترسـیم  اسـت.  دشـوار  دریافتشـان 
بگیریـم و دسـتگاه بخریـم و باز هم مشـتری ها 
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، سـرمایه گذاری کننـد و خودشـان هـم 
را  شـرکت  کار  می توانیـم  شـوند،  مشـتریمان 
پیـش ببریـم و ایـن به نفـع هر دو طرف اسـت. 
فعـال یکـی از همـکاران مـا کـه دکتـرا دارد، 
می خواهـد غرفه ای در نمایشـگاه مشـهد بگیرد 
محصـوالت  از  نمایشـگاهی  اسـت  قـرار  کـه 
دانش بنیـان باشـد. امیدواریـم بـا تبلیغاتـی که 
آن جـا داریـم، بتوانیـم مشـتری و سـرمایه گذار 

جـذب کنیـم و مشـکالتمان حـل شـود.
چیـزی کـه مـا تولیـد می کنیـم، کاربردهـای 
فراوانـی دارد و از زئولیـت در کاتالیسـت های 
صنایـع نفـت و پتروشـیمی اسـتفاده می شـود. 
منظـورم از بیـان ایـن مطلـب ایـن اسـت کـه 
کار مـا حـوزه وسـیعی را در بر می گیـرد و توان 
انجـام آن را هـم داریـم. مـن ناراحت می شـوم 
وقتـی می بینـم جوانـان مـا درس های مشـکل 
را می خواننـد و در نهایـت بیـکار می ماننـد. به 
انـدازه تـوان خـودم هم قـدم برداشـته ام و اگر 
بـازار بـرای محصولمان مهیـا باشـد، می توانیم 
پیشـرفت های خوبـی داشـته باشـیم. ایـن بـا 

کمک مسـئولین شـدنی اسـت
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توجه صرف به نشریات علمی که در دانشگاه های 
برای  می تواند  هم  می شوند،  منتشر  پایتخت 
در  جفاست  هم  و  باشد  گمراه کننده  مخاطبان 
مانند  که  کشور  استان های  و  شهرها  سایر  حق 
به  دست  آن ها  از  بهتر  گاه  و  پایتخت نشین ها 
این  در  این رو  از  می زنند.  مختلف  فعالیت های 
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 »گنج نامه«. 
و  آموزشی  علمی،  رویکرد  با  که  مجله  این 
همت  حاصل  به تمامی  می شود،  منتشر  خبری 
سردبیری  از  است؛  دانشگاه  این  دانشجویان 
گنج نامه  در  ویراستاری.  و  صفحه آرایی  تا  گرفته 
با  که  هستیم  همدانی  دانشجویان  تالش  شاهد 
را  خواندنی  نشریه ای  دانشجویی،  اندک  امکانات 
تدارک می بینند که خواندنش می تواند برای سایر 
باشد.  جذاب  و  مفید  آن ها  هم رشته  دانشجویان 
این مجله گاه نامه است و تا به حال سه شماره از 
آن منتشر شده است که آخرین شماره آن به بهار 

سال 96 برمی گردد. 
در آخرین شماره از نشریه گنج نامه که مختصر و 
مفید است و ۲4 صفحه دارد، مطالب مختلفی را 
پژوهش  از:  عبارتند  آن ها  عناوین  که  می خوانیم 
برای صفر کیلومترها، آشنایی با مرکز کارآزمایی 
بالینی )IRCT(، پژوهش به منزله کاالیی لوکس، 
مورد  در  آن چه  اخالق،  آیینه  در  خوداستنادی 
یک  و  صفر  مخدرهای  بدانیم،  باید  کنگره ها 

سلول های  با  پیری  درمان   ،)digital drugs(
آزمایشگاهی،  علوم  رشته  معرفی  بنیادی، 
سراسر  داروسازی  دانشجویان  سمینار  بیستمین 
کشور IPSS20، دقایقی با دکتر فرشاد رستم پور 

)پژوهشگر نمونه(.
همان طور که اشاره شد، تمام کارهای این نشریه 
از ابتدا تا انتها بر عهده دانشجویان است. سردبیر 
وظیفه  است،  اردستانی  اکبری  نسا  نشریه  این 
ویراستاری را شکوفه نوریان بر عهده دارد و هیئت 
الهه  فراهانی،  زهرا  را  گنج نامه  نشریه  تحریریه 
آذین  فدایی،  فاطمه  مهری،  نگار  بهار،  ابراهیمی 
کمیل سرمدی،  ذاکری،  کاظمی، حسین غالمی 
می دهند.  تشکیل  ساعدپناه  میالد  و  افشار  مریم 
گرجی  آرمان  نیز  را  مجله  این  گرفیکی  کارهای 

انجام می دهد

ن  وهش دانشجو�ی ش هل مرکز �پ  حمب
ن

معر�

شیک مهدان ن ه علوم �پ
گ

دانشا

گنج نامه
 ماجده مقدم 
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مه یه به مثنوی ولد�ن
گ

ر دیگران �ب نا قیق در احوال و آ�ش
ت

ره � در�ب

گوش هر کس چنین سخن نشنید
 علی اصغر بشیری 
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تحقیق و پژوهش در علوم انسانی بدون تحقیق در 
تا حدودی  برجسته،  آثار شخصیت های  و  احوال 
علوم  اصلی  موضوع  چراکه  می کند؛  جلوه  ناقص 
از رشته های  انسان است. بسیاری  انسانی، همان 
علوم انسانی در ایران و جهان، بخش مهمی را به 
شناخت شخصیت های مختلف اختصاص داده اند. 
رشته ها و موضوعاتی همچون: تاریخ، علم رجال، 
تاریخ ادبیات، بیوگرافی، اتوبیوگرافی، تذکره نویسی 
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 
درباره  که  آثاری  است.  داشته  رواج  اسالم)ص( 
و  سیره  می شده،  نوشته  پیامبر  رفتار  و  زندگی 
آثاری که درباره جنگ های ایشان نوشته می شده، 
مغازی نام داشته است. همین عالقه به نوشتن 
از همان  نیز  فارسی  ادب  زیست نامه دیگران در 
زندگی  درباره  که  آثاری  است.  بوده  شایع  ابتدا 
نامیده  تذکره  معموال  می شده،  نوشته  شاعران 
می شده است و کتاب هایی چون تذکره الشعرا از 
دولتشاه سمرقندی و تذکره لباب االباب از محمد 
از  بسیاری  برخوردارند.  ویژه ای  از شهرت  عوفی 
مثال  به عنوان  که  بوده  عارفان  حال  شرح  آثار، 
نفحات االنس  و  نیشابوری  عطار  از  تذکره االولیا 
از عبدالرحمان جامی را می توان نام برد. اهمیت 
این بیوگرافی ها یا دیگرزیست نامه نویسی ها در این 
زندگی شخصیت های  از وجوه  بسیاری  است که 
برجسته را نشان می دهد. مسائلی که در تبیین آثار 
این افراد بسیار کاراتر خواهد بود و می تواند مسائل 
تاریخی مهمی را نیز بیان کند.  برخی از آثاری 
که در زمینه زندگی دیگران نوشته شده است، به 
شعر بوده اند؛ یعنی زندگی شاعر یا عارفی برجسته 
را در قالب شعر سروده و عرضه کرده اند. ازجمله این 
آثار، منظومه ولدنامه از سلطان ولد )متولد 6۲3 و 
ـ.ق( است. موالنا جالل الدین رومی،  متوفی 7۲3 ه
در زمان زندگی خود به واسطه آثارش و مقامات 
عرفانی و علمی اش در بین مردم از شهرت بسیاری 
برخوردار بود. پس از مرگ او بسیاری از افراد به 
نوشتن زندگی و مقامات او پرداختند. کتاب هایی 

این  از  سپهساالر  رساله  و  مناقب العارفین  مانند 
نمونه هاست که به نثر نوشته شده است. از آن جایی 
به  او  از  که سلطان ولد پسر بزرگ تر موالنا پس 
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 هم روزگاران 
و آیندگان خود به یادگار بگذارد. منظومه ولدنامه 
استاد همایی تصحیح و چاپ کرده اند. موالنا،  را 
پسر بزرگش را به یاد پدرش، سلطان ولد نام نهاد. 
سلطان ولد پسر نیز، در همه جا زمانی که می خواهد 
از خودش یاد کند، خود را با نام ولد یاد می کند. 
موالنا دو پسر دیگر نیز داشت. مشهور است که پسر 
دومش در توطئه قتل شمس تبریزی دست داشته 
است. این پسر 1۲ سال 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 می کرد. مثنوی ولدنامه 
در حدود هشت هزار بیت است. این اثر مقدمه ای در 
چند صفحه دارد و در آغاز هر بخشی هم عبارات 
و پاراگراف هایی را به نثر نوشته است. به گوشه ای 
از اطالعاتی که از این مثنوی درباره زندگی مولوی 

می توان به دست آورد، اشاره می شود. 
1. دلیلی که موالنا مثنوی را نوشت: سلطان ولد 
می گوید که موالنا به این دلیل مثنوی را نوشت که 
شرح کرامات خود و اطرافیانش را بازگوید: »استادم 
و شیخم، سطان العلماء و العارفین موالنا جالل الحّق 
و الدین محمد بن الحسین بلخی، قدسنا اهلل بسره 
العزیز در مثنوی خود قصه های اولیای گذشته را 
ذکر کرده است و کرامات و مقامات ایشان را بیان 
فرموده، غرضش از قصه های ایشان، اظهار کرامت و 
مقامات خود بود و از آن اولیایی که هم دل و همدم 

و هم نشین او بودند...«
۲. دلیل حسادت یاران موالنا به شمس: سلطان 
ولد می گوید زمانی که شمس با موالنا دیدار کرد و 
موالنا از او استقبال ویژه ای کرد، اطرافیان و مریدان 
موالنا حسادت ورزیدند و به این امر اعتراض کردند. 
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دلیل اعتراض آن ها هم این بود که همه آنان، خود 
را از شمس باالتر می دیدند و می گفتند چرا موالنا از 

آنان روی گردانده است: 
در شناعت درآمدند همه 

آن مریدان بی خبر 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

آن چه ما دیده ایم کم کس دید 
گوش هر کس چنین سخن نشنید ...

آنان شمس را به بی اصل ونسبی متهم کردند: 
نی ورا اصل و نی نسب پیداست 
می ندانیم هم که او ز کجاست...

به همین دلیل آنان نقشه می کشند که شمس را از 
سر راه بردارند: 

جمله گشته به خون او تشنه 
ساخته بهر کشتنش دشنه 
گاه گاهیش چون بدیدندی 
تیغ بر روی او کشیدندی 

فحش ها پیش و پس بگفتندی 
همه شب از غمش نخفتندی 

3. سلطان ولد خود نیز شیفته شمس بوده است: 
شمس  پی  در  را  ولد  سلطان  موالنا،  که  زمانی 
می فرستد تا او را به قونیه برگرداند، سلطان ولد 
بیان می کند 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 
4. عاشق 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 نمی گوید، بلکه می گوید که او ناپدید شد و 

موالنا نیز پس از آن بی قرار شد: 
ناگهان گم شد از میان همه 

تا رهد از دل اندهان همه 
یک دو روز او چو گشت ناپیدا 

کرد افغان ز درد موالنا...
شیخ گشت از فراق او مجنون 
بی سروپا ز عشق او چو ذالنون 
شیخ مفتی ز عشق عاشق شد 

گشت خّمار اگرچه زاهد بد
نی ز خمری که او بود ز انگور
جان نوری نخورد جز می  نور

4. رفتن 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 آن چه 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: 
چون  که از بلخیان بهاءولد 

گشت دل خسته آن شه سرمد 
ناگهش از خدا رسید خطاب 

که  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 
بلخ به  از  زمانی هم که پدر موالنا و خانواده اش، 
حجاز مهاجرت می کند، عذاب الهی، یعنی حمله 

مغول نازل می شود. 
۵. درخواست جانشین برای موالنا پس از مرگش: 
زمانی که موالنا درگذشت، حسام الدین 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 می رسد، بنشین 
که چو تو نیست، عارف و ره بین 

گفت: نی، والدم، یقین زنده است 
مرده جسمش بود که چون ژنده است 

روح او در جوار حق باقی است 
...از می  وصل خود حقش ساقی است



93 سرآمد/ شماره سی ونهم/ شهریور نودوشش

شــمس الدین محمــد تبریــزی در »مقــاالت«، 
ــهروردی را  ــهاب الدین س ــتن ش ــرای کش ماج
این گونــه روایــت می کنــد: شــهاب ســهروردی 
ــول و  ــد، ســخت مقب ــول« می گوین ــه »مقت ک
عزیــز بــود پیــش ســلطان حلــب، حســد 
ــه  ــک نام ــالن مل ــش ف ــد: »پی ــد، گفتن کردن
ــم.« ــق نهی ــا در منجنی ــاق، ت ــه اتف ــس ب  بنوی

ــت،  ــرو گرف ــتار ف ــد، دس ــه بخوان ــون نام چ
ــد:  ــیمان ش ــال پش ــد. در ح ــرکش ببریدن س
بــر وی ظاهــر شــد مکــر دشــمنان. او را خــود 
ــان  ــدی. فرمودش ــر« گفتن ــک ظاه ــب »مل لق
تــا چــو ســگ، خــون او را بلیســیدند. دو و ســه 

ــد.« از ایشــان بکشــت کــه »شــما انگیختی
ــیخ  ــهید«، »ش ــیخ ش ــول«، »ش ــیخ مقت »ش
بــا  کــه  اســت  مــردی  القــاب  اشــراق« 
و  باســتان  یونــان  فلســفه  از  بهره گیــری 

ــق آن  ــن و تلفی ــران که ــت ای ــای حکم احی
تدویــن  بــه  اســالمی  دســت  بــا عرفــان 
ــام فلســفه اشــراق زد و  حکمــت نوینــی بــه ن
ــردی  ــد. م ــم فلســفه افکن ــو در عال طرحــی ن
ــر  ــام عالم گی ــه ن ــان ب ــهرورد زنج ــار س از دی
ــهروردی،  ــای س ــح یحی ــهاب الدین ابوالفت ش
مــردی کــه در رســاله الطیــر کــه اصــل آن از 
ابن سیناســت و ســهروردی ترجمــه ای جدیــد 
ــدگان  ــه پرن ــاب ب ــت، خط ــده اس از آن آفری
بــال  اگــر  »حتــی  می گویــد:  )ســالکان( 
ــه زمیــن فــرو خزیــد.«  نداریــد کــه بپریــد، ب
را  اولیـــه اش  تحصیــالت  شــهاب الدین   
در مراغــه در مـــحضر اســتادی بــه نــام 
ــه انجــام رســاند. جیلــی  مجدالدیــن جیلــی ب
بــا یــک واســطه شــاگرد امــام محمــد غزالــی 
ــان و  ــا کالم و عرف ــب او ب ــن ترتی ــود و بدی ب
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ــنا  ــی آش ــیوه غزال ــه ش ــد آن ب ــفه و نق فلس
شــد. در مراغــه بــا امــام فخــر رازی مصاحبــت 
بــا هــم در کالس  و دوســـتی داشـــت و 
ــر  ــام فخ ــد. ام ــدا می کردن ــور پی ــی حض جیل
ــه  ــککین ازجمل ــام المش ــه ام ــب ب رازی ملق
ــود  ــی ب ــع االطراف ــمندان جام ــن دانش آخری
کــه در قــرن ششــم ظهــور کــرد . نقــل 
اســت کــه از شــهاب الدین ســوال کردنــد 
فخرالدیــن رازی را چگونــه یافتــی؟ گفــت: 
ــن  ــت.« و از فخرالدی ــرده نیس ــش فس »ذهن
ســهروردی  شــهاب الدین  کــه  پرســیدند 
»ذهنــش  گفــت:  دیــدی؟  چگونــه  را 
 مشــتعل اســت از زیادتــی ذکا و هــوش.« 
گفته انــد پــس از مــرگ ســهروردی نســخه ای 
از کتــاب تلویحــات وی را بــه امــام فخــر رازی 
ــده  ــر دی ــید و ب ــاب را بوس ــد. او آن  کت دادن
نهــاد و بــه یــاد یــار و هــم درس قدیمــی  خــود 

اشــک حســرت  فــرو ریخــت.
ــا افــکار بایزیــد  ــود کــه ب  در همــان مراغــه ب
بســطامی  و حــالج و ابوالحســن خرقانــی، 
وارثــان معنــوی حکمــت خســروانی، آشــنایی 
ــر  ــرای کســب مراتــب عالی ت یافــت. ســپس ب
معرفــت و فلســفه، از مراغــه بــه اصفهــان رفت 
و آن جــا نــزد  منطق دانــی بــه نــام ظهیرالدیــن 
ــازم  ــپس ع ــت. س ــذ پرداخ ــه تلم ــی ب فارس
ســیر و ســلوکی در آفــاق و انفــس شــد. 
شــمس الدین شــهرزوری، شــاگرد ســهروردی، 
هدایــت  جســت وجوی  دوره  را  دوره  ایــن 
معنــوی او می نامــد. او طــی ایــن ســفرها 
ــا فخرالدیــن  ــی رفــت و در آن جــا ب ــه آناتول ب
ماردینــی از بــزرگان صوفیــه مالقــات داشــت. 
این گونــه  او  مــورد  در  فخرالدیـــن  شــیخ 
گفتــه بــود: »چــه تیزهــوش و زبــان آور اســت 
ــد  او   ــه کســی مانن ــن زمان ــوان! در ای ــن ج ای
ــی   ــه  بی باک ــم ک ــا می ترس ــدارم. ام ــراغ ن س
و بی احتیاطــی  فــراوان  و مـــصلحت اندیشی  
شــود .«  هالکتــش   ســـبب ساز  انـــدکش  
ــگام  ــه هن ــود ک ــه کســانی ب ــی ازجمل ماردین

ــت. ــور داش ــب حض ــهروردی در حل ــل س  قت

ســهروردی  شــهرزوری،  گــزارش  بــه   
قـــامتی مـــتوسط و چـــهره ای ســرخ رنگ 
ــود.  ــت ب ــیحاصورت و قلندرصف ــت و مس داش
ریاضت کشــی بــود کــه در طــول هفتــه فقــط 
یــک بــار غــذا می خــورد و بــه امــور دنـــیوی 
ــاک   ــوراک و پوش ــه خ ــت و ب ــوجهی نداش تـ
اهمیــت  نمــی داد . مســافرت های او بــدون 
ــت.  ــام می گرف ــاده انج ــای پی ــا پ ــب و ب مرک
ســماع و موســیقی را دوســت داشــت و در 
ــود.  ــظیر ب ــجاعتش کـم نـ ــده، ش ــان عقی بی
ــه  ــن ب ــبیل تفن ــر س ــهرزوری ب ــه ش ــه گفت ب
ایــن  فارســی و عربــی شــعر می گفــت و 
ــت: ــوب اس ــه او منس ــا ب ــی در تذکره ه  رباع

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 30 ســالگی بــه حلــب رســید. 
ــود  ــردی ب ــا و مج ــرد یکت ــان م او در آن زم
کــه نــه پیــر طریقتــی راهنمــای او بــود و نــه 
آخــر  در  او  هم صحبتــش.  هم نفســی  یــار 
ــاره  ــات« در این ب ــارع و مطارح ــاب »مش کت
ــرم  ــال عم ــه س ــد : »آن گاه  ک ــن می گوی چنی
بــه  30 بالــغ  شــد، اکثــر ســنوات عمــرم را در 
ــتخبار  ــام اس ــرده و در مق ــر ب ــه س ــفرها ب س
حـــکمت  فــن  در  شــریکی   از  تفحــص  و 
بـــرآمدم. لیکــن هرچــه بیشــتر جســتم، کمتر 
یافتــه و از علــوم شــریفه  در  نــزد کســی، 
ــی  ــز کس ــاوردم، و نی ــت نی ــه دس ــری ب خب
ــردم.«  ــدا نک ــد، پی ــدان باش ــن ب ــه موم  را ک
ســال ورود ســهروردی بــه حلــب همــان 
ــب  ــی ملق ــن ایوب ــه صالح الدی ــود ک ــالی ب س
ــلمانان  ــپاه مس ــده س ــر، فرمان ــک ناص ــه مل ب
ــب  ــهر حل ــوم، ش ــی س ــای صلیب در جنگ ه
را فتــح کــرد و حکومــت آن را بــه دســت 
فرزنــدش ملــک ظاهــر ســپرد. در حلــب 
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ــود کــه ملــک ظاهــر آوازه فیلســوف عــارف  ب
ســهرودی را شــنید و در مجالــس مباحثــه ای 
کــه بــرای علمــا و فقها ترتیــب مــی داد، مرتبه 
بلنــد علمــی  ســهروردی برایــش آشــکار شــد، 
ــی  ــاه تقرب ــزد ش ــیخ در ن ــب ش ــن ترتی و بدی
ــب  ــهاب الدین در حل ــرد. ش ــدا ک ــال پی بی مث
نوشــتن کتــاب »حکمــت اشــراق« را کــه 
 تبیین کننــده فلســفه اوســت، بــه پایــان بــرد. 
و  تـــکریم  را  ســـهروردی  ظاهــر،  ملــک 
احـــترام فــراوان می کــرد و ایــن بزرگداشــت، 
ســـهروردی را مـــحسود فـــقیهان کــرد . آن ها 
بــه  صالح الدیــن نامــه نوشــتند و او را بــه 
کفــر و الحــاد و فســاد در عقیــده متهــم 
ــام  ــان ش ــه در آن زم ــن ک ــد. صالح الدی کردن
را به تـــازگی از تـــصرف صـــلبیان خــارج  کرده  
ــود،  ــار سیاســی خـ ــظ اعتب ــرای حف ــود  و ب ب
بـــه تاییــد فقیهــان نیازمنــد بــود، حکــم قتــل 
ــر را  ــک ظاه ــود مل ــد  خ ــیخ را داد و فرزن ش
ــت  ــق داش ــتی عمی ــهروردی دوس ــا س ــه ب ک
ــزل  از   ــه عـ ــود، ب ــل شــیخ نب ــا قت ــش ب و دل
حـــکومت حـــلب تهدیــد کرد. و بدیــن ترتیب 
شــهابی روشــنی بخش بــه خاموشــی محکــوم 

شــد.

حکمت ارشاق
فلســفه اشــراق کــه بــر پایه هــای آیــات  قــرآن 
ــت  ــالمی ، حکم ــان اس ــی، عرف ــع روای و مناب
ــذاری  ــان پایه گ ــفه یون ــن و فلس ــران که ایـ
ــان  ــت فلســفه اســالمی  ایرانی ــده، درحقیق ش
اســت و مهم تریــن ویژگــی آن تلفیــق فلســفه 
ــراق،  ــت اش ــراد از حکم ــت. م ــان اس و عرف
حکمــت لدنــی اســت کــه اشــراق  اصــل 
ــت، چراکــه اشــراق همــان  و منشــأ آن اس
ــم حضــوری اســت کــه کاشــف   وجــدان و عل
ــه معنــای  حقایــق اســت. اشـــراق در لغــت ب
روشــنایی و نــور  صبحگاهــان  و نخســتین 
درخشــش ســتاره اســت، و در آســمان جــان  
ــت.  ــت اس ــی معرف ــه تجلّ ــای لحظ ــه معن ب

ــراقیان،  ــکمت اشـ ــه حـ ــراقی ب ــفه اش فلس
یعنــی حکمــت حکیمــان ایــران بـــاستان  
ــبب  ــه  س ــا  ب ــه صرف ــم ن ــازمی گردد، آن ه بـ
می زیســته اند،  زمیــن  مشــرق  در  این کــه 
ــی  ــه معرفتشــان مبتن ــن  جهــت  ک ــه بدی بلک
ــوده اســت. ســهروردی  ــر کشــف و شــهود ب ب
در »حـــکمت اشــراق« صریحــا بــه ایـــن 
مـــطلب اذعــان  می کنــد و می گویــد کــه 
ــور و ظلمــت اســت  ــه ن ــده اشــراق طریق قاع
ــگان ایــران ماننــد زرتشــت  کــه طریقــه فرزان
و کیومــرث و جاماســب و فرشــاد شــیر و 
بزرگمهــر بــوده اســت و از آن بــا نــام حکمــت 
خســروانی یــاد می کند. ســـهروردی حـــکمای 
ــد: »و  ــه می دان ــن آیـ ــداق ای ــارس را مص ف
ممــن خلقنــا امــه یهــدون بالحــق و بــه 
ــه نظــر او »در فــارس مـــردمانی  یعدلــون.« ب
ــر  ــه حــق هدایــت شــده و ب بـــوده اند کـــه ب
آن اســاس دادگـــری مـــی کردند.« هم چنیــن 
می گویــد کــه ایــن حکیمــان از کفــار مجــوس 
و قـــائل  بـــه  نــور  و ظلمــت ظاهــری و خــدای 
خیــر و خــدای شــّر نبوده انــد، بلکــه موّحــد و 
ــن ویژگــی  ــد. مهم تری ــه خــدا بوده ان مومــن ب
فلســفه اشــراق را می تــوان تفســیر معنــوی و 
ــت. ــتان دانس ــران باس ــگ ای ــی از فرهن  عقالن
در مکتــب ســهروردی هم عـــقل  و اســـتدالل 
ویـــژه ای  جایــگاه  اشــراق  و  ذوق  هــم  و 
در  ســهروردی  خــود  چنان چــه  دارنـــد. 
کتابــش بیــان می کنــد کــه کســی کــه 
نباشــد،  مســلط  اســتداللی  علــوم  بــر 
ــد کتــاب حکمــت اشــراق را بفهمــد.  نمی توان
این کــه ارســطو و پیروانــش بــه مّشــائیان 
اســت  جهــت  بدیــن   شــده اند،  مشــهور 
کــه فقــط  بــر بحــث و برهــان علمــی  و 
عـــقلی تکیــه می ورزیدنــد و ایــن فلســفه 
قــرار  اشــراقی   فلســفه  مقابــل  در  مّشــاء 
ــه دارد. ــز تکی ــهود نی ــر ش ــه ب ــرد ک  می گی
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــهروردی در پاس  س
 پرســیدند تــو افضلــی یــا ابوعلــی ســینا 



سرآمد/ شماره سی ونهم/ شهریورنودوشش 96

- رئیــس مشــاییون - پاســخ داد: »در حکمــت 
بحثــی بــا او برابــرم یــا باالتــر و لکــن در 

ــرم.« ــی از او برت ــت ذوق حکم

مکتوبات سهروردی
ــی و فارســی  ــه عرب ــع ب ــر بدی بیــش از  ۵0 اث
ادبــی  لحــاظ  از  کــه   مانــده   باقــی   او  از 
آثــار  نــوع  خــود  هســتند.  در  شــاهکاری 
بــا  فلســفی  آثــار  هســتند:  دســته  دو  او 
اصطالحــات خــاص فلســفی و آثــار داســتانی 
بــا مضامیــن و مفاهیــم فلســفی عرفانــی، 
ــی. ــفی و عرفان ــات فلس ــدون اصطالح ــا ب  ام

از  می تــوان  او  فلســفی  آثــار  ازجملــه 
ــات«،  ــراق«، »مشــارع و مطارح »حکمــت اش
ــرد  ــام ب ــر ســیمرغ« ن ــه« و »صفی ــو نام »پرت
ــر  ــه »آواز پ ــوان ب ــتانی او می ت ــار داس و از آث
ــان« و  ــت صوفی ــا جماع ــل«، »روزی ب جبریی

ــرد.  ــاره ک ــوران« اش ــت م »لغ

سالکان راه شیخ 
شــهرزوری، فیلســوف و مــورخ نــام دار، اولیــن 
ــر حکمــت اشــراق شــرح  کســی اســت کــه ب
ــن  ــار او قطب الدی ــارح آث ــن ش ــت. دومی نوش
ــود  شــیرازی فیلســوف و ریاضــی دان شــهیر ب
ــن طوســی  ــه نصیرالدی ــب خواج ــه در مکت ک
بزرگ تریــن  از  امــا  بــود.  دانش آموختــه 
می تــوان  اشــراق  فلســفه  احیاکننــدگان 
بــه میردامــاد اشــاره کــرد کــه متفکــری 
ــرات  ــه ک ــش ب ــت و در کتاب های ــراقی اس اش
ــتفاده  ــراقی اس ــم اش ــات و مفاهی از اصطالح
ــام دار  ــوف ن ــن فیلس ــه ای ــت. عالق ــرده اس ک
ــه  ــود ک ــه ای ب ــه گون ــراق ب ــفه اش ــه فلس ب
ــوار«  ــارق االن ــام »مش ــه ن ــعری ب ــوان ش دی
ــرده  ــص می ک ــراق« تخل ــعر »اش دارد و در ش
ــه  ــز ک ــاد نی ــاگرد میردام اســت. مالصــدرا ش
مکتــب متعالیــه را در فلســفه پایه گــذاری 
ــون فلســفه اشــراق اســت.  ــرد، بســیار مدی ک
در دوران قاجــار نیــز مال هــادی ســبزواری 

ــود و کســانی چــون  ــب اشــراق ب شــارح مکت
مالعبــداهلل زنــوزی و پســرش مالعلــی زنــوزی 
مهم تریــن  آشــتیانی  مهــدی  میــرزا  و 
 مبلغــان فلســفه اشــراق و صــدرا بودنــد.

ــس از دوران  ــفه پ ــر فالس ــراق ب ــفه اش  فلس
ــد طــی  ــر چن ــود. ه ــذار ب ــز تاثیرگ ــار نی قاج
چهارصــد ســال اخیــر بســیاری از افــکار 
ــج  ــی رای ــفه صدرای ــام فلس ــا ن ــهروردی ب س
ــراقی از  ــفه اش ــال فلس ــت، بااین ح ــده اس ش
تاثیرگذارتریــن نحله هــای فلســفی چنــد قــرن 
اخیــر بــوده، زیــرا فلســفه معاصــر اســالمی  بــر 
ســه ســتون ابن ســینا، ســهروردی و مالصــدرا 
ــن  ــه واســط بی ــه دارد و ســهروردی حلق تکی

ــی اســت. فلســفه مشــاء و فلســفه صدرای

در مرگ شیخ
ــتل  ــه قـ نقــل شــده شــیخ اشــراق  آن گاه  کـ
خــود را رویــاروی می دیــد، بیشــتر بدیــن 
بســتی  ابوالفتــح  از  تضمین  شــده  بیــت 
مترنــم بـــود:  گام هایــم را می بینــم کــه  
خــوار  خونــم،  و  شــتابانند  خونریــزم  بــه  
نـــفس  ای  پــس  مـــی شود،  پایمــال  و 
بــاش. ندامــت  ایــن  مــالزم  و   متوجــه 
شــهرزوری می نویســد: مــردم در قتــل  شــیخ  
ــد. برخــی می گوینــد  ــدی  گوناگــون دارن عقای
او را بــه زنـــدان افـــکنده، آب  و نانــش ندادنــد 
ــه  ــد ک ــده دارن ــی عقی ــان داد و بعض ــا ج ت
ــرد و  ــا م ــید ت ــنگی کش ــود گرس ــیخ  خ ش
عــده ای هــم می گوینــد  او  را  بــه طنــاب 
ــا  ــتن وی ب ــه کش ــی  ب ــد و گروه ــه کردن خف
شمشــیر و جمعــی  بــه  ســـقوط از بـــام قلعــه 
ــس از  ــی  پ ــد. ول ــده دارن ــوزاندنش عقی و س
ــر   ــخصی پیامب ــال، ش ــد بی مث ــل آن موح قت
ــد  ــواب می بین ــه خ ــالم )ص( را ب ــزرگ  اس ب
کــه  اســتخوان هایی را جمــع آوری کــرده و در 
ــوار  می نهــد  و می گویــد : »هــذا  رخنه هــای دی
ــتخوان های  ــن اسـ ــهاب الدین.« ای ــام- ش عظ

شـــهاب الدین اســت
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ب
کتا

صحبــت کــردن و نوشــتن دربــاره چیــزی کــه 
ــر و  ــدارد و تصوی ــخصی ن ــف مش ــچ تعری هی
ــرد،  تصــوری از آن در ذهنمــان شــکل نمی گی
ــم  ــه نگویی ــر ک ــوار اســت اگ کاری بســیار دش
ــچ«  ــدازه »هی ــه ان ــز ب ــن. و هیچ چی غیرممک
غیرقابــل تصویــر نیســت. چطــور می شــود 
ــرای آن  ــرد و ب ــف ک ــتی را تعری ــأ و نیس خ

ماهیــت تعییــن کــرد؟ بــرای همین فیلســوفان 
ــه:  ــد ک ــراف کرده ان ــار اعت ــرون و اعص ــی ق ط
ــوار  ــی دش ــچ خیل ــاره هی ــردن درب ــر ک »فک
اســت.« همــه مــا ســواالت زیــادی داریــم کــه 
ــخ  ــا پاس ــه آن ه ــچ ب ــا هی ــم ب ــط می توانی فق
ــت  ــن دس ــه ای ــا ب ــی از غربی ه ــم. گروه دهی
مــا  داده انــد:  پاســخ  این طــور  پرســش ها 

یه به کتاب »هیچ« ا�ش فرانک لکوز  
گ

نا

افت و خیزی کوآنتومی از دل هیچ 
 مریم گودرزی 
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ــم  ــچ. عال ــم؟ هی ــه بوده ای ــد چ ــش از تول پی
قبــل از خلقــت چــه بــوده اســت؟ هیــچ. خــارج 
از ســیاره مــا و در فضــای الیتناهــی بیــن 
ســیارات چــه چیــزی وجــود دارد؟ هیــچ. بعــد 
ــد؟  ــا می مان ــه ج ــه ب ــم چ ــودی کل عال از ناب
هیــچ. عالــم بعــد از مــرگ مــا چــه موجودیــت 
ــچ.  ــت؟ هی ــد داش ــان خواه ــی برایم و معنای
ایــن پاســخ یــک کلمــه ای کــه در مقابــل 
بزرگ تریــن و ســنگین ترین ســواالت بشــر 
ــد،  ــته می ش ــش گذاش ــخ موجودیت در کل تاری
ــارت  ــا جس ــوز ب ــک کل ــت؟ فران ــا چیس واقع
تمــام دســت روی ایــن موضــوع پیچیــده 
کتــاب  در  و  گذاشــته  توضیــح  غیرقابــل  و 
ــا عنــوان »هیــچ« تــالش  ــی ب کوچــک و جذاب
ــن هیــچ عظیــم صحبــت  ــاره ای ــا درب کــرده ت
کنــد. او در ایــن کتــاب کــه در رده کتاب هــای 
می شــود،  دســته بندی  فیزیــک  فلســفه 
ــچ در  ــای هی ــال ردپ ــه دنب ــم ب ــام عال در تم
جست وجوســت. فرانــک کلــوز فیزیــک دان 
برجســته و اهــل بریتانیاســت کــه در دانشــگاه 
آکســفورد تدریــس می کنــد 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 
کار شــادی  ترجمه هــا 
حامــدی آزاد اســت کــه 
ــرت  از ســوی نشــر بصی
در  و   139۲ ســال  در 
منتشــر  صفحــه   19۲
ــچ« دارای 9  ــد. »هی ش
فصــل اســت کــه ظاهــرا 
ــت،  ــل مجزاس ــر فص ه
ولــی درواقــع فصــول در 
ــوند  ــام نمی ش ــود تم خ
ــچ  ــی هی و هــر فصــل ب
جمع بنــدی مشــخصی 
بعــدی  فصــل  بــه 
می شــود.  گشــوده 

ــده  ــار عقی ــر اظه ــوز  کمت ــول کل ــن فص در ای
ــه ذکــر اندیشــه اندیشــمندان  کــرده و تنهــا ب
و فیزیک دانــان برجســته بســنده کــرده اســت. 
ــال  ــه دنب ــاب ب ــن کت ــه در ای ــوز  صادقان کل
ــن  ــم در ای ــا را ه پاســخ ســواالتش اســت و م

ــت.  ــرده اس ــود ک ــراه خ ــش ژرف هم پژوه

جر و بحث بسیار بر رس هیچ 
چگونگــی  و  هــدف  بــه  فصــل  ایــن 
هم چنیــن  و  کتــاب  ایــن  شــکل گیری 
ــچ  ــاره هی ــر درب ــق و تفک ــینه تحقی ــه پیش ب
اختصــاص داده شــده. در بررســی نظــرات 
ــن نتیجــه  ــه ای ــوز ب فیلســوفان کالســیک کل
می رســد کــه نظــرات بســیار بــا هــم متفــاوت 
ــه  ــت ک ــا داش ــطو ادع ــال »ارس ــتند. مث هس
ــته  ــود داش ــی وج ــای خال ــن نیســت ج ممک
ــد  ــی ش ــه اصل ــل ب ــی تبدی ــن حت ــد. ای باش
کــه طبیعــت از خــأ بیــزار اســت.« ایــن ادعــا 
۲000 ســال 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. 
ــن  ــه ای ــت شــد کــه مســئله ب ــا بعدهــا ثاب ام
ســادگی ها نیســت و خــأ خالــص و خالــی از 
هــر مولکــول و اتمــی وجــود نــدارد. در ادامــه 
ــات  ــه تحقیق ــه ای از تاریخچ ــنده خالص نویس
ــئله  ــه مس ــد و ب ــه می ده ــچ ارائ ــاره هی درب
ــام  ــه ن ــمندی ب ــد. دانش ــر« می رس ــم »ات مه
ــی  ــار معرف ــر« را نخســتین ب امپدولکــس »ات
ــدارد،  ــود ن ــأ وج ــه خ ــرد ک ــا ک ــرد و ادع ک
ــاده ای  ــا م ــوا ب ــی از ه ــر فضــای خال بلکــه ه
ــر انباشــته شــده  ــام ات ــه ن ــوا ب ســبک تر از ه
بعــد  فصل هــای  در  اتــر  مبحــث  اســت. 
ــی در ادامــه ایــن فصــل،  دنبــال می شــود، ول
بخش هــای فرعــی گنجانــده شــده اســت 
ــاره  ــه تفکــرات فیلســوفان مختلــف درب کــه ب
ــن:  ــن عناوی ــا ای ــردازد، ب ــأ می پ ــچ و خ هی
»تولیــد  »هــوا«  بیــزار؟«  چنیــن  »چــرا 

فرانک کلوز 
فیزیک دان برجسته و 
اهل بریتانیاست که 
در دانشگاه آکسفورد 
تدریس می کند و 
کتاب »هیچ« او بعد 
از انتشار به محبوبیت 
و شهرت فراوان 
رسید و در ایران 
با چندین ترجمه 
متفاوت منتشر شد
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ــأ  ــراب« »خ ــکال: آب و ش ــز پاس ــأ« »بل خ
ــه اســت؟« »فشــار هــوا« هــر کــدام از  چگون
ــه های  ــات و اندیش ــه تحقیق ــا ب ــن فصل ه ای
ــأ  ــاره خ ــوف درب ــا فیلس ــمند ی ــک دانش ی
می پــردازد کــه در جریــان تفکــر دربــاره 
هیــچ تاثیرگــذار و سرنوشت ســاز بوده انــد. 

درون اتم چقدر خالی است؟
ــاره ســاختار اتــم  ــا مقدمــه ای درب ایــن فصــل ب
ــای درون  ــده الکترون ه ــرد پیچی ــرح کارک و ش
ــه ایــن ســوال  اتــم شــروع می شــود و ســپس ب
می پــردازد کــه درون اتــم چقــدر خالــی اســت؟ 
در پاســخ بــه ایــن ســوال نویســنده از تاریخچــه 
ــت  ــم صحب ــاره ات ــمندان درب ــفیات دانش کش
می کنــد و این کــه در طــول ســالیان دراز و 
بــا هــزاران آزمایــش دانشــمندان به تدریــج 
ــر  ــه ظاه ــه ب ــم اگرچ ــه درون ات ــد ک دریافتن
ــای  ــر از میدان ه ــع پ ــی درواق ــی اســت، ول خال
الکتریکــی اســت. آن چــه در بخــش بعــدی ایــن 
فصــل می آیــد، شــرح مفصلــی از چیســتی 
میدان هــای گرانشــی اســت و نویســنده تــالش 
می کنــد بــا مثال هایــی از دنیــای فنــاوری 
میــدان گرانشــی درون اتــم را شــرح دهــد، 
ــای  ــد: »میدان ه ــد می کن ــان تاکی ــی در پای ول
ــم  ــک ات ــاد کوچ ــه ابع ــد ب ــم- هرچن درون ات
ــر از آن  ــار قوی ت ــزار ب ــش از ه ــد- بی محدودن
ــاوری  ــم در فن ــا می توانی ــه م ــت ک ــزی اس چی
بــزرگ مقیــاس به آن دســت پیــدا کنیــم.« ولی 
چیــزی کــه مهــم اســت، میــزان قــدرت امــواج 
ــود  ــا وج ــه صرف ــت، بلک ــا نیس ــن میدان ه ای
آن هاســت کــه اهمیــت دارد. نه تنهــا درون اتــم، 
بلکــه آن چنان کــه کلــوز شــرح می دهــد، همــه 
 فضاهــای خالــی جهــان هســتی انباشــته از ایــن

 امواج است. 

فضا
شــروع  نظریه هــای  جذاب تریــن  از  یکــی 
ســپس  و  بنــگ  بینــگ  نظریــه  خلقــت 

ــان  ــه جه ــا این ک ــت. ام ــان اس ــاط جه انبس
ــزرگ شــروع شــده و پــس  ــا یــک انفجــار ب ب
ــاط  ــال انبس ــته در ح ــکل پیوس ــه ش از آن ب
ــه برخــی از  اســت، هرچنــد پاســخی اســت ب
ــودش  ــا خ ــر، ام ــگی بش ــش های همیش پرس
ــده  ــر ش ــیار دیگ ــواالت بس ــاد س ــث ایج باع
ــه  ــه ب ــوه ســواالت ک ــن انب اســت. یکــی از ای
ــن  ــت، ای ــوط اس ــاب مرب ــث کت ــوع بح موض
اســت کــه ایــن انفجــار و پــس از آن انبســاط، 
درون چــه چیزی رخ داده؟ پاســخ دانشــمندان 
ــن  ــدی ای ــوال بع ــان س ــت. و بی گم »فضا«س
اســت کــه فضــا چیســت؟ و آیــا بــدون وجــود 
ــود  ــا وج ــم فض ــاز ه ــری ب ــز دیگ ــچ چی هی
ــالش  ــش ت ــوم کتاب ــل س ــوز در فص دارد؟ کل
ــات  ــه اندیشــه ها و نظری ــا رجــوع ب می کنــد ب
ــتین و  ــل انیش ــمندانی مث ــوفان و دانش فیلس
ــن  ــن ســوال پاســخ دهــد. نیوت ــه ای ــن ب نیوت
نوعــی فضــا و زمــان مطلــق را در نظــر داشــت 
ــی  ــوط نامرئ ــازی از خط ــبکه ای مج ــه ش ک

ســه بعــد آن را تفســیر 
می کنــد. بنابرایــن در 
اندیشــه او موجودیــت 
ــه  ــی ب ــچ ربط ــا هی فض
نــدارد.  مــاده  وجــود 
ایــن کامــال برعکــس 
ارسطوســت.  نظریــه 
بــا  را  فضــا  ارســطو 
اجســامی کــه درون آن 
ــف  ــد، تعری ــود دارن وج
بــا  یعنــی  می کــرد. 
حــذف اجســام فضــا 
هــم از بیــن مــی رود. 
ــل  ــن فص ــنده ای نویس
را اختصــاص داده بــه 
چالــش ایــن دو نظریــه 
و اشــکاالت و تناقضاتــی 
ــاد  ــک ایج ــر ی ــه ه ک

 . می کننــد

یکیازجذابترین
نظریههایشروع

خلقتنظریهبینگ
بنگوسپس

انبساطجهاناست.
امااینکهجهانبا
یکانفجاربزرگ

شروعشدهوپساز
آنبهشکلپیوسته

درحالانبساط
است،هرچند
سوالیاستبه

برخیازپرسشهای
همیشگیبشر،اما
خودشباعثایجاد

سواالتبسیار
دیگرشدهاست.
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اموج درون چه چیز حرکت می کنند؟
ــواج  ــواع ام ــاره ان ــدا درب ــل ابت ــن فص در ای
و  می شــود  صحبــت  الکترومغناطیســی 
ــد،  ــه الکتریســیته ایجــاد می کن ــی ک موج های
ســپس ایــن ســوال اساســی مطــرح می شــود 
کــه چــه مــاده ای موجــی می شــود و بــه 
امــواج درون چــه چیــزی  بهتــر  عبــارت 
ســوال  ایــن  جــواب  می کننــد؟  حرکــت 
تــا مدت هــا »اتــر« بــود. کلــوز می گویــد 
مســئله اتــر شــبیه بــه ماجــرای لبــاس 
ــی  ــچ آزمایش ــه هی ــا این ک ــود و ب ــاه ب پادش
بــرای تاییــدش وجــود نداشــت، ولــی ســالیان 
ــرد آن را رد  ــت نمی ک ــس جرئ ــال هیچ ک س
کنــد و همــه خواســته و ناخواســته تاییــدش 
می کردنــد، تــا این کــه انیشــتین بــا صراحــت 
آن را رد کــرد و گفــت »اتــر« وجــود نــدارد. تا 
پیــش از انیشــتین دانشــمندان زیــادی تــالش 
می کردنــد بــه ســواالتی در زمینــه اتــر پاســخ 
دهنــد. مثــال پرســیده می شــد اگــر زمیــن در 
دل اتــر قــرار گرفتــه، آیــا بــا چرخــش زمیــن 
آن هــم می چرخــد و پاســخ ایــن بــود کــه بلــه 
ــز می چســبد و  ــه همــه چی ــر ب ــل قی ــر مث ات
ــی  ــد، ول ــت می کنن ــر حرک ــواج در دل ات ام
ــازی  ــر را آشکارس ــت درون ات ــوان حرک نمی ت
کــرد، زیــرا ابزارهــای ســنجش بــا هــم دســت 
ــد!  ــان کنن ــا آن را پنه ــد ت ــی می کنن ــه یک ب
ایــن دســت توجیهــات  بــودن  بی اســاس 
ــی  ــد، ول ــی می رس ــن هرکس ــه ذه ــروزه ب ام
ــاور می شــدند.   ــا پیــش از انیشــتین واقعــا ب ت

سفری سوار بر پرتو نور / بهای فضای 
خالی 

ایــن دو فصــل بــه نظریــات و فرضیــات نیوتــن 
و انیشــتین دربــاره نــور اختصــاص داده شــده. 
ــدا  ــت ص ــد اهمی ــا مانن ــور در فض ــت ن اهمی
در هواســت. قوانیــن نســبیت کــه جهــان 
فیزیــک را متحــول کــرد، همــه حــول مســئله 
نــور می چرخــد.  نــور و ســرعت حرکــت 

ــیار  ــا بس ــه آن ه ــت یابی ب ــه دس ــی پروس ول
به شــدت  را  انیشــتین  و  بــوده  پرچالــش 
درگیــر کــرده بــود. او نظریــه نســبیت خاص را 
بــه کمــک آزمایش هــای ذهنــی شــامل تابــش 
ــا  ــاخت. او ب ــور س ــی ن ــس، یعن الکترومغناطی
ایــن فرضیــه بــه ایــن نظریــه رســید کــه هیــچ 
ــا  ــدارد. ام ــق وجــود ن ــی از ســکون مطل حالت
ــه  ــام ب ــه نســبیت ع ــه نظری ــرای رســیدن ب ب
جــای نــور از نیــروی گرانــش اســتفاده کــرد، 
ــی  ــدار مطلق ــچ مق ــه هی ــه ک ــن فرضی ــا ای ب
بــرای نیــرو و شــتاب وجــود نــدارد. انیشــتین 
بــا نظریــه نســبیت عــام نشــان داد که اجســام 
در حــال ســقوط گرانــش ندارنــد و هم چنیــن 
»خطــوط ســقوط آزاد درون میــدان گرانشــی 
ــر ســطح  ــی ب ماننــد خطــوط طــول جغرافیای
باالتــر خمیــده  بعــدی  زمین انــد کــه در 
می شــوند.« همیــن خمیدگــی و انحنــا در 
ــید  ــیارات و خورش ــن س ــی بی ــدان گرانش می
انیشــتین  نظــر  از  می شــود.  دیــده  نیــز 
فضا-زمــان ماننــد صفحــه ای الســتیکی اســت 
ــید  ــن و خورش ــل زمی ــزرگ مث ــام ب و اجس
ایــن خمیدگــی  آن را خمیــده می کننــد. 
ــه در  ــت ک ــت اس ــای تخ ــل فض ــه مقاب نقط
ــند. در  ــم نمی رس ــه ه ــوازی ب ــوط م آن خط
ــان  ــاط جه ــن از انبس ــم هم چنی ــل شش فص
این کــه اجــرام  ســخن گفتــه می شــود و 
فضایــی بــه صــورت پیوســته از یکدیگــر 
دور می شــوند و ایــن نشــان دهنده وجــود 
نیــروی پادگرانشــی یــا انــرژی تاریــک در کل 
فضاســت. کلــوز از همــه این هــا این طــور 
ــر  ــر مت ــه  ه ــه »این ک ــرد ک ــه می گی نتیج
ــک  ــرژی تاری ــته از ان ــا انباش ــب از فض مکع
اســت، معمایــی ژرف دربــاره ماهیــت خــأ یــا 

ــت.« ــی اس ــای خال ــای« فض »به

دریای بیکران
ــای  ــات دنی ــی نظری ــه بررس ــم ب ــل هفت فص
تهی بودگــی  و  خــأ  دربــاره  کوآنتــوم 
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می پــردازد. کلــوز در ایــن فصــل ابتــدا شــرح 
ــه  ــت و چ ــوم چیس ــک کوآنت ــد مکانی می ده
ــن و انیشــتین  ــا اندیشــه های نیوت ارتباطــی ب
ــن اســت  ــن فصــل ای ــا جــان کالم ای دارد. ام
ــدارد و از  ــادی ن ــأ اعتق ــه خ ــوم ب ــه کوآنت ک
ــه  ــرا ب ــوم ظاه ــک کوآنت ــاظ مکانی ــن لح ای
نظــر ارســطو نزدیــک اســت. کوآنتــوم نشــان 
ــرژی  ــی از ان ــی خال ــچ فضای می دهــد کــه هی
نیســت. هــر فضــای تهــی، وقتــی در مقیــاس 
ــت و  ــته از فعالی ــود، انباش ــی ش ــی بررس اتم

ــت.  ــرژی و ذرات اس ان

خأل هیگز
ایــن فصــل بــا موضــوع فازهــا و ســازمان بندی 
اتــم و مولکــول شــروع می شــود. قضیــه 
در  اتم هــا  و  مولکول هــا  کــه  اســت  ایــن 
سازمان بندی شــده  و  بــاال  اجتماعــات 
ویژگی هایــی را نشــان می دهنــد کــه بــه 
ــا  ــد. از آن ج ــا را ندارن ــرادی آن ه ــورت انف ص
کــه خــأ کوآنتومــی انباشــته از ذرات اســت، 
ــاری  ــای دور از انتظ ــت ویژگی ه ــن اس ممک
داشــته باشــد کــه بســتگی بــه ایــن دارد 
ــازمان  ــم س ــار ه ــور کن ــن ذرات چط ــه ای ک
یافته انــد. در ادامــه کلــوز بخــش مفصلــی 
ــط  ــه بی رب ــی آورد ک ــز م ــأ هیگ ــاره خ درب
بــه ایــن مقدمــه مفصــل نیســت. پیتــر هیگــز 
ــه ای  ــک دان مشــهور اســکاتلندی( نظری )فیزی
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 

ــناورند.  ــی ش نامرئ

خأل جدید
ــر  ــا مــروری ب فرانــک کلــوز کتــاب خــود را ب
ــدی  ــک جمع بن ــته و ی ــل گذش ــت فص هش
کلــی بــه پایــان می بــرد. ضمــن این کــه 
زمان هــای  مســئله  بــه  هــم  گریــزی 

زمان هــای  او  نظــر  از  می زنــد.  مــوازی 
ــه  ــه و فرضی ــد نظری ــد در ح ــوازی هرچن م
ــد  ــل نمی توان ــا در عم ــت، ام ــاور اس ــل ب قاب
ــرا زمــان ماهیتــی  واقعیــت داشــته باشــد، زی
تک بعــدی دارد و مثــل فضــا دارای ســه بعــد 
نیســت. او می گویــد مــا فقــط در یــک لحظــه 
ــت،  ــال اس ــه ح ــیم و آن لحظ ــم باش می توانی
هرچنــد ایــن لحظــه حــال جــای چنــد و چون 
ــه  ــن لحظ ــت در همی ــن اس ــال ممک دارد. مث
موجوداتــی در ســیاره ای بســیار دور از مــا در 
ــی  ــند، ول ــا باش ــید م ــای خورش ــال تماش ح
خورشــیدی کــه آن هــا می بیننــد مربــوط بــه 
ــان  ــس زم ــت. پ ــش اس ــال پی ــا س میلیون ه
حــال بــرای مــا و او یکســان نیســت. نویســنده 
ــدی همــه نظــرات  ــا جمع بن ــن فصــل ب در ای
می گویــد  مطرح شــده  صحبت هــای  و 
ــال  ــتان  در 3000 س ــان باس ــوفان یون فیلس
پیــش، خلقــت را ظهــور چیــزی از دل هیــچ 
می دانســتند. در طــول ایــن ســال ها روش 
علمــی، حقایقــی را آشــکار کــرده اســت کــه 
ــد.  ــم بکنن ــرش را ه ــا نمی توانســتند فک آن ه
ــته  ــت ژرف و انباش ــی، بی نهای »خــأ کوآنتوم
شــکل های  می توانــد  و  اســت  ذرات  از 
ــال  ــز احتم ــرد، و نی ــه خــود بگی ــی ب گوناگون
ــارج  ــی، خ ــای کوآنتوم ــت و خیزه ــود اف وج
ــرد.«  ــرار می گی ــا ق ــفه آن ه ــدوده فلس از مح
و درنهایــت این کــه »ممکــن اســت همــه 
ــچ  ــی از دل هی ــزی کوآنتوم ــت و خی ــز اف چی
باشــد.« در پایــان، کتــاب همان گونــه کــه بــا 
انبوهــی از ســواالت فلســفی – فیزیکی شــروع 
ــر  ــواالت دیگ ــی از س ــا انبوه ــود، ب ــده ب ش
ــاب  ــام کت ــن خت ــد و حس ــان می رس ــه پای ب
بخشــی از کتــاب ریگِوداســت کــه بــد نیســت 

ــد: ــم باش ــته ه ــن نوش ــش ای پایان بخ
نیستی نبود؛ هستی نبود

تاریکی را تاریکی پنهان کرده بود
هیــچ  از  لفافــی  در  آمــد،  پدیــد  آن چــه 

بــود شــده  پوشــیده 
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ــمار  ــه ش ــت ب ــه فعالی ــان روز را عرص ــر زم اگ
آوریــم کــه زندگــی شــهروندان معطــوف و 
متوجــه فعالیت هــای آموزشــی و شــغلی باشــد، 
ــتراحت  ــرای اس ــی ب ــوان فرصت ــب را می ت ش
و گــردش در نظــر گرفــت. شــهر در شــب 
متنــوع  رفتارهــای  و  فعالیت هــا  خاســتگاه 

شــهروندان اســت.
ــن  ــازی ای ــه شهرس ــه مقول ــا ب ــی از نقده  یک
ــور  ــاس ن ــر اس ــا ب ــه طراحی ه ــه هم ــت ک اس
خورشــید صــورت گرفتــه کــه تمــام ایــن 
ــش  ــرای آن کوش ــه ب ــا ک ــا و هنره خالقیت ه
ــی رود و  ــن م ــروب خورشــید از بی ــا غ شــده، ب
ــادی  ــردش اقتص ــی و گ ــات، پویای ــکان حی ام
در یک ســوم از اوقــات شــبانه روز را از شــهر 
ســلب می کنــد. از همیــن رو طراحــی فضاهــای 
ــه  ــت ک ــی اس ــی از نکات ــب یک ــهری در ش ش
ــرد. ــه ک ــه آن توج ــت و ب ــر گرف ــد در نظ بای

ــعه  ــد از توس ــالدی بع ــرن 19می ــدود ق از ح
ــک ســازمان یافتگی  ــع و رشــد شــهرها، ی صنای
ــت  ــان کار و فعالی ــا زم ــب ب ــی متناس اجتماع
شــکل گرفــت کــه به تدریــج تمامــی رفتارهــای 
اجتماعــی در شــهر را تحت الشــعاع خــود قــرار 
ــا امــروز در بســیاری از شــهرهای دنیــا  داد و ت
ــن  ــش روش ــا در بخ ــک فعالیت ه ــن تفکی همی
و بخــش تاریــک روز ادامــه پیــدا کــرده اســت. 
روز  روشــن  بخــش  شــهر هایی  چنیــن  در 
مخصــوص کار و تفریــح بــوده و بخــش تاریــک 
ــه  ــر گرفت ــتراحت در نظ ــه اس ــص ب روز مخت

شــده اســت.
ــار در  ــن ب ــاعته اولی ــهرهای ۲4س ــارت ش عب
ــه  ــورک ب ــرای شــهر نیوی ــالدی ب ــه ۲0 می ده
ــی  ــی و تعطیل ــه خاموش ــهری ک ــت؛ ش کار رف
در  همیشــه  و  نــدارد  معنایــی  آن  بــرای 
ــهر  ــت. ش ــوش اس ــت و جنب وج ــال حرک ح
ــناخته  ــدرن ش ــهری م ــوان ش ــورک به عن نیوی
ــای  ــخ گوی نیازه ــه پاس ــهری ک ــود، ش می ش
مــردم از همــه لحــاظ اســت، بــه نحــوی 
را  روز  اوقــات  و  فراغتــی  فعالیت هــای  کــه 

ــرای  ــی ب ــد و تفکیک ــزوج می کن ــب مم ــا ش ب
نمی گیــرد. نظــر  در  انســان  فعالیت هــای 

ــه  ــهرها ب ــژه در کالن ش ــر به وی ــی معاص زندگ
صورتــی در حــال پیشــرفت اســت کــه مخاطــب 
بیــش از گذشــته اوقــات خــود را در شــب 
ســپری می کنــد و بســیاری از فعالیت هــای 
ــح، ارتباطــات و... را  ــر ســفر، تفری شــهری نظی
می دهــد.  انجــام  روز  آخــر  ســاعت های  در 
اختیــار  در  بــا  اســت  معتقــد  کرتیزمــن 
گرفتــن زمــان شــب مــا زمــان بیشــتری 
از زمانــی کــه در  خلــق نمی کنیــم، بلکــه 
ــم و از  ــره می گیری ــر به ــم، موثرت ــار داری اختی

می شــویم. خــارج  زمــان  محدودیت هــای 
ــا رشــد زندگــی مــدرن  از دهــه 60 میــالدی ب
ــت  ــاعات کار و فراغ ــدی س ــع، زمان بن در جوام
ــت بیهــوده  ــر کــرده و زمــان شــب از حال تغیی
ــذران  ــرای گ ــی ب ــه فرصت ــده روز ب و باقی مان
زندگــی و روابــط اجتماعــی تبدیــل شــده 
ــاعت  ــهرها س ــردی ش ــن رویک ــا چنی ــت. ب اس
ــد و همیشــه شــهر  ــی و خاموشــی ندارن تعطیل
ــک  در حــال زندگــی اســت. محــروم کــردن ی
ــه  ــت آن را نصف ــبانه، هوی ــی ش ــهر از زندگ ش
ــاند. ــیب می رس ــه آن آس ــد و ب ــه می کن و نیم
تــداوم زندگــی شــهری در شــب مســتلزم 
تامیــن الزامــات چندبعــدی اســت کــه ضمــن 
ــردی  ــانه و کارک ــای زیباشناس ــرآوردن نیازه ب
ــی  ــای ذهن ــای نیازه ــه ارض ــب، ب ــهر در ش ش
می پــردازد.  شــبانه  فضاهــای  در  کاربــران 
ــهری،  ــای ش ــانه در فض ــردازی زیباشناس نورپ
ایجــاد فضایــی زنــده و پویــا، افزایــش خوانایــی 
ــه  ــه ب ــت ک ــائلی اس ــدی از مس ــت کالب و امنی

ــود. ــوط می ش ــهر مرب ــبانه ش ــت ش مدیری
شــهرهایی کــه دچــار تعطیلــی شــبانه هســتند، 
از  را  شــهر  زنــده  زمــان  یک ســوم  عمــال 
ــه  ــد و ب ــغ می کنن ــهروندان دری ــران و ش کارب
همیــن نســبت کاهــش روابــط اجتماعــی، 
ــا خــود  کاهــش رشــد اقتصــادی را در شــهر ب
ــا چنیــن  بــه همــراه می آورنــد. بــرای مقابلــه ب
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ــه توســعه فضــای شــهری  ــوان ب اتفاقاتــی می ت
ــع متناســب فضاهــای شــبانه در  شــبانه و توزی
ســطح شــهر پرداخــت تــا بســیاری از مــردم بــا 
ــرای  ــی ب ــن فضاهای ــه چنی دسترســی آســان ب
ــا  ــد نیاز ه ــی بتوانن ــن فضاهای ــتفاده از چنی اس
بــرآورده ســازند و  را  و خواســته های خــود 
ــود  ــته های خ ــط و خواس ــی در رواب محدودیت

ــند. ــته باش نداش
یکــی از فوایــدی کــه شــهر های بــدون تعطیلــی 
ــد، رشــد اقتصــادی اســت.   ــه ارمغــان می آورن ب
در چنیــن شــهر هایی تمــام ۲4 ســاعت روز 
ــازه  ــد ب ــت و می توانن ــران اس ــار کارب در اختی
ــد.  ــترش دهن ــود را گس ــادی خ ــی اقتص زمان
شــبانه  فضــای  در  اقتصــادی  رشــد  بــرای 
شــهری، پــل چترتــون راه کار برندســازی را 
ایــن مفهــوم کــه  پیشــنهاد می کنــد. بــه 
فعالیــت شــبانه شــرکت های خدماتــی معــروف 
و بــزرگ می توانــد بــرای کمــک بــه زنــده بودن 
شــهر و رشــد اقتصــادی خــود راه کاری مناســب 
باشــد. ایــن نظریه پــرداز از ایــن راه کار بــه نــام 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــم ی مک دونالدیس
در کالن شــهرهایی ماننــد توکیــو بــا جمعیتــی 
ــژه  ــر وی ــران، تدابی ــر ته ــه براب ــدود س در ح
بــرای جریــان زندگــی شــبانه، عــالوه بــر رفــع 
ــوا و  ــی ه ــک، آلودگ ــون ترافی ــکالتی چ مش
ــه  ــن شــهر را ب ازدحــام جمعیــت توانســته ای
شــهری قابــل زیســت و مناســب بــدل کنــد. 
در انتهــا می تــوان بــه ایــن مهــم اشــاره کــرد 
ــیل  ــه پتانس ــه ب ــا توج ــران ب ــهر ته ــه ش ک
ــن  ــه یکــی از ای ــد ب ــی کــه دارد، می توان باالی
شــهرها بــدل شــود. شــهری کــه فعالیت هــای 
ــدود  ــردم مح ــی م ــط اجتماع ــبانه و رواب ش
ــن  ــه همی ــت و ب ــخصی نیس ــان مش ــه زم ب
ــته  ــه کاس ــای روزان ــل بســیاری از تردد ه دلی
می شــود و درنتیجــه آلودگــی و ترافیــک نیــز 
بــه میــزان قابــل توجهــی کــم خواهــد شــد و 
ــن  ــا چنی ــد ب ــن شــهر تهــران می توان هم چنی
راه کارهایــی زمان هــای تاریــک را از بــزه و 
ناامنــی خالــی کنــد و امنیــت را بــه شــب های 

تهــران هدیــه دهــد
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 آیــا تــا امــروز دربــاره ایــن مســئله 
اقیانوس هــا  کــه  کردیــد  فکــر 
ــره  ــی روزم ــی در زندگ ــه اهمیت چ
کــره  ســطح  دوســوم  دارد؟  مــا 
زمیــن را اقیانوس هــا پوشــانده اند. 
ــی  از  ــده نیم ــا تامین کنن اقیانوس ه
ــرای  ــاز انســان ب ــورد نی اکســیژن م

ــوای  ــل آب وه ــث تعدی ــتند و باع ــس هس تنف
ــرای  ــن ب ــر ای ــالوه ب ــوند. ع ــن می ش ــره زمی ک
ــد. ۲0  ــاد می کنن ــغل ایج ــذا و ش ــا دارو، غ م
درصــد از کل پروتئیــن مصرفــی مــردم دنیــا از 
ــا  ــه خیلی ه ــود. البت ــن می ش ــا تامی اقیانوس ه
ــیع و  ــدر وس ــا آن ق ــد اقیانوس ه ــر می کنن فک
ــانی  ــای انس ــه فعالیت ه ــتند ک ــترده هس گس
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــا را تح ــد آن ه ــال نمی توان اص
دهــد. امــا مــن امــروز می خواهــم دربــاره یــک 
واقعیــت خیلــی جــدی صحبــت کنــم  کــه در 
حــال تغییــر شــرایط اقیانوس هاســت و آن 
ــه  ــت ک ــدن آب اقیانوس هاس ــیدی ش ــم اس ه
ــره  ــوا در ک ــی آب وه ــل دوم دگرگون ــع ق درواق

زمیــن محســوب می شــود.
آیــا می دانســتید کــه ۲۵ درصــد از دی اکســید 
کــه  انســانی  فعالیت هــای  حاصــل  کربــن 
توســط  می شــود،  منتشــر  اتمســفر  در 
اقیانوس هــا جــذب می شــود؟ و ایــن فقــط 
ــه  ــت ک ــی اس ــت بزرگ ــن خدم ــی از چندی یک
زیــرا  می کننــد،  انســان  بــه  اقیانوس هــا 
دی اکســید کربــن یکــی از مهم تریــن گازهــای 
گل خانــه ای اســت کــه نقــش بســیار مهمــی در 
ایجــاد تغییــرات آب وهوایــی دارد. امــا مــا 
انتشــار  کــه  خودمــان  کار  بــه  هم چنــان 
ــه درون  ــن ب ــید کرب ــتر دی اکس ــتر و بیش بیش
ــه  ــم و درنتیج ــه می دهی ــت، ادام ــفر اس اتمس
ــذب  ــتری ج ــن بیش ــید کرب ــر روز دی اکس ه
همــان  ایــن  و  می شــود  اقیانوس هــا  آب 
عاملــی اســت کــه باعــث بــروز تغییــرات 
شــیمیایی در آب اقیانوس هــا شــده اســت. 
حــل  آب  داخــل  در   CO۲ گاز  هنگامی کــه 

فعــل  یک ســری  وارد  می شــود، 
و انفعــاالت شــیمیایی می شــود و 
شماســت  خوش شانســی  از  ایــن 
کــه مــن امــروز آن قــدر وقــت نــدارم 
کــه بخواهــم وارد ایــن جزئیــات 
به طــور  امــا  شــوم.  شــیمیایی 
 CO۲ افزایــش ورود خالصــه، بــا 
ــه داخــل آب اقیانوس هــا، ســطح PH پاییــن  ب
ــش اســیدیته  ــای افزای ــه معن ــن ب ــد و ای می آی
فراینــد  ایــن  کل  و  اقیانوس هاســت  آب 
ــه در  ــام دارد ک ــوس« ن ــدن اقیان ــیدی ش »اس
آب وهوایــی  تغییــرات  یک ســری  آن،  کنــار 
هــم در حــال وقــوع اســت. بیــش از ۲0 ســال 
اســت کــه متخصصــان در حــال بررســی رونــد 
ــن  ــا هســتند. ای ــیدی شــدن آب اقیانوس ه اس
نمــودار کــه در این جــا مشــاهده می کنیــد، 
هاوایــی  در   را  مهــم  زمانــی  بــازه  یــک 
نشــان می دهــد. خــط بــاالی ایــن نمــودار 
ــت CO۲ در  ــدام غلظ ــش م ــان دهنده افزای نش
ــه  ــتقیم ب ــور مس ــه به ط ــت ک ــن اس ــو زمی ج
ــده  ــود آم ــه وج ــانی ب ــای انس ــل فعالیت ه دلی
ــد،  ــن می بینی ــه در پایی ــی ک ــط آب ــت. خ اس
ــد  ــان می ده ــده گاز CO۲ را نش ــت فزاین غلظ
کــه جــذب آب هــای ســطحی اقیانوســی شــده 
اســت و همان طــور کــه می بینیــد، ســرعت 
ــا  ــا تقریب ــل اقیانوس ه ــه داخ ــذب CO۲ ب ج
برابــر بــا ســرعت انتشــار گاز دی اکســید کــردن 
در اتمســفر اســت. خــط ســبزی کــه در پاییــن 
بــروز  نشــان دهنده  نیــز  می شــود  دیــده 
ــا افزایــش  تغییــرات شــیمیایی در آب اســت. ب
 PH ،بــه داخــل آب اقیانوس هــا  CO۲ ورود
ــه  ــت ک ــده اس ــن آم ــه و پایی ــر یافت آب تغیی
آب  شــدن  اســیدی  نشــانه  کلــی  به طــور 

قیانوس هاســت.  ا
 خــط پاییــن )ســبز( تغییــر در خاصیــت 
شــیمیایی را نشــان می دهــد. بــا افزایــش ورود 
دی اکســیدکربن بــه اقیانــوس PH آب دریــا 
ــای  ــه معن ــه اســت، کــه اساســا ب کاهــش یافت
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ــت.  ــوس اس ــیدی اقیان ــت اس ــش خاصی افزای
ــه  ــدی در موسس ــمندان ایرلن ــون دانش هم اکن
ــی  ــال بررس ــوی درح ــو آی گال ــد و ان ی ماری
رونــد اســیدی شــدن اقیانوس هــا هســتند. 
ــال  ــا در ح ــوش م ــل گ ــا بغ ــاق دقیق ــن اتف ای

ــت.  ــوع اس وق
ــه چطــور  ــم ک ــم نشــانتان بده حــاال می خواه
ــه و  ــرای تجزی ــان را ب ــورد نیازت ــای م نمونه ه
تحلیــل داده هــا بــه دســت آوریــد. اول این کــه 
مــا نمونه هــای زیــادی را در میانــه فصــل 
ــه  ــور ک ــم. همان ط ــع آوری کردی ــتان جم زمس
حتمــا خودتــان هــم می توانیــد حــدس بزنیــد، 
مــا در آن زمــان در اقیانــوس آتالنتیــک شــمالی 
بودیــم.  روبــه رو  شــدیدی  توفان هــای  بــا 
بنابرایــن ایــن کار اصــال بــه درد آن دســته 
از آدم هایــی کــه معمــوال دچــار دریازدگــی 
می شــوند، نمی خــورد! ولــی به هرحــال مــا 
ــا ایــن شــرایط کنــار می آمدیــم، چــون  بایــد ب
اطالعــات  یک ســری  جمــع آوری  حــال  در 
بســیار ارزشــمند بودیــم. مــا بــرای جمــع آوری 
ایــن نمونه هــا ابــزار مــورد نظرمــان را از کنــاره 
کشــتی بــه پاییــن می فرســتیم. یک ســری 
سنســور زیــر ایــن دســتگاه نصــب شــده 
اســت کــه می توانــد اطالعــات مختلفــی را 
دربــاره آب هــای اطــراف ازجملــه دمــا و میــزان 
ــل  ــتم منتق ــه سیس ــود در آب و... ب O۲  موج
کنــد. ســپس نمونه هایــی از آب اقیانوس هــا 
در بطری هــای بــزرگ جمــع آوری می شــود. 
مــا بــرای جمــع آوری نمونــه از عمق هــای 
ــر  ــار کیلومت ــدود چه ــق ح ــال عم ــر مث پایین ت
ــت  ــه درس ــی ک ــی جای ــم، یعن ــروع می کنی ش
ــپس در  ــرار دارد و س ــاره ق ــالت ق ــار ف در کن
فاصله هــای مشــخص از ســطح آب، نمونه هــای 

دیگــری برداشــته می شــود. 
ســپس ایــن نمونه هــا بــه عرشــه کشــتی 
منتقــل شــده و مــا می توانیــم آن هــا را بــرای 
بررســی پارامترهــای شــیمیایی مختلــف مورد 
تجزیــه و تحلیــل قــرار دهیــم. امــا چــرا انجــام 

ــم  ــا مه ــرای م ــد ب ــن ح ــا ای ــا ت ــن کاره ای
ــر باشــد این طــوری  ــاید بهت ــت؟ یــا ش اس
ــدن  ــیدی ش ــه اس ــم ک ــرح کن ــوالم را مط س
روی  می توانــد  چطــور  اقیانوس هــا  آب 
خــب،  باشــد؟  موثــر  مــا  همــه  زندگــی 
یک ســری حقایــق بســیار نگران کننــده در 
ــزان  ــه می ــه وجــود دارد. اول این ک ــن زمین ای
اقیانوس هــا طــی ســال های  اســیدیته آب 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــد افزای ــا ۲6 درص ــر ت اخی
ــای  ــتقیم فعالیت ه ــه مس ــن نتیج ــت و ای اس
ــر  ــی شــدن اســت. ب انســانی در دوران صنعت
اگــر  انجام شــده،  پیش بینی هــای  اســاس 
ــرن حاضــر ســرعت  ــان ق ــا پای ــم ت ــا نتوانی م
تولیــد و انتشــار CO۲ را پاییــن بیاوریــم، 
میــزان اســیدیته اقیانوس هــا تــا 170 درصــد 
ــه  ــی هم ــن یعن ــد. و ای ــدا می کن ــش پی افزای
ایــن تغییــرات در دوران زندگــی بچه هــای مــا 
رخ خواهــد داد. امــروز نــرخ افزایــش اســیدیته 
آب اقیانوس هــا، بیشــترین ســرعت را طــی ۵۵ 
میلیــون ســال اخیــر دارد، بنابرایــن حیــات در 
ــن  ــز چنی ــون هرگ ــا تاکن ــا و دریاه اقیانوس ه
ــت و  ــرده اس ــه نک ــریعی را تجرب ــرات س تغیی
درنتیجــه مــا به هیچ وجــه نمی دانیــم کــه 
چطــور بایــد بــا ایــن تغییــرات مقابلــه کنیــم. 
میلیون هــا ســال پیــش رونــد اســیدی شــدن 
رخ  طبیعــی  صــورت  بــه  اقیانوس هــا  آب 
ــر از  ــیار کندت ــد آن بس ــه رون ــت ک داده اس
ــوده اســت کــه در حــال حاضــر  آن چیــزی ب
ــا  ــان ب ــن دوره هم زم ــتیم و ای ــاهدش هس ش
انقــراض نســل بســیاری از موجــودات دریایــی 
ــا ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــا  ــود. آی ب
امــروز به ســرعت بــه ســمت آن حرکــت 
می کنیــم؟ بلــه، ممکــن اســت. مطالعاتــی 
کــه تاکنــون انجــام شــده، نشــان داده اســت 
ــزی در  ــای آب ــی از گونه ه ــی بعض ــه زندگ ک
وضعیــت خوبــی قــرار دارد، امــا از طــرف 
دیگــر بســیاری از آن هــا نســبت بــه وضــع آب 
اقیانوس هــا واکنش هــای منفــی شــدیدی 
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ــد. یکــی از نگرانی هــای بزرگــی  نشــان داده ان
کــه مــا در ایــن زمینــه داریــم، ایــن اســت کــه 
بــا افزایــش رونــد اســیدی شــدن آب، غلظــت 
اقیانوس هــا  آب  در  کربنــات  یون هــای 
ــای  ــا بلوک ه ــن یون ه ــد. ای ــدا کن کاهــش پی
ــدن  ــاخته ش ــرای س ــاز ب ــورد نی ــازنده م س
ــه  ــی ازجمل الک بســیاری از موجــودات دریای
صدف هــا  اقســام  و  انــواع  خرچنگ هــا، 
و... هســتند. یکــی دیگــر از گونه هــای در 
ــا  ــتند. مرجان ه ــا هس ــر مرجان ه ــال خط ح
ــای  ــاختار صخره ه ــد س ــه بتوانن ــرای این ک ب
مرجانــی را بــه وجــود بیاورنــد، بــه یون هــای 
ــا  ــان و ب ــرور زم ــه م ــد. ب ــاز دارن ــات نی کربن
افزایــش اســیدیته آب در اقیانوس هــا، غلظــت 
یــون کربنــات پاییــن می آیــد و درنتیجــه کار 
پوسته شــان  ســاختن  بــرای  را  مرجان هــا 
ــه  ــی ب ــه دریای ــی پروان ــد. نوع ــوار می کن دش
نــام تروپــاد نیز وجــود دارد کــه یکــی از منابع 
ــای  ــیاری از گونه ه ــرای بس ــم ب ــی مه غذای
ــا نهنــگ،  ــه ت ــزی از ماهــی ســالمون گرفت آب
ــی  ــه علم ــک مطالع ــود. در ی ــوب می ش محس
 پوســته صدفــی تروپــا در آبــی کــه اســیدیته 
ــرن  ــا در ق ــه م ــود ک ــداری ب ــابه مق آن مش
ــرار  ــم، ق ــار داری ــوس انتظ ــر از آب اقیان حاض
ــدن  ــا 4۵ روز از مان ــس از تنه ــد و پ داده ش
ایــن پوســته در ایــن PH، پوســته کامــال 
ــیدی  ــد اس ــن فراین ــد. بنابرای ــل ش در آب ح
به طــور  می توانــد  اقیانوس هــا  آب  شــدن 
مســتقیم روی زنجیــره غذایــی موجــودات 
ــی  ــقاب غذای ــک کالم روی بش ــزی و در ی آب
ــرار دارد،  ــا ق ــوی روی م ــام جل ــرای ش ــه ب ک
اثــر بگــذارد. در ایــن جمــع کســی هســت کــه 
صــدف دوســت داشــته باشــد؟ ماهی ســالمون 
ــد  ــا می دانی ــور؟ آی ــر چط ــای دیگ ــا ماهی ه ی
ــما  ــواه ش ــی دلخ ــع غذای ــد مناب ــن رون ــا ای ب

ــد؟  ــد ش ــر خواهن ــتخوش تغیی دس
ایرلنــد  آیــا می دانســتید کــه در آب هــای 
ــای  ــان آب ه ــام مرج ــه ن ــم ب ــه مه ــک گون ی

فقــط  کــه  جایــی  در  دارد؟  وجــود  ســرد 
کمــی  از ســواحل فــالت قــاره دور اســت؟ 
ــوع زیســتی بســیار  ــک تن ــا از ی ــن مرجان ه ای
ــان  ــیعی از آبزی ــروه وس ــامل گ ــه ش ــی ک غن
اســاس  بــر  و  می کنــد  پشــتیبانی  اســت، 
از  درصــد   70 انجام شــده  پیش بینی هــای 
مرجان هــای شناسایی شــده در محاصــره آب 
ــی  ــاختار مرجان ــه س ــت ک ــد گرف ــرار خواه ق
آن هــا را در خــود حــل می کنــد. آخریــن 
ــم،  ــه بزن ــن زمین ــم در ای ــه می خواه ــی ک مثال
ــی  ــه در آب ــای گرمســیری هســتند ک مرجان ه
ــا PH مــورد انتظــار بــرای ســال ۲100 قــرار  ب
ــدت  ــه طــی م ــد ک ــدند و مشــاهده ش داده ش
ــی  ــاختار مرجان ــاه، س ــش م ــدود ش ــی ح زمان
آن هــا به طــور کامــل در آن آب حــل شــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه صخره هــای مرجانــی 
ــی  ــات دریای ــد حی ــش از ۲۵ درص ــی  بی حام
ــدن  ــیدی ش ــه اس ــد ک ــس می بینی ــتند. پ هس

ــت.  ــی اس ــد جهان ــک تهدی ــا ی اقیانوس ه
مــن یــک پســر هشــت ماهــه دارم و اگــر مــا از 
امــروز ســرعت اســیدی شــدن آب اقیانوس هــا 
را کاهــش ندهیــم، تصــور وضعیــت اقیانوس هــا 
ــالی  ــن بزرگ س ــه س ــرم ب ــه پس ــی ک در زمان
مــا در  اســت.  برایــم وحشــتناک  رســیده، 
حــال حاضــر بســیار بیشــتر از آن چــه بایــد گاز 
CO۲ تولیــد می کنیــم و می توانیــم تولیــد 
ــوع  ــم از وق ــا می توانی ــم. م ــش دهی آن را کاه
ــن ســناریوی ممکــن پیش گیــری کنیــم  بدتری
ــه  ــار گاز CO۲ ب ــش انتش ــش کاه ــا راه و تنه
ــرای مــن  داخــل اتمســفر اســت. و ایــن هــم ب
ــه  ــف و هم ــع مختل ــرای صنای ــم ب و شــما و ه
دولت هــا اهمیــت دارد. همــه مــا بایــد بــا 
همدیگــر همــکاری کنیــم تــا بتوانیــم ســرعت 
گــرم شــدن کــره زمیــن و اســیدی شــدن 
اقیانوس هــا را کاهــش دهیــم و بــه حفــظ 
تــا  اقیانوس هــا کمــک کنیــم  نگــه داری  و 
ــان و  ــرای خودم ــالم ب ــک ســیاره س ــم ی بتوانی

ــیم ــته باش ــدی داش ــل های بع نس
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هیوالهــای خیالــی دشــمن انســان ها کــه 
ــوع  ــوال از ن ــد، معم ــا دارن ــای غول آس اندازه ه
ــرس  ــل ت ــه دلی ــاید ب ــتند؛ ش ــا هس خزنده ه
ــک دار،   ــودات پول ــن موج ــا از ای ــی آدم ه ذات
ــاره  ــه درب ــانه هایی ک ــل افس ــه دلی ــاید ب ش
ــود دارد  ــون وج ــای گوناگ ــا در فرهنگ ه اژده
ــد در  ــوال بای ــه هی ــل ک ــن دلی ــه ای ــاید ب و ش
ــردن  ــن ب ــود و از بی ــتان کشــته ش ــر داس آخ
انســان ها  خــود  گونــه  از  کــه  موجــودی 
ــری  ــم دردی کمت ــت و ه ــاده تر اس ــد، س نباش
را تحریــک می کنــد. بــرای همیــن هــم فیلــم  
»کینــگ کونــگ« بــه جــز جنبــه هیجان انگیــز 
ــی  ــد احساس ــک بع ــود،  دارای ی ــی خ و تخیل
هــم هســت کــه نشــانه دلســوزی تماشــاگران 

ــت. ــم اس ــول درون فیل ــرای غ ب
و  نویســنده  را  کونــگ  کینــگ  شــخصیت 
فیلم ســاز آمریکایــی، مریــان ســی کوپــر، 
ــی  ــت ب ــراه ارنس ــه هم ــاخت و در 1933 ب س
اســچودزاک فیلــم ســینمایی آن را تولیــد 
ــت و  ــگ اس ــوال کون ــام هی ــم ن ــرد. در فیل ک
در جزیــره اســکلت در اقیانــوس هنــد ســاکن 
ــه  ــاه را ب ــب پادش ــره لق ــان جزی ــت. بومی اس
ــا  ــراه ب ــره هم ــگ در آن جزی ــد. کون او داده ان
و  پرنــده  پتروســور  ماننــد  دایناســور هایی 
پلسیوســور کــه ســاکن دریا ســت، زندگــی 
انســان های  از  گــروه  یــک  امــا  می کنــد. 
متمــدن او را بــه نیویــورک می آورنــد تــا 
عجایــب  از  نمونــه  هشــتمین  به عنــوان 
ــن  ــد و از ای ــردم نشــان دهن ــه م ــه ب هفت  گان

ــد.  ــب بزنن ــه جی ــی ب راه پول
وقتــی کوپــر شــش ســاله بــود، کتابــی از 
ــاف  ــام »اکتش ــه ن ــت ب ــه گرف ــش هدی عموی
ــن  ــتوایی«. ای ــای اس ــی در آفریق و ماجراجوی
کتــاب کــه بیــش از 30 ســال پیــش از آن و در 
نیمــه قــرن 19 نوشــته شــده بــود، ماجرا هــای 
پل دوچایلــو و برخورد هــای او بــا بومیــان و 
ــی داد. در  ــان م ــا را نش ــش آفریق ــات وح حی
ــی  ــی بزرگ ــل خیل ــاره گوری ــاب درب ــن کت ای

ــاره او  ــان درب ــه بومی ــود ک ــده ب ــت ش صحب
ــان و  ــی انس ــد »نیم ــه بودن ــو گفت ــه چایل ب
نیمــی جانــور« اســت. ایــن داســتان  ها اولیــن 
ــر  ــن کوپ ــردازی را در ذه ــای خیال پ جرقه ه

ــرد. روشــن ک
ســینمای  صنعــت  وارد  بزرگ ســالی  در  او 
آمریــکا شــد و زمانــی کــه بــرای ســاخت 
ــی  ــان اروپای ــاره نظامی ــر« درب ــج پ ــم »پن فیل
ــود،  ــرده ب ــفر ک ــاره س ــن ق ــه ای ــا ب در آفریق
ــد.  ــا ش ــار »بابون« ه ــرکات و رفت ــه ح متوج
ســبک وزن  میمــون  از  انواعــی  بابون هــا 
ــی  ــی زندگ ــورت گروه ــه ص ــه ب ــتند ک هس
ــده دوران  ــات ای ــن حیوان ــدن ای ــد. دی می کنن
ــه او در  ــده کــرد. البت ــاره زن کودکــی او را دوب
ــک  ــگ ی ــه ای از جن ــت صحن ــدا می خواس ابت
ــه  ــودو« ک ــای کوم ــک »اژده ــا ی ــل ب گوری
ــازد.   ــود، بس ــم ب ــمار مهاج ــن سوس بزرگ تری
ــد و  ــی می کن ــزی زندگ ــوان در اندون ــن حی ای
ــه  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــازه م ــان ت در آن زم

ــود. ب
کوپــر در بازگشــت بــه آمریــکا طــرح ســاختن 
ــناکی را  ــزرگ ترس ــل ب ــاره گوری ــی درب فیلم
بــه کمپانــی آر.کــی.او  ارائــه کــرد. او از همــان 
ابتــدا صحنــه معــروف جنــگ کینــگ کونــگ 
بــا هواپیما هــا در بــاالی بلندتریــن ســاختمان 
شــهر را به عنــوان نقطــه اوج داســتان طراحــی 
کــرده بــود کــه بعد هــا مهم تریــن نشــانه 
ــاره  ــا آن زمــان فیلمــی کــه درب فیلــم شــد. ت
گوریل هــای غول پیکــر باشــد، ســاخته نشــده 
بــود و کوپــر دو ویژگــی را بــرای ایــن حیــوان 
ــه  ــه به هیچ وج ــی این ک ــت. یک ــر داش در نظ
شــبیه دایناســور  نباشــد و دیگــر این کــه 
موجــودی شــبیه انســان امــا علیــه تمــدن بــه 
ــد  ــی مانن ــان فیلم های ــد. در آن زم ــر برس نظ
ــور ها  ــه دایناس ــده« )19۲۵( ک ــای گم ش »دنی
را بــا تکنیــک اســتاپ موشــن نشــان مــی داد، 

طرفــداران زیــادی داشــت.
ــاخت  ــص س ــه متخص ــن ک ــس اچ اوبرای ویلی
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ــرای  ــد طــرح ب ــود، چن ــینما ب ــا در س هیوال ه
ایــن گوریــل ســاخت کــه همــه آن ها ترســناک 
ــر  ــا را تغیی ــر آن ه ــر کوپ ــا نظ ــا ب ــد، ام بودن
ــود.  ــتر ش ــانمانند او بیش ــی انس ــا ویژگ داد ت
طراحــی کینــگ کونــگ مــدت زیــادی طــول 
ــی  ــدام از صفت های ــر از هیچ ک ــید و کوپ کش
ــود،  ــده ش ــک دی ــت در عروس ــه می خواس ک
اصرار هــای  دوم  بخــش  نمی آمــد.  کوتــاه 
ــک  ــود. از ی ــگ ب ــگ کون ــام کین ــر روی ن کوپ
ــت و  ــاه اس ــی پادش ــه معن ــگ ب ــرف کین ط
ــد و از  ــته باش ــم داش ــی در فیل ــد توجیه بای
ســوی دیگــر نــام فیلــم هــم بایــد موضــوع آن 
ــه ســینما جــذب  را روشــن و تماشــاگران را ب
می کــرد. کوپــر آن قــدر تاکیــد داشــت از 
همیــن اســم اســتفاده شــود کــه شــایع شــده 

ــرف »K« دارد.  ــه ح ــی ب ــه خاص ــود عالق ب
بــه  گوریل هــا  از  تــرس  ریشــه  شــاید 
ناشــناخته بــودن آن هــا در اروپــا برگــردد، زیرا 
ــدند.  ــف ش ــتعمار کش ــا در دوران اس گوریل ه
اروپاییــان کــه از دیــدن ایــن موجــودات 
تنومنــد در جنگل هــای آفریقــا حیــرت زده 
ــه  ــتان هایی را ک ــت داس ــدند، در بازگش می ش
از بومیــان آفریقــا شــنیده بودنــد، بــا آب و تاب 
ــاک  ــر خطرن ــد و ب ــف می کردن بیشــتری تعری
ــد. تــا قــرن 19  بــودن ایــن حیــوان می افزودن
ــال  ــی کام ــدگاه جانورشناس ــل از دی ــه گوری ک
ــادی  ــور ات غیرع ــد، تص ــت ش ــناخته و ثب ش

ــت. ــه داش ــان ادام ــاره آن هم چن درب
ــم 1933 دائمــا  ــگ در فیل ــدازه کینــگ کون ان
تغییــر می کنــد. تقریبــا در هــر محیــط از 
جزیــره تــا شــهر، عروســک های مختلفــی 
اســتفاده می شــوند. کوپــر قــد او را 1۲ تــا 
ــود، امــا عروســکی  1۵ متــر در نظــر گرفتــه ب
اســکلت  جزیــره  در  او  نقــش  بــرای  کــه 
ــورک  ــهر نیوی ــر و در ش ــد، ۵ مت ــتفاده ش اس
ــگل او  ــوص جن ــک مخص ــود. عروس ــر ب 7 مت
در ســکانس بــاالی ســاختمان امپایــر اســتیت 
ــه همیــن دلیــل  ــه نظــر می آمــد، ب کوچــک ب

در نما هــای گوناگــون طــول قــد او تغییــر 
ــه  ــود ک ــی ب ــر زمان ــترین تغیی ــرد. بیش می ک
ــد.  ــه می ش ــه او گرفت ــته از پنج ــای بس نما ه
ــا آن  ایــن دســت گوریــل کــه بازیگــر زن را ب
ــزرگ  ــی ب ــرد، خیل ــد می ک ــت و بلن می گرف
ــود تناســب  ــرار ب ــود و اگــر ق ســاخته شــده ب
ــت  ــگ رعای ــگ کون ــدام کین ــه ان ــا بقی آن ب
ــا ۲1 متــر هــم افزایــش پیــدا  شــود، قــد او ت
ــی  ــه کمپان ــمی ک ــات رس ــرد. در تبلیغ می  ک
آر.کــی.او بــرای فیلــم کــرده بــود، قــد کینــگ 

ــود.  ــان داده ب ــر نش ــگ را 1۵ مت کون
ــادی  ــت زی ــه موفقی ــگ ب ــگ کون ــم کین فیل
ســال  همــان  در  و  کــرد  پیــدا  دســت 
دیگــری  فیلــم  به ســرعت  اســچودزاک 
دربــاره یــک گوریــل بــزرگ در جنگــی دور از 
ــگ  ــر کون ــام آن پس ــه ن ــاخت ک ــترس س دس
بــود و دنبالــه ای بــر فیلــم اول بــه شــمار 
ــهرتی  ــدان ش ــم چن ــن فیل ــا ای ــد. ام می آم
کســب نکــرد و کینــگ کونــگ هم چنــان 
ــود  ــن موج ــاره ای ــده درب ــر ساخته ش ــا اث تنه
ــن  ــرای ای ــه  دیگــری هــم ب ــد. دنبال ــی مان باق

ــد.  ــاخته نش ــم س فیل
در ســال های 1960 کمپانــی توهــو ژاپــن 
امتیــاز کینــگ کونــگ را بــرای دو فیلــم 
ــال« )196۲( و  ــه گودزی ــگ علی ــگ کون »کین
ــه  ــد ک ــگ« )1967( خری ــگ کون ــرار کین »ف
هــر دوی آن هــا بــه کارگردانــی ایشــیرو هونــدا 

ــدند.  ــاخته ش س
اصلــی  فیلــم  باز ســازی  اولیــن   1976 در 
بــر اســاس فیلمنامــه  ســاخته شــد کــه 
بــود.  گرفتــه  شــکل  آن  بازنویسی شــده 
ــود  ــن ب ــان گیلرم ــم ج ــن فیل ــردان ای کارگ
کــه 10 ســال بعــد از آن فیلــم »کینــگ 
ــتان ها  ــاخت. داس ــت« را س ــده اس ــگ زن کون
ــگ  ــه کین ــد ک ــدا می کن ــه پی ــور ادام این ط
آســمان خراش  از  ســقوط  از  پــس  کونــگ 
ــک آزمایشــگاه  ــال در ی ــده و 10 س ــده مان زن
بی هــوش بــوده اســت. دانشــمندان قلــب او را 
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ــد و  ــوض می کنن ــی ع ــب مصنوع ــک قل ــا ی ب
بــرای تامیــن خــون مــورد نیــاز جراحــی یــک 
ــه  ــزرگ از همــان جنــس را ب ــاده ب ــل م گوری
ــوند  ــت می ش ــی آن دو جف ــد، ول دام می اندازن
ــد.  ــرار می کنن ــم ف ــا ه ــی ب ــد از جراح و بع
ــگ  ــگ کون ــراوان کین ــای ف ــد از درگیری ه بع
کشــته می شــود و مــاده گوریــل و فرزنــد 
کینــگ کونــگ بــه جنــگل برمی گردنــد. ایــن 
ــه  ــاید ب ــورد و ش ــت خ ــدت شکس ــم به ش فیل
ــد از آن  ــال  بع ــا س ــه ت ــود ک ــل ب ــن دلی همی
ــاره  ــتقیما درب ــه مس ــری ک ــم دیگ ــچ فیل هی
کینــگ کونــگ باشــد، ســاخته نشــد. اگرچــه 

دیگــر  فیلم هــای حاشــیه ای  از  بعضــی  در 
هیــوالی  حریــف  به عنــوان  او  شــخصیت 

ــود.  ــده ب ــی وارد ش اصل
ــس  ــه پ ــگ ن ــگ کون ــتانی کین ــاب داس کت
از فیلــم، بلکــه کمــی زودتــر از اکــران آن 
ــور  ــرا تص ــد، زی ــازار آم ــه ب ــال 1933 ب در س
آن  بازاریابــی  بــه  می توانــد  کــه  می شــد 
کمــک کنــد. بــا موفقیــت فیلــم آثار نوشــتاری 
زیــادی بــر اســاس آن تولیــد شــد و هم زمــان 
بحث هایــی دربــاره امتیــاز آن بــه وجــود 
ــک  ــگ به ســرعت وارد کمی ــگ کون ــد. کین آم
ــد. ــند ش ــتان های عامه پس ــتریپ ها و داس اس
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تــا ســال ۲00۵ کــه هالیــوود تصمیــم گرفــت 
ایــن فیلــم را بــرای بــار ســوم بســازد، کینــگ 
ــار مختلفــی ماننــد پویانمایی هــا  کونــگ در آث
ــابقه  ــه س ــون ک ــر جکس ــت. پیت ــور داش حض
ســاخت چندیــن فیلــم ازجملــه ســه گانه 
داشــت،  را  حلقه هــا«  »اربــاب  موفــق 
کارگردانــی آن را بــر اســاس یــک عالقــه 
ــه ای  ــل عالق ــه دلی ــام داد. او ب ــخصی انج ش
ــت،  ــم داش ــن فیل ــخه 1933 ای ــه نس ــه ب ک
ســاخت  بــرای  طوالنــی ای  برنامه ریــزی 
ــورد  ــرات م ــا تغیی ــر انجــام داد، ام ســومین اث
نظــر خــودش را هــم در فیلــم وارد کــرد. یکــی 
ــگ  ــه کین ــت ک ــن اس ــح ای ــرات واض از تغیی
ــون  ــن میم ــی بی ــی موجودات ــای قبل کونگ ه
ــر  ــگ پیت ــگ کون ــا کین ــد، ام ــان بودن و انس
جکســون به ســادگی از روی یــک گوریــل 
پشــت نقــره ای یعنــی شــناخته ترین نــژاد 
گوریــل آفریقایــی ســاخته شــده بود و درســت 
ــت و  ــزرگ و دس ــکم ب ــکل ش ــان ش ــه هم ب
پــای خمیــده داشــت. کینــگ کونــگ در هــر 
ــورک 7/۵  ــکلت و نیوی ــره اس ــمت جزی دو قس
متــر قــد دارد و ایــن انــدازه تغییــر نمی کنــد. 
او ایــن موجــود را بــا بیــش از 100 ســال ســن 
ــن مــدت را  ــود کــه بیشــتر ای تصــور کــرده ب
ــکلت  ــره اس ــور های جزی ــا دایناس ــگ ب در جن
ــودش  ــژاد خ ــود از ن ــن موج ــده و آخری گذران

ــت.  اس
ــن  ــه از بهتری ــه این ک ــه ب ــا توج ــم ب ــن فیل ای
ــران  ــور بازیگ ــه ای و همین ط ــای رایان جلوه ه
ــود  ــق ب ــود، موف ــرده ب ــتفاده ک ــاز اس پول س
و اعتبــار کارگــردان هــم بــه اســتقبال از 

ــرد.  ــک ک ــی کم ــم قبل ــی دو فیل بازآفرین
را  کونــگ  کینــگ  کــه  دالیلــی  از  یکــی 
ــه دار  ــای دنبال ــه فیلم  ه ــه مجموع ــوان ب نمی ت
ــل  ــن گوری ــه ای ــت ک ــن اس ــرد، ای ــل ک تبدی
ــان  ــتان در می ــای داس ــد در انته ــزرگ بای ب

شــهر انســان ها کشــته شــود.
جزیــره  »کونــگ:  فیلــم   ۲017 ســال  در 

ــم  ــن فیل ــتان ای ــد. داس ــران ش ــکلت« اک اس
اتفــاق می افتــد  در ســال 1973 و زمانــی 
ــدار زمیــن  ــه م ــی ب کــه ماهواره هــای مخابرات
از  نقشــه برداری  در حــال  و  پرتــاب شــده  
ســطح زمیــن هســتند. در بیــن عکس هــا 
توفانــی  ابر هــای  در  محصــور  جزیــره ای 
دیــده می شــود و گروهــی بــرای کشــف و 
ــزام  ــی آن اع ــادن احتمال ــه برداری از مع نقش
ــا بالگــرد  می شــوند کــه یــک واحــد نظامــی ب
همراهــی  را  آن هــا  ســنگین  و ســالح های 
جزیــره  وارد  بالگرد هــا  وقتــی  می کنــد. 
می شــوند، بــه گوریلــی برخــورد می کننــد 
ــگ  ــه ساخته شــده از کین ــن نمون ــه بلندتری ک
کونــگ بــا بیــش از 30 متــر قــد اســت. 
موجــودات بزرگــی کــه بعضــی از آن هــا شــبیه 
دایناســور ها هســتند، بومی هــای بــی آزار و 
یــک خلبــان کــه از جنــگ جهانــی دوم تــا بــه 
ــار  ــده، در کن ــی مان ــره باق ــن جزی حــال در ای
دانشــمندان و نظامیــان داســتان را پیــش 
می برنــد. در فیلــم »کونــگ: جزیــره اســکلت« 
ــود و  ــارج نمی ش ــره خ ــزرگ از جزی ــل ب گوری
ــه  ــن منطق ــا انســان ها در همی کشــمکش او ب
رخ می دهــد. بــا توجــه بــه پایــان فیلــم 
بــر  دنبا له هایــی  شــدن  ســاخته  احتمــال 

ــت. ــاد اس ــر زی ــن اث ای
کینــگ کونــگ را می تــوان مثالــی از برخــورد 
ــدن و  ــرد. تم ــور ک ــت تص ــا طبیع ــان ب انس
ــدرن  ــر م ــت بش ــه دس ــه ب ــی ک فناوری های
ســاخته شــده اســت، بــه جنــگل بکــر هجــوم 
ــود  ــه ذات خ ــه ب ــودی را ک ــد و موج می برن
ــود  ــن موج ــا ای ــد، ام ــرور نیســت، می رباین ش
و  می شــود  وحشــت زده  آن هــا  شــهر  در 
دســت بــه خشــونت می زنــد تــا از خــود 
ــروز جنــگ  ــد. در آخــر انســان ها پی ــاع کن دف
هســتند، امــا می داننــد کــه قســمتی غیرقابــل 
جبــران از طبیعــت را بــدون این کــه از آن 
 اســتفاده مفیــدی کــرده باشــند، از میــان 

برده اند



سرآمد/ شماره سی ونهم/ شهریورنودوشش 116

اولین بار انرژی خورشیدی هفت قرن قبل از میالد مسیح مورد 
استفاده قرار گرفت و پس از آن رومی های باستان شروع به استفاده 

از این منبع برای تامین نور و گرمایش در داخل ساختمان ها و 
بناهای خود کردند. در حال حاضر انرژی خورشیدی یکی از منابع 

مهم تامین انرژی پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی 
محسوب می شود، اما آیا استفاده از آن توجیه اقتصادی نیز دارد؟ 

چرا انرژی خورشیدی؟

خورشید می تواند در یک ساعت تابش، 
مقدار انرژی ای بیشتر از همه فعالیت های 

انسانی در یک سال تولید کند.

فراوانی

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

173000 تراوات انرژی به طور 
مداوم از خورشید به کره زمین 

می رسد که 10هزار برابر بیش از 
انرژی مورد نیاز در جهان است. 

شرکت های بلوچیپ )بر اساس تعریف بازار 
بورس نیویورک بلوچیپ به انواعی از سهام 

ابرشرکت ها گفته می شود که از نظر کیفیت، 
اطمینان، قابلیت و توانایی سودآوری دارای 

شهرت هستند( نه تنها توانسته اند هزاران شغل 
جدید مرتبط با انرژی خورشیدی ایجاد کنند، 

بلکه توانسته اند با تولید برق پاک تا 890 
هزار متریک تن تولید CO2  را کاهش دهند.

بر اساس مصوبه کنگره آمریکا کسانی 
که در فعالیت های تجاری از انرژی 
خورشیدی استفاده می کنند، از 10 

درصد اعتبار مالیاتی بهره مند می شود. 

تا سال 2020 کل ظرفیت 
انرژی خورشیدی نسبت به 

سال 2010 رشدی به اندازه 
3000 درصد خواهد داشت! 

رشد اقتصادی پایداری
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نشانه های استرس
درد قفسه سینه. هرگز از این مورد غافل نشوید. این درد ممکن است ناشی از بیماری های قلبی و 

عروقی باشد، اما استرس می تواند با فاکتورهای تهدیدکننده ای مانند فشارخون باال ارتباط داشته باشد 
که ریسک ابتال به بیماری قلبی را باال می برد. 

معده

سوءهاضمه یا سایر 
اختالالت گوارشی

درد

گرفتگی های عضالنی و درد 
مثال در شانه، گردن و پشت 

پوست

استرس باعث تغییرات مختلفی 
در وضعیت هورمونی شما می شود 

که ساخته شدن چربی را زیر 
پوست افزایش می دهد که منجر 

به بروز یا تشدید آکنه می شود.

بی قراری

مانند تکان دادن پشت سر هم پاها 

71 درصد از افراد بزرگ سال 
پول را مهم ترین عامل استرس زا 

در زندگی شان می دانند.

درصد از افراد بزرگ سال می گویند که طی پنج 
سال اخیر استرسشان افزایش پیدا کرده است.

سایر راه هایی که استرس می تواند 
زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد  استرس در نسل بعد  59 درصد از نوجوانان 

می گویند مدیریت 
زمان و برقراری تعادل 
میان همه فعالیت هایی 

که باید در طول 
روز انجام دهند، 

یکی از بزرگ ترین 
عوامل ایجاد استرس 

در آن هاست. 

انجمن روان شناسی آمریکا در 
گزارشی در سال 2013 اعالم کرد 
که میزان استرس در نوجوانان در 

مقایسه با بزرگ ساالن بیش از سطوح 
نرمال است. از هر سه نوجوان یک 

نفر احساس سردرگمی کرده و 
می گویند که به دلیل استرس بیش 

از حد دچار افسردگی شده اند.

 سردرد 

مانند سردردهای 
تنشی و میگرن 

خلق و خو 

مانند تحریک پذیری 
و خشم



سرآمد/ شماره سی ونهم/ شهریورنودوشش 118

ت
الم

س



119 سرآمد/ شماره سی ونهم/ شهریور نودوشش

صبحانه را حذف نکنید
تقریبا 10 درصد از مردم صبحانه را از رژیم غذایی 
صبحانه  درحالی که  می کنند،  حذف  روزانه شان 
مهم ترین وعده غذایی در طول روز است. شما در 
این وعده به غذاهایی احتیاج دارید که انرژی تان را 
افزایش دهند، مثال قهوه سیاه، نان سبوس دار، ماست 

یا بادام و عسل نیز در این وعده توصیه می شود.
 

به بدنتان آب رسانی 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، می توانید قهوه، آب میوه های 

طبیعی رقیق یا دم نوش ها را امتحان کنید.
 

آشپزخانه تان را متیز کرده و هوشمندانه 
خرید کنید

ازای  به  کردن  خرید  موقع  کیلویی   70 فرد  یک 
هر ساعت حدود ۲00 کالری انرژی می سوزاند. به 
خودتان برای خوردن اسنک ها و خوراکی های مورد 
عالقه تان محرومیت ندهید، اما به جای این که هر بار 
به خرید می روید این خوراکی ها را بخرید، هر چند 
وقت یک بار خودتان را مهمان غذاهایی کنید که 
دوستشان دارید و اصل مهم تعادل را فراموش نکنید.  
هم چنین آشپزخانه تان را پر از خوراکی های مغذی 

کم کالری کنید.

پی گیر باشید، عجله نکنید و سعی نکنید 
فورا نتیجه بگیرید

خودتان  این که  مگر  نمی خورید،  شکست  شما 
دست از تالش کردن بردارید. اگر احساس خستگی 
ببینید  تا  کنید  مرور  را  غذایی تان  رژیم  می کنید، 
که مبادا دچار کم خوری بیش از حد شده باشید. 
حواستان باشد در تله پرخوری نیفتید و از ترازو هم 
در طول هفته انتظارات غیرواقع بینانه نداشته باشید. 

 
بیشرت بخوابید

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

تا هشت ساعت در روز بخوابید.
 

فواید نور خورشید
تنها 30 دقیقه قرار گرفتن در معرض نور خورشید 
باعث می شود مقدار مورد نیاز ویتامین دی در بدن 
صبح ها  را  بزرگتان  آفتابی  عینک  شود.  ساخته 
از روی صورتتان بردارید و اجازه دهید که نور به 
صورتتان بتابد. مطالعات نشان می دهد. نور آفتاب 
باعث افزایش تولید ترکیبات ضد استرس در بدن 
می شود و ترشح سروتونین را که شادی بخش است، 

تحریک می کند

ی کنید ری کشنده پیش گ�ی ن ب�ی از ا�ی

9 توصیه برای کاهش وزن موفقیت آمیز
 رونا محمودی 

براساساعالمسازمانبهداشتجهانیشیوعچاقیدرجهانبهسرعتدرحالافزایشاست،
بهطوریکهآمارمبتالیانبهاینبیماریفقطدرایاالتمتحدهآمریکادریکدوره15ساله،
چهاربرابرشدهوتخمینزدهشدهاستکههرسالدردنیا2.6میلیوننفرجانخودرابه
دلیلاینبیماریوعوارضناشیازآنازدستمیدهند.اماآیااینبیماریروشجلوگیری
ندارد؟اصالچطورمیشودبدنرادربرابرتجمعچربیواکسینهکرد؟آیاراهیجزرژیمهای
سختوطوالنیوطاقتفرسابرایجلوگیریازچاقشدنوحفظتناسبانداموجوددارد؟
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وید به �اغ شیشه های ادویه �ب

پادشاه فصل ها، پاییز
 حنانه علی پناه 

بهمحضاینکهفصلپاییزازراهمیرسد،سرفههاو
عطسههایشماهمشروعمیشود؟مدامسرماخورده
هستیدوبینیتانگرفتهاست؟ازاینکهیکفصلتمام
باصدایگرفتهوخشدارحرفبزنیدوازشدتسرفه
شبهاخوابراحتنداشتهباشید،خستهشدهاید؟
دلتاننمیخواهدمدامداروهایشیمیاییبخورید
یانمیدانیدچطوربایدسیستمایمنیتانراتقویت
کنید،تاویروسهااینقدرسریعراهسلولهایتانرا
پیداکنند؟بهتراستاینباربهجایداروخانهسریبه
عطارییاکابینتادویهجاتتانبزنیدتادرمانبیماریرا
آنجاپیداکنید.طبجدیدتاثیربرخیازداروهاراروی
سرماخوردگیتاییدکردهوقرنهاتجربهطبسنتی
میتواندتکمیلکنندهرژیمشمادرفصلپاییزباشد.در
ادامهباتعدادیازاینروشهایطبیعیآشنامیشوید.
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آسرتاگالوس

ــا  ــتراگالوس ی ــم آس ــال اس ــه ح ــا ب ــاید ت ش
ــد،  ــورده باش ــتان نخ ــه گوش ــطراغالیس ب اس
ــا گیــاه گــون کــه از آن کتیــرا  ولــی حتمــا ب
می گیرنــد، آشــنا هســتید. ایــن گیــاه یــا 
ــر اســتفاده های  همــان اســتراگالوس عــالوه  ب
قوی تریــن  از  یکــی  پوســتی،  و  آرایشــی 
حامیــان سیســتم ایمنــی بــدن اســت و حتــی 
برابــر  در  بــدن  ســلول های  از  می توانــد 
تشــکیل تومورهــای ســرطانی نیــز محافظــت 

ــد. کن
 

اکیناسه

برخــالف خیلــی از گیاهــان دارویــی کــه 
اســتفاده گســترده ای در طــب ســنتی چینــی 
و هنــدی و... دارد، اکیناســه را اروپایی هــا و 
آمریکایی هــا خیلــی خــوب می شناســند و 
ــای  ــام مکمل ه ــواع و اقس ــال ها ان ــن س در ای
بــازار  وارد  را  اکیناســه  حــاوی  تقویتــی 
ــه  ــران ب ــی در ای ــاه داروی ــن گی ــد. ای کرده ان

اســم ســرخاگل شــناخته می شــود و دم کــرده 
ــای  ــن درمان ه ــزو بهتری ــانده آن ج ــا جوش ی
اســت،  ســرماخوردگی  بــرای  طبیعــی 
به خصــوص اگــر ســرماخوردگی شــما همــراه 
بــا گلــودرد و ســرفه باشــد. در ضمن اکیناســه 
ضــددرد قــوی هــم هســت و در روزهایــی کــه 
ــان را  ــوا امانت ــی ه ــی از آلودگ ــردرد ناش س
ــه  ــن نکت ــه ای ــه می شــود. البت ــرد، توصی می ب
را فرامــوش نکنیــد کــه مصــرف ایــن گیــاه در 
دوره بــارداری و شــیردهی توصیــه نمی شــود.

 
روغن اورگانو

ــه  ــا پون ــو ی اگــر اهــل آشــپزی باشــید، اورگان
ــتور  ــه در دس ــوان ادوی ــه به عن ــی را ک کوه
ــده،  ــرده ش ــم ب ــا از آن اس ــیاری از غذاه بس
ــا  ــاه تنه ــن گی ــواص ای ــا خ ــید. ام می شناس
محــدود بــه عطــر و طعــم بی نظیــرش در 
ــروس  ــک ضدوی ــوان ی ــود و به عن ــذا نمی ش غ
ــی  ــرد فراوان قــوی هــم در طــب گیاهــی کارب
دارد. روغــن اورگانــو در درمــان مشــکالت 
تنفســی، ســرفه و گرفتگــی صــدای ناشــی از 
ــا  ــد ب ــت و می توانی ــر اس ــرماخوردگی موث س
خیــال راحــت یــک فصــل را بــا آن بگذرانیــد!

 
زنجبیل

زنجبیــل در چیــن یکــی از محبوب تریــن 
کــه  اســت  ضدســرماخوردگی  داروهــای 
ــود  ــرو می ش ــال س ــا پرتق ــراه ب ــوال هم معم
و خیلــی زود شــما را از شــر ویروس  هــای 
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ــت  ــرای درس ــد. ب ــالص می کن ــده خ ناخوان
کــردن ایــن داروی خانگــی کافــی اســت یــک 
فنجــان آب را جــوش بیاوریــد، ریشــه های 
و  بریزیــد  آن  داخــل  را  زنجبیــل  له شــده 
ــک  ــپس ی ــد. س ــه بجوش ــد ۲0 دقیق بگذاری
عــدد پرتقــال را پوســت گرفتــه و خــرد کنیــد 
و داخــل آب بریزیــد و اجــازه دهیــد 10 دقیقه 
ــد. داروی  ــوط روی گاز بمان ــن مخل ــر ای دیگ
شــما بــه همیــن راحتــی آمــاده اســت! آن را 

ــد. ــل کنی ــک قاشــق عســل می ــا ی ب
 

زردچوبه

ــل  ــای فص ــایع ترین بیماری ه ــیت از ش برونش
ســرما به خصــوص در کــودکان اســت کــه 

ــرفه های  ــی و س ــاری تنفس ــی مج ــا گرفتگ ب
متخصصــان  می شــود.  همــراه  شــدید 
برونشــیت  درمــان  بــرای  گیاه درمانــی 
ــث  ــه باع ــد ک ــنهاد می دهن ــه را پیش زردچوب
کــم شــدن میــزان خلــط در مجــاری تنفســی 
ــه  ــد. البت می شــود و از شــدت ســرفه می کاه
ــوط  ــا مخل ــد از عســل ی ــار آن می توانی در کن
آب گــرم و عســل نیــز قبــل از خواب اســتفاده 

ــد. ــر بخوابی ــا راحت ت ــد ت کنی
 

مخلوط ادویه های هندی
هندی هــا  کــه  بدانیــد  می خواهیــد  اگــر 
چطــور بــا گنجینــه کم نظیــر ادویه هــا و 
را  ســرماخوردگی  گیاهی شــان  داروهــای 
ــک قاشــق  ــی اســت ی ــد، کاف ــراری می دهن ف
چای  خــوری دارچیــن، فلفــل ســیاه، زنجبیــل 
ــا چهــار قاشــق چای خــوری  و پــودر هــل را ب
ــال  ــا کام ــد ت ــوط کنی ــد و مخل ــکر بکوبی ش
ــن  ــق از ای ــف قاش ــپس نص ــود. س ــودر ش پ
ترکیــب قــوی را در طــول  پاییــز و زمســتان 
ــد  ــرف کنی ــار مص ــا ناه ــام ی ــا ش ــراه ب هم
مهمــان  ســرماخوردگی  ویروس هــای  تــا 

نشــوند ســلول هایتان 
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یور بلند شدن ر در خرداد افتادن و در هسش

نخبگان شهریوری 
 مهدی استاد احمد 

روزگاریبــودکــهعبــارتقبولــیشــهریوربــراینخبــگانعــاربــود.نخبــگانبــه
ــوان ــد.درسخ ــوضش ــمروزگارع ــاکمک ــد.ام ــارمیکردن ــردادافتخ ــیخ قبول
بــودندیگــرنهتنهــابــراینخبــگانیــکویژگــیمثبــتنیســت،بلکــهنکتــهای
منفــیحســابمیشــود.درسخــوانبــودناکنــونبــراینخبــگانمایــهدردســر
ــت ــازمثب ــکامتی ــودنی ــوادب ــودنوکمس ــوانب ــادرسنخ ــنروزه ــت.ای اس
ــه ــانارائ ــاراخدمتت ــنادع ــلای ــبدالی ــهمطل ــود.درادام ــوبمیش محس

خواهــمکــرد.البتــهارائــهکــهچــهعــرضکنــم.خواهــمنوشــت.
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محکم باش
بــرای  این کــه  دالیــل  از  یکــی  بی تردیــد 
ــی شــهریور یــک مزیــت  نخبــگان امــروز قبول
به شــمار مــی رود، ایــن اســت کــه افــراد 
قبولــی خــرداد بــه نوعــی بچــه مثبــت و 
ــی  ــان یک ــوند. بی گم ــاب می ش ــول حس سوس
از آرزوهــا و  هدف هــای نخبــگان مدیــر شــدن 
ــند،  ــت باش ــه  مثب ــر بچ ــران اگ ــت. مدی اس
ــی  ــد رســید. اصــال وقت ــچ جــا نخواهن ــه هی ب
ــرای مدیریــت از  کســی بچــه  مثبــت باشــد، ب
ــود  ــم بش ــر ه ــد و اگ ــد ش ــوت نخواه وی دع
ــری  ــت وی دی ــت مدیری ــود، دول ــر ش و مدی
نخواهــد پاییــد و وی زیــر مدیریــت خواهــد بــه 
افــول گراییــد. مدیــر بایــد خیلــی جــدی باشــد 
ــد روز را  ــد، بتوان ــر الزم ش ــاورد و اگ ــم نی و ک
شــب قلمــداد کنــد. نخبــه ای کــه در رزومه اش 
قبولــی شــهریور داشــته باشــد و نشــانی از بچه 
ــودن در کارنامــه   درس خــوان و بچــه  مثبــت ب
ــود. ــر موفقــی خواهــد ب وی پیــدا نشــود، مدی

این توصیه را همی به دقت
بشنو همی از روی محبت

خواهی که شوی مدیر لطفا
ای دوست نباش بچه  مثبت

با ما باش
مدیران انــد.  دشــمن  بزرگ تریــن  مدیــران 
مدیــران اگــر ببیننــد توانایــی یکــی از مدیــران 
از آن هــا باالتــر اســت، بــرای وی مشــکل 
ــوز و  ــت م ــید و در راه وی پوس ــد تراش خواهن
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 خــالص 
شــوند. اگــر مدیــران ببیننــد کــه یکــی از آن ها 
قبولــی خــرداد اســت و بچــه درس خــوان بــوده 
ــر نخواهنــد  ــری را ب و باســواد اســت، ایــن برت
ــد  ــت خوابی ــد راح ــب ها نمی توانن ــد و ش تابی
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 همه چیــز ســر جــای خــود 

قــرار و آرام داشــته باشــد.
آرام قدم بردار

راهی به سعادت شو
خواهی نشوی رسوا
هم رنگ جماعت شو

پایه باش
ــا  ــد، مخصوص ــوی باش ــد ق ــان بای ــه انس پای
اگــر ســودای مدیریــت در ســر داشــته باشــد. 
ــه  ــد ک ــا گفته ان ــا و ندم ــم قدم ــم و ندی از قدی
ــوی اســت.  ــول شــهریور پایه شــان ق ــراد قب اف
ــک   ــرداد درس را ی ــول خ ــراد قب ــد اف بی تردی
ــهریور درس  ــول ش ــراد قب ــد و اف ــار خوانده ان ب
را دو بــار خوانده انــد. بــه دالیــل مذکــور، افــراد 
ــه  ــوادتر، ک ــه باس ــم ن ــر ه ــهریور اگ ــول ش قب
ــزی شــبیه ژن  ــم چی ــه  محک پرســوادترند. پای
ــه  ــه و بن مای ــی کســی از پای ــر اســت. وقت برت
ــر  ــت موفق ت ــد در مدیری ــد، می توان ــوی باش ق
ظاهــر شــود. عالقه منــدان بــه خدمــت در 
ــته  ــر داش ــا ژن برت ــد ی ــت بای ــت مدیری پس
ــت  ــه دس ــر ک ــوی. ژن برت ــه  ق ــا پای ــند ی باش
خــود آدم نیســت. امــا در خــرداد افتــادن و در 
شــهریور بلنــد شــدن دســت خــود آدم اســت. 
ــی  ــی خــرداد و قبول ــه دیگــر قبول افســوس ک
ــده  ــذف ش ــوزش ح ــازوکار آم ــهریور از س ش
اســت. وگرنــه خیلــی از جوانــان می توانســتند 
مدیــر شــوند. در هــر خانــواده دســت کم یــک 
مدیــر داشــتیم کــه می توانســت دســت همــه  
ــدام از  ــر ک ــه ه ــرد و ب ــواده را بگی ــی خان اهال
اعضــای خانــواده معاونتــی چیــزی بدهــد. ولــی 

حیــف. 
یا قوی باید بود بن مایه ات

یا که باید باد سنگین سایه ات
خواستی پست مدیریت اگر

چون بتن باید که باشد پایه ات
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تالش های مایکروسافت برای تولید مغزافزار 
جواب داد

شـرکت مایکروسـافت به تازگـی اعـالم کرده اسـت 
که باالخره موفق شـده سـامانه هوشمندی را تحت 
عنـوان مغزافـزار طراحـی و تولیـد کنـد کـه امکان 
یادگیـری هم زمـان و نشـان دادن عکس العمل های 
مناسـب را دارد. ایـن طـرح کـه از چنـد سـال قبل 
در مایکروسـافت کلیـد خورده بود، بـا هدف کاهش 
زمان واکنش سـامانه های هوشـمند طراحـی و اجرا 
شـده تا این سامانه ها از دسـتیارهای مجازی گرفته 
تـا دوربین های امنیتی و... بتواننـد به صورت تقریبا 
هم زمـان با اتفاقی کـه در حال وقوع اسـت، واکنش 
سـخت افزاری  محصـول  دهنـد.  نشـان  مناسـب 
جدیـد BrainWare یـا مغزافـزار نـام دارد و بـه 
39هـزار  از  بیـش  می توانـد  سـازندگانش  گفتـه 
میلیـارد عملیـات یادگیـری را در زمانـی کمتـر از 
یـک میلی ثانیـه انجـام دهـد. ایـن میـزان عملیات، 
سـنگین ترین 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 
از محصـوالت  انعطاف تـر  قابـل  بسـیار سـاده تر و 
مشـابه و هـم رده خـود باشـد. جالـب اسـت بدانید 
که مایکروسـافت مغزافزار جدید خـود را به گونه ای 
طراحـی کـرده اسـت کـه بتواند همکاری مناسـبی 
بـا سـایر سـامانه های هوشـمند ازجملـه سـامانه 

هوشـمند شرکت گوگل داشته باشـد. مایکروسافت 
اعـالم کـرده اسـت که ایـن مغزافـزار بـه زودی روی 
سـرویس آزور قـرار خواهـد گرفـت تا همـه بتوانند 

تحـت شـبکه از آن اسـتفاده کنند. 

2 

کمبود خواب و کاهش توانایی مقابله با 
اسرتس

بـر اسـاس نتایج مطالعه ای که توسـط پژوهش گران 
دانشـگاه آالبامـا در بیرمنـگام انجـام و نتایـج آن در 
منتشـر   Physiology and Behavior مجلـه 
شـده، اگـر فرزنـد نوجوانـی داریـد کـه از اسـترس 
رنـج می بـرد و می خواهـد از شـر آن خالص شـود، 
الزم اسـت که سـاعات خوابش را تنظیم کند و دور 
بی خوابـی و کم خوابـی را خط بکشـد. آمارها نشـان 
می دهـد کـه بیـش از 70 درصـد از جمعیت آمریکا 
از اختـالالت خـواب رنـج می برنـد و ایـن مسـئله 
منجـر بـه افزایـش ابتال به اختـالالت شـناختی و... 
شـده اسـت. در حـال حاضـر مطالعـات نشـان داده 
اسـت کـه اختـالالت خـواب روی نوجوان هـا تاثیـر 
بیشـتری داشـته و آن هـا را در برابـر بیماری هـای 
جسـمی و روانـی آسـیب پذیرتر می کنـد. البته این 
مسـئله نه فقـط سـالمت، بلکه وضعیـت تحصیلی 
آن هـا را نیـز تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. محققـان 
می گوینـد ایـن مسـئله ناشـی از اختـالل در محور 
هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال اسـت که پاسخ بدن 

بـه اسـترس را تنظیـم می کند.

3
 

نانولوله های کربنی منشأ تولید سیاه ترین 
رنگ جهان

بـا  کـه  کردنـد  اعـالم  نانولـب  محققـان شـرکت 
اسـتفاده از نانـو لوله هـای کربنی توانسـته اند نوعی 
رنگ سـیاه تولیـد کنند، که نه تنها سـیاه ترین رنگ 
جهان در حال حاضر اسـت، بلکه ادعا می شـود این 
رنـگ سـیاه ترین رنـگ تاریـخ اسـت که بـه صورت 
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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 می کنـد و قـرار اسـت 
بـا نام »سـینگوالریتی بلـک« وارد بـازار شـود. این 
رنـگ جدیـد بـا اسـتفاده از نانولوله هـای کربنـی 
سـاخته شـده و در تولیـد آن از نوعـی مـاده بـرای 
پایدار کردن رنگ اسـتفاده شـده اسـت که در سال 
۲011 و در همکاری مشـترک میان ناسـا و نانولب 
سـاخته شـد. هدف از اجـرای آن پروژه  ایـن بود که 
ماده ای سـاخته شـود تا محققان ناسـا بتوانند از آن 
در تولیـد تجهیزاتی که برای رصد اجسـام آسـمانی 
بسـیار دور اسـتفاده می شـود، بهره ببرنـد. این ماده 
پایدارکننـده می توانـد به خوبـی نور را جـذب کند و 
مانـع از ایجـاد تداخـل میـان نـور اطـراف و فعالیت 
حس گرهـای دسـتگاه شـود. گفتـه می شـود رنـگ 
سـینگوالریتی بلـک بـرای این کـه قابـل اسـتفاده 
باشـد، بایـد تا دمای بیـش از 600 درجـه فارنهایت 
داغ شـود تـا همـه ناخالصی هـای آن از بیـن بـرود 
و یکدسـت شـود. اگرچـه سـازندگان ایـن رنـگ 
می گوینـد مـواد به کاررفته در آن باعث شـده اسـت 
که رنگ سـینگوالرینی بلـک به اندازه بـال پروانه ها 
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 می توانسـت تـا بیـش از 99.9 درصـد نـور را 
جـذب کنـد. رنـگ وانتابلـک در سـال ۲014 تولید 
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
 

ام آی تی یک قدم به منبع نامحدود انرژی 
نزدیک شد 

محققـان دانشـگاه ام آی تـی آمریکا با ارائه شـیوه ای 
جدیـد بـرای تولیـد سـوخت پالسـمای داغ کـه 

می توانـد منبع نیروی هم جوشـی قابـل مالحظه ای 
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 هم جوشـی هسـته ای بتواند به عنـوان منبع 
انـرژی بـرای تامین سـوخت مـورد نیـاز در منازل و 
سـاختمان های 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 
هم جوشـی  یـا  هسـته ای  گداخـت  اسـت.  کـرده 
هسـته ای فرایندی عکس عمل شـکافت هسـته ای 
اسـت کـه در این واکنش هسـته  های سـبک مانند 
هیـدروژن، دوتریوم و تریتیوم با یکدیگر هم جوشـی 
مقـداری  و  سـنگین  تر  هسـته  های  و  شـده  داده 
انـرژی تولیـد می شـود. بـرای این کـه هم جوشـی 
امکان پذیـر باشـد، هسـته هایی که در واکنـش وارد 
می شـوند، بایـد دارای انرژی جنبشـی کافی باشـند 
تـا بـر میـدان الکترواسـتاتیکی پیرامونشـان فائـق 
آینـد. بنابرایـن دماهـای وابسـته بـه واکنش هـای 

هم جوشـی فوق العـاده باالسـت.
فرایند هم جوشـی هسـته ای جزو منابـع انرژی پاک 
و نامحـدود دسـته بندی می شـود و دقیقـا مطابـق 
همـان فرایندهایـی بـه وجـود می آید کـه در داخل 
خورشـید اتفاق می افتد و انرژی عظیم خورشـیدی 
را ایجـاد می کنـد. محققـان بـا مهـار کـردن ایـن 
دنبـال  بـه  رآکتـور  یک سـری  قالـب  در  انـرژی 
هم جوشـی دادن اتم هـای عنصر هیدروژن هسـتند 
تـا بتواننـد گاز هلیـم را در حجم باال تولیـد کرده و 
به مـرور منبع پاک انرژی را جایگزین سـوخت های 
در  ام آی تـی  دانشـگاه  محققـان  کننـد.   فسـیلی 
پژوهـش جدید خود کـه با همـکاری پژوهش گران 
آزمایشـگاه فیزیک پالسـمای بروکسـل انجام شده، 
موفق شـده اند میـزان تولید انرژی در ایـن فرایند را 
افزایـش دهنـد. آزمایش هـای ایـن گـروه در رآکتور 
دانشـگاه ام آی تـی موسـوم بـه آلکاتـور سـی مـود 
انجـام شـده و آن قـدر موفـق بـوده که دانشـمندان 
اروپایـی کـه روی بزرگ تریـن ابزار هم جوشـی اروپا 
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)جی ای تـی( کار می کننـد، بـه دنبـال تکـرار ایـن 
هسـتند.  آزمایش ها 

5
 

راه اندازی سامانه های جدید در فضاپیامی 
اوریون 

سـازمان فضایـی آمریـکا، ناسـا، به تازگـی اعـالم 
کرده اسـت که محققان این سـازمان با همکاری 
گروهـی از پژوهش گـران شـرکت الکهید مارتین 
توانسـته اند سـامانه های جدیـد را بـرای اسـتقرار 
در فضاپیمـای سرنشـین دار اوریـون طراحـی و 
راه انـدازی کننـد. ناسـا اعالم کـرده اسـت که در 
ایـن پـروژه مشـترک بـرای نخسـتین بـار موفق 
و  ابـزار  و  رایانـه ای  سـامانه های  همـه  شـده اند 
تجهیـزات مـورد نیاز جهـت تامین نیروی نسـل 
دوم را به طـور کامـل راه اندازی کنند و با موفقیت 
در مرکـز آزمـون تجهیزات پایـگاه فضایی کندی 
مـورد آزمایش قرار دهند. این عملیات بخشـی از 
پـروژه آماده سـازی فضاپیمای اوریـون برای انجام 
ماموریـت فضایـی اسـت که قرار اسـت در سـال 
۲019 میـالدی انجام شـود. اگرچـه این عملیات 
بـدون سرنشـین انجـام خواهد شـد و بر اسـاس 
پیش بینی های انجام شـده فضاپیمـای اوریون در 
ایـن عملیـات مسـیری بیـش از 6۵ هزارکیلومتر 
فراتـر از مـدار مـاه را طـی خواهـد کرد. هـدف از 
انجـام این عملیات آزمـودن ویژگی هـای پروازی 
اوریـون و سـامانه های هوشـمند آن اسـت که در 
ماموریت های فضایی سرنشـین دار مورد اسـتفاده 

قـرار خواهد گرفت. مارک کراسـیچ، مدیـر پروژه 
فضاپیمـای سرنشـین دار اوریـون در ناسـا اعـالم 
کرده اسـت کـه در حال حاضر محققان سـازمان 
فضایی مشـغول تست وضعیت رایانه های مرکزی 
اوریـون هسـتند و به زودی سـامانه های مربوط به 
خلبانـی و پـرواز ایـن فضاپیما نیز مـورد آزمایش 
قـرار خواهـد گرفـت. او انجـام موفقیت آمیـز این 
مرحلـه را قدمـی بـزرگ برای بـه اتمام رسـاندن 
پـروژه تجهیـز اوریون بـرای انجـام ماموریت های 
فضایی سرنشـین دار در اعماق فضا دانسـته است. 
اوریون نخسـتین پرواز آزمایشـی خود را در سال 
۲014 و در عملیاتـی بـدون سرنشـین انجام داد 

که کامـال موفقیت آمیـز بود. 

6
 

کشاورزی مرص هوشمند می شود 
سـاخت اولین شـهر کشـاورزی هوشـند در مصر 
با امضـای قراردادی مشـترک میـان مقامات این 
کشـور و مدیران شرکت کره ای – عربی »مشاوره 
اقتصـادی و فرهنگـی« کلیـد خـورد. ارزش ایـن 
قـرارداد چیـزی حـدود 10 میلیارد دالر اسـت و 
بر اسـاس آن قرار اسـت طی یک عملیات شـش 
ماهه شـهر کشـاورزی هوشـمند در خـاک مصر 
راه اندازی شـود و به بهره برداری برسـد. این شـهر 
در زمینـی به مسـاحت بیـش از 31۲ هزار هکتار 
سـاخته خواهد شد. بر اسـاس توافقات انجام شده 
میان سـازمان بهبود و بازسـازی کشـاورزی مصر 
و ایـن شـرکت کـره ای – عربـی شـهر هوشـمند 
کشـاورزی مصـر بـه فناوری هـای روز دنیـا برای 
نمک زدایـی و شـیرین کـردن آب و هم چنیـن 
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 مهم تریـن محصوالت آن اسـتویا 
یـا شـکربرگ خواهد بود. اسـتویا گیاهـی از تیره 
کاسـنیان بـا نهایـت ارتفـاع یـک متـر و حداکثر 
عمـر پنـج سـال بـا برگ  های شـیرین اسـت که 
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بومـی آمریـکای جنوبی محسـوب می شـود و در 
هوای سـرد امکان رشـد ندارد. گیاه اسـتویا نوعی 
شـیرین کننده اسـت و جایگزین بسـیاری خوبی 
برای شـکر محسـوب می شـود، زیرا کالـری ای به 
غـذا اضافـه نمی کنـد. ایـن گیـاه به طـور معمول 
بـرای بهتـر کـردن طعـم دارو، نوشـابه و چـای 
اسـتفاده می شـود و از نظـر اقتصـادی پتانسـیل 
خوبـی بـرای رشـد دارد. در حال حاضـر پاراگوئه، 
برزیـل، چیـن، تایـوان، کـره جنوبـی و مالـزی 
اسـتویا  تولیدکننـده  کشـورهای  مهم تریـن  از 
هسـتند. ایـن گیـاه برای رشـد به خاک کم شـور 
احتیـاج دارد. امـروزه عصـاره  اسـتویا در صنایـع 
شیرینی سـازی، پزشـکی و دیگر صنایع خوراکی 

دارد. کاربرد 

7
 

یک گیاه دارویی برای مهار قارچ بیامری زا

محققان میکروبیولوژیست دانشـگاه کانزاس سیتی 
به تازگـی موفـق بـه کشـف داروی گیاهـی جدیدی 
شـده  اند که مانـع از فعالیـت نوعی قارچ پاتـوژن در 
بـدن انسـان ها می شـود. این قـارچ در بـدن بیش از 

80 درصـد از افراد وجـود دارد.
رشـته  اسـتادیار  ودیاپاپـن،  گوویندسـامی  دکتـر 
زیست شناسـی دانشـگاه کانـزاس در مطالعات خود 
بـا ایـن موضـوع روبـه رو شـده بـود که افـراد مبتال 
بـه بیمـاری دیابـت در کشـورهای در حال توسـعه 
بـرای کنتـرل بهتر و بیشـتر قند خونشـان از شـاخ 
»گیمنمـا  بـه  موسـوم  گیـاه  نوعـی  برگ هـای  و 

سیلوسـتر« اسـتفاده می کننـد. بنابرایـن تصمیـم 
گرفـت تا دسـت به یـک مطالعـه میکروبیولوژیکی 
دربـاره ارتبـاط مصـرف این گیـاه دارویـی با کاهش 
فعالیـت نوعـی قـارچ بیمـاری زا بـه نـام »کاندیـدا 

آلبیکنـز« در بـدن انسـان بزنـد.
ایـن تیـم تحقیقاتـی در جریـان مطالعـات خود 
بـه دو نتیجـه مهـم دسـت یافـت؛ اول آن کـه 
ترکیـب گیمنما سیلوسـتر سـمی نیسـت و دوم 
را  قـارچ  ایـن  ویروالنسـی  آن کـه شـاخص  های 
بلوکـه کـرده و درمـان آن را سـریع  تر و راحت تـر 
می سـازد. نتایـج به دسـت آمده از ایـن مطالعه در 
سـالمت انسـان و هم چنین برنامه هـای کاربردی 
باالیـی  اهمیـت  از  پزشـکی و توسـعه دارویـی 

برخـوردار اسـت.
 یکـی از مهم تریـن ترکیبـات شـیمیایی موجود در 
این گیاه اسـیدهای ژیمنمیک آن اسـت که خواص 
ضـد دیابتـی ایـن گیاه را به همین اسـیدها نسـبت 
می دهنـد. 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 می توانـد در درمـان 
آسـم و کاهـش چربی هـای مضـر خود موثر باشـد.

برگ هـای گیمنمـا حـاوی سـاپونین های تـری 
ترپنـی متعلق بـه کالس اولئانان و دامارن اسـت 
و از دیگـر ترکیبـات شـیمیایی مهـم ایـن داروی 
فالون هـا،  آلکالوییدهـا،  بـه  می تـوان  گیاهـی 
و  آلفـا  کلروفیل هـای  رزین هـا،  آنتراکویین هـا، 
بتـا، فیتیـن، پنتاتریاکونتان،کورسـیتول، اسـید 
فورمیک، اسـید بوتریک و استیگماسـترول اشاره 

. کرد
مطالعـات دکتـر ودیاپاپـن نشـان داد کـه مصـرف 
گیمنمـا بـرای انسـان بی خطـر اسـت و صدمـه ای 
بـه سـلول های بـدن فـرد وارد نمی کنـد. بااین حال 
باعـث بلوکه شـدن شـاخص ویروالنسـی ایـن قارچ 
در شـرایط آزمایشـگاهی می شـود. مصرف گیمنما 
به انسـان کمـک می کند تـا مانع از رشـد تهاجمی 
قـارچ در بدنـش شـود و هم چنیـن در کنتـرل قند 

خـون بیمـار نیز موثر اسـت
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مرا شبیه خودت کن...

دل  چیــزی  بــه  کــه  مدتــی  از  بعــد  آدم هــا 
می دهنــد، دو اتفــاق برایشــان می افتــد: اول آن کــه 
چشم هایشــان آن قــدر بــه دنبــال آن عالقــه مــی دود 
ــمت  ــر س ــد ه ــودآگاه می آموزن ــور ناخ ــه به ط ک
می گردنــد، بایــد بیــش از تمــام ذرات خلقــت 
نشــانه های آن دل بســتگی را ببیننــد! مثــال وقتــی 
ــاختمان  ــک س ــردر ِ ی ــان را روی س ــام محبوبش ن
ــته اند،  ــاوت گذش ــا از آن بی تف ــه باره ــی ک قدیم
ــار  ــی از کن ــا وقت ــزد... ی ــان می ری ــد، دلش می بینن
ــود  ــان را در خ ــره ای از عزیزش ــه خاط ــی ک خیابان
ــته  ــان آهس ــار گام هایش ــد، بی اختی دارد، می گذرن
ــو بکشــند همــه  ــر ببیننــد و ب ــا خوب ت می شــود ت
ــز آن  ــتگی نی ــه دل بس ــن عارض ــز را... و دومی چی
ــان  ــبیه عالقه مندی هایش ــقان ش ــه عاش ــت ک اس
ــه ای  ــود گوش ــه خ ــکی ک ــل پزش ــوند! مث می ش
از طبابتــش شــده و همــه چیــز را از دریچــه 
ــه  ــه هم ــاری ک ــا معم ــد، ی ــکی می بین ــم پزش عل
مثال هایــش حــوِل ساخت و ســاز می گــردد یــا 
ــد...   ــی می کن ــش را زندگ ــه فرمول های ــفی ک  کاش
ــان  ــم در همس ــی داری ــتعداد عجیب ــا اس ــا آدم ه م

ــم...!  ــود راه داده ای ــب خ ــه قل ــه ب ــا آن چ ــدن ب ش
ــه  ــویم ک ــتگی هایمان می ش ــبیه دل بس ــدر ش آن ق
گاهــی اگــر مــا را بــه نــام دل بســتگی هایمان صــدا 

ــم... ــر می چرخانی ــد، س بزنن
خداجان!

می دانم که هیچ وقت تو را به قلبم راه نداده ام!
می دانــم کــه هرگــز در هیــچ خیابانــی چشــمم بــه 
ــم  ــت... می دان ــده اس ــو ندوی ــانه های ت ــال نش دنب
کــه هــر روز مــرا میــان نشــانه هایت غــرق کــرده ای 
و هــر بــار تــو را ندیــده گرفتــه ام... اصــال شــاید برای 
این کــه این قــدر هســتی نمی بینمــت! دل گرمــی از 

بودنــت مــرا کــور کــرده...
امــا هــر چــه باشــد، مــن هــم دوســت دارم شــبیه 
تــو بشــوم! دوســت دارم آن قــدر شــبیهت بشــوم که 

وقتــی صدایــت می زنــم، آیینــه را تماشــا کنــم...
می شود مرا شبیه خودت کنی؟ 

بزرگ...
بخشنده...
مهربان....
دستگیر...

 سـیدحسـین متولـیان 



ماهنامهخبری،علمی/آموزشی،تحلیلی
بنیادملینخبگان

s a r a m a d

 رشد اکوسیستم استارت آپی
 اقتضای اقتصاد فعلی کشور است

اکوسیستم استارت آپی و دانش بنیانی ایران با ظرفیت های بسیار باال به حرکت خود ادامه می دهد، اما تا 
رسیدن به رشد مطلوب، فاصله زیادی دارد. این اکوسیستم نیازمند اعتماد است. اعتمادی که هم از جانب 

دولت و هم از جانب سرمایه گذار باید محقق شود. درست است که اکوسیستم استارت آپی و دانش بنیانی در 
ایران هنوز جوان است، اما سرمایه گذاری جسورانه داخلی در این اکوسیستم حتی به دوره نوجوانی خود هم 
نرسیده است.گردش مالی و در اختیار داشتن سرمایه مطلوب،  نیاز هر کسب وکار نوپایی است. تامین این نیاز 
هم قاعدتا باید توسط یک سرمایه گذار انجام پذیرد. با وجود تمام کاستی ها در حوزه سرمایه گذاری جسورانه 

در ایران، نباید رشد نسبی این حوزه در یکی دو سال اخیر را نادیده گرفت. درست است که فعالیت این 
سرمایه گذاری ها تا حد انتظار، فاصله زیادی دارد، اما همین که حداقل نام VCها )سرمایه گذاری جسورانه( 
بر سر زبان ها افتاده، اقدام مهمی است. در این گفت وگو به سراغ سجاد اکباتانی، مدیر طرح و توسعه شرکت 

سرمایه گذاری جسورانه »شناسا«، رفتیم و از وضعیت سرمایه گذاری جسورانه در ایران جویا شدیم.
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