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گفت وگو با رحیم خاکی از نخبگان قرآنی 

رحیم خاکی، نخبه قرآنی است. او از قاریان بنام ایرانی، مدرس و داور مسابقات 
بین المللی قرآنی و دارای رتبه های اول در مسابقات ملی و بین المللی در زمینه قرائت 
قرآن است و صاحب نظریه قرآن شهر یا شهر حقیقی قرآن. او از اعضای هیئت علمی 
جهاد دانشگاهی است و در مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی فعالیت می کند. 
او معتقد است ایده های خالق و نوآورانه در زمینه علوم قرآنی نیز مانند سایر عرصه ها 
می تواند در توسعه فعالیت های قرآنی اثربخش باشد و سبک زندگی قرآنی را ترویج 
دهد. با او درباره نخبگان قرآنی، فعالیت های مرکز رشد قرآنی، جایگاه ایران در میان 
کشورهای اسالمی در زمینه فعالیت های قرآنی و آینده هنرهای قرآنی گفت وگو کردیم.
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اروپایی هــا بــه خودشــان  ایــن  از  بعضــی 
ــد.  ــل ندارن ــدان عق ــال دن ــه اص ــد ک می نازن
ــش  ــده ها، جه ــا و س ــول دهه ه ــی در ط یعن
عقلشــان  دنــدان  و  کرده انــد  ژنتیکــی 
بــه  دردســر  و  درد  ایجــاد  به جــز  کــه 
از مجموعــه  نمی آیــد،  دیگــری  کار  هیــچ 
اســت.  بســته  بــر  رخــت  دندان هایشــان 
فکشــان کوچک تــر شــده و جایــی بــرای 
همیــن  بعــد،  و  دیگــر.  نــدارد  مزاحم هــا 
موضــوع را نشــانه پیشــرفت و برتری شــان 
ــد  ــان می بالن ــه خودش ــابی ب ــد و حس می دانن
ــم  ــد کن ــاز هــم تاکی ــه ب ــن جهــش. البت از ای
ــه  ــتند، ن ــوری هس ــان این ط ــه بعضی هایش ک

ــان.   همه ش
ــا  ــا نقیضــه ب اصــوال جهــش و پیشــرفت دو ت
هــم دارنــد. هــم حــال آدم را خــوب می کنــد 
و هــم چهــره اش را می توانــد بــد بکنــد. 
ــن و  ــرور و تفرع ــه غ ــن جهــت ک ــد« از ای »ب
تبختــر، چنــان گریبــان آدم را می گیــرد کــه 
ــال  ــه دنب ــد و ب ــودن را بــس نمی دان انســان ب
خواســته های بیشــتری اســت. بــه همیــن 
می گوینــد  قدیمی هــا  کــه  اســت  خاطــر 

»خــدا خــر را شــناخت و بــه او شــاخ نــداد«، 
امــا فرشــتگان انســان را شــناختند و از علــم و 
اراده ای کــه خداونــد بــه ایشــان داد، به رعشــه 
ــس  ــد، اال شــیطان. پ ــد و ســجده کردن افتادن
ــت و  ــک فضیل ــام انســان، خــود ی ــه مق این ک
ــام  ــا تم ــرای م ــد ب ــت، کار را بای ــری اس برت
کنــد و از خودبرتربینــی و خودبزرگ بینــی 
رهایمــان ســازد و داشــتن و نداشــتن دنــدان 

عقــل، غّره مــان نکنــد.  
بــا همــه ایــن اوصــاف، حــس حــرص و 
مــا  اســت.  جدایی ناپذیــر  مــا  از  رقابــت 
همگــی دوســت داریــم کــه پیشــرفت کنیــم. 
ــیم،  ــته باش ــت داش ــط دوس ــه فق ــه این ک ن
ــا ز  ــت؛ »م ــن اس ــان همی ــش روحانی م گرای
ــن وســط  ــم«. حــاال ای ــاال می روی ــم و ب باالیی
ــا  ــد ب ــدن می توان ــر ش ــن و بزرگ ت ــاال رفت ب
ــد  ــن می توان کمــک دیگــران باشــد و همچنی
ــارگان.  ــردن بیچ ــر و گ ــتن روی س ــا گذاش پ
تاریخــش،  در  مــا،  ملیــت  و  مــا  ملــت 
هــم  این کــه  از  دارد  بســیاری  نشــان های 
ــرود و هــم دیگــران را  ــاال ب دوســت داشــته ب
ــاال برســاند. دوران طالیــی علــم گرچــه  ــه ب ب
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ــا  ــرای همــه مســلمانان، ام افتخــاری اســت ب
ــد  ــرا بوده ان ــن ماج ــاگرد اول ای ــان، ش ایرانی
و هیچ کــس هــم نمی توانــد و نمی خواهــد 

ــد. ــته باش ــدی در آن داش ــه تردی ک
رهبــر فرزانــه انقــالب اســالمی، چنــدی پیــش 
ــتعدادهای  ــوان و اس ــگان و ج ــدار نخب در دی
روشــنی  و  نغــز  نکته هــای  علمــی،  برتــر 
ــم  ــه ه ــم ب ــه ظل ــد ک ــان کردن ــی را بی بخش
ــه آن  ــدی ب ــی ج ــر توجه ــود اگ ــد ب خواه
نکنیــم. »نخبــگان، نعمت هــای الهــی هســتند 
ــن  ــا آورد. م ــن نعمــت را بج ــد شــکر ای و بای
عمیقــاً و قویــاً، نخبه بــاور هســتم و مســئوالن 
ــم و  ــه داری ــه نخب ــد ک ــاور کنن ــد ب ــز بای نی
ــور  ــت کش ــد سرنوش ــا می توانن ــن نخبه ه ای
ــه  ــن اســت ک ــه ای ــر ن ــد.« مگ ــر دهن را تغیی
ــد  عــده ای از نخبه هــای مــا، همیــن االن دارن
آن طــرف دنیــا، روی سرنوشــت یــک کشــور 
ــا  ــت دنی ــا سرنوش ــد و چه بس ــر می گذارن تاثی
را تغییــر می دهنــد. نمی تواننــد سرنوشــت 
ــر دهنــد؟ چراکــه  مملکــت خودشــان را تغیی
کشــور  داخــل  در  کــه  همین هایــی  نــه. 
هســتند یــا آن هایــی کــه بعــد از مدت هــا بــه 
وطــن بازگشــته اند، آ ن قــدر قــدرت و همــت و 
حمیــت دارنــد کــه دنیــا حســرت نداشتنشــان 
را می خــورد و بــه مــا حســودی می کنــد. مــا 
آن قــدر نخبــه رســمی و غیررســمی داریــم که 
ــاف نمی دهــد؛  ــد شــکرگزاریمان، کف ــی االب ال
ــد  ــه تاکی ــر فرزان ــه آن پی ــور ک ــا همان ط ام
این هــا،  داشــتن  بــه  »بــاور«  کرده انــد، 
»بــاور« بــه توانایی هــای این هــا، »بــاور« 
ــه کســب  ــاور« ب ــه تاثیرگــذاری این هــا و »ب ب
ــا، الزم و ضــروری اســت، خــرج  ــدار این ه اقت
ــزه جهــش و شــتاب اســت.  کار اســت. انگی

روی  از  می شــود  را  واقعــی  نخبه هــای 
نخبه هــای  شــناخت.  »کپی گریزی«شــان 
واقعــی بــه اشرفیتشــان واقفنــد. دائمــا بــه یــاد 
ــان  ــر کالبدش ــی ب ــه روح خدای ــد ک می آورن
ــه دنبــال  دمیــده شــده اســت. پــس، دائمــا ب

ــاختن  ــال س ــه دنب ــتند. ب ــردن هس ــق ک خل
دوبــاره  جانــی  کــردن  آبــاد  از  هســتند. 
مذمــوم  را  »مونتــاژکاری«  می گیرنــد. 
ــه  ــان عرص ــان قدرقدرت ــر هم ــد. مگ می دانن
صنعــت جهــان از تجربه هــای گذشــتگان مــا 
ــره  ــان به ــگان امروزم ــوغ نخب ــور و نب و حض
جهش هــای  و  علمــی  شــتاب  نمی برنــد؟ 
فنــاوری بــا بــاور بــه نخبــگان و میــدان دادن 
ــه ســمت  ــا را ب ــاوری م ــم و فن ــان، عل ــه آن ب
واقعی تــر شــدن ســوق خواهــد داد. در میــان، 
ــع  ــگان همــه مشــکالت و موان ــوا«ی نخب »تق
ــکالت  ــت. مش ــد گذاش ــر خواه ــت س را پش
همیشــه هســت، کاســتی ها همیشــه هســت. 
رنج هــا،  بزرگ تریــن  بــا  تقــوا  و  صبــر 
آن چنــان می کنــد کــه قطره هــای بــاران 
ــزاران  ــا، ه ــر گام، نخبه ه ــارا. ه ــنگ خ ــا س ب
ــت  ــا الزم اس ــی آورد. تنه ــود م ــا خ ــت ب برک
ــم.  ــراری نکنی ــت، بی ق ــل برداش ــا فص ــه ت ک
ــه از دو ســو  ــد ک ــاوری« بای ــن »نخبه ب بنابرای
انجــام شــود؛ از ســمت مســئوالن و از جانــب 
نخبــگان. تکلیــف مســئوالن که روشــن اســت 
و نخبــگان هــم بایــد بــه خودشــان و اهمیــت 
ــان  ــاور و ایم ــش ب ــش از پی ــان، بی حضورش

ــود.  ــهل تر ش ــا س ــا کاره ــند ت ــته باش داش
مــا بــه داشــتن دندان هــای عقلمان می نازیــم. 
ــی  ــه باری تعال ــر آنچ ــه ه ــه ب ــور ک همین ط
ــم  ــرده، می نازی ــا ک ــا عط ــت م ــا و مل ــه م ب
و شکرگزارشــان هســتیم. شــرایط امــروز و 
ــته  ــال های گذش ــی س ــور ط ــری کش جهتگی
اقتصــاد  و  دانش بنیــان  اقتصــاد  بــه  کــه 
ــن  ــت، بهتری ــیار داده اس ــای بس ــی به مقاومت
ــش  ــور افزای ــه منظ ــان ب ــرای جوان ــت ب فرص
ــت پیشــرفت و  ــی در جه ــالش علم ــان، ت ایم
ــا  ــود و م برطــرف کــردن اشــکاالت خواهــد ب
نیــز همچــون رهبــر فرزانــه انقــالب مطمئنیــم 
ــر،  ــب بهت ــی به مرات ــان، ایران ــه »شــما جوان ک
پیشــرفته تر و منظم تــر، پیــِش رو خواهیــد 

ــاءاهلل. ــت.« ان ش داش
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ــا  ــدار ب ــالمی، دی ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
و  شــیرین  جلســه ای  را  جــوان  نخبــگان 
مطلــوب و سرشــار از امیــد بــه آینــده و 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد و ب افق هــای پیــش رو خواندن
ــی هســتند  ــای اله ــگان، نعمت ه ــه نخب این ک
ــد،  ــه جــا آورن ــن نعمــت را ب ــد شــکر ای و بای
گفتنــد: مــن عمیقــا و قویــا، نخبه بــاور هســتم 
و مســئوالن نیــز بایــد بــاور کننــد کــه نخبــه 
ــت  ــد سرنوش ــا می توانن ــن نخبه ه ــم و ای داری

ــد. ــر دهن ــور را تغیی کش
ــم  ــر معظ ــه ای، رهب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــر از  ــا نف ــدار صده ــالمی، در دی ــالب اس انق
نخبــگان جــوان و اســتعدادهای برتــر علمــی، 
جوانــان نخبــه میهــن را مایــه امیــد بــه 
آینــده درخشــان ایــران خواندنــد و فرمودنــد: 
شــرکت های  ضوابــط  کیفیــت  »افزایــش 
ــم  ــه عل ــش بودج ــزوم افزای ــان«، »ل دانش بنی
و فنــاوری«، »مدیریــت صحیــح منابــع مالــی 
در ایــن بخــش« و »ضــرورت ارتقــای کیفیــت 
ــر  ــه رهب ــود ک ــی ب ــی«، نکات ــاالت علم مق

ــد. ــاره کردن ــا اش ــه آن ه ــالمی ب ــالب اس انق
از  بخشــی  در  اســالمی،  انقــالب  رهبــر 
سخنانشــان، دیــدار بــا نخبــگان جــوان را 
جلســه ای شــیرین و مطلــوب و سرشــار از امید 
ــد و  ــش رو خواندن ــای پی ــده و افق ه ــه آین ب
ــای  ــگان، نعمت ه ــه نخب ــر این ک ــد ب ــا تاکی ب
ــت را  ــن نعم ــکر ای ــد ش ــتند و بای ــی هس اله
ــا،  ــا و قوی ــن عمیق ــد: م ــا آورد، گفتن ــه ج ب
نخبه بــاور هســتم و مســئوالن نیــز بایــد 
بــاور کننــد کــه نخبــه داریــم و ایــن نخبه هــا 
می تواننــد سرنوشــت کشــور را تغییــر دهنــد.

ــه ضــرورت هوشــیاری در  ــا اشــاره ب ایشــان ب
مقابــل مکــر و حیلــه شــیطان بــزرگ، خطــاب 
بــه مــردم، مســئوالن و فعــاالن سیاســی 
ــاره  ــم را درب ــه مه ــت نکت ــی هف و مطبوعات
قضایــای اخیــر پیرامــون برجــام مــورد تاکیــد 

ــد. ــرار دادن ق
وابســتگی  خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت 

مایــه  و  خطرنــاک  بســیار  را  سیاســی 
بــا  و  دانســتند  ملت هــا  توســری خوری 
اشــاره بــه قطــع کامــل وابســتگی ایــران 
ــا  ــمن ب ــد: دش ــان کردن ــکا خاطرنش ــه آمری ب
رصــد تحــوالت و فعالیت هــای جمهــوری 
از  ایــران  تبدیــل  از  ایــران،  اســالمی 
بــه  وابســته«  و  عقب افتــاده  »کشــوری 
برخــوردار  و  متنفــذ  »اثرگــذار،  کشــوری 
و  دفاعــی  سیاســی،  روزافــزون  اقتــدار  از 
ــران  ــدت نگ ــی و به ش ــال عصبان ــی«، کام  علم

است.
ــا  ــکا ب ــم آمری ــمنی رژی ــالب، دش ــر انق رهب
ملــت ایــران را از همــان روزهــای اول پیــروزی 
ــد: آن روزهــا  ــادآور شــدند و افزودن انقــالب ی
نــه مســئله انــرژی هســته ای مطــرح بــود و نــه 
موشــک و نفــوذ منطقــه ای، امــا آمریکایی هــا 
ــالب،  ــروزی انق ــا پی ــه ب ــد ک ــده بودن فهمی
»زیردســت،  کشــوری  به عنــوان  را  ایــران 
 مطیــع و بســیار پرمنفعــت« از دســت داده انــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، الگــو شــدن ایران 
در ذهــن ملت هــا را موجــب خشــم و ناامیــدی 
بیشــتر ســلطه گران خواندنــد و افزودنــد: ملــت 
ایــران در 40 ســال اخیــر بــه جهانیــان ثابــت 
کــرده اســت کــه می تــوان از ابرقدرت هــا 
ــرد  ــتادگی ک ــا ایس ــل آن ه ــید، در مقاب نترس
ــد  ــه رش ــارها، ب ــا و فش ــود تحریم ه ــا وج و ب
 و پیشــرفت روزافــزون نیــز دســت یافــت.
ایشــان، پیشــرفت های نظامــی و موشــکی 
ایــران در عیــن تحریــم کامــل را موجــب 
ــمنان  ــی دش ــین برخ ــی تحس ــرت و حت حی
ــد  ــه چن ــد: مقال ــد و افزودن ــه ورز خواندن کین
ســال قبــل یــک ژنــرال صهیونیســت در ایــن 
ــت. ــت اس ــن واقعی ــه ای از ای ــوص، نمون  خص
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــوب  ــه خ ــت جلس ــم وق ــه »نمی خواهی این ک
و مفیــد بــا نخبــگان جــوان را بــا پاســخ گویی 
ــم«،  ــع کنی ــکا ضای ــور آمری ــس جمه ــه رئی ب
ــه  ــد ب ــه بای ــن، هم ــود ای ــا وج ــد: ب افزودن
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یــک نکتــه مهــم توجــه کنیــم و آن، ضــرورت 
ــی  ــر ملت ــرا ه ــت، زی ــمن اس ــناخت دش ش
دشــمنانش را نشناســد و او را دوســت یــا 
و  تهدیــد  مــورد  بدانــد، حتمــا  بی طــرف 
قــرار خواهــد گرفــت.  در معــرض خطــر 

ــه  ــان در نهج البالغ ــد: امیرمومن ایشــان افزودن
ــم  ــی روم و می فهم ــواب نم ــد: »خ می فرماین
کــه در اطرافــم چــه می گــذرد.« و ملــت 
دچــار  نبایــد  نیــز  ایــران  مســئوالن  و 
ــه در  ــوند، چراک ــت ش ــی و غفل خواب گرفتگ
ــد و  ــبیخون می زنن ــا ش ــه م ــورت ب ــن ص ای

می شــویم. غــارت 
بــه  اشــاره  بــا  اســالمی،  انقــالب  رهبــر 
مســئوالن  درســت  و  خــوب  پاســخ های 
ــور  ــس جمه ــپ، رئی ــل ترام ــه اباطی کشــور ب
ــت درک  ــه عل ــکا را ب ــه آمری ــت حاکم و هیئ
نکــردن تحــوالت ایــران و منطقــه، دچــار 
و  خواندنــد  ذهنــی«  »عقب افتادگــی 
خاطرنشــان کردنــد: آن هــا می خواهنــد ایــراِن 
جــوان، مومــن، انقالبــی و پیشــرفته را بــه ۵0 
ســال قبــل برگرداننــد. البتــه معلــوم اســت که 
ایــن کار، شــدنی نیســت، امــا آن هــا بــه علــت 
عقب ماندگــی از درک ایــن واقعیــت عاجزنــد و 
بــه همیــن علــت دچــار اشــتباه محاســباتی و 
ــران شــده  ــت ای ــی از مل شکســت های پی درپ

می شــوند. و 
ــکا  ــرور آمری ــیار ش ــم بس ــالب، رژی ــر انق رهب
ــل  ــام راح ــت ام ــا درس ــر حقیقت ــه تعبی را ب
اکبــر«  »شــیطان  و  بــزرگ«  »شــیطان 
نظــام  کردنــد:  خاطرنشــان  و  خواندنــد 
آمریــکا، کارگــزار شــبکه خطرنــاک و خبیــث 
صهیونیســم بین الملــل، دشــمن ملت هــای 
مســتقل و عامــل اغلــب جنگ هــا در منطقــه 
و جهــان اســت و ماننــد زالــو درصــدد مکیــدن 

نــدار ملت هاســت. و  دار 
ایشــان بــا یــادآوری ســخنان ترامــپ در 
ــود  ــه وج ــر ب ــی ب ــی مبن ــارزات انتخابات مب
ــد:  ــکا افزودن ــت آمری ــه  دس ــش ب ــدن داع آم

آمریــکا  طبیعــی اســت کــه ســردمداران 
ــداف  ــه اه ــداران ک ــپاه پاس ــه س ــون علی اکن
خطرنــاک آمریــکا و داعــش را در منطقــه 
ســد کــرده اســت، نعــره بکشــند و ســخنرانی 

ــد. کنن
ــدن  ــی ش ــه ای، خنث ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ازجملــه  منطقــه  در  آمریــکا  نقشــه های 
ــر  ــت دیگ ــراق را عل ــان و ع ــوریه، لبن در س
آمریکایــی  مقامــات  خشــم  و  عصبانیــت 
برشــمردند و افزودنــد: جمهــوری اســالمی 
نقشــه های شــوم آمریــکا را برهــم زده اســت.
رهبــر انقــالب اســالمی پــس از تبییــن علــل 
ــان  ــه بی ــا ب عصبانیــت و ناامیــدی آمریکایی ه
ــئوالن  ــردم، مس ــه م ــم ب ــه مه ــت توصی هف
دربــاره  مطبوعاتــی  و  سیاســی  فعــاالن  و 

ــد. ــر پرداختن ــای اخی قضای
ــه  ــن نکت ــه ای در اولی ــت اهلل خامن حضــرت آی
ــد: همــه یقیــن و مســلم بداننــد  تاکیــد کردن
ــی  ــت انقالب ــم از مل ــار ه ــکا این ب ــه آمری ک

ــورد. ــد خ ــت خواه ــی و شکس ــران تودهن ای
توصیــه دوم رهبــر انقــالب، »پرهیــز از غفلــت 

در مقابــل مکــر و حیلــه آمریــکا« بــود.
ــت  ــد باله ــد: نبای ــان کردن ــان خاطرنش ایش
نشــان دادن رئیــس جمهــور آمریــکا، موجــب 
ــل  ــمن غاف ــه دش ــر و توطئ ــه از مک ــود ک ش
ــد  ــه بای ــماریم، بلک ــر بش ــویم و آن را حقی ش
همــه بــا تدبیــر و هوشــیاری و آمادگــی کامــل 

ــیم. ــه باش در صحن
افزودنــد:  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
نمی افتــد،  اتفــاق  نظامــی  جنــگ  البتــه 
از  اهمیتــش  کــه  هســت  مســائلی  امــا 
بایــد  بنابرایــن  نیســت،  کمتــر  جنــگ 
باشــیم. مراقــب  و  کنیــم   پیش بینــی 
رهبــر انقــالب در توصیــه ســوم، بــه دشــمنی 
ــاره و  ــران اش ــدرت ای ــر ق ــا عناص ــکا ب آمری
تاکیــد کردنــد: برعکــِس دشــمن، همــه بایــد 

ــم. ــت کنی ــن عناصــر را تقوی ای
ایشــان علــم و قــدرت دفاعــی را ازجملــه 
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ــد  ــران خواندن عناصــر اصلــی قــدرت ملــت ای
ــوری  ــه ک ــد ب ــکی بای ــوان موش ــد: ت و افزودن

ــد. ــش یاب ــر روز افزای ــمن ه ــم دش چش
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای اقتصــاد را از 
دیگــر عناصــر قــدرت ایــران برشــمردند و 
تاکیــد کردنــد: بایــد بــه کاهــش وابســتگی و 
ــام  ــدرت درون زای اقتصــادی اهتم ــش ق افزای

ــرد. ــدی ک ج
رهبــر انقــالب در همیــن زمینــه یادآور شــدند: 
ســرمایه گذاری  بــا  کــه  گفته ایــم  بارهــا 
ــم،  ــا مشــکلی نداری ــه غربی ه خارجــی ازجمل
امــا نبایــد اقتصــاد کشــور بــه ســتونی متکــی 
ــپ  ــل ترام ــخصی مث ــره ش ــا نع ــه ب ــد ک باش

ــرزد. بل
ایشــان افزودنــد: اقتصــاد ایــران بایــد بــه 
»ســتوِن تــوان و ظرفیــت داخلــی« تکیــه 
اقتصــاد  اعالم شــده  سیاســت های  و  کنــد 
شــود. اجــرا  و  پی گیــری   مقاومتــی، 

دشــمن«،  القائــات  بــه  »بی اعتنایــی 
رهبــر  مهــم  توصیــه  چهارمیــن 
اســت. اخیــر  قضایــای  دربــاره   انقــالب 

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتنــد: در برجــام 
ــل  ــق حاص ــر تواف ــرد اگ ــا می ک ــمن الق دش
ــق  ــود. تواف ــرف می ش ــمنی ها برط ــود، دش ش

ــا دشــمنی ها بیشــتر هــم شــد. ــم، ام کردی
ایشــان تاکیــد کردنــد: امــروز هــم نبایــد 
مطالبــی مطــرح شــود کــه اگــر مثــال در 
فــالن قضیــه توافــق نکردیــم، چنیــن و چنــان 
می شــود. ایــن از القائــات مــورد نظــر دشــمن 

ــات،  ــن القائ ــه ای ــا ب ــد بی اعتن ــا بای اســت و م
مصالــح خودمــان را خودمــان بفهمیــم و آن را 

ــنویم. ــمن نش از دش
پنجمیــن توصیــه رهبــر انقــالب اســالمی 
بــر  دفاعــی  قــدرت  افزایــش  یعنــی 
بــود. متکــی  مقــدس  دفــاع   تجربــه 
ــال ها  ــد: در آن س ــان کردن ــان خاطرنش ایش
ــان  ــدام و حامی ــک باران ص ــر موش ــران زی ته
غربــی اش بی دفــاع بــود، جوانــان کشــور 
بــرای حــل ایــن معضــل از صفــر شــروع 
کردنــد و به تدریــج بــه چنــان توانایــی دســت 
یافتنــد کــه دشــمن وقتــی توانایــی مقابلــه بــه 

ــف شــد. ــد، متوق ــا را دی ــل م مث
ــد:  ــد کردن ــه ای تاکی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
اکنــون نیــز بایــد تــوان دفاعــی کشــورمان را 
افزایــش دهیــم تــا دشــمنان گســتاخ و َجــری 
ــا  ــا خط ــت از پ ــه و دس ــه حمل ــوند و ب نش

ــد. ــویق نگردن ــردن، تش ک
رهبــر انقــالب در توصیــه بعــدی بــه موضــوع 
 رفتــار اروپایی هــا در مســئله اخیــر پرداختنــد.
ــه  ــا درک این ک ــا ب ــد: اروپایی ه ــان گفتن ایش
ــت،  ــا و آمریکایی هاس ــع آن ه ــه نف ــام ب برج
ــکا دربــاره  ــخنان رئیس جمهــور آمری بــا س
ــه  ــد ک ــت کردن ــام مخالف ــردن برج ــاره ک پ
ــی  ــا کاف ــت، ام ــوب اس ــری خ ــن موضع گی ای

ــت. نیس
ــل،  ــرف مقاب ــا ط ــد: ت ــالب گفتن ــر انق رهب
پــاره  را  آن  مــا  نکنــد،  پــاره  را  برجــام 
پــاره  را  برجــام  اگــر  امــا  نمی کنیــم، 
می کنیــم. ریــز  ریــز  را  آن  مــا   کننــد، 
ــد:  ــد کردن ــه ای تاکی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
اقدامــات دولــت  بایــد مقابــل  اروپایی هــا 
آمریــکا ازجملــه نقــض برجــام همچــون 
تحریم هایــی کــه انتظــار دارنــد از کنگــره 
ــا  ــی ب ــتند و از هم صدای ــد، بایس ــرون بیای بی
آمریکایی هــا در مســائلی نظیــر قــدرت دفاعــی 
ایــران و حضــور ایــران در منطقــه بپرهیزنــد، 
ــا  ــا ب ــم آوازی اروپایی ه ــا ه ــا مطلق ــه م چراک
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ــم. ــول نمی کنی ــکا را قب ــای آمری زورگویی ه
ــد:  ــه افزودن ــن زمین ــالب در همی ــر انق رهب
آن هایــی کــه موشــک و ســالح اتمــی دارنــد، 
ملــت ایــران را از داشــتن موشــک دو یــا 
ــن  ــد. ای ــی می کنن ــری نه ــزار کیلومت ــه ه س
ــران  ــه ای ــوط ب ــائل مرب ــر مس ــوع و دیگ موض

ــی دارد؟ ــه ربط ــما چ ــه ش ب

جدی گرفنت اقتصاد مقاومتی و اصول 
آن

آخریــن توصیــه رهبــر انقــالب، »جــدی 
آن«  اصــول  و  مقاومتــی  اقتصــاد  گرفتــن 
واردات  منــع  داخلــی،  تولیــد  ازجملــه 
و  کاال  قاچــاق  از  جلوگیــری  غیرضــروری، 

ایجــاد اشــتغال بــود.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: بیــش از نیمــی 
ــق  ــرای تحق ــد ب ــت و بای ــته اس ــال، گذش از س
اهــداف و جبــران عقب ماندگی هــای ناشــی از 
حرف هــای انتخاباتــی، تــالش مضاعــف شــود تــا 
ــه اقتصــادی  ــه نفــت، ب ــکا ب ــران از ات اقتصــاد ای

ــود. ــل ش ــزوده تبدی ــر ارزش اف ــی ب مبتن

نخبگان نعمت های الهی هستند
ــری  ــش دیگ ــالمی، در بخ ــالب اس ــر انق رهب
از سخنانشــان، دیــدار بــا نخبــگان جــوان 
را جلســه ای شــیرین و مطلــوب و سرشــار 
از امیــد بــه آینــده و افق هــای پیــش رو 
ــگان،  ــه نخب ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــد و ب خواندن
نعمت هــای الهــی هســتند و بایــد شــکر ایــن 
ــا  ــن عمیق ــد: م ــه جــا آورد، گفتن نعمــت را ب
ــز  ــئوالن نی ــتم و مس ــاور هس ــا، نخبه ب و قوی
ــن  ــم و ای ــه داری ــه نخب ــد ک ــاور کنن ــد ب بای
را  کشــور  سرنوشــت  می تواننــد  نخبه هــا 

ــد. ــر دهن تغیی

پیرشفت علمی؛ زمینه ساز اقتدار کشور
زمینه ســاز  را  علمــی  پیشــرفت  ایشــان، 
اقتــدار کشــور دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: 

ــان در  ــابقه درخش ــود س ــا وج ــا ب ــور م کش
متاســفانه در دوران ســلطه  علــم،  زمینــه 
ــه  ــاد ک ــب افت ــم عق ــه عل ــگان از قافل بیگان
شــود. جبــران  عقب افتادگــی  ایــن   بایــد 
راه  اصلی تریــن  اســالمی،  انقــالب  رهبــر 
ــن  ــور را، از بی ــی کش ــری از غرب زدگ جلوگی
ــر  ــد ب ــا تاکی ــتند و ب ــتگی دانس ــردن وابس ب
این کــه از عناصــر اصلــی رهایــی از وابســتگی، 
ــد:  پیشــرفت علمــی اســت، خاطرنشــان کردن
ــد  ــاوری نبای در مســیر پیشــرفت علمــی و فن
هیــچ مانعــی از جانــب دســتگاه های مختلــف 

ــه وجــود آیــد. ب

بسرت پیرشفت علمی و فناوری مهیا است
ــه  ــتناد ب ــا اس ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
بســتر  کشــور،  فوق العــاده  ظرفیت هــای 
پیشــرفت علمــی و فنــاوری را مهیــا دانســتند 
و بــا ابــراز رضایــت از اقدامــات بنیــاد نخبــگان 
و معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری افزودنــد: 
البتــه نبایــد بــه ایــن حــد از پیشــرفت قانــع 
ــوب  ــه مطل ــه نقط ــیدن ب ــا رس ــرا ت ــود، زی ب

ــم. ــادی داری ــه زی فاصل
ــخنان  ــه س ــالمی در ادام ــالب اس ــر انق رهب
خــود بــه یــک نکتــه اساســی اشــاره کردنــد و 
گفتنــد: در پیشــرفت علمــی بایــد رویه ســازی 
و جریان ســازی شــود تــا ســالیق و روش هــای 
مدیریتــی در دولت هــای مختلــف، در ایــن 
ــذار نباشــد و پیشــرفت علمــی  مســیر تاثیرگ

کشــور متوقــف نشــود.
ــه را  ــد نکت ــه ای چن ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــم و  ــا عل ــط ب ــائل مرتب ــوص مس ــز درخص نی

ــد. ــان کردن ــاوری بی فن

توصیه به معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان

ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــان، معاون ایش
جمهــوری و بنیــاد ملــی نخبــگان را بــه 
ظرفیت هــای  از  پیــش  از  بیــش  اســتفاده 
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توصیــه موکــد کردنــد. دســتگاه ها، 
رهبــر انقــالب اســالمی هم چنیــن گفتنــد: بایــد 
ــود،  ــی ش ــری اساس ــور، فک ــت کش ــرای صنع ب
ــار آفــت مونتــاژکاری شــده  ــرا صنعــت گرفت زی
اســت و تــا وقتــی کــه ایــن آفــت وجــود دارد، 
ــت  ــد گرف ــرار نخواه ــه ق ــورد توج ــوآوری م ن
ــد  ــف خواه ــز متوق ــی نی ــرک و کار علم و تح
ــگاه و  ــان دانش ــرایطی، می ــن ش ــد و در چنی ش

ــود. ــد ب ــرار نخواه ــت، ارتباطــی برق صنع

لزوم اهمیت دادن به فعالیت های 
فرهنگی در معاونت علمی و بنیاد 

ملی نخبگان
ــه  ــت دادن ب ــزوم اهمی ــه موضــوع ل ایشــان ب
فعالیت هــای فرهنگــی در معاونــت علمــی 
ریاســت جمهــوری و بنیــاد نخبــگان نیــز 
و  خطرناک تــر  افزودنــد:  و  کردنــد  اشــاره 
ــال های  ــه در س ــی ک ــرور فیزیک ــر از ت تلخ ت
گذشــته انجــام شــد و تعــدادی از دانشــمندان 
ــا شــهید شــدند، اســیر فکــری و فرهنگــی  م
بنابرایــن  اســت،  دانشــمندان  شــدِن 
 نخبــگان بایــد بــا تقــوا از خــود مراقبــت 

کنند.
رهبــر انقــالب در بخــش پایانــی ســخنان 
ــور  ــری کش ــروز و جهت گی ــرایط ام ــود، ش خ
را بهتریــن فرصــت بــرای جوانــان بــه منظــور 
افزایــش ایمــان، تــالش علمــی در جهــت 
اشــکاالت  کــردن  برطــرف  و  پیشــرفت 
دانســتند و گفتنــد: مطمئــن هســتم کــه 
شــما جوانــان، ایرانــی بــه مراتــب بهتــر، 
پیشــرفته تر و منظم تــر، پیــِش رو خواهیــد 

ــت. داش

مهم ترین فعالیت ها و رویکردهای 
بنیاد ملی نخبگان

در ابتــدای ایــن دیــدار دکتــر ســتاری، معــاون 
علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور و رئیــس 
ــزوم  ــه ل ــاره ب ــا اش ــگان، ب ــی نخب ــاد مل بنی

اقتصــاد  از  اقتصــادی،  رویکــرد  در  تغییــر 
نفتــی بــه ســمت اقتصــاد مبتنــی بــر نیــروی 
ــت:  ــاور، گف ــن و خودب ــالق و موم ــانی خ انس
ــر  ــز ب ــق آموزشــی، تمرک ــدل موف طراحــی م
ایرانیــان  جــذب  نخبــگان،  توانمندســازی 
ــی  ــبکه نخبگان ــاد ش ــور و ایج ــارج از کش خ
رویکردهــای  و  فعالیت هــا  مهم تریــن  از 
اســت. بــوده  نخبــگان  ملــی   بنیــاد 
در ابتــدای ایــن مراســم، شــش تــن از نخبگان 
در ســخنانی دغدغه هــا و پیشــنهادهای خــود 

را بیــان کردنــد.
آقایان:

مهنــدس  نســب،  ســاالری  محمــد      -
ــی  ــده جشــنواره خوارزم ــک و برگزی مکاترونی

ســال ۹0
دکتــرای  صادقــی،  امیــن  محمــد      -
کامپیوتــر و دارنــده نشــان برنــز المپیــاد 

کامپیوتــر جهانــی 
ــرای  ــجوی دکت ــناس، دانش ــد حق ش - محم

ــری ــور سراس ــک کنک ــه ی ــت و رتب مدیری
فلسفه  ارشد  کارشناس  کاظمی،  -  سیدرضا 

علم و مدیرعامل شرکت دانش بنیان
مهندســی  دکتــرای  زارع پــور،  - عیســی 
کامپیوتــر و خانــم فاطمــه خوشنویســان، 
دانشــجوی دکتــرای مدیریــت و برگزیــده 

جایــزه بنیــاد ملــی نخبــگان
بر محورهای زیر تاکید کردند:

- ضــرورت ایجــاد فضــای آرام و بــه دور از 
ــی ــی و آموزش ــز علم ــش در مراک تن

ــت و  ــگان در صنع ــری نخب ــزوم به کارگی - ل
تصمیم ســاز دســتگاه های 

- لــزوم تغییــر رویکــرد دانشــگاه ها بــه ســمت 
پژوهش هــای کاربــردی و بومــی

فضــای  در  واردات  بــا  مقابلــه  - ضــرورت 
ــالم و  ــوای س ــد محت ــق تولی ــازی از طری مج

ــی داخل
- لــزوم اصــالح قوانیــن شــرکت های دانش بنیــان 

و کســب وکارهای نویــن.
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رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان، در مراســم 
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــا مق ــگان ب ــدار نخب دی
را  دانش بنیــان  اقتصــاد  اصلــی  شــاخصه 
ــوزش از  ــت: آم ــرد و گف ــوان ک ــوزش عن آم
ــی  دوره دبســتان، دبیرســتان، دانشــگاه و حت

ــت. ــاز اس ــرگ نی ــه م ــا در لحظ ت
ملــی  بنیــاد  رئیــس  ســتاری،  ســورنا 
نخبــگان، در مراســم دیــدار نخبــگان بــا 
ــز  ــال نی ــت: امس ــری، گف ــم رهب ــام معظ مق
مطابــق ســال های گذشــته خدمــت مقــام 
ــیوه ای  ــا ش ــا ب ــیدیم، ام ــری رس ــم رهب معظ
ــر در  ــراد حاض ــاد. اف ــاق افت ــن اتف ــد ای جدی
ــدگان  ــر، برن ــتعدادهای برت ــه اس ــن جلس ای
جوایــز تحصیلــی بنیــاد نخبــگان، نفــرات 
المپیادهــای  و  سراســری  کنکــور  برتــر 
عالمــه  جوایــز  برنــدگان  دانش آمــوزی، 
طباطبایــی، اســتعدادهای برتــر حــوزه، برخــی 
وزرا و ســازمان هایی کــه ســال گذشــته بنیــاد 
نخبــگان را در راســتای اهــداف واگــذاری 

کمــک کردنــد، هســتند.
ــتعدادهای  ــوع اس ــی در موض ــکل اصل دو مش
برتــر وجــود دارد. مشــکل اول جامعــه اســت. 
جهت گیــری جامعــه ای کــه پایــه اقتصــاد 
ــمت  ــه س ــت، ب ــور اس ــی و منبع مح آن نفت
ــا  ــالق ب ــادی خ ــه اقتص ــه پای ــادی ک اقتص
ــا اعتمادبه نفــس  ــد و ب ــن و معتق ــروی موم نی

ــت. ــاده نیس ــد، س ــاور باش و خودب
ــوری  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــه تالش هــای چهــار ســاله اخیــر  ــا اشــاره ب ب
ــد از  ــه می کن ــواره گل ــا هم ــه م ــت: جامع گف
ــا  ــر، ام ــورهای دیگ ــه کش ــان ب ــروج جوان خ
ــی و  ــتم آموزش ــا در سیس ــه و م ــود جامع خ
ــاق  ــن اتف ــا ای ــاط ب ــا در ارتب ــر حوزه ه دیگ
موثــر هســتیم. راه آن تغییــر روش اقتصــادی 

است. 
ــال  ــد س ــی در چن ــاق خوب ــه اتف خوش بختان
ــداد  ــه تع ــت، به طوری ک ــته رخ داده اس گذش
ــیده  ــه 3300 رس ــان ب ــرکت های دانش بنی ش

و ارزش اقتصــادی کــه پایــه آن از منابــع 
نفتــی جــدا شــده، بــه حــدود 40 هــزار 

ــت. ــیده اس ــان رس ــارد توم میلی
ــری  ــر جهت گی ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــتاری ب س
دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی بــه ســوی 
خالقیــت و کارآفرینی گفــت: چیــزی کــه 
مــا نیــاز داریــم، یــک زیســت بوم جدیــد 
ــن  ــور، مهم تری ــوآوری در کش ــی و ن کارآفرین
تــا  اســت  دانش بنیــان   اقتصــاد  الزمــه 
ــر  ــد ب ــی بتوان ــش خصوص ــرمایه گذار بخ س
ــروی  ــد. نی ــرمایه گذاری کن ــان س روی جوان
انســانی ای کــه از ســوی آنکتــاد به عنــوان 
فوق العــاده در  انســانی  نیــروی  چهارمیــن 

ــت. ــده اس ــرده ش ــام ب ــا از آن ن دنی
او نکتــه مهــم را معرفــی مــدل موفــق از 
آمــوزش بــه توســعه اقتصــاد دانســت و افــزود: 
ــد.  ــدا کن ــد توســعه پی ــق بای ــدل موف ــن م ای
ــش  ــال پی ــد س ــا چن ــه ب ــن زمین ــروز ای ام
ــری  ــاخصه های دیگ ــه ش ــت و ب ــاوت اس متف

نیــاز دارد.
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان شــاخصه اصلــی 
عنــوان  آمــوزش  را  دانش بنیــان  اقتصــاد 
کــرد و گفــت: آمــوزش از دوره دبســتان، 
ــه  ــا در لحظ ــی ت ــگاه و حت ــتان، دانش دبیرس
ــوزش  ــش از آم ــن بخ ــت. ای ــاز اس ــرگ نی م
ــف می شــود  در بســتر شــهرهای خــالق تعری
کــه مــردم هــرروز کــه از خانــه خــارج 
می شــوند، وارد فضایــی شــوند کــه بــه آن هــا 

می دهــد. تــازه  آموزش هــای 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــای اصل ــی از بحث ه او یک
ــرورش بیــان  را اصــالح سیســتم آمــوزش و پ
ــی  ــای مختلف ــح داد: حمایت ه ــرد و توضی ک
ــت  ــق معاون ــته از طری ــال گذش ــار س در چه
ــاده اســت.  ــاق افت ــه اتف ــن زمین علمــی در ای
ــد  ــا بخــش آموزشــی دارن تمــام ســتادهای م
تحــت  دانش آمــوزان  از  زیــادی  تعــداد  و 
 پوشــش ایــن آموزش هــا قــرار می گیرنــد.
 بســیاری از شــرکت هایی را کــه در حــوزه 
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بنیــادی   ســلول های  بیوتکنولــوژی،  نانــو، 
دانش آموزانــی  همــان  اکثــرا  هســتند، 
اداره می کننــد، کــه در آن سیســتم تحــت 

گرفته انــد. قــرار  آمــوزش 
 بنیــاد ملــی نخبــگان در چهــار ســال گذشــته 
بیــش  از پیــش بــر آمــوزش زمــان صــرف خواهد 
کــرد. پوشــش طــرح »شــهاب« کــه با اســتقبال 
پــرورش در حــال  آمــوزش  و  فعلــی وزیــر 
ــون و  ــک میلی ــه ی ــال ب ــت، امس ــری اس پی گی

ــید. ــد رس ــوز خواه ــزار دانش آم 800 ه

سمپاد احیا می شود
ــوری  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
بــه احیــای ســمپاد بــه  صــورت جــدی اشــاره 
کــرد و گفــت: از طریــق شــورای عالــی انقالب 
ــری  ــال پی گی ــوع در ح ــن موض ــی ای فرهنگ
اســت و امیدواریــم اســاس نامه جدیــد آن 
ــدی  ــای ج ــود و اتفاق ه ــم ش ــه زودی تنظی ب
در چنــد ســال آینــده در بخــش دانش آمــوزی 
داشــته باشــیم. چراکــه بــه دانش آمــوزان 
نیروهــای  و  اعتمادبه نفــس  بــا  خودبــاور، 
خــالق احتیــاج داریــم. شــروع کــردن از زمــان 
دانشــگاه بــرای ایــن امــر دیــر اســت و بایــد از 

ــه آن برســیم. ــرورش ب آمــوزش  و پ
دانش آمــوزان  خــود  را  جــدی  نکتــه  او 
ــه  ــرزمین ب ــن س ــرد: ای ــان ک ــت و بی دانس
ــاز  ــا اعتمادبه نفــس نی ــاور و ب ــی خودب فرزندان
ــواده  ــه و خان ــه از جامع ــانی ک ــه کس دارد، ن
طلبــکار باشــند. آن هــا نبایــد از مــا بخواهنــد 
پــول نفــت را بدهیــم، یــا ســهمیه ای برایشــان 
در نظــر بگیریــم. برنامه هــای بنیــاد ملــی 

ــز دارد. ــازی تمرک ــر توانمندس ــگان ب نخب
 بایــد بــه قــدری توانمنــد شــویم کــه بتوانیــم 
در جامعــه تغییــر ایجــاد کــرده، اشــتغال 
ــته  ــی داش ــم کارآفرین ــم و بتوانی ــاد کنی ایج
ــه  ــاز دارد ک ــی نی ــه جوانان ــران ب ــیم. ای باش
ارزش افــزوده بــرای جامعــه ایجــاد کننــد. در 
ــر  ــی نخبــگان ب ــاد مل ــز بنی ــن راســتا جوای ای

اســاس یــک مســیر نخبگانــی طراحــی شــده 
است. 

بــه گفتــه او هرســال بیــش از چهــار هــزار نفر 
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــز بنی تحــت پوشــش جوای
قــرار می گیرنــد. ایــن جوایــز طــوری طراحــی 
ــوع خاصــی برخــوردار  ــه از تن شــده اســت ک
ــد از  ــود بتوان ــوزه خ ــی در ح ــد و هرکس باش
ــز  ــدد جوای ــود. ع ــد ش ــز بهره من ــن جوای ای
نســبت بــه چنــد ســال گذشــته هشــت برابــر 
شــده و امیدواریــم از ایــن طریــق بتوانیــم بــه 
ــروز  ــان ام ــرای جوان ــی ب ــک مســیر نخبگان ی

برســیم.
ــه  ــاره ب ــا اش ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
ــبکه در  ــن ش ــت: ای ــی« گف ــبکه نخبگان »ش
اختیــار اعضــای بنیــاد ملــی نخبــگان اســت. 
بــرای مثــال ســال گذشــته بیــش از 100 نفــر 
از برنــدگان جوایــز تحصیلــی در دانشــگاه های 

ــده اند. ــی ش ــت علم ــو هیئ ــور عض کش
ــاد  ــت. بنی ــهمیه نیس ــتفاده از س ــاق اس ــن اتف ای
ــده  ــژه پرون ــه صــورت وی ــط ب ــگان فق ــی نخب مل
ایــن افــراد را پی گیــری کــرده اســت. امــا آن هــا 
خــود بایــد شایســتگی های خــود را در محیــط کار 
نشــان داده و روی پــای خــود باشــند. بایــد بدانند 
ــه  ــک گل خان ــوان ی ــگان به عن ــی نخب ــاد مل بنی
موقــت اســت و پــس از ورود بــه جامعــه باید خود 
 را بــا شــرایط وفــق داده و حتــی تغییــرات ایجــاد 
کنند.مــا جوانانــی می خواهیــم کــه در جامعــه 
تغییــر ایجــاد کننــد. امــا بایــد بیاموزیــم 
ــد  ــرای آن بای ــگان نیســت و ب ــر رای کــه تغیی

هزینــه پرداخــت کــرد. 

نخبگان ایرانی خارج از کشور، پتانسیل 
قابل توجه هستند

ــوری  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
پتانســیلی  را  کشــور  از  خــارج  ایرانیــان 
فوق العــاده عنــوان کــرد و گفــت: بنیــاد ملــی 
نخبــگان در دو ســال گذشــته برنامــه ویــژه ای 
ــت.  ــه اس ــر گرفت ــوع در نظ ــن موض ــرای ای ب



17 سرآمد/ شماره چهلم/ مهر و آبان نودوشش

ــد  ــگان رون ــد برگشــت نخب ــه رون خوش بختان
خوبــی بــوده اســت. الزم بــه ذکــر اســت 
ــک مــدل  ــه ی ــا ب ــز م ــه نی ــن زمین کــه در ای
 رســیده ایم و توانســتیم تبــادل را انجــام دهیم.
ایــن همــکاری چــه بــرای کســانی کــه 
و  بازگردنــد  کشــور  بــه  دارنــد  نظــر  در 
چــه بــرای افــرادی کــه می خواهنــد بــا 
ــی  ــات علم ــران ارتباط ــی ای ــای علم رویداده
داشــته باشــند، خواهــد بــود. مدلــی کــه 
ــن منظــور چیــده شــده اســت، خــوب  ــه ای ب
 و بــا اعــداد قابل توجهــی دنبــال می شــود.
در مــدل ارائه شــده بایــد بــه ایــن برســیم کــه 
ــم  ــورس می توانی ــک ب ــه ی ــم هزین ــا یک ده ب
ــدل  ــن م ــم. ای ــه کشــور بازگردانی ــردی را ب ف
کشــورها  بســیاری  در  وســیعی  به صــورت 
ــا از  ــت و م ــال اجراس ــن در ح ــا چی خصوص
ــم و در دو ســال گذشــته  ــده گرفته ای ــان ای آن
موفــق بودیم.ایــن زیرســاخت تبــادل اتفاقــات 
ــرکت های  ــم زده و ش ــا رق ــرای م ــی را ب خوب
ــذب  ــع ج ــترین منب ــروز بیش ــان ام دانش بنی
ــتارت آپ  ــزاران اس ــتند. ه ــالق هس ــراد خ اف
ــل  ــه حــد قاب ــی ب ــه وقت ــم ک در کشــور داری
به عنــوان  می تواننــد  می رســند،  قبولــی 

ــد. ــت کنن ــان فعالی ــرکت دانش بنی ــک ش ی
بــه گفتــه رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان 
ایــن زیســت بوم خــالق اســت و پایــه آن 
ــاخت های آن  ــه زیرس ــت ک ــرکت هایی اس ش

ــت. ــش اس ــاس دان ــر اس ب

آمارهای مهاجرت نخبگان دقیق نیست
ــای  ــه آماره ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
ــرد و گفــت: متاســفانه  مهاجــرت اشــاره ک
ــاره مهاجــرت اعــداد ژورنالیســتی مطــرح  درب
می شــود. مــا ایــن اعــداد را در اختیــار شــورای 
داده ایــم.  قــرار  فرهنگــی  انقــالب  عالــی 
گزارش هــای بین المللــی هرســال در ایــن 
ــوان  ــچ  عن ــه  هی ــود و ب ــر می ش ــان منتش زم
نمی کنــد.  تاییــد  را  مطرح شــده  اعــداد 

ــز  ــگان نی ــی نخب ــاد مل ــا در بنی ــای م یافته ه
در صــورت وســیع در اختیــار مراجــع مربــوط 
ــد  ــد می کن ــه تاکی ــت ک ــده اس ــته  ش گذاش

ــدارد. ــد ن ــه رش ــد رو ب ــاق رون ــن اتف ای
شــود،  درســت  مــا  اقتصــادی  پایــه  اگــر 
ــه  ــن زمین ــی را در ای ــات خوب ــد اتفاق می توان
ــار  ــز آم ــت مرک ــم اس ــی مه ــد. خیل ــم بزن رق
ــال  ــرت را هرس ــای مهاج ــد آماره ــران بتوان ای
آن   بین المللــی  اســتنادات  و  کنــد  منتشــر 
دارد،  اختیــار  در  وســیع  به صــورت  کــه  را 
بــه  صــورت رســمی منتشــر کنــد. چراکــه 
در غیــاب آمارهــای رســمی طبیعــی اســت 
شــود. مطــرح  بی اســاس   حرف هــای 
ــزود:  ــی نخبــگان در ادامــه اف ــاد مل رئیــس بنی
ــاد  ــاختار بنی ــه ای در س ــرات پای ــال تغیی امس
ملــی نخبــگان خواهیــم داشــت. تقویــت جایگاه 
ــای  ــگان از بحث ه ــی نخب ــاد مل ــام بنی قائم مق
ــر  ــن تغیی جــدی در حــال انجــام اســت. در ای
ســاختار قطعــا بحــث دانش آمــوزی بخــش 
عمــده ای از تمرکــز مــا را خواهــد داشــت.او بــا 
اشــاره بــه توجــه جــدی دولــت بــه کارآفرینــی، 

از حمایــت همه جانبــه 
معظــم  مقــام 
قدردانــی  رهبــری 
ــد  ــت: رش ــرد و گف ک
ــتاب  ــم گیر و پرش چش
دانش بنیــان  اقتصــاد 
بــا شــرایط مطلــوب 
ــون  ــنونی مره کـــــ
مقــام  حمایت هــای 
ــری  ــم رهب معظــــــ
اســت  مدظله العالــی 
رهنمـــــــودهای  و 
ــوان  ــی به عن حضرتعال
بــرای  راه  چــراغ 
اعضــای  و  همــکاران 
ــگان  ــی نخب ــاد مل بنی

ــت. ــوده اس ب

خیلی مهم است 
مرکز آمار ایران 
بتواند آمارهای 
مهاجرت را 
هرسال منتشر 
کند و استنادات 
بین المللی آن  را 
که به صورت وسیع 
در اختیار دارد، 
به  صورت رسمی 
منتشر کند. چراکه 
در غیاب آمارهای 
رسمی طبیعی است 
حرف های بی اساس 
 مطرح شود.
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دیــدار ســاالنه مقــام معظــم رهبــری بــا  
اســتعدادهای برتــر و نخبــگان جــوان بــه 
رویــداد مهمــی در عرصــه علــم و فنــاوری 
کشــور مــا تبدیــل شــده اســت. در ایــن 
دیدارهــا کــه در مهــر مــاه هــر ســال و تقریبــا 
بــا شــروع رســمی ســال تحصیلــی دانشــگاهی 
کشــور بــه همــت بنیــاد ملــی نخبــگان انجــام 
ــر  ــالوه ب ــالب ع ــه انق ــر فرزان ــود، رهب می ش
تعییــن خــط مشــی  علمــی کشــور، آن چــه را 
کــه از مســائل روز و امــور مبتالبــه جامعــه الزم 
ــر و  اســت کــه مــورد توجــه اســتعدادهای برت
نخبــگان جــوان کشــور باشــد، بــه آنــان یــادآور 

می شــوند. 
از ســوی دیگــر ایــن دانشــجویان نخبــه و 
برگزیــده هســتند کــه می تواننــد بــا در میــان 
ــا رهبــری انقــالب،  گــذاردن دغدغه هایشــان ب
ســبب شــوند کــه افق هایــی تــازه پیــش 
ــی  ــه در پ ــود. آن چ ــوده ش ــه گش روی جامع
پنــج  اســت کــه  می خوانیــد، حرف هایــی 
ــاه  ــر م ــوان در مه ــه  ج ــر و نخب ــتعداد برت اس
ــان  ــری در می ــم رهب ــام معظ ــا مق ــال ب امس

گذاشــتند. 

بازخوانی منشور انقالب اسالمی

برتــر  دانشــجوی  خوشنویســان،  فاطمــه 
ــدار  ــی، در دی دکتــری مدیریــت آمــوزش عال
ــای  ــان دغدغه ه ــا بی ــری، ب ــا رهب ــگان ب نخب
ــی از  ــک یک ــدون ش ــت: ب ــوزه گف ــن ح ای
ــی  ــعه علم ــه در توس ــی ک ــای مهم چالش ه
ــی  ــش ناصواب ــتیم، خوان ــه هس ــا آن مواج ب
اســت کــه از علــوم انســانی بــا رویکــرد بومــی  
ــت  ــی و تقوی ــوم تحصل ــوق عل ــود. تف می ش
ــتری را  ــدرن بس ــرمایه داری م ــای س بنیان ه
ــل  توجهــی از  ــا بخــش قاب ــد ت فراهــم می کن
علــوم انســانی کــه جنبه هــای مــادی کمتــری 
ــت  ــوند و ماهی ــده ش ــیه ران ــه حاش ــد، ب دارن
کارکــردی خــود را از دســت بدهنــد و چونــان 
علــوم ناکارآمــد جلــوه کننــد. موضوعــی کــه 
ــتی  ــت های باالدس ــط سیاس ــت توس الزم اس

ــرد. ــرار گی ــت ق ــورد حمای م
ــد  ــه از تولی ــر تقلیل یافت ــرد تعبی ــان ک وی بی
ــاالت و  ــی مق ــد مکانیک ــه تولی ــه مثاب ــم ب عل
کتــب، مضــاف بــر آن ایجــاد فضــای رقابتــی 
بــرای کســب امتیــاز و منافــع مــادی، عــالوه 
بــر پیامدهــای منفــی، روح زیســت علمــی را 
جریحــه دار کــرده اســت و از اصالــت و اعتبــار 
ــت  ــردازی و خالقی ــون نظریه پ ــی چ مفاهیم
کاســته اســت. ایــن دانشــجوی برتــر دکتــری 
پیشــنهاد کــرد: امتیــاز و منافــع مــادی ایــن 
ــی  ــهم واقع ــا س ــوند ت ــذف ش ــا ح فعالیت ه

تولیــدات علمــی اصیــل مشــخص شــود.
ارزیابــی کیفیــت دانشــگاه  ها  وی مســئله 
و آمــوزش در همــه مقاطــع بــر اســاس 
شــاخص های ملــی و جهانــی در وزارت علــوم، 
ــرورش را  ــوزش و پ ــن آم بهداشــت و هم چنی
یــک نیــاز فراگیــر دانســت و گفــت: توجــه بــه 

ن �آمد در دیدار �ب ره�ب معظم انقالب چه گفتند  دانشجو�ی

ایران را برای زندگی کردن انتخاب کردیم

ش
زار

گ

 فائزه کرمی 
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ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت بومــی کــه وزارت 
علــوم بــه آن اهتمــام می کنــد، نیازمنــد 

ــت. ــترش اس ــویق و گس ــت، تش حمای
خوشنویســان تاکیــد کــرد: در نقــد بــه خــود 
ــه  ــش آن چ ــش از پی ــم بی ــرض کن ــد ع بای
ــوان و  ــل ج ــه نس ــی رود در مطالب ــار م انتظ
ــه  ــه مثاب ــرد، و ب ــه کشــور جــای گی فرهیخت
کشــتی نجــات در توفان هــای فکــری اســت، 
ــژه  بازخوانــش منشــور انقــالب اســالمی به وی
ــات و  ــام )ره( و منوی ــای حضــرت ام در وصای
رهنمودهــای حضــرت عالی در قالــب گفتمان 
ایــران انقالبــی اســت. چنیــن امــری مســتلزم 
»تدویــن محتوایــی آموزشــی بــا همیــن 

ــت. ــگاهی اس ــطح دانش ــون« در س مضم
وی بیــان کــرد: دانشــگاه در گــذار یــک 
بــه  توجــه  اســت.  خامــوش«  »انقــالب 
ــرای جــذب  ــی ب ــی و انقالب ــای مذهب جنبه  ه
اعضــای هیئــت  علمــی کم رنــگ شــده اســت. 
ــات  ــه  ای، معروف ــالق حرف ــگاه  ها اخ در دانش
در  دانشــگاهی  رســالت  های  و  دانشــگاهی 
یافتــه و  تقلیــل  نهــادی  ســطح وظایــف 
منکــرات دانشــگاهی از طریــق ســویه  های 
ــهود  ــگاهی را مش ــی دانش ــی، تنبل مادی گرای
ــر دکتــری  کــرده اســت. ایــن دانشــجوی برت
افــزود: تصمیم  گیــران در منافــع گســترش یــا 
عــدم گســترش، حــذف رشــته یــا مجوزهــای 

ســهیم اند. دانشــگاهی 
وی پیشــنهاد داد تــا بــه منظــور حــذف 
یکپارچه ســازی  و  ســامان دهی  و  رقابــت 
ــی  ــی تمام ــوزش عال ــام آم ــای نظ فعالیت ه
ــی اعــم  دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عال
از دولتــی و غیردولتــی ادغــام و در قالــب 
»دانشــگاه ملــی« اداره شــوند. بــه گفتــه وی، 
تمایــل دانشــگاه ها بــه اســتقالل از یــک 
ســو و محدودیت هــای ســاختاری اداری و 
ــر  ــاد منج ــارض، تض ــاد تع ــبب ایج ــی س مال
ــای  ــوازن و رفتاره ــعه نامت ــت و توس ــه رقاب ب
سیاســی خواهــد شــد. درنهایــت ایــن اتفــاق 

بــه افــت کیفیــت آمــوزش عالــی می انجامــد.
ــوزش  ــام آم ــت نظ ــد اس ــان معتق خوشنویس
ــل  ــی علی رغــم همــه وجــوه مثبــت و قاب عال
ــی  ــالب فرهنگ ــد انق ــود، نیازمن ــین خ  تحس
اســت. تــک ســاحتی شــدن دانشــجویان 

چالــش بــزرگ دانشــگاه های ماســت.
وی بیــان کــرد: دانشــجویان مــا به طــور 
حکمــت،  و  می شــوند  تربیــت  تکنیکالــی 
فلســفه و دانش هــای اجتماعــی و انســانی 
تقویــت  نمی داننــد.  کفایــت  قــدر  بــه  را 
ســایر  بــرای  انســانی  علــوم  درس هــای 
ــن  ــر ای ــه از نظ ــت ک ــی اس ــته ها راه حل رش
دانشــجوی دکتــری می توانــد در ایــن زمینــه 

ــد. ــا باش راه گش
ــه  ــگاه ب ــد دانش ــل تاکی ــه دلی ــت: ب وی گف
پژوهــش و مضــاف بــر آن پیونــد منافــع 
اعضــای هیئــت علمــی بــه مقاطــع تحصیالت 
ــی، مقطــع کارشناســی در بســیاری از  تکمیل
رشــته ها بــه حاشــیه و رو بــه زوال رفتــه 

اســت.
دادن  قــرار  مخاطــب  بــا  خوشنویســان 
ــتور  ــرد: دس ــان ک ــری بی ــم رهب ــام معظ مق
حضرت عالــی مبنــی بــر تقویــت مقطــع 
کارشناســی، به ویــژه در حــوزه علــوم انســانی، 
باعــث تقویــت شــالوده آموزشــی خواهــد 

ــد. ش
وی یکــی از دســتاوردهای انقــالب را افزایــش 
ــت:  ــان در دانشــگاه دانســت و گف حضــور زن
ــان  ــدر زن ــه هرچق ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد،  ــی می کنن ــری را ط ــی باالت ــدارج علم م
ســهم آنــان در جــذب هیئــت علمــی کاهــش 
می یابــد. ایــن دانشــجوی برتــر دکتــری 
افــزود: توجــه بــه عدالــت جنســیتی مطالبــه 
ــرده در  ــرهای تحصیل ک ــان در قش ــدی زن ج

ــی اســت. ــدارج عال م
بــه گفتــه وی، بــه لطــف تدابیــر دولــت تدبیــر 
و امیــد چهره هــای فعال و توانمنــدی در رأس 
ــی  ــی و اجرای ــای علم ــت گذاری نهاده سیاس
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ــتمرار  ــه اس ــد ب ــد. امی ــرار گرفتن ــور ق کش
می طلبــد  را  کیاســتی  تدبیــری  چنیــن 
الیه هــای  در  نخبــگان  به کارگیــری  تــا 
ــن و  ــور تقنی ــر کش ــاز و تصمیم  گی تصمیم س
ــذب  ــهمیه های ج ــاد س ــردد. ایج ــن گ تضمی
و به کارگیــری نخبــگان در وزارت خانه هــا و 
ــه  ــت ک ــی اس ــاز راه حل ــای تصمیم س نهاده
ــن  ــد در ای ــان می توان ــه خوشنویس ــه گفت ب

ــر راه گشــا باشــد. ام
دانشــگاهی  فرهیختــه  قشــر  مطالبــه  وی 
را بــه معنــای کــم کاری یــا ســهل انگاری 
ــن  ــت: ای ــت و گف ــط ندانس ــئولین ذی رب مس
ــای انتظــار بیشــتری اســت  ــه معن ــه ب مطالب
کــه از آن هــا در قبــال حفــظ، هدایــت و 
فکــری  ســرمایه های  ایــن  از  بهره گیــری 
مــی رود. ایــن دانشــجوی دکتــری ادامــه 
داد: به ویــژه بعــد از انقــالب، ظرفیت هــای 
بی بدیلــی در کشــور ایجــاد شــد؛ اســتفاده از 
ــای آرام  ــاد فض ــتلزم ایج ــا مس ــن فرصت ه ای
ــاب های  ــویه حس ــا و تس ــه دور از تنش  ه و ب

ــت.  ــی اس سیاس
وی افــزود: نبایــد اجــازه داد وزارت آمــوزش  و 
پــرورش و علــوم، به ویــژه بــا تغییــر دولت هــا 

دســتخوش ناآرامی شــوند.
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــان رو ب خوشنویس
تاکیــد کــرد: قشــر فرهیختــه و نخبــگان 
ــه از  ــتر از آن چ ــاری بیش ــچ انتظ ــور هی کش
ــگان  ــاره نخب ــی درب ــف اول ــای ص تریبون ه
ایــن میــان  ندارنــد. در  گفتــه می شــود، 
ــان  ــوق گفتم ــی تف ــمان از چرای ــا پرسش ام
کم دقتــی  و  خطابــه  و  وعــظ  فرهنــگ  و 
ترجمــان آن چیزهایــی کــه حضــرت  در 
ــد  ــی تاکی ــئولین اجرای ــه مس ــدام ب ــی م عال
ــل  ــب بی عم ــن مطال ــب ای ــد؟ غال می فرمایی

ــت. ــده اس مان
ــا  ــر م ــل و قش ــه نس ــرد: مطالب ــان ک وی بی
دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه می  گوینــد و 
ــود. ــل نمی ش ــا عم ــم، ام ــد و می  دانی می  دانی

رسیدن به »اضطرار« رشط موفقیت و 
پیرشفت کشور است

دانش آموختــه مهندســی مکاترونیــک در دیــدار 
ــزوم  ــه ل ــالب ب ــم انق ــر معظ ــا رهب ــگان ب نخب
ــه ســمت پیشــرفت و توســعه اشــاره  حرکــت ب
ــم  ــی و ه ــاع نخبگان ــم اجتم ــت: ه ــرد و گف ک
مســئوالن بایــد حرکــت بــه ســمت پیشــرفت را 

ــد. ــرار« بدانن ــک »اضط ی
دانش آموختــه  ساالری نســب،  محمــد 
مهندســی مکاترونیــک و برگزیــده جشــنواره 
خوارزمــی ســال ۹0 در دیــدار نخبــگان بــا 
ــه مشــکالت  ــا اشــاره ب مقــام  معظــم  رهبــری ب
ــالوه  ــت: ع ــان، گف ــه دانش بنی ــود در عرص موج
ــه  ــیدن ب ــا رس ــود ت ــه موج ــائل و فاصل ــر مس ب
نقطــه مطلــوب، تهدیدهــای دائمــی نیــز وجــود 
ــه  ــاکی ب ــس و خاش ــر خ ــه ه دارد؛ به طوری ک
خــود اجــازه می دهــد ایــن جمهــوری اســالمی 

ــد. ــد کن را تهدی
ــمت  ــه س ــت ب ــزوم حرک ــه ل ــاره ب ــا اش وی ب
اهــداف کشــور، افــزود: مــا تــالش کردیــم بــدون 
ــائل و  ــود، روی مس ــکالت موج ــه مش ــه ب توج
زیرســاخت های کشــور کــه کمتــر مــورد توجــه 
قــرار گرفته انــد، کار کنیــم، درحالی کــه نــه 
ــن  ــژه ای؛ ای ــتعداد وی ــه اس ــتیم و ن ــول داش پ
برچســب های نخبگــی را نیــز تنهــا توفیــق 

الهــی می دانیــم.
ساالری نســب ادامــه داد: در مســیر حرکتــی 
ــرار  ــرلوحه ق ــی را س ــث قدس ــک حدی ــود ی خ
ــه  ــد: »ب ــد ســبحان می فرمای ــه خداون ــم ک دادی
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عــزت و جاللــم ســوگند امیــد هــر کســی را کــه 
ــم.« ــد می کن ــدد، ناامی ــد ببن ــن امی ــر م ــه غی ب

ــه  ــک اضاف ــی مکاترونی ــه مهندس دانش آموخت
کــرد: علی رغــم مشــکالت بســیاری کــه در 
ــه بودجــه داشــتیم،  بخش هــای مختلــف ازجمل
ــه جایگاهــی رســیدیم کــه شــرکت ها  امــروزه ب
بــا ســابقه 100 ســال از پیشــرفت مــا متعجــب 

هســتند.
ــْن یُِجیــُب الُْمْضَطــَرّ  وی بــا اشــاره بــه آیــه » أََمّ
ــیدن  ــا در راه رس ــت: م ــار داش ــاُه«، اظه إِذا َدع
ــیدیم  ــس نکش ــا پ ــز پ ــود هرگ ــداف خ ــه اه ب
ــر  ــد در ه ــبب ش ــه س ــن آی ــه ای ــل ب و توس
ــه  ــار اول ب ــان ب ــدیم، هم ــه وارد ش ــوزه ای ک ح
ــی را  ــن مســیر معجزات ــیم. در ای ــت برس موفقی
ــگ   ــه از جن ــی ک ــه معجزات ــبیه ب ــم ش دیدی

ــم. ــنیده بودی ــی ش تحمیل
ــا بیــان این کــه  برگزیــده جشــنواره خوارزمــی ب
ــر  ــت و ه ــادی اس ــگ اقتص ــان جن ــروز زم ام
ــاز دارد،  ــه ســبب لطمــات وارده، جانب جنگــی ب
تصریــح کــرد: خوش بختانــه بــه جایگاهــی 
ــد  ــک تولی ــول های ت ــه 1۵ محص ــیدیم ک رس
می کنیــم کــه قیمــت برخــی بــه یــک میلیــون 
جوانانــی  دیگــر،  ســوی  از  می رســد.  دالر 
معتقــد و پرانگیــزه حضــور دارنــد کــه در همــه 
ــش  ــا و بخ ــکی، هوافض ــه پزش ــا ازجمل عرصه ه
کشــاورزی بــا محوریــت مکاترونیــک توانســتند 

ــد. ــم بزنن ــیاری را رق ــای بس موفقیت ه
ــیدن  ــه رس ــه این ک ــاره ب ــا اش ــب ب ساالری نس
ــت،  ــت اس ــی موفقی ــرط اصل ــرار ش ــه اضط ب
تاکیــد کــرد: چــه مــا )اجتمــاع نخبگانــی( کــه 
از مســئوالن انتظاراتــی داریــم و چــه مســئوالن، 
ــا شــیعه و  ــه اضطــرار برســیم ت ــد ب همگــی بای
اســالم بــه نقطــه مطلــوب برســد؛ در غیــر ایــن 
صــورت راه طوالنــی پیشــرفت، طوالنی تــر و 

ــد. ــد ش ــخت تر خواه س
ــری  ــرار دادن رهب ــاب ق ــا خط ــه ب وی در ادام
معظــم انقــالب، گفــت: بســیار دوســت داشــتیم 
ــرای  ــور ب ــارج از کش ــه خ ــت ب ــل از عزیم قب

ــگ  ــادرات و جن ــری از ص ــه دیگ ورود در عرص
اقتصــادی شــما را زیــارت کنیــم کــه ایــن مهــم 

ــب ماســت. ــّوت قل ســبب ق
دانش آموختــه مهندســی مکاترونیــک در پایــان 
خاطرنشــان کــرد: مــا منتظــر نمی ایســتیم، 
بــه  می دویــم،  چــون  و  می دویــم!  منتظــر 
اضطــرار می رســیم و الحمــداهلل موفــق هــم 

می شــویم.

توجه به تولید محتوای بومی در فضای 
دیجیتال

دانش  آموختــه کارشناســی  ارشــد فلســفه در 
مراســم دیــدار نخبــگان بــا مقــام  معظــم  رهبــری 
ــزوم اصــالح آرایــش فرهنگــی و  ــه ل ــا اشــاره ب ب
رســانه ای کشــور و الگوهــای حاکــم بــر هدایــت 
افــکار عمومــی، گفــت: الزم اســت جایگاه رســانه 
در اســناد باالدســتی تبییــن و اندیشــه راهبــردی 
در ایــن حــوزه توســط اندیشــکده های تخصصــی 

و ترجیحــا خصوصــی تدویــن شــود.
ــی  ــه کارشناس ــی، دانش  آموخت ــیدرضا کاظم س
ــا  ــگان ب ــدار نخب ــم دی ــفه، در مراس ــد فلس  ارش
ــخنان  ــه س ــاره ب ــا اش ــری ب ــم  رهب ــام  معظ مق
و  فرهنگــی  فعــاالن  بــا  دیــدار  در  ایشــان 
ــدار  ــت: در آن دی ــانه ای در ســال 13۹2، گف رس
ــدا  ــری ابت ــد: »شــهید باق ــر انقــالب فرمودن رهب
در روزنامــه جمهــوری مشــغول بــود و از جنــگ 
چیــزی نمی دانســت. در هــر جــای دنیــا گفتــه 
شــود ایــن جــوان بــه یــک استراتژیســت نظامــی 
تبدیــل شــد، بــاور نمی کننــد کــه ســرباز صفــر 
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ــه فرمانــده  در عــرض یــک  ســال و چنــد مــاه ب
موفــق نظامــی تبدیــل شــود. اگــر در جنــگ این 
اتفــاق رخ می دهــد، چــرا در رســانه و سیاســت و 

ــم.« ــن کار را نکنی ــر ای ــای دیگ عرصه ه
وی افــزود: از همــان روز بــرای رســیدن بــه 
الگــوی شــبیه بــه امــر شــما کمــر همت بســتیم 
کــه حاصــل آن، مرکــز نــوآوری فرهنگــی اســت 
ــه  ــا ب ــذرد ت ــیس آن می گ ــال از تاس ــه دو س ک
ــی  ــان مبتن ــت دانش بنی ــد از فعالی ــوی جدی الگ
بــر لــوازم و اقتضائــات فرهنگــی و رســانه ای 

ــم. دســت یابی
هســته های  شناســایی  داد:  ادامــه  کاظمــی 
رســانه ای  فرهنگــی  گروه هــای  و  انقالبــی 
و  توانمندســازی  و  مردمــی  خودجــوش 
مرکــز  ایــن  اهــداف  از  آن هــا  شبکه ســازی 
اســت. ایــن گروه هــا در فراینــد شــتاب دهی 
اقــدام  مرکــز،  ســرمایه گذاری  بــا  یک ســاله 
ــود در  ــه خ ــای نوآوران ــازی ایده ه ــه تجاری س ب
حــوزه محصــوالت و خدمــات موثر چندرســانه ای 
ــاتی  ــد، موسس ــن فراین ــان ای ــد. در پای می کنن
ــد  ــکل می گیرن ــوا ش ــدار و بامحت ــتقل، پای مس
ــای  ــود را در فعالیت ه ــیر خ ــد مس ــه می توانن ک

دانش بنیــان تعریــف کننــد.
فلســفه  کارشناســی  ارشــد  دانش  آموختــه 
ــا و  ــازده و بنگاه ه ــرد: کســب وکار زودب ــه ک اضاف
شــرکت های نوپــا از موضوعــات مهــم در ادبیــات 
ــت  ــور اس ــان کش ــی و دانش بنی ــای نخبگان فض
کــه خروجــی آن، پیــرو رونــد جهانــی، بیشــتر در 
حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و نیازهــای 
ــی  ــب میلیون ــه مخاط ــا بدن ــردم و ب ــره م روزم
مواجــه اســت و بــه همیــن دلیــل اثــرات 

ــد. ــردم دارن ــی م ــر زندگ ــادی ب ــی زی فرهنگ
ــگ و  ــوزه فرهن ــروزه ح ــه ام ــان این ک ــا بی وی ب
ــگ در بســتر فضــای  ــد فرهن ــاحت های جدی س
ــد  ــت، تاکی ــکل گیری اس ــال ش ــازی در ح مج
ــوا و  ــأ محت ــور، خ ــی کش ــش اساس ــرد: چال ک
توجــه بــه حــوزه محتــوا یعنــی تربیــت خالقــان 
محتــوای انقالبــی اســت. در 1۵ ســال گذشــته، 

و  زیرســاخت ها  در  بســیاری  ســرمایه گذاری 
پهنــای  افزایــش  و  اینترنتــی  ســرویس های 
ــی،  ــد، فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماع بان
تلویزیون هــای تعاملــی در دو فصــل اساســِی 
زیرســاخت  اپراتورهــای داخــل و نیــز بــازار 
ســرمایه های کاربرمحــور صــورت گرفتــه اســت، 
ــوزه  ــی در ح ــرمایه گذاری کاف ــه و س ــا توج ام
محتــوا کــه بناســت ســوار بــر بســتر ســرویس ها 
و  نشــده  انجــام  مناســب  به طــور  باشــد، 
ــا واردات  ــوا ی ــاق محت ــد قاچ ــی مانن پدیده های

ــت. ــوا رخ داده اس محت
ــای  ــرعت نهاده ــه س ــان این ک ــا بی ــی ب کاظم
ــی  ــورای عال ــیما، ش ــد صداوس ــی مانن حاکمیت
ــاد  ــازی، وزارت ارش ــای مج ــی فض ــز مل و مرک
ــا  ــوا، ب ــری محت ــات در تنظیم گ و وزارت ارتباط
ــوای  ــه محت ــده مجموع ــتاب فزاین ــرعت و ش س
ــد  ــه رون ــا ادام ــت: ب ــر نیســت، گف ــی براب واردات
چشــم انداز 1404  از  پــس  نه تنهــا  کنونــی، 
پیشــتاز منطقــه نخواهیــم بــود، بلکــه در داخــل 
ــکار  ــت اف ــدت، هدای ــرور و در میان م ــه م ــز ب نی
ــت  ــان از دس ــی ایرانی ــئون زندگ ــی و ش عموم
ــود. ــارج می ش ــی خ ــان انقالب ــت و جری حاکمی

وی افــزود: ورود نهادهــای حاکمیتــی عمومــا 
پشــتوانه  بــدون  تصدی گرایانــه،  شــکلی، 
محتوایــی و فاقــد الگــوی بومــی اســت کــه 
ــر  ــاد اکث ــن موضــوع ناشــی از اعتق متاســفانه ای
گوناگــون  بــه جریان هــای  مدیــران کشــور 
سیاســی، مــدل پیشــرفت غربــی و کپی بــرداری 

و پیاده ســازی آن هــا در داخــل اســت.
کاظمــی ادامــه داد: امــروزه شــاهد توســعه 
روزافــزون ســرمایه گذاری خارجــی در حــوزه 
ســرویس های خدمــات کاربرمحــور هســتیم. 
ــه  ــرمایه گذاری ک ــن س ــه از ای ــک نمون ــا ی تنه
ــک شــرکت خارجــی در حــال انجــام  توســط ی
اســت، مبلغــی معــادل یــک میلیــارد دالر اســت. 
منطقــی اســت کــه ایــن میــزان ســرمایه گذاری 
ــا  ــب ب ــول متناس ــوا و محص ــد محت ــرای تولی ب

ــت. ــور اس ــرکت مذک ــداف ش اه
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فلســفه  کارشناســی  ارشــد  دانش  آموختــه 
تصریــح کــرد: ایــن رونــد در چهارچــوب برنامــه 
دشــمن بــرای ورود بــه حوزه هــای فنــاوری 
ــی  ــبک زندگ ــن س ــر و هم چنی ــاد موث و اقتص
و ذهنیــت مــردم خاصــه نســل  آینــده و بــا 
تمرکــز بــر کارآفرینــان، زنــان و جوانــان در حــال 
ــده،  ــت در آین ــد نیس ــت. بعی ــکل گیری اس ش
شــاهد حبــاب کارآفرینــی و ســرمایه گذاری 

ــیم. ــوزه باش ــن ح ــی در ای خارج
کاظمــی اظهــار داشــت: بــرای پیشــبرد انقــالب 
ــش  ــت آرای ــاز اس ــا، نی ــن چالش ه ــر ای در براب
فرهنگــی و رســانه ای کشــور و الگوهــای حاکــم 
ــد. دیگــر  ــکار عمومــی تغییــر یاب ــر هدایــت اف ب
نمی تــوان بــه صــرف داشــتن پیوســت فرهنگــی 
و رســانه ای بــرای برنامه هــای کالن اکتفــا کــرد. 
الزم اســت جایــگاه رســانه در اســناد باالدســتی 
تبییــن و اندیشــه راهبــردی در ایــن حــوزه 
توســط اندیشــکده های تخصصــی و ترجیحــا 

ــن شــود. خصوصــی تدوی
وی اضافــه کــرد: فرهنــگ را بایــد امــری عمومــی 
و مردمــی دانســت، امــا ایــن موضــوع بــه معنــای 
بــا  بایــد  بلکــه  نیســت؛  بــودن  بی ضابطــه 
مهندســی دقیــق و عملیاتــی، بــا تعریــف نظــام 
اولویتــی مشــخص و رفــع اختالفــات موجــود در 
ــود.  ــه ش ــه آن پرداخت ــی ب ــای فرهنگ قرارگا ه ه
بــرای رســیدن بــه ایــن مطلــوب، بایــد از حرکت 
ــی  ــوش و مردم ــی خودج ــای فرهنگ مجموعه ه
ــه،  ــی قلک گون ــه حمایت ــا ن ــود، ام ــت ش حمای
بلکــه حمایتــی هوشــمند بــرای اســتقرار و 

پایــداری مجموعه هــا.
کاظمــی خاطرنشــان کــرد: بایــد ایجــاد صنــدوق 
ســرمایه گذاری و حمایــت از تولیــد محتــوای 
فضــای مجــازی بــرای حمایــت هدفمنــد و 
حــوزه  ایــن  در  خطرپذیــر  ســرمایه گذاری 
ــا همــکاری نهادهــای  توســط بخش خصوصــی ب
مربــوط انجــام شــود. گســترش الگــوی حمایتــی 
و تربیتــی تجربه شــده و موفــق موجــود در قالــب 
مراکــز آمــوزش نــوآوری و مجموعه هــای مشــابه 

در جهــت فعــال  کــردن زیرســاخت های موجــود 
و معطل مانــده انســانی بــا رویکــرد تمرکززدایــی 
ــه  از پایتخــت و توســعه شهرســتان ها و توجــه ب
ــر از  ــی دیگ ــی، یک ــری و محل ــانه های قش رس

ــت. ــی اس ــت فعل ــت از وضعی ــای برون رف راه ه
دانش  آموختــه کارشناســی  ارشــد فلســفه ادامــه 
شــرکت های  پیــش روی  چالش هــای  داد: 
تســهیل گر  قوانیــن  کمبــود  و  دانش بنیــان 
بــرای تقویــت مجموعه هــای کوچــک بــرای 
ــن  ــف در قوانی ــا، ضع ــب وکار نوپ ــدازی کس راه ان
ــر  ــده و زمان ب ــد پیچی ــوی، فراین ــت معن مالکی
قوانیــن  به روزرســانی  عــدم  ثبــت  شــرکت، 
ــات، کار  ــن مالی ــخت گیری در قوانی ــارت، س تج
ــا،  ــرکت های نوپ ــرای ش ــی ب ــن  اجتماع و تامی
از دیگــر مشــکالت موجــود اســت کــه الزم 
ــی  ــداد کارآفرین ــا، روی ــع آن ه ــرای رف ــت ب اس
ــا  ــود ت ــن ش ــر تدوی ــرمایه گذاری خطرپذی و س
زیســت بوم اقتصــاد دانش بنیــان مطلــوب ایجــاد 
شــود. وی در بخــش پایانــی صحبت هــای خــود 
ــکا  ــور آمری ــر رئیس جمه ــری اخی ــه موضع گی ب
ــاد  ــوان نم ــپ، به عن ــت: ترام ــرد و گف ــاره ک اش
ــر  ــار دیگ ــی، ب ــگ غرب ــرب و فرهن ــگ غ فرهن
ــار دیگــر  ــاز کــرد و یــک  ب ــه یاوه گویــی ب لــب ب
ــران مشــخص شــد  ــت و مســئوالن ای ــرای مل ب
کــه نمی شــود بــه غــرب اعــم از آمریــکا و اروپــا 
اعتمــاد و اتــکا کــرد. حــال کــه ایــن اجمــاع در 
کشــور حاصــل شــده، فرصــت خوبــی اســت برای 
یــادآوری ایــن موضــوع کــه عــالوه بــر تعهــدات و 
وعده هــای غــرب، بــه ســرمایه، مــدل پیشــرفت 
ــز  ــی نی ــاوری غرب ــم و فن ــی عل ــبک القای و س

ــرد. ــکا ک ــوان ات نمی ت
ــه  ــادآور شــد: امــروز، وقــت رجــوع ب کاظمــی ی
ــار گذاشــتن  داخــل و ســرمایه های داخــل و کن
مــدل ضدپیشــرفت غربــی اســت کــه متاســفانه 
عمــوم صف اول نشــینان معتقــد بــه آن هســتند، 
امــا امــروز بــار دیگــر از ایــن حســینیه و در جمع 
علمــی و نخبگانــی، مشــت محکمــی بــر دهــان 
ــر آمریــکا  ــاد مــرگ ب یاوه گویــان می زنیــم و فری
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را طنین انــداز می کنیــم.
دانش  آموختــه کارشناســی  ارشــد فلســفه در 
ــم  ــر معظ ــراردادن رهب ــب  ق ــا مخاط ــان ب پای
انقــالب، گفــت: آقاجــان، از اعتمــاد و اطمینانــی 
ــه  ــم ک ــد، بگوی ــه کردی ــا هدی ــه م ــما ب ــه ش ک
خاطرتــان آرام باشــد. مــا نســل  ســوم انقــالب در 
صحنــه هســتیم و ان شــاءاهلل بــه اتــکای نیــروی 
ــج( و  ــر )ع ــرت صاحب االم ــت حض ــی، عنای اله
ــه زودی کارهــای بزرگــی  ــی، ب هدایــت حضرتعال
ــم  ــود رق ــالمی خ ــالب اس ــرای انق ــور ب در کش
خواهیــم زد. ای آســمان چشــمانت تــا بیکرانــه/ 
ابــری نگــردد ایــن چشــم شــاعرانه/ پــا در رکاب 
امرتــان بودیــم و هســتیم/ در جنــگ نرمــی کــه 
نباشــد عادالنــه/ دســت علم گیــر شــما روی ســر 

ــه. ــا صبــح موعــود و ظهــور جاودان ــا/ ت م

اصالح فضای کسب وکار، نیازمند 
سیاست گذاری مدبرانه است

دانش آموختــه دکتــری کامپیوتــر در دیــدار 
نخبــگان بــا رهبــر معظــم انقــالب گفــت: اصالح 
فضــای کســب وکار، نیازمنــد سیاســت گذاری 
ــرای ایــن منظــور نیــاز اســت  ــه اســت. ب مدبران
و  سیاســت گذاران  بیــن  خوبــی  ارتبــاط 
ــارج  ــل و خ ــاد در داخ ــای اقتص تحصیل کرده ه

از کشور وجود داشته باشد.
ــری  ــه دکت ــی، دانش آموخت ــن صادق محمدامی
کامپیوتــر و برنــده مــدال برنــز جهانــی المپیــاد 
کامپیوتــر، در مراســم دیــدار نخبــگان بــا مقــام 
 معظــم  رهبــری بــا اشــاره بــه این کــه 12 ســال 

ــر  ــاد کامپیوت ــی المپی ــم مل ــب تی ــش در قال پی
ایــران در رقابت هــای جهانــی بــه موفقیــت 
ــه  ــحالم ک ــیار خوش ــت: بس ــت، گف ــیده اس رس
هــر چهــار نفــر عضــو آن تیــم، بــا افتخــار ایــران 
را بــرای ادامــه زندگــی خــود انتخــاب کرده انــد.

وی افــزود: در یکــی از پنــج دانشــگاه  برتــر 
در  کار  ســابقه  و  کــردم  تحصیــل  آمریــکا 
ــه  ــز در کارنام ــوگل را نی ــد گ شــرکت هایی مانن
دارم، امــا علی رغــم این کــه دولــت آمریــکا 
حــدود دو میلیــارد تومــان بــرای تحصیــل مــن 
هزینــه کــرده  بــود، پــس از پایــان تحصیــل بــه 
کشــور بازگشــتم و در دانشــگاه تهــران مشــغول 
ــب دروس  ــد را در قال ــد درس جدی ــدم و چن ش
دانشــگاهی تدریــس کــردم و در حــوزه فنــاوری 
هــر آن چــه را آموختــه بــودم، بــه صدهــا 

ــال دادم. ــور انتق ــجوی کش دانش
صادقــی ادامــه داد: یکــی از حوزه هــای فعالیتــی 
دیگــر، حضــور فعــال در صنعــت بــود. بــا 
ــه  ــردم را ب ــه م ــی ک ــامانه اینترنت ــدازی س راه ان
نیروهــای خدماتــی مــورد نیازشــان وصــل کنــد، 
ــروی  ــزار نی ــتری و ه ــزار مش ــتیم 20 ه توانس

ــم. ــذب کنی ــص ج متخص
اضافــه  کامپیوتــر  دکتــری  دانش آموختــه 
ــی و  ــن تاکس ــرکت های آن الی ــب ش ــرد: غال ک
خدماتــی، توســط افــرادی تاســیس شــده اســت 
کــه در خــارج از کشــور تحصیــل کرده انــد. 
ایــن افــراد در عــرض یکــی  دو ســال و بــا 
ــد  ــن کرده ان ــفره ای را په ــه، س ــن بودج کمتری
ــر از آن  ــون نف ــک میلی ــدود ی ــروزه ح ــه ام ک
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــزاق می کنن ارت
دولت هــا بــرای ایجــاد اشــتغال بایــد چنــد 
ده هــزار میلیــارد هزینــه کننــد. بااین حــال، 
اشــتغال زایی اینترنتــی تاکســی و غیــره شــامال 

نمی شــود. تســهیالت 
ــی  ــات منف ــالف اقدام ــرد: برخ ــح ک وی تصری
ژورنالیســتی و براســاس تحقیقاتــی کــه تیــم مــا 
انجــام داد، اکثــر دانشــمندان و متخصصان ایرانی 
مقیــم در خــارج از کشــور، عالقه منــد بازگشــت 
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هســتند، امــا یکــی از موانــع ایــن اتفــاق، 
اشــکاالت موجــود در فضــای کســب وکار اســت.

ــر  ــاد کامپیوت ــی المپی ــز جهان ــدال برن ــده م برن
ــب وکار،  ــای کس ــالح فض ــرد: اص ــان ک خاطرنش
اســت.  مدبرانــه  سیاســت گذاری  نیازمنــد 
ــی  ــاز اســت ارتبــاط خوب ــن منظــور نی ــرای ای ب
تحصیل کرده هــای  و  سیاســت گذاران  بیــن 
میــان  در  باشــد.  داشــته  وجــود  اقتصــاد 
عــده  کشــور،  از  خــارج  تحصیل کرده هــای 
بســیاری متخصــص ایــن فــن هســتند کــه بایــد 

ــد. ــرار گیرن ــه ق ــورد توج م
بیشــتر مشــکالت کالن و اساســی ازجملــه 
محیــط  زیســت و کم آبــی، بدهــی دولــت، 
صندوق هــای  بحران هــای  بــی کاری، 
از  ناشــی  همگــی  بانک هــا،  و  بازنشســتگی 
ــت.  ــته اس ــی در گذش ــتباه انگیزش ــاختار اش س
در ســاختار انگیزشــی صحیــح، منافــع نهادهــای 
عمومــی و خصوصــی در راســتای منافــع کشــور 
ــای  ــع نهاده ــتای مناف ــور در راس ــع کش و مناف
عمومــی و خصوصــی تعریــف می شــود. نخبــگان 
ــد  ــن و خیرخواهــی در کشــور وجــود دارن متدی
ــا  ــن بحران ه ــور از ای ــرای عب ــد ب ــه می توانن ک
حفیــظ و علیــم باشــند.وی در پایان خاطرنشــان 
و  گران قــدر  رهبــر  توجــه  تمــام  از  کــرد: 
مســئوالنی کــه واقعــا بــه دنبــال پیشــرفت 
کشــور هســتند، عمیقــا تشــکر می کنــم و بــرای 

توفیــق دارم. همــه دســت اندرکاران آرزوی 

شکل گیری نسل چهارم دانشگاه ها از 
هم اکنون نیازمند برنامه ریزی است

دکتــری  دانشــجوی  حق شــناس،  محمــد 
مدیریــت دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، در مراســم 
دیــدار نخبــگان بــا مقــام معظــم رهبــری در مورد 
ــرد:  ــار ک ــارم اظه ــل چه ــکل گیری نس ــزوم ش ل
ــن  ــاه. در ای ــان کوت ــت و زم ــیار اس ــخن بس س
مجــال کوتــاه ســعی خواهــم کــرد در مورد نســل 
چهــارم دانشــگاه و لــزوم تغییــر نــگاه وزارت علوم 
ــم  ــم. علی رغ ــت دانشــگاه ها ســخن گوی و مدیری
ــوز  ــوع در کشــور هن ــای متن وجــود دانشــگاه ه
ــا نتوانســته مســئولیت خــود در  دانشــگاه های م
رابطــه بــا پــرورش دانش آموختــگان، متناســب بــا 

نیــاز واقعــی کشــور را بــه ســرانجام رســاند.
حق شــناس در ادامــه ســخنان خــود خطــاب بــه 
ــوان کــرد: اگــر نســل  مقــام معظــم رهبــری عن
ــل دوم را  ــوزش، نس ــم آم ــگاه ها را تعلی اول دانش
دانشــگاه پژوهش محــور و نســل ســوم را در کنــار 
ــی  ــش کارآفرین ــوزش و پژوه ــای آم ماموریت ه
ــوز نتوانســته ایم نســل ســوم  ــروز هن ــم، ام بدانی
را به طــور کامــل در دانشــگاه های کشــور ایجــاد 
ــت  ــگاه در وضعی ــت و دانش ــه صنع ــم. رابط کنی
از  خوبــی نیســت و دانشــگاه ها در بســیاری 
ــدرک  ــد م ــی تولی ــه کمپان ــل ب ــته ها تبدی رش

شــده اند.
وی ادامــه داد: بســیاری از دانشــگاه ها فقــط 
ادعــای فعالیــت در مســیر کارآفرینــی را دارنــد و 
ــی  ــه مهارت ــرورش دانش آموخت ــه فکــر پ ــا ب غالب
دانشــجو  جــذب  رویــه  نیســتند.  عمــل  در 
در  حتــی  تکمیلــی  تحصیــالت  مقاطــع  در 
دانشــگاه هایی کــه ظرفیــت هیئــت علمــی کافــی 
ندارنــد، بــه معضــل جــدی تبدیــل شــده اســت 
ــی انجــام  ــه الزم اســت جهــت حــل آن اقدام ک
ــن  ــود و ای ــه ش ــی گرفت ــم قاطع ــود و تصمی ش
رویــه دانشــگاه ها بــا پــرورش دانش آموختــه 
 مهارتــی و تقســیم وظایــف بیــن دانشــگاه ها 

اصالح شود.
ــه  ــگاه عالم ــت دانش ــری مدیری ــجوی دکت دانش
ــار  ــد در کن ــر می رس ــه نظ ــت: ب ــی گف طباطبای
توجــه بــه دانشــگاه نســل ســوم و ادامــه و تکمیل 
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ــرده  ــری ک ــون پیش نگ ــت از هم اکن آن الزم اس
ــزی  ــارم دانشــگاه و برنامه ری ــه فکــر نســل چه ب
ــل  ــی مث ــت جهان ــا از رقاب ــیم ت ــرای آن باش ب
ــگاه  ــارم دانش ــل چه ــم. نس ــب نمانی ــابق عق س
نســلی تعالی گراســت کــه در آن دانشــگاه مرکــز 
تمــام تحــوالت علمــی، تکنولوژیــک و فرهنگــی 
ــان  ــا جه ــاط آن ب ــود و ارتب ــد ب در کشــور خواه
ــی نقــش کنش گــر  ــی و بین الملل پیرامــون داخل
و آغازگــر خواهــد داشــت. در ایــن وضعیــت 
دانشــگاه هایی  بــه  کشــورمان  دانشــگاه های 
رقابت کننــده بــا ســایر دانشــگاه های جهــان 
ــت گذاری  ــور سیاس ــام ام ــارکت کننده در تم مش

ــل خواهــد شــد. تبدی
ــگاه در  ــن دانش ــه ای ــان این ک ــا بی ــناس ب حق ش
کنــار ماموریت هــای آموزشــی و کارآفرینــی خــود 
نقــش بسترســاز اخالقــی خواهــد داشــت، گفــت: 
در ایــن زمــان در مــورد کشــورمان می تــوان 
توقــع داشــت کــه توســعه دهنده ارزش هــای 
ــه  ــرد یک جانب ــوده و رویک ــالمی ب ــی و اس ایران
ــا نقــش مبلــد خــود  تقلیــد صــرف از غــرب را ب
جایگزیــن کنــد. دانشــگاه نســل چهــارم بــا 
ــی  ــر مفهوم ــد آغازگ ــرا می توان ــوان تعالی گ عن
ــت  ــا هوی ــرای ریل گــذاری دانشــگاه ها ب ــی ب بوم
اســالمی و ایرانــی در داخــل کشــور باشــد کــه از 
شــما تقاضــا داریــم در ایــن مســیر سیاســت های 

ــد. الزم را تبییــن کنی
وی در بخــش بعــدی ســخنان خــود دربــاره نقش 
جامعــه نخبــه و دانش آموختــه بــرای بسترســازی 
ــه  ــنهاداتی را ارائ ــگاه ها پیش ــارم دانش ــل چه نس
داد و عنــوان کــرد: تزریــق نخبــگان بــه صنعــت 
نخســتین پیشــنهاد اســت و راه حــل آن نیــز ایــن 
ــزرگ و  ــع ب ــی از صنای ــت دولت اســت کــه حمای
کوچــک را منــوط بــه تاســیس واحدهــای تحقیق 
و توســعه در آن ســازمان ها و به کارگیــری از 
پژوهش گــران و نخبــگان دانشــگاه ها کنیــم. 
هم چنیــن اســتفاده از دانــش و اســتعداد نخبــگان 
به خصــوص  سیاســت گذاری،  فعالیت هــای  در 
در نهادهــای مهمــی همچــون مجلــس شــورای 

ــام،  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــالمی، مجم اس
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و ســایر مراکــز 
نقش آفرینــی  بسترســاز  کــه  تصمیم گیــری 
کنکــور  یــک  شــد.رتبه  خواهــد  مســتعدان 
کارشناســی ارشــد به عنــوان پیشــنهادات بعــدی 
عنــوان کــرد: تغییــر مدیریــت ضعیــف و ناکارآمد 
ــیاری از  ــی بس ــی و جایگزین ــتگاه های اجرای دس
ــی  ــازمان دولت ــدی س ــان کلی ــران و کارکن مدی
ــزه  ــگان پرانگی ــا دانش آموخت ــوان ب ــف و نات ضعی
ــرد  ــر رویک ــن، تغیی ــی و متدی ــگاهی انقالب دانش
ــی  ــری و محتوای ــای نظ ــگاه ها از پژوهش ه دانش
ــذار و  ــردی، اثرگ ــای کارب ــمت پژوهش ه ــه س ب
ــزی  ــرای ممی ــنج ب ــاد علم س ــاد نه ــی و ایج بوم
مقــاالت و پژوهش هــای علمــی و امتیازبنــدی آن 
ــر وزارت  ــر نظ ــران زی ــری پژوهش گ و هدایت گ
ــرای انجــام  ــال مســتقل ب ــادی کام ــا نه ــوم ی عل
ــنهادات  ــی از پیش ــتقل و بوم ــای مس پژوهش ه

بعــدی اســت.
وی خطــاب بــه مقــام معظــم رهبــری در پایــان 
ــالب دو  ــر انق ــا رهب ــت: ام ــود گف ــخنان خ س
ــارک  ــرض مب ــه ع ــخنانم ب ــان س ــه در پای نکت
می رســانم. مــورد نخســت در مــورد مناطــق 
ــه  ــادی اســت ک ــای جه محــروم و بحــث اردوه
اعــزام دانشــجویان و مســتعدین بــه ایــن مناطــق 
ــا و  ــا محرومیت ه ــا ب ــردن آن ه ــنا ک ــن آش ضم
ــه مناطــق  ــدن ظرفیت هــای نهفت ضعف هــا و دی
مختلــف باعــث خواهــد شــد ایــن فضــای بســته 
ــادن  ــن ارج  نه ــود. ضم ــته ش ــگاه ها شکس دانش
بــه ایــن رویــه نیکــو کــه در حــال انجــام اســت، 
ــای  ــار فعالیت ه ــه در کن ــود ک ــنهاد می ش پیش
عمرانــی از ظرفیت هــای علمــی و تخصصــی 
دانشــجویان بــرای آبادانــی مناطــق مختلــف 
ــرت  ــه دوم، حض ــا نکت ــود. ام ــتفاده ش ــز اس نی
آقــا بســیاری از دوســتان حاضــر در ایــن جلســه 
دغدغــه، ایــده و نظــرات بســیاری داشــتند. تقاضا 
ــب  ــن مطال ــه ای ــد ک ــم کنی ــی را فراه دارم کانال
 به طــور مســتقیم و دائــم بــا شــما یــا مشــاورانتان 

مطرح شود.
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ــاوری  ــم، فن ــر ســتاد توســعه فرهنــگ عل دبی
و اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمــی در 
جلســه نشســت مشــترک میــان معاونــت 
علمــی و فنــاوری و مســئوالن و ســازمان 
اوقــاف و امــور خیریــه کل کشــور گفــت: 
ــای  ــی از پایه ه ــاوری یک ــی و فن ــوان علم »ت
ــت  ــور اس ــک کش ــی ی ــدرت مل ــدار و ق اقت
ــاوری را در  ــم و فن ــوع عل ــد موض ــذا بای و ل

اســتان های کشــور تقویــت کنیــم.«
گفتمان ســازی  عنــوان  بــا  جلســه  ایــن 
اقتصــاد  فرهنگ ســازی  و  فنــاوری  علــم، 
دانش بنیــان میــان مســئوالن معاونــت علمــی 
و فنــاوری و مســئوالن ســازمان اوقــاف و امــور 
خیریــه کل کشــور در پــارک فنــاوری پردیــس 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــت علم معاون
و  علمــی  معــاون  پرویــز کرمــی، مشــاور 
ســتاد  دبیــر  و  رئیس جمهــوری  فنــاوری 
ــاد  ــاوری و اقتص ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن توس
دانش بنیــان معاونــت علمــی، در ایــن نشســت 
برنامه هــای  و  ماموریت هــا  بیــان  ضمــن 
ــا حضــور اوقــاف و  معاونــت علمــی گفــت: »ب
ــه زودی  ــاوری ب ــم و فن ــوزه عل ــن در ح خیری
شــاهد جهشــی در زمینــهVC هــا و حمایــت از 
ــنت  ــه از س ــان برگرفت ــرکت های دانش بنی ش

ــود.« ــم ب ــی خواهی ــی و مل دین
ــتاد  ــده س ــای آین ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش او ب
ــاد  ــاوری و اقتص ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن توس
گفــت:  علمــی،  معاونــت  دانش بنیــان 
فرهنگــی،  جشــنواره  دومیــن  »امســال 
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــاخت برگ ــری ایران س هن
هم چنیــن تــالش داریــم بــا ســازمان های 
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــک کار نمون ــاز ی فرهنگ  س

داشــته باشــیم.«
کرمــی ضمــن اشــاره بــر تفاهم نامه هــای 
معاونــت علمــی بــا آمــوزش و پــرورش، وزارت 
ــاون و  ــالمی، وزارت تع ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــران  ــاف و مدی ــازمان اوق ــت س ــره از ریاس غی
کل اســتانی اوقــاف تقاضــا کــرد موضــوع علــم 

ــت  ــا معاون ــکاری ب ــدا از هم ــاوری را ج و فن
ــت  ــی فعالی ــات اصل ــی از موضوع ــی، یک علم
خــود در امــور خیریــه قــرار دهنــد. او توضیــح 
داد: »ایــن موضــوع مــورد تاکیــد رهبــر فرزانــه 
ــدارد  ــکان ن ــه ام ــت ک ــالمی اس ــالب اس انق
ــزار شــود و  جلســه ای در محضــر ایشــان برگ
بــر موضــوع توجــه بــه علــم و فنــاوری تاکیــد 

ــژه نداشــته باشــند.« وی
دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوری و 
ــت علمــی، اقتــدار  اقتصــاد دانش بنیــان معاون
ــی  ــدار نظام ــا اقت ــا ب ــروز را همپ ــی ام علم
ــا  ــا ب ــی همپ ــدار علم ــت: »اقت ــت و گف دانس
قــدرت ملــی یــک کشــور اســت و بایــد 
موضــوع علــم و فنــاوری را در اســتان های 
ــه  ــر ب ــد منج ــه می توان ــد. چراک ــود دریابی خ
ــده  ــک جــوان مســتعد آین ــه ی ــن شــود ک ای
ــود  ــتان خ ــد و در اس ــی بیاب ــود را به خوب خ
منشــا ابتــکار و نــوآوری باشــد. در چنــد ســال 
گذشــته بــا همــکاری معاونــت علمــی و بنیــاد 
ــه  ملــی نخبــگان 800 نفــر از جوانانــی کــه ب
هــر دلیلــی مقیــم خــارج از کشــور بودنــد و در 
ــه کار و  ــا مشــغول ب ــر دنی 100 دانشــگاه برت
تحصیــل شــده بودنــد، بــه ایــران بازگشــتند.«
ــرای علــم و  روحانیــون می تواننــد رســانه ای ب

فنــاوری باشــند
نماینــده  محمــدی،  علــی  حجت االســالم 
ولــی فقیــه و رئیــس ســازمان اوقــاف و امــور 
ــرای  ــرد: »ب ــان ک ــن جلســه بی ــه، در ای خیری
بهتــر نتیجه گرفتــن از چنیــن جلســاتی بایــد 
شــناخت بهتــری از علــم و فنــاوری بــه دســت 
ــوان از  ــور می ت ــت و چط ــه چیس ــم ک بیاوری
ــم  ــا می توانی ــت م ــرد. در نهای ــتفاده ک آن اس
ــراد  ــیم. اف ــه باش ــن عرص ــغ ای ــن مبل بهتری
ــازمان  ــتانی س ــران اس ــد مدی ــوزوی مانن ح
اوقــاف و امــور خیریــه و معاونیــن ســتاد ایــن 
ســازمان می تواننــد در شــهرهای خــود و 
ــت کار  ــه طبیع ــه ب ــا توج ــردم، ب ــان م در می
ــد.  ــوق دهن ــو س ــه این س ــه را ب ــود جامع خ
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ــما  ــرای ش ــانه ای ب ــا رس ــت م ــوان گف می ت
ــود.« ــم ب خواهی

ــرد  ــاره ک ــری اش ــه دیگ ــه نکت ــن ب او هم  چنی
ــاف و عرصــه فعالیــت  کــه آن شناســاندن اوق
ــا  ــی کــه م آن اســت و توضیــح داد: »موقوفات
ــا  ــردم اســت. م ــات م ــم، امان ــار داری در اختی
صاحــب ســرمایه نیســتیم. امانــت دار واقفانــی 
ــا امــروز  هســتیم کــه از هــزار ســال پیــش ت
ــت  ــن امان ــد. ای ــف کرده ان ــرمایه ای را وق س
بایــد بــه صورتــی مدیریــت شــود کــه درآمــد 
ــرمایه  ــن س ــد آن ای ــد و از درآم ــته باش داش
را نیــز بتــوان نگــه داری کــرد. پــارک فنــاوری 
ــارات  ــن و از افتخ ــه ای وزی ــس مجموع پردی
پذیــرای  کــه  اســت  اســالمی  جمهــوری 
ــئوالن  ــمندان، مس ــی، دانش ــان خارج مهمان
دنیاســت.  کشــورهای  علمــی  و  سیاســی 
محســوب  توجهــی  قابــل   ظرفیــت   ایــن 

می شود.«
رئیــس ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور 
ــه  ــبت ب ــازمان نس ــن س ــدی ای ــر عالقه من ب
توصیــه مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر 
علــم  و  اهمیــت شــرکت های دانش بنیــان 
ــری  ــت: »رهب ــرد و گف ــد ک ــاوری تاکی و فن
ــد.  ــه می دانن ــن زمین ــور را در ای ــات کش نج
مــا عالقه منــد هســتیم تــا ایــن ســرمایه ای را 
کــه از ســوی مــردم بــه امانــت در اختیــار مــا 
قــرار گرفتــه اســت، در زمینــه علــم و فنــاوری 
ــم.« ــرف کنی ــان مص ــرکت های دانش بنی و ش

ــا اشــاره بــه ســخن مقــام معظــم  محمــدی ب
رهبــری افــزود: »ایشــان فرمودنــد »همه چیــز 

امنیــت می خواهــد، اقتصــاد مبتنــی بــه نفــت 
هــم امنیــت می خواهــد«. اقتصــاد مبتنــی بــه 
ــوب  ــتری خ ــدارد. روزی مش ــت ن ــت امنی نف
ــاد  ــه اقتص ــته ب ــت، وابس ــت، روزی نیس اس
ــران  ــه دیگ ــادی ک ــم اقتص ــت. آن ه دنیاس
ــه  ــور ک ــا. همان ط ــه م ــد، ن ــت می کنن مدیری
ــای ســرمایه  ــر »ارتق ــری ب ــام معظــم رهب مق
وقــف در زمینــه علــم و فنــاوری« تاکیــد 
داشــته اند، می تــوان موقوفــات جدیــدی را 

ــرد.« ــاوری ایجــاد ک ــم و فن ــه عل در زمین
ــا  ــه ب ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــس س رئی
ــرای  ــان را ب ــوان واقف ــه می ت ــه این ک اشــاره ب
وقــف در عرصــه علــم و فنــاوری ترغیــب 
ــا  ــل تنه ــال های قب ــر س ــزود: »اگ ــرد، اف ک
ــف  ــدارس وق ــجد و م ــینیه، مس ــرای حس ب
ــاوری  ــم و فن ــاز کشــور عل ــروز نی می شــد، ام
اســت و ثوابــش کمتــر نیســت. البتــه کــه مــا 
ــم،  ــاز داری ــره نی ــه مســاجد و مــدارس و غی ب
ــده اســت  ــاد ش ــی ایج ــاز مهم ــروز نی ــا ام ام
ــاد  ــم اقتص ــر بخواهی ــرورت دارد و اگ ــه ض ک
ــم  ــم بزنی ــی رق ــور را به خوب ــت کش و سرنوش
بایــد خیریــن در ایــن زمینــه فعالیــت کننــد.«

پیشنهاد تاسیس صندوق رسمایه گذاری در 
سازمان اوقاف و امور خیریه

ــت  ــعه مدیری ــاون توس ــری، مع ــا دلی علیرض
ــن  ــی، در ای ــت علم ــرمایه معاون ــذب س و ج
ــروی انســانی کشــور  ــان کــرد: »نی جلســه بی
ــه اول  ــه رتب ــت و در منطق ــد اس ــا توانمن م
ــم،  ــراد بافکــر و دانشــمندی داری ــم. اف را داری
ــم  ــم مشــکل داری ــا در خروجــی تولیــد عل ام
و تبدیــل بــه محصــول کــردن آن بــا مشــکل 
مواجــه اســت. البتــه در چند ســال گذشــته در 
ــم  ــدا کرده ای ــری پی ــگاه بهت ــه جای ــن زمین ای
ــت،  ــه زیرساخت هاس ــه ب ــت آن توج ــه عل ک
ــته  ــری داش ــگاه بهت ــد جای ــان بای ــا هم چن ام
ــم  ــه می توانی ــت ک ــکل این جاس ــیم. مش باش
علــم خــود را روی کاغــذ بیاوریــم، ولــی 
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عملــی نمی شــود.«
ــرمایه  ــذب س ــت و ج ــعه مدیری ــاون توس مع
ــا  ــه ب ــی ک ــر همکاری های ــی ب ــت علم معاون
ــه  ــور ب ــه کش ــور خیری ــف و ام ــازمان وق س
صــورت نمونــه آغــاز شــده اســت، تاکیــد کــرد 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــات خوب ــت: »اقدام و گف
ــف  ــب وق ــا تصوی ــه آن ه ــد، از جمل ــام ش انج
ــالب  ــی انق ــورای عال ــاوری در ش ــم و فن عل
ــود. عملیــات اجرایــی آغــاز شــده  فرهنگــی ب
مــا  را ســامان دهیــم.  بایــد آن  امــروز  و 
ــی در  ــاد اجرای ــک نه ــم ی ــنهاد می کنی پیش
قالــب صنــدوق در ســازمان وقــف و امــور 
ــک  ــد ی ــن می توان ــود. ای ــاد ش ــه ایج خیری
ســرمایه گذاری باشــد کــه منفعتــی هــم 
ــن اســت در کشــور  ــه دارد. ممک ــرای خیری ب
ــا  ــه م ــا این ک ــد، ام ــاز باش ــورد نی ــی م داروی
ــد  ــن دارو را بخرن ــم ای ــردم کمــک کنی ــه م ب
بهتــر اســت یــا ایــن کــه کاری کنیــم تــا ایــن 
ــود؟  ــد ش ــور تولی ــاز در کش ــورد نی داروی م
در ایــن فعالیت هــا دولــت تنهــا بســتر را 
فراهــم می کنــد و دســت شــما را در دســتان 
شــرکت های خصوصــی قــرار می دهــد تــا 

ــیم.« ــزون باش ــد روزاف ــاهد رش ش
پــارک  رئیــس  صفاری نیــا،  مهــدی 
در  علمــی،  معاونــت  پردیــس  فنــاوری 
بخــش دیگــری از جلســه بــه توضیحاتــی 
دربــاره فعالیت هــای ایــن پــارک و نحــوه 
ــزاری  ــرکت ها و برگ ــت از ش ــی حمای چگونگ
پرداخــت.  دانش محــور  رویدادهــای 
ــان  ــزه علمــی جه ــن گزارشــی از جای هم چنی
ــس از  ــد. پ ــه ش ــی)ص(« ارائ اســالم »مصطف
ــور علمــی حضــور  ــک ت ــن جلســه طــی ی ای
ــدی  ــی محم ــلمین عل ــالم و المس حجت االس
نماینــده ولــی  فقیــه و رئیــس ســازمان اوقــاف 
ــران کل   ــن و مدی ــه و معاونی ــوری خیری و ام
اســتانی ایــن ســازمان، پرویــز کرمــی مشــاور 
ــوری و  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــاوری  ــم، فن ــر ســتاد توســعه فرهنــگ عل دبی
علمــی،  معاونــت  دانش بنیــان  اقتصــاد  و 
ــت  ــعه مدیری ــاون توس ــری مع ــا دلی علیرض
ــدی  ــی و مه ــت علم ــرمایه معاون ــذب س و ج
ــس  ــاوری پردی ــارک فن ــس پ ــا رئی صفاری نی
ــس  ــاوری پردی ــارک فن ــی از پ ــت علم معاون

ــد. ــد کردن ــی بازدی ــت علم معاون
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یکــی از حوزه هــای فعالیــت بنیــاد 
قرآنــی  نخبــگان  نخبــگان،  ملــی 
ــن  ــه ای ــوان نخب ــما به عن ــتند. ش هس
ــه  ــه چ ــن زمین ــد در ای ــوزه بفرمایی ح
ــای  ــوی نهاده ــد از س ــی بای فعالیت های

بگیــرد؟ صــورت  این چنینــی 
ــی،  ــای قرآن ــرورش نخبه ه ــای پ ــی از راه ه یک
شناســایی و جــذب افــراد مســتعد و عالقه منــد 
توســعه  و  قرآنــی  فعالیت هــای  بــه حــوزه 
ــب وکار در  ــاد کس ــی و ایج ــگ کارآفرین فرهن
ــات اســالمی -قرآنی   ــوزه محصــوالت و خدم ح
ــی  ــاد مل ــه بنی ــق آیین نام ــه طب اســت،  چراک
ــر  ــی، ه ــه قرآن ــن نخب ــت تعیی ــگان جه نخب
فــردی کــه در حــوزه قرآنــی کار جدیــد و 
ــه  ــد، نخب ــام داده باش ــتاندارد انج ــه اس نوآوران
ــوزه  ــه در ح ــی  ک ــی کس ــت. حت ــی اس قرآن
کار  باشــد  توانســته  پژوهــش  و  آمــوزش 
جدیــدی انجــام دهــد هــم نخبــه قرآنــی اســت. 
مرکــز رشــد قرآنــی در راســتای توســعه و 
ــی  ــات قرآن ــوالت و خدم ــازی محص تجاری س
بــا ایجــاد فضــا و امکانــات آموزشــی- پژوهشــی 
ــان  ــوآوران و کارآفرین ــی ن ــاز از تمام ــورد نی م
ایــن حــوزه، یــا حتــی نوآورانــی کــه در حــوزه 
ــا ســمت  ــد، ب ــان کار کرده ان تخصصــی خودش
و ســوق دادن کار خــود بــه ســمت بهره منــدی 
از محتــوا و مباحــث قــران کریــم دعــوت کــرده 

و بــا بررســی اولیــه طرح هــای پیشــنهادی 
کارآفرینــان  موفقیــت  و  توســعه  جهــت 
آورد.  خواهــد  عمــل  بــه  را  الزم  اقدامــات 
ــروع  ــل از ش ــد در دوره قب ــر می توان ــن ام ای
تحصیــالت دانشــگاهی مخاطبــان یــا در دوران 

ــود. ــق ش ــز محق ــجویی نی دانش
شــما در مرکــز قرآنــی جهاد دانشــگاهی 
انجــام می دهیــد  دقیقــا چــه کاری 
ــه  ــر ب ــما منج ــای ش ــا فعالیت ه و آی
ــش از ورود  ــا پی ــه ت ــرادی ک ــذب اف ج
بــه دانشــگاه در حوزه هــای قرانــی 

ــت؟ ــده اس ــد، ش ــال نبوده ان فع
هنرهــای  فنــاور  واحدهــای  رشــد  مرکــز 
ــد  ــت از تولی ــدف حمای ــا ه ــزی ب ــی مرک قرآن
محصــوالت و خدمــات فنــاوری بنیــان و هنــر 
ــت.  ــی اس ــالمی- قرآن ــرد اس ــا رویک ــان ب بنی
ــور و  ــوالت درخ ــق محص ــرای خل ــا ب طبیعت
دارای کشــش در بــازار محصــوالت مرتبــط 
ــد  ــی بای ــالمی - قرآن ــی اس ــبک زندگ ــا س ب
ــایر  ــا س ــت ب ــی رقاب ــوالت توانای ــن محص ای
داشــته  را  بــازار  در  موجــود  محصــوالت 
ــرادی  ــارکت اف ــتلزم مش ــر مس ــن ام ــد. ای باش
از  اســتفاده  و  مختلــف  تخصص هــای  بــا 
ــت.  ــه اس ــود در کل جامع ــای موج ظرفیت ه
ــط ســاختن  ــز مرتب ــدا رویکــرد مرک ــذا از ابت ل
بــوده  مختلــف  حوزه هــای  در  تخصص هــا 

رحیــم خاکــی، نخبــه قرآنــی اســت. او از قاریــان بنــام ایرانــی، مــدرس و داور مســابقات 
ــه  ــی در زمین ــی و بین الملل ــابقات مل ــای اول در مس ــی و دارای رتبه ه ــی قرآن بین الملل
قرائــت قــرآن اســت و صاحــب نظریــه قرآن شــهر یــا شــهر حقیقــی قــرآن. او از اعضــای 
هیئــت علمــی جهــاد دانشــگاهی اســت و در مرکز رشــد واحدهــای فنــاور هنرهــای قرآنی 
ــه در زمینــه علــوم قرآنــی  فعالیــت می کنــد. او معتقــد اســت ایده هــای خــالق و نوآوران
نیــز ماننــد ســایر عرصه هــا می توانــد در توســعه فعالیت هــای قرآنــی اثربخــش باشــد و 
ســبک زندگــی قرآنــی را ترویــج دهــد. بــا او دربــاره نخبــگان قرآنــی، فعالیت هــای مرکــز 
رشــد قرآنــی، جایــگاه ایــران در میــان کشــورهای اســالمی در زمینــه فعالیت هــای قرآنــی 

ــم. ــی گفت وگــو کردی و آینــده هنرهــای قرآن
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ــا بیــش از 10 هــزار  اســت. بانــک اطالعاتــی ب
ــینه  ــف و پیش ــای مختل ــا تخصص ه ــو  ب عض
ــبی  ــت نس ــر موفقی ــرآن بیان گ ــا ق ــاط ب ارتب

ــت.  ــر اس ــن ام ــز در ای مرک
شــاید بــرای مخاطبــان مــا جالــب 
ــت  ــابقات قرائ ــاره مس ــه درب ــد ک باش
ــد.  ــی بدانن ــطح بین الملل ــرآن در س ق
ــان  ــان عرب زب ــا قاری ــه آی ــال این ک مث
مزیتــی بــر ســایر قاریــان دارنــد؟ 
جهــان  در  مصــری  قاریــان  این کــه 
شــهره هســتند، بــه چــه علتــی اســت؟ 
حــدود ۵۵ ســال پیــش اولیــن دوره مســابقات 
ــزار  ــزی برگ ــور مال ــرآن در کش ــی ق بین الملل
شــد. بــا پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران 
هــم یکــی از میزبانــان قاریــان بین المللــی 
قــرآن در رقابت هــای دوره ای اســت. حتــی 
قبــل از انقــالب هــم بعضــی از چهره هــای 
قرآنــی مــا توانســتند رتبه هــای اول مســابقات 
ــان  ــد و در زم ــب کنن ــزی را کس ــی مال جهان
خــود یــک مــوج ایجــاد کردنــد. ازجملــه 
ــروت  ــان هــم مرحــوم محمدتقــی م ــن قاری ای
اســت. مســابقات بین المللــی در کشــورهای 
ــی،  ــه، اردن، لیب ــر، ترکی ــل مص ــی مث مختلف
ــم  ــگالدش ه ــزی و بن ــیه، اندون ــوریه، روس س
ــن  ــدام از ای ــر ک ــت. االن ه ــده اس ــزار ش برگ
کشــورها بــا اســتانداردهای خودشــان در زمــان 
مشــخصی بــا تعــداد مختلفــی از کشــورها 
ــر  ــد و از نظ ــزار می کنن ــابقات را برگ ــن مس ای
ــوص  ــطح مخص ــدام س ــر ک ــم ه ــتاندارد ه اس
ــات و از  ــع جه ــی از جمی ــد، ول ــود را دارن خ
ــت  ــش قرائ ــران بخ ــابقات ای ــی مس ــر فن نظ
جــزء شــاخص ترین ها و برتریــن مســابقات 
کشــورهای اســالمی اســت. در رابطــه بــا 
برتــری قاریــان عــرب بــر قاریــان ایرانــی بایــد 
ــه  ــی ک ــه آن فصاحــت و لحن االدای ــم ک بگویی
قاریــان عرب زبــان دارنــد، طبیعتــا بســیار 
پخته تــر اســت و ایــن یــک امتیــاز بــرای 
کشــورهای  در  این کــه  ضمــن  آن هاســت. 

عربــی کــه شاخص ترینشــان کشــور مصــر 
ــاری  ــه ق ــرآن و این ک ــظ ق ــث حف ــت، بح اس
قــرآن بایــد حافــظ قــرآن باشــد، امتیــاز 
ویــژه ای اســت و متاســفانه قاریــان ایرانــی مــا 
ــن  ــرای همی ــرآن نیســتند. ب ــظ ق ــا حاف عموم
اســت کــه قاریــان مصــری تــوان باالتــری 
در اداره کــردن مجلــس و قرائــت از حفــظ 
دارنــد و ایــن امتیازهــا آن هــا را میــان قاریــان 
ــاظ  ــه لح ــا ب ــت. ام ــرده اس ــاز ک ــر ممت دیگ
ــه  ــه تن ــه ب ــا تن ــی تقریب ــان ایران ــوت قاری ص
ــی در مســابقات  ــان مصــری هســتند. حت قاری
بین المللــی قاریــان ایرانــی رتبــه باالتــری 
از قاریــان مصــری می آورنــد. ایــن به حــق 
ــادی  ــات زی ــا زحم ــان م ــه قاری ــت، چراک اس
ــی  ــای فن ــا و توانایی ه ــند و تکنیک ه می کش
الزم در عرصــه فنــی را کســب می کننــد تــا در 
مســابقات باالتــر از قاریــان هــر کشــور دیگــری 
بایســتند. ولــی در تــالوت مجلســی و تالوتــی 
ــان  ــود، قاری ــده ش ــظ خوان ــد از حف ــه بای ک

ــد.  ــتری دارن ــی بیش ــری توانای مص
بــا توجــه بــه نکاتــی کــه ذکــر کردیــد، 
در بحــث پــرورش قاریــان نوجــوان چــه 
برنامه هایــی در نظــر گرفتــه شــده 

ــت؟ اس
ــری  ــان مص ــد قاری ــل جدی ــفانه در نس متاس
ــاخص  ــای ش ــول آن چهره ه ــه اف ــه ب ــا توج ب
و گــذر از عصــر طالیــی قرائــت قــرآن در 
مصــر، شــاهدیم کــه ســطح قرائــت قــرآن 
افــت داشــته اســت و از ایــن طــرف در ایــران 
ــان جــوان و نوجــوان تحــت آموزش هــای  قاری
ــا  ــه ب ــن زمین ــد. در ای ــرار دارن ــری ق دقیق ت
ــت و  ــا دق ــرآن و ب ــظ ق ــه حف ــژه ب ــه وی توج
ــان نوجــوان و  ــای الزم قاری ــن مهارت ه آموخت
جــوان ایرانــی می تواننــد عصــر جدیــدی را در 
آینــده قرائــت قــرآن بــه وجــود بیاورنــد و مــا 
بتوانیــم در کنــار کشــور مصــر بــه خلــق آثــار 

ــم. بپردازی
ــان  ــدن قاری ــرح ش ــما مط ــر ش از نظ
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چــه  جهانــی  اول  تــراز  در  ایرانــی 
ــوی  ــی و معن ــاط تبلیغ ــه لح ــی ب منافع
ــت؟ ــد داش ــال خواه ــه دنب ــا ب ــرای م ب

ــالوت  ــر ت ــر فاخ ــه هن ــن اســت ک ــت ای واقعی
قــرآن به عنــوان یــک هنــر تبلیغــی بــرای 
ــرای  ــا ب ــه بس ــت. چ ــالمی اس ــورهای اس کش
غیرمســلمانان آن نقطــه شــروع کــه از اســالم 
چیــزی بشــنوند، همیــن صــوت قــرآن باشــد. 
ایــن یــک کانــال ورود بــه آشــنایی افــراد 
مختلــف بــا اســالم اســت. قاریــان ایرانــی 
ایــن  هنرمنــدان  توانمندتریــن  به عنــوان 
داشــته  ویــژه ای  نقــش  عرصــه می تواننــد 
باشــند. حتــی بــرای ورود بــه یــک عصــر 

جدیــد تحــت عنــوان دیپلماســی قرآنــی، 
ــد  ــارت آن را دارن ــوان و مه ــی ت ــان ایران قاری
کــه در عرصــه بین المللــی بــا تالوت هــای 
ــران و  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــاخص توج ش
جهــان تشــیع بــه قــرآن را در عرصــه جهانــی 
ــا و  ــفرها و برنامه ه ــانند. در س ــات برس ــه اثب ب
محافــل مختلــف بین المللــی حتــی در عرصــه 
رســانه های بین المللــی حضــور قاریــان ایرانــی 
یــک کار شــاخص تبلیغــی و اثربخــش اســت. 
ایــن هنــر روزبــه روز بســته بــه میــزان توجهــی 
ــی  ــمی و فرهنگ ــی رس ــتگاه دیپلماس ــه دس ک
کشــور نســبت بــه آن داشــته باشــد، می توانــد 

ــد.  ــش باش ــرد و اثربخ ــق بگی رون
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یف در گفت وگو �ب �آمد ه �ش
گ

، عضو هیئت عیمل دانش� �ش خ دک�ت عیل �ب

هیچ سقفی نباید فرو بریزد

دکتر علی بخشی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی 
شریف است که سال هاست در زمینه طراحی و ساخت جداساز های لرزه ای در 

مرکز تحقیقات مهندسی زلزله و دفتر دانش بنیان جداساز لرزه ای فعالیت می کند. 
این فناوری که تنها در اختیار چند شرکت محدود در دنیاست، در حال حاضر 
در دانشگاه صنعتی شریف به مرحله تولید صنعتی رسیده است و مناسب ترین 

شیوه برای ارتقای ایمنی لرزه ای ساختمان های با اهمیت باال همانند بیمارستان ها، 
مراکز امداد و نجات، مخابرات و غیره است. در ادامه گفت وگوی ما را با این محقق 
برجسته درباره جداسازهای لرزه ای و ایمن سازی سازه ها در برابر زلزله می خوانید.
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 دفتــر جداســاز لــرزه ای از کــی و بــا چــه 
هدفــی شــروع بــه کار کــرد؟

تحقیقــات مــا از حــدود ســال 1383 بــا همــکاری 
تعــداد زیــادی از دانشــجویان کارشناســی ارشــد و 
دانشــجویان دوره دکتری شــروع شــد کــه تعدادی 
از ایــن افــراد در حــال حاضــر در اقصی نقــاط دنیا، 
عضو هیئــت علمی دانشــگاه های مختلف هســتند 
و مــن خیلــی خوشــحالم که ایــن گــروه، تحقیقات 
بــه روز خــود را در ارتبــاط بــا جداســاز لــرزه ای بــا 
بنــده شــروع کردنــد. امــا دربــاره جداســاز لــرزه ای، 
بهتــر اســت اول بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه ما 
بــه دو روش می توانیــم ســازه یــا هر ســاختمانی را 
ــر  ــه دســت بشــر ســاخته می شــود، در براب کــه ب
زلزلــه ایمــن کنیــم؛ روش اول ایــن اســت کــه این 
ــا طراحــی  ــط آیین نامه ه ــق ضواب ســازه ها را مطاب
کنیــم و درواقــع مقاومــت و شــکل پذیری آن هــا را 
آن قــدر بــاال ببریــم کــه بتواننــد در برابر ارتعاشــات 
از زلزلــه دوام بیاورند. به عنــوان مثــال  ناشــی 
ــد،  ــتان باش ــر بیمارس ــورد نظ ــاختمان م ــر س اگ
ــه همــه کســانی کــه  مــا می خواهیــم موقــع زلزل
در ایــن ســاختمان هســتند، ایمــن باشــند. البتــه 
ــا  ــف ب ــازه های مختل ــی در س ــان از ایمن منظورم
توجــه بــه عملکــردی کــه دارنــد، متفــاوت اســت. 
بیمارســتان  نظیــر  ســاختمان هایی  در  مثــال 
منظورمــان از ایمنــی ایــن اســت کــه ســاختمان 
هنــگام زلزلــه و پــس از آن هیــچ آســیبی نبینــد.

 و بعد از زلزله قابل استفاده باشد.
بلــه، ولــی ســطح ایمنــی ممکــن اســت در 
خانه هــا و ســاختمان های معمولــی متفــاوت 
ــل  ــاختمانی مث ــت س ــن اس ــالً ممک ــد. مث باش
ســاختمان پالســکو را داشــته باشــیم و بخواهیــم 
موقــع زلزلــه ایمــن بمانــد کــه ســطح ایمنــی بــا 
توجــه بــه این کــه در درجــه اول ایــن ســاختمان 
یــا ســاختمان های مشــابه ســاکنان زیــادی دارنــد 
و در درجــه دوم از نظــر اقتصــادی مهــم هســتند، 
قطعــا بــا یــک ســاختمان عــادی متفــاوت اســت. 
ــن  ــازی ای ــرای ایمن س ــک راه کار ب ــا ی در این ج
ــاال  ــدر ب ــه مقاومــت  و دوام ســازه را آن ق اســت ک

ــم  ــا ه ــن زلزله ه ــر قوی تری ــه در براب ــم ک ببری
ایمــن شــوند، ولــی نــه شــرایط اقتصــادی اجــازه 
ایــن کار را بــه مــا می دهــد و نــه در عمــل 
می شــود اطمینــان پیــدا کــرد کــه آن چــه 
طراحــی کردیــم و ســاختیم، بتوانــد در برابــر هــر 
زلزلــه ای کــه رخ می دهــد، ایمــن بمانــد. علتــش 
ــای  ــا کال پدیده ه ــه زلزله ه ــت ک ــن اس ــم ای ه
ــتند و  ــی تعیینی )Deterministic( نیس طبیع
ــد.  ــرم تصادفی )stochastic( دارن ــت ف درحقیق
ــه، زلزله هــا  از نظــر کلــی در علــم مهندســی زلزل
ولــی  نیســتند،  پیش بینــی  غیرقابــل  لزومــا 
بســیاری از خصوصیاتشــان نامشــخص اســت و بــه 
ــر ایــن اســاس  صــورت تصادفــی رخ می دهــد و ب
ــه صددرصــِد  ــد ک ــا کن ــد ادع هیچ کــس نمی توان
آن چــه طراحــی و ســاخته شــده- بــا وجــود 
رعایــت همــه ضوابــط و شــرایط- از ایمنــی کامــل 
در برابــر زلزلــه برخــوردار اســت. این جاســت کــه 
ــای  ــه ج ــا ب ــود و م ــرح می ش ــل دوم مط راه ح
ــازه ها را  ــود س ــور می ش ــم چط ــر کنی ــه فک این ک
در برابــر زلزلــه ایمــن کــرد، یــا بــه جــای این کــه 
ــت  ــم، دس ــن کار کنی ــرف ای ــادی ص ــه زی هزین
ــه  ــر زلزل ــا اث ــم ت ــات می زنی ــری اقدام ــه یک س ب
ــن  ــد. از ای ــدا کن ــال پی ــازه ها انتق ــر روی س کمت
نظــر، یکــی از روش هــای کنتــرل ســازه، همیــن 
جداســازی لــرزه ای اســت. احتمــاال می دانیــد کــه 
ارتعــاش ناشــی از زلزلــه کــه بــه ســازه ها می رســد، 
بیشــتر در راســتای جانبــی اســت. البتــه اثــر قائــم 
هــم هســت، ولــی قطعــا در فیلم هایــی کــه از وقوع 
ــه  ــد ک ــه شــده، دیده ای ــف گرفت ــای مختل زلزله ه
ســازه های مختلــف در نتیجــه ارتعاشــات زلزلــه به 
چــپ و راســت منحــرف می شــوند و آن چــه باعــث 
ــه دوام  ــر زلزل ــد در براب ــا نتوان ــازه م ــود س می ش
بیــاورد، ایــن ارتعاشــات اســت. چــون چنان پاســخ 
ــد  ــاد می کن ــر ایج ــورد نظ ــازه م ــدیدی در س ش
ــد دوام بیــاورد و درنتیجــه  کــه آن ســازه نمی توان
تخریــب می شــود. بنابرایــن مــا بایــد کاری کنیــم 
کــه انتقــال ایــن انــرژی بــه ســازه مــورد نظرمــان 
ــد  ــده آل نبای ــت ای ــد و در حال ــدا کن ــش پی کاه
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ــا  ــازه م ــه س ــرژی ب ــن ان ــه ای ــم ک ــازه دهی اج
منتقــل شــود. شــاید ســاده ترین ایــده بــرای 
ــازه های  ــی در س ــطحی از ایمن ــن س ــاد چنی ایج
مختلــف ایــن اســت کــه آن هــا را روی یــک الیــه 
ســیال هماننــد روغــن بســازیم کــه البتــه ایــن کار 
از نظــر اجرایــی، قابــل اجــرا نیســت. ولی  اگــر این 
کار ممکــن بــود، وقتــی ســازه مــا روی یــک الیــه 
روغــن قــرار می گرفــت، اگــر زیــر ســازه بــه دلیــل 
ــه وجــود می آمــد، ســازه مــا  ــه، ارتعاشــاتی ب زلزل
ســر جــای خــودش باقــی می مانــد، چــون روغــن 
ــر  ــه باالت ــه از ایــن الی اجــازه نمــی داد امــواج زلزل
ــرود. درواقــع ســیاالت اجــازه نمی دهنــد امــواج  ب
ــه الیه هــای دیگــر انتقــال پیــدا کننــد،  برشــی ب
ــرای ایــن کار یــک راه حــل عملــی  منتهــا بایــد ب
داشــته باشــیم، چــون نمی توانیــم ســازه ها را روی 
مــاده ســیال بنــا کنیــم. محققــان مختلــف بــرای 
ــرزه ای را  ــازی ل ــده جداس ــکل، ای ــن مش ــل ای ح
پیشــنهاد کردنــد کــه به ســه دســته کلی تقســیم 
ــوع از جداســازها، تکیه گاه هایــی  می شــود؛ یــک ن
از جنــس الســتیک هســتند کــه بــه دلیــل 
خصوصیــات ویــژه ای کــه دارنــد، می تواننــد یــک 
گزینــه ایــده آل و مناســب از نظــر مهندســی زلزله 
باشــند. دســته دوم تکیه گاه هایــی هســتند کــه بــا 
ــطح  ــک س ــی ی ــی کار می کنند. یعن ــده لغزش ای
بســیار صــاف کــه روی آن پوششــی از مصالحــی 
همچــون تفلــون قــرار دارد. ایــن تکیه گاه هــا زیــر 
ســتون ها قــرار می گیرنــد و چــون ارتعــاش زلزلــه 
از پایــه بــه ســازه انتقــال پیــدا می کنــد، وقتــی این 
ــاالی پــی قــرار دهیــم، زمیــن  تکیه گاه هــا را در ب
ــا  ــی م ــازه فوقان ــد، س ــاش درمی آی ــه ارتع ــه ب ک
ارتعــاش بســیار محدودتــری را خواهــد داشــت. مــا 
بــه ایــن حرکــت پریــود نوســانی بلنــد می گوییــم. 
پــس ایــن نــوع دوم ایمن ســازی اســت کــه حالــت 
ــت  ــازی، حال ــوم جداس ــوع س ــی دارد. ن اصطکاک
پاندولــی اســت. پاندولــی یعنــی ســازه مــورد نظــر 
ــاری  ــای کن ــوی در المان ه ــیار ق ــتون بس دو س
ــام و  ــمت ب ــی در قس ــاه تیر فوقان ــک ش دارد و ی
ــل  ــون کاب ــتم هایی همچ ــط سیس ــا توس کف ه

ــق اســت و  ــی معل ــم کل ــگا فری ــاال روی آن م از ب
ــر  ــری میراگ ــیله یک س ــه وس ــا ب ــت این ه حرک

ــود. ــرل می ش کنت
ــک  ــما روی کدام ی ــات ش ــز تحقیق  تمرک

ــت؟ ــن مکانیسم هاس از ای
ــوالد،  ــا ف ــده ب ــتیکی تقویت ش ــازهای الس جداس

ــد. ــر پلی آمی ــن و فیب ــر کرب فیب
 این انتخاب دلیل خاصی داشت؟

بلــه، یــک دلیــل انتخــاب مــا کارآیی اســت کــه ما 
از سیســتم مان انتظــار داریــم، چــون می خواهیــم 
ــرای  ــد ب ــبی باش ــه گاه مناس ــتم تکی ــن سیس ای
ســازه و هنــگام زلزلــه پاســخ ارتعاشــی آن ســازه را 
کاهــش دهــد. درحقیقــت جداســاز بــا ایــن هــدف 
ــی را  ــن کارای ــا ای ــود ت ــاخته می ش ــی و س طراح
داشــته باشــد. امــا بهتــر اســت قبــل از این کــه بــه 
ــن مســئله را توضیــح  ــم، ای ــن موضــوع بپردازی ای
بدهــم کــه مــا از هــر تکیه گاهــی کــه مدنظرمــان 
باشــد، ســه خاصیــت را انتظــار داریــم. اول، این کــه 
بتوانــد بــار ثقلــی آن ســازه را تحمــل کنــد، چــون 
قــرار اســت در بــاالی پــی و زیــر ســتون ها واقــع 
شــود، پــس بایــد بتوانــد بــار ثقلــی ای را که ناشــی 
ــرادی را  ــن وزن اف ــت و هم چنی ــازه اس از وزن س
کــه در ســاختمان تــردد می کننــد، یــا تجهیزاتــی 
ــرد، در عمــر مفیــد آن  ــرار می گی را کــه آن جــا ق
ســازه تحمــل کنــد. دومیــن کارایــی مهمــی کــه 
ــه گاه  ــاش تکی ــه ارتع ــن اســت ک ــم، ای می خواهی
مــورد نظــر مــا در برابــر بارهــای خیلــی کوچــک 
مثــل وزش بــاد یــا عبــور یــک کامیــون از نزدیکی 
ســازه و غیــره بســیار محــدود باشــد و بــه عبارتــی 
ــه  ــی را ک ــه رخ داد، آن حرکت ــه زلزل ــی ک هنگام
تکیــه گاه انتظــار داریــم، داشــته باشــد. ایــن 
ــوز  ــا اســتفاده از یک ســری فی ــوال ب ــی معم کارای
مهیــا می شــود. خاصیــت ســومی کــه از تکیــه گاه 
ــار  ــک ب ــی ی ــن اســت کــه وقت ــم، ای انتظــار داری
ــود و  ــاد نش ــش ایج ــکلی برای ــه رخ داد، مش زلزل
اگــر چنــد ســال بعد هــم قــرار اســت زلزلــه ای رخ 
دهــد، بــاز هــم موثــر باشــد و ایــن یعنــی نیــازی 
ــه تعویــض، تعمیــر و نگــه داری در عمــر مفیــد  ب
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ــه ای  ــل هزین ــا حداق ــد، ی ــته باش ــازه نداش آن س
کــه بــرای تعویــض، تعمیــر یــا نگــه داری آن الزم 
اســت، بســیار محــدود باشــد. بــر اســاس ایــن ســه 
خاصیــت کــه مــا از یــک تکیــه گاه انتظــار داریــم، 
الســتیک طبیعــی کــه مــواد اولیــه آن کائوچــوی 
اســت، یکــی از گزینه هــای بســیار مناســب اســت. 
ســختی، خاصیــت کشســانی، مقاومــت کشســانی 
ــن  ــه ای ــژه ای ک ــی وی ــت مکانیک و دوام و خاصی
الســتیک طبیعــی دارد، ایــن امــکان را در اختیــار 
ــی را  ــد تکیه گاه ــه بتوان ــد ک ــرار می ده ــراح ق ط
طراحــی کنــد کــه در عیــن حــال کــه بــار ســازه را 
تحمــل می کنــد، وقتــی کــه زلزلــه رخ داد، بتوانــد 
انــرژی زلزلــه را بــه مقــدار کمــی بــه ســازه منتقل 

کنــد.
 ایــن سیســتم بــرای ســازه های نــو کــه 
در حــال حاضــر در حــال ســاخت هســتند، 

نیــز کاربــرد دارد؟
ــل  ــی درخصــوص ســازه های موجــود مث ــه، ول بل
مراکــز  و  موزه هــا  تاریخــی،  ســاختمان های 
ــته  ــرد داش ــد کارب ــز می توان ــران نی ــت بح مدیری
ــا  ــب ترین روش ه ــی از مناس ــع یک ــد. درواق باش
بــه لحــاظ تاثیر پذیــری و هم چنیــن از بعــد 
ــن  ــاختمان ممک ــن س ــاال ای اقتصــادی اســت. ح
اســت ۵0 ســال یــا 100 ســال قبل ســاخته شــده 
ــل  ــا قب ــا قرن ه ــرات ی ــوزه جواه ــل م ــد، مث باش
ــه بیــش  ــم ک ــل ارگ ب ســاخته شــده باشــد، مث
ــه  ــی ک ــا زمان ــت داشــت و ت ــال قدم از 1800 س
زلزلــه بــم رخ نــداده بــود، اتفاقــی برایــش نیفتــاده 
بــود. خســارت هایی هــم کــه دیــده بــود، ناشــی از 
فرســایش بــود، نــه ناشــی از زلزله هــا. ولــی وقتــی 
ــه  ــا توجــه ب ــه کــرد، ب ــوی را تجرب ــه ق یــک زلزل
ــی  ــارت خیل ــود، خس ــتی ب ــا خش ــه کل بن این ک

ــد. ــادی دی زی
ــار  ــر ب ــد زی ــتیک می توان ــور الس  چط

ــاورد؟ ــد، دوام بی ــه می فرمایی ــی ک ثقل
وقتــی ایــن جداســاز طراحــی و ســاخته می شــود، 
ــر  ــه را در نظ ــک نکت ــد ی ــی بای ــا در طراح حتم
ــرای این کــه  بگیریــم و آن هــم ایــن اســت کــه ب

ــد آن را  ــاورد، بای ــی دوام بی ــار ثقل ــر ب ــد زی بتوان
ــان  ــم محقق ــت آن ه ــرای تقوی ــم. ب ــت کنی تقوی
ایده هــای مختلفــی را مطــرح کردنــد کــه تعــدادی 
ــدادی از  ــم روی تع ــن ه ــوِد م ــجوهای خ از دانش
ــه در  ــده ای ک ــن ای ــد. اولی ــا کار کردن ــن ایده ه ای
ایــن زمینــه مطــرح بــوده، ایــن اســت کــه مــا از 
ورق هــای نــازک فــوالدی اســتفاده کنیــم. شــاید 
ــد نباشــد یــک توضیحــی هــم در مــورد خــود  ب
ایــن الســتیک بدهــم. مهم تریــن جــزء یــا بهتــر 
ــکیل دهنده   ــزء تش ــترین ج ــم بیش ــت بگویی اس
ــی  ــن الســتیک، همــان کائوچــوی اســت، یعن ای
شــاید چیــزی حــدود ۹6،۹7 درصــد آن کائوچوی 
اســت و 3،4 درصــد دیگر از ســایر مصالح تشــکیل 
شــده اســت کــه اتفاقا بســیار مهــم هســتند و باید 
به درســتي و بــا آگاهــی انتخــاب شــوند. الســتیکي 
ــوان  ــت به عن ــرار اس ــود و ق ــي مي ش ــه طراح ک
ــد  ــد فراین ــود، بای ــتفاده ش ــرزه اي اس ــه گاه ل تکی
پخــت را ســپري کنــد. فراینــد پخــت هــم غالبا به 
ایــن صــورت اســت کــه وقتــي نمونــه اي در یــک 
ــه  ــي ک ــق آن خواص ــرد، مطاب ــرار مي گی ــب ق قال
دارد، تحــت یــک فشــار مشــخص در دمــاي معین 
ــرد  ــرار می گی ــخص ق ــت مش ــان پخ ــدت زم و م
ــرد.  ــرار مي گی ــرس ق ــب در دســتگاه پ ــن قال و ای
مثــال مــا در طراحــي بــه ایــن نتیجــه می رســیم 
کــه مــدت زمــان پخــت نمونــه مــورد نظــر مــا در 
دمــاي 2۵0 درجــه و بــا فشــار معیــن، ۵2 دقیقــه 
ــه اي  ــه گون ــد ب ــت بای ــد پخ ــاال فراین ــت. ح اس
ــي اش(  ــه )هســته میان باشــد کــه هــم مغــز نمون
مــورد نظــر پختــه شــود و هــم قســمت بیرونــي 
آن کــه زودتــر بــه حــرارت مــورد نظــر می رســد، 
مغزپخــت  و  نســوزد  به اصطــالح  به طوری کــه 
ــن تبحــر را کســي کــه دارد جداســاز را  شــود. ای
طراحــي مي کنــد، بــه مــرور زمــان پیــدا خواهــد 
ــي  ــه، به راحت ــد نمون ــد از طراحــی چن ــرد و بع ک
مي توانــد بــه ایــن نتیجــه برســد کــه ایــن نمونــه 
بــه چــه دمایــی بــرای پخــت یــا بــه چــه مــدت 
ــاز  ــرس نی ــتگاه پ ــدن در دس ــرای مان ــی ب زمان
ــرزه اي در شــاخه  ــاز ل ــه طراحــی جداس دارد. البت
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مهندســي عمــران و مهندســي زلزلــه یا مهندســی 
مکانیــک خیلــي قدمــت نــدارد و مي تــوان گفــت 
بیشــتر از 40 ســال نیســت که به صورت گســترده 
در جهــان مــورد اســتفاده قــرار مي گیــرد. منتهــا 
در آن زمــان ایــن ایــده مطــرح بــوده، ولــي خــب 
ــام  ــتم ها انج ــن سیس ــادی روي ای ــات زی تحقیق
شــده و ایــن طــي ایــن زمــان توســعه داده شــده و 
االن ایــن فنــاوری بــه شــرایطي رســیده کــه مثــال 
ــه ای  ــط آیین نام ــن، ضواب ــل ژاپ ــوري مث در کش
ــتاني  ــچ بیمارس ــه هی ــد ک ــازه نمي ده ــر اج دیگ
ــاخته  ــرزه اي س ــاز ل ــري از جداس ــدون بهره گی ب
ــئله  ــه مس ــدون این ک ــي ب ــچ پل ــا هی ــود، ی ش
کنتــرل لــرزه اي آن از قبــل در نظــر گرفتــه شــده 
ــتم های  ــی از سیس ــود، و یک ــاخته  ش ــد، س باش
ــا  ــب پل ه ــازی اغل ــرای ایمن س ــتفاده ب ــورد اس م
همیــن جداسازهاســت. البتــه بــه اســتثنای 

ــي  ــای خیل ــوال دهانه ه ــه معم ــق ک ــاي معل پل ه
ــد و روش هــاي کنتــرل سازه اي شــان  بزرگــی دارن
متفــاوت اســت. بنابرایــن اولیــن قــدم در طراحــی 
ایــن سیســتم، تقویــت مناســب آن اســت کــه بــا 
اســتفاده از ورق هــای فــوالدی یــا فیبــر کربــن یــا 
ــی از  ــرد و بخش ــورت می گی ــد ص ــر پلی آمی فیب
ــوده  ــز ب ــا متمرک ــن فیبره ــا روی ای ــات م تحقیق
ــا  ــار در دنی ــن ب ــرای اولی ــن ب ــت و هم چنی اس
ــرح  ــد را مط ــای پلی آمی ــتفاده از فیبره روش اس
کردیــم و آن را ســاختیم و آزمایــش هــم کردیــم 
و دیدیــم کــه همــان خصوصیاتــی را دارد کــه مــا 
ــن  ــم. فیبــر کرب از فیبرهــای کربنــی انتظــار داری
نســبت بــه فــوالد خیلــي گــران اســت، امــا 
یک ســري خصوصیــات ویــژه  دارد کــه وقتــی 
کســي بخواهــد هزینــه بیشــتري بکنــد، مي توانــد 

ــه جــاي فــوالد از آن اســتفاده کنــد . ب
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ــر  ــورد نظ ــازه م ــه س ــی ک ــال زمان  مث
ــتري دارد؟   ــت بیش اهمی

بلــه، مثــال وقتــی ســازه اهمیــت بیشــتري دارد، یا 
وقتــی خصوصیــات مدنظــر مــا بــه گونــه ای اســت 

کــه فیبــر کربــن آن را تامیــن می کنــد.
ــبت  ــازی نس ــه امتی ــد چ ــر پلي آمی  فیب

بــه فیبــر کربــن دارد؟
بسیار ارزان تر است و بسیاري از خصوصیات مثبت 
فیبر کربن را هم در خود دارد و مي شود گفت که به 
نوعی سیستم را به سمت بهینه شدن می برد. حاال 
چه فیبر کربن چه پلی آمید، در داخل الستیک قرار 
می گیرد، باید چسبندگي خوبي با الستیک داشته 
باشد تا وقتی جداساز با حرکت جانبي به صورت 
رفت و برگشتی حرکت مي کند، از هم جدا نشوند 
و درحقیقت سیستم بتواند یکپارچگي خود را حفظ 

کند.
مهم تریــن خاصیتــي که در الســتیک وجــود دارد، 
ــی  ــده میرای ــه آن پدی ــا ب ــه م ــده اي اســت ک پدی
می گوییــم. در علم مهندســی در جاهــای مختلفی 
از میرایــی بــه شــکل ها و فرم هــاي مختلفــي 
ــکوز  ــاي ویس ــل میراگره ــود، مث ــتفاده می ش اس
کــه در کنتــرل درهــاي بــزرگ اســتفاده می شــود، 
ــاالي در  ــه شــکل یــک دشــپات کــه معمــوال ب ب
ــي  ــودرو، وقت ــع خ ــا در صنای ــود ی ــب مي ش نص
ــرد،  ــرار مي گی ــي ق ــودرو دارد روي شاس ــاق خ ات
یک ســری کمــک فنرهایــي وجــود دارد کــه 
ــک  ــن کم ــد و ای ــرار مي گیرن ــا ق ــار آن فنره کن
 فنرهــا هــم بــه نوعــی میراگــر هســتند، یــا پدیــده 
ــد میرایــی و  ــه خــودی خــود مي توان اصطــکاک ب
اثــر میرایــی را افزایــش دهــد. به طــور کلــي پدیده 
ــدي  ــر فرمول بن ــه از نظ ــود این ک ــا وج ــی ب میرای
ــي  ــت، ول ــده اي اس ــیار پیچی ــده بس ــي پدی ریاض
بســیار ملمــوس اســت، چــون همــه آن را تجربــه  
ــر اصطــکاک وجــود نداشــته  ــال اگ ــد، مث مي کنن
باشــد، مســئله راه رفتــن غیرممکــن مي شــود. یــا 
ــد  ــراد نمي توانن ــت، اف ــده اس ــه لغزن ــي ک در جای
تعــادل خودشــان را در آن محیــط حفــظ کننــد، 
ــر از حــد  ــی بســیار کمت ــب میرای چــون آن ضری

ــا  ــی ی ــرزه اي میرای انتظــار ماســت. در جداســاز ل
ــه  ــر می گوییــم، ب ــه آن میرایــی موث آن چــه مــا ب
ایــن شــکل در نظــر گرفتــه می شــود کــه وقتــي 
ــي  ــي معمول ــا ســاختماني پ ــا در یــک ســازه ی م
داریــم، ایــن توســط میل مهارهــا بــه فونداســیون 
بســته مي شــود و هنگامــي کــه زمیــن بــه ارتعاش 
ــه  درمي آیــد، ایــن ســازه هــم مجبــور مي شــود ب
ارتعــاش دربیایــد و در طبقــات فوقاني ســاختمان، 
ــه  ــد. ب ــر مي رس ــن براب ــه چندی ــتاب ب ــن ش ای
ــه  ــرادي ک ــه اف ــت ک ــم هس ــن ه ــر همی خاط
ــه  ــي ک ــاال ســاکن هســتند، هنگام ــات ب در طبق
زلزلــه مي آیــد، حتــي در زلزله هــاي خفیــف، 
ــر  ــون اث ــد، چ ــس مي  کنن ــتر ح ــاش را بیش ارتع
ــت.  ــتر اس ــي بیش ــات باالی ــي در طبق بزرگ نمای
حــاال ایــن میرایــی بــا جداســاز چــه کار مي کنــد 
کــه اثــر کاهشــي خــود را مي گــذارد؟ مــا بــا قــرار 
دادن جداســازها در پایــه، بــه ســاختمانمان اجــازه 
جابه جایــي جانبــي می دهیــم، یــا ســختي جانبــي 
کل ســازه را بــا قــرار دادن ایــن سیســتم، کاهــش 
مي دهیــم. ایــن کاهــش دادن ســختي باعــث 
مي شــود وقتــي زلزلــه در پایــه بــه ارتعــاش 
ــت  ــک حرک ــي ی ــمت باالی ــن قس ــد، ای درمي آی
ــد از  ــت و بع ــد داش ــی خواه ــیار اندک ــی بس بطئ
ــد. شــما حتمــا  ــف می کن ــد لحظــه هــم توق چن
ــر  ــدر بلندت ــر چق ــدول ه ــک پان ــه ی ــد ک دیده ای
باشــد، مــدت زمــان بیشــتري طــول مي کشــد تــا 
یــک بــار رفــت و برگشــت داشــته باشــد. این جــا 
ــن ســختي  ــي دارد. ای ــر ســختي جانب ــم آن اث ه
ــول  ــتر ط ــد، بیش ــر باش ــه کمت ــر چ ــي ه جانب
ــد،  ــته باش ــت داش ــت و برگش ــا رف ــد ت مي کش
ولــي میــزان جابه جایــي اش بســتگي بــه میرایــی 
ــی نداشــته باشــیم،  دارد. یعنــي اگــر اصــال میرای
بــه واســطه حرکتــي کــه ایجــاد مي شــود، ممکــن 
ــدا  ــه پی ــان ادام ــن نوس ــاعت ها ای ــا س ــت ت اس
کنــد. مثــل ماشــینی کــه اگــر کمــک فنر نداشــته 
باشــد، وقتــي در یــک دســت انداز مي افتــد، 
را  تــا مدت هــا آن نوســان  سرنشــین های آن 
ــده  ــیار آزاردهن ــه بس ــرد ک ــد ک ــاس خواهن احس
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ــان در  ــز انس ــور مغ ــه سنس ــون آن چ ــت. چ اس
ــتاب  ــد، ش ــش مي کن ــه احساس ــمت مخچ قس
ــي ســوار آسانســور مي شــویم و  ــال وقت اســت. مث
شــتاب آسانســور از یــک حــد مشــخصی بیشــتر 
مي شــود، افــرادی کــه داخــل آن هســتند، موقــع 
پیــاده شــدن دچــار ســرگیجه می شــوند. بنابرایــن 
ــش  ــری را کاه ــن اث ــم چنی ــه بتوانی ــرای این ک ب
دهیــم، ضریــب میرایــی کمکمــان می کنــد. 
جداســاز لــرزه ای کــه مــا این جــا طراحــی کردیــم 
ــف در  ــای مختل ــا آزمایش ه ــاختیم و ب و آن را س
ــا  ــوی و ب ــف ق ــرزان و ک ــز ل ــگاه های می آزمایش
اســتفاده از ســایر تجهیــزات منحصربه فــردی 
کــه در دانشــگاه مهیــا هســت، آن را ســنجیدیم، 
ــر اســاس  نشــان داده اســت کــه کارایــی الزم را ب

ــا دارد. ــا و پارامتره ــری معیاره یک س
ــن  ــد و ای ــان دادی ــن را نش ــور ای  چط
جداســازها در حــال حاضــر چقــدر در 
شــهری مثــل تهــران مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرنــد، چــون به خصــوص پــس از 
اتفاقــی کــه در ســاختمان پالســکو افتــاد، 
ــه  ــون ک ــن مضم ــا ای ــادی ب ــای زی پیام ه
ــاوم  ــاختمان های مق ــداد س ــران تع در ته
ــتان  ــی از انگش ــم و حت ــه ک ــر زلزل در براب
ــدل شــد. ــر اســت، ردوب دســت هــم کمت

ما از سال 83 که کارمان را شروع کردیم، هدفمان 
این بود که در وهله اول این سیستم را با استفاده 
از علم روز دنیا بومي سازي کنیم و بتوانیم آن را در 
داخل کشور تولید کنیم، چون در دنیا هم قدمت 
این سیستم بیش از 40 سال نیست و در دنیا هم 
کارخانجات محدودي هستند که به این تکنولوژي 
دانش  نیستند  هم  حاضر  و  کردند  پیدا  دست 
فنی شان را به راحتي در اختیار دیگران قرار دهند. 
بنابراین براي رسیدن به این تکنولوژی باید وقت 
و انرژي زیادی گذاشت و هزینه داد تا بشود از آن 
بهره برداري کرد. ما در حال حاضر در این مرکز به 
مرحله تولید و تولید صنعتي رسیدیم و از این بابت 
اطمینان پیدا کردیم، یعنی این امکان در حال حاضر 
وجود دارد که از این جداسازهای لرزه  ای، چه براي 

ساختمان ها و چه براي پل ها و چه برای ایمن سازی 
تجهیزاتمان استفاده کنیم.

 چه تجهیزاتی؟
 ما در صنعت مثال در حیطه وزارت نیرو تجهیزات 
بسیار مهمي داریم، ازجمله ترانسفورماتورها که 
معموال در زلزله ها آسیب پذیر هستند و با هزینه 
بسیار اندکي می توانیم آن ها را به جداساز لرزه اي 
تجهیز کرده و اطمینان حاصل کنیم که اگر زلزله 
قوي هم بیاید، می توانند ارتعاش را تحمل کنند و 
کارایي خودشان را هنگام زلزله و پس از زلزله حفظ 
 کنند، یا مثال در مخابرات، سیستم های مخابراتي 
به ارتعاش بسیار حساس هستند. ولي در پاسخ به 
سوال شما که آیا این سیستم در ساختمان ها و 
پل ها مي تواند مورد استفاده قرار بگیرد یا در کشور 
می توانم  مي گیرد،  قرار  استفاده  مورد  چقدر  ما 
اقتصادي  مسائل  هم  جدید  پل هاي  در  بگویم 
اقتضا مي کند که حتما سراغ این سیستم بروند. 
در زمینه ساخت پل ها یک مسئله مهم دیگر هم 
وجود دارد که استفاده از جداسازها را گریزناپذیر 
می کند. شما االن از زیر پل صدر که عبور کنید، 
می توانید این جداسازها را ببینید که بین عرشه 
و پایه قرار گرفته اند. علتش هم بحث انقباض و 
اهمیت  که  است  پل  طولي  راستاي  در  انبساط 
زیادی دارد، چون اگر این کار انجام نشود، پل چند 
تا زمستان و تابستان بیشتر نمي تواند دوام بیاورد و 
زیر فشار ناشي از انقباض و انبساط دچار فشردگي 
و ترک هایی می شود که ممکن است باعث ریزش 
پل شود. ولي در مورد ساختمان ها شاید بحث هاي 
اقتصادي اجازه ندهد، یا این که خیلی ها با چنین 
سیستمی آشنایی ندارند، یا ترجیح می دهند که 
از خارج وارد کنند، با وجود این که ما می توانیم 
این جداساز را در داخل طراحی کنیم و بسازیم و 
اطمینان هم داریم که کیفیت بسیار باالیي دارد، 
یعني همه آزمایشات مورد نظر روی آن انجام شده 
است. یک علتش این است که شرکت هاي خارجي 
گسترده  خیلی  خیلی  تبلیغاتي شان  جنبه هاي 
است، ولي واقعا حیف است که ما به چنین فناوري 
و تکنولوژي ای دست پیدا کرده باشیم و مردم ما 
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در بسیاری از ساختمان ها مثل بیمارستان ها، مراکز 
امداد و ایستگاه هاي آتش نشاني آن سطح از ایمنی 

را که الزم است، نداشته باشند.
 ســطح ایمنــی بــرای هــر ســاختمان یــا 

ــود؟ ــف می ش ــور تعری ــازه ای چط س
ایمــن بــودن را مــا غالبــا بــر اســاس آیین نامه هــای 
موجــود، بــه ســه دســته تقســیم مي کنیــم. اولیــن 
ــن اســت کــه بتوانیــم بگوییــم  ســطح ایمنــی ای
ســازه مــورد نظــر مــا کاربــري یــا خدمت رســاني 
بــدون وقفــه خــود را بعــد از زلزلــه حفــظ می کند.

 مثل بیمارستان؟
مثــال بیمارســتان که تحــت عنوان IO شــناخته 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــی ک ــود و جای می ش
ــه  ــود ادام ــه کار خ ــد ب ــد بتوان ــرد، بای می گی
بیمارســتان،  عمــل  اتــاق  در  مثــال  دهــد. 
ــق  ــی معل ــه از قســمت های فوقان ــی ک تجهیزات
ــگام  ــر هن ــد، اگ ــه گاه دارن ــک تکی ــتند و ی هس
زلزلــه جــدا شــوند، معنــی اش این اســت کــه آن 
اتــاق عمــل کارآیــي نــدارد، یعنــي بعــد از زلزلــه 
دیگــر قابــل اســتفاده نیســت. ســطح دوم LS یــا 
ایمنــي جانــی اســت. درحقیقــت قســمت هایي 
از ســازه  مــا در حیــن زلزلــه ممکــن اســت بــه 
نوعــي صدمــه ببینــد، ولــی مــا نســبت بــه آن 
خیلــي حساســیت نداریــم. امــا جــان انســان ها 
ــه در  ــي انســان هایی ک ــظ شــود، یعن ــد حف بای
ــد. در  ــه ای نبینن ــتند، صدم ــاختمان هس آن س
ســومین ســطح در جایــی که انســان هســت، به 
دلیــل اهمیــت جــان انســان هیــچ ســقفی نباید 
فــرو بریــزد کــه بــه آن CP گفتــه می شــود، یــا 
ــع در  ــب مواق ــزش. در اغل ــری از فروری پیش گی
ــطح دو  ــر س ــي، حداکث ــاختمان هاي معمول س
ــرآورده می شــود. ســطح اول هــر چقــدر هــم  ب
هزینــه کنیــم، تامیــن نمی شــود. مثــال در یــک 
ــزرگ و  ــاد ب ــا ابع ــا ســتون هایی ب بیمارســتان ب
بــا مقاومــت بســیار بــاال. ولــي ایــن مقاومــت از 
ــوي  ــه ق ــک زلزل ــي حــدي دارد و ی نظــر نیروی
مي توانــد نیــروي برشــي را کــه در پایــه آن 
ایجــاد مي کنــد، آن قــدر بــاال ببــرد کــه از حــد 

ــئله  ــن مس ــه ای ــرود، ک ــر ب ــدن فرات ــاري ش ج
ــال رخ  ــه قب ــي ک ــود در زلزله های ــث مي ش باع
داده، ببینیــم کــه مثــالً در ســتون هاي طبقــات 
پاییــن، گســیختگي در انتهــاي ســتون ها اتفــاق 
افتــاده و بعــد از زلزلــه آرماتورهــا بیــرون زده انــد. 
وظیفــه اصلــی ایــن بــود کــه ایمنــی در حــدی 
باشــد کــه بتوانــد جــان انســان ها را حفــظ کنــد. 
وقتــي ســازه اصلــي دچــار صدمــه مي شــود، آن 
وقــت آن جداکننده هــا، دیوارهــا و غیــره ممکــن 
ــت  ــن اس ــا ممک ــود آن ه ــد و خ ــت بیفتن اس
ــا  ــا واقع ــذا در دنی ــد. ل ــه بزنن ــان  صدم ــه انس ب
جداســازي به خصــوص در کشــورهاي لرزه خیــز 
کاربــرد زیــادی دارد. فقــط در کشــورهایي مثــل 
ژاپــن بــه انــدازه باقي کشــورهاي دنیا جداســازي 
لــرزه اي در ســاختمان ها هــم اســتفاده مي کنند. 
مــن دوره دکتــرا و پســادکترایم در ژاپــن بــودم و 
زمینــه تحقیقاتــی ام هــم در حیطه جداســازهای 
لــرزه اي بــود، منتهــا کاري کــه بنــده انجــام داده 
ــود،  ــی ب ــازهای پاندول ــه جداس ــودم، در زمین ب
بنابرایــن از ایــن مســئله اطــالع دارم. به هرحــال 
اســتفاده از جداســازها در کل دنیــا رواج دارد، 
ــه  ــاز ب ــتفاده از جداس ــه اس ــه اي ک ــون هزین چ
ــد، 10  ــه می کن ــا اضاف ــاخت بن ــه س کل هزین
درصــد بیشــتر اســت، ولــي در عــوض ایمنــي را 
ــک  ــن ی ــش مي دهــد. هم چنی ــه افزای ــک رتب ی
ــي در  ــم دارد، چــون وقت ــر ه ــي دیگ صرفه جوی
ــم،  ــرزه اي اســتفاده کردی ســازه اي از جداســاز ل
ابعــاد تیــر و ســتون ها هــم به طــور قطــع 
کاهــش پیــدا می کنــد. پــس از نظــر اقتصــادی 
ــدگان  ــداد تولیدکنن ــت. تع ــه اس ــال به صرف کام
جداســاز در دنیــا محــدود اســت؛ چنــد شــرکت 
ــه  ــتان ک ــد و انگلس ــا و نیوزلن ــن و ایتالی در ژاپ
ــه تولیدشــده توســط مــا  می شــود هزینــه نمون
را بــا نمونــه خارجــی اش مقایســه کــرد کــه ۵0 
درصــد کمتــر اســت. از نظــر علــم روز دنیــا هــم 
ــد،  ــن چــاپ کردن ــه دانشــجویان م ــي ک مقاالت
نشــان مي دهــد کــه مــا کامــال بــا علــم روز دنیــا 

ــم.  کار کرده ای
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جشنواره »کارآفرین شو 2017« برگزار 
می شود

از   »2017 جشنواره »کارآفرین شو 
با  استارت آپی«  شهر  »مشهد  ویژه برنامه های 
بنیاد نخبگان استان خراسان  رضوی  همکاری 

برگزار می شود.
اولیــن  بین المللــی،  جشــنواره  ایــن 
ــتارت آپ ها،  ــده، اس ــان ای ــی صاحب گردهمای
دیپلمات هــا  ســرمایه گذاران،  شــرکت ها، 
 ،ECO هــای  کشــور  از  کارآفرینــان  و 
اســالمی و منطقــه در مشــهد مقــدس تحــت 
یــک  عنــوان  برنامه +ScienceTech بــه 
مــدل جدیــد بــرای راه انــدازی و توســعه 
دانش بنیــان  بین المللــی  کســب وکار 

اســت. شــده  برنامه ریــزی 
و  جذابیت  داشتن  سمینار،  این  اصلی  هدف 
دانشجویان،  ایده،  صاحبان  برای  سودآوری 
و  شرکت ها  استارت آپ ها،  فارغ التحصیالن، 
حوزه  در  بین المللی  و  ایرانی  سرمایه گذاران 
تیم سازی  به  منجر  که  است  کارآفرینی 
استارت آپ های چندملیتی  ایجاد  و  بین المللی 

و بین رشته ای می شود.
بخــش  ســه  در   »2017 »کارآفرین شــو 
ــده« و  ــان ای ــی »اســتارت آپ ها«، »صاحب اصل
»شــرکت ها« در روزهــای 16 و 17 آذرمــاه در 
دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار می شــود.  
می توانند  متقاضیان  است،  ذکر  به  الزم 
سامانه  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
نشانی به  رضوی  خراسان   نخبگان   بنیاد 

razavi.bmn.ir مراجعه کنند.

ثبت نام در دومین دوره جشنواره ایده 
سبزکوه آغاز شد

دومیــن دوره »جشــنواره ایــده ســبزکوه« 
بــا هــدف تبلیــغ و ترویــج ایده پــردازی و 
نخســتین گام بــرای تبدیــل علــم بــه پدیــده 
ــوزه  ــرمایه گذاری در ح ــت س ــب و هدای و جل
آذرمــاه ســال  دانش بنیــان  و  نوپــا  علــوم 
ــا  ــنواره ب ــن جش ــود. ای ــزار مي ش ــاري برگ ج
ــد  ــت، تولی ــارت و حمای ــت، مه ــعار هدای ش
و اشــتغال، بــا همــکاری مراکــز علمــی و 
پژوهشــی و اجرایــی در دو بخــش اختصاصــي 
»بحــران آب، گردشــگري، فنــاوري اطالعــات 
فضــاي  و  ملــي  رســانه  ارتباطــات،  و 
مجــازي« و بخــش عمومــی »کشــاورزي و 
برنامه ریــزي،  و  مدیریــت  محیط زیســت، 
مدیریــت  فني مهندســي،  و  علــوم  پایــه 
شــهري، علــوم انســاني و علــوم پزشــکي« و در 
دو رده آزاد و دانش آمــوزی برگــزار خواهــد 
ــه  ــوزي در هفت ــر دانش آم ــاي برت شــد. ایده ه
و  می  شــوند  معرفــی  فنــاوري  و  پژوهــش 
اعــالم نتایــج  نهایــي جشــنواره در هفتــه 
ــن  ــدگان ای ــن برگزی ــت و هم چنی ــر اس فج
ــهیالت  ــل، از تس ــر تجلی ــالوه ب ــنواره ع جش
ــل  ــز علمــی و پژوهشــی در مســیر تبدی مراک
بــه محصــول برخــوردار می شــوند.  ایــده 
ــد  ــان می توانن ــت، متقاضی ــر اس ــه ذک الزم ب
ــا  ــاه ۹6 ب ــی ام آبان م ــا س ــم ت ــخ یک از تاری
ــده ســبزکوه  ــگاه جشــنواره ای ــه وب مراجعــه ب
ایده هــاي    sabzkoohchb.irبــه نشــاني

ــد. ــت کنن ــامانه ثب ــود را در س خ

ماراتن تولید محتوای دیجیتال فرهنگی 
کردستان برگزار شد

ــال فرهنگــی  ــوای دیجیت ــد محت ــن تولی مارات
کردســتان بــا حمایــت ســتاد توســعه فرهنــگ 
علــم، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، در 

آبان مــاه ســال جــاری برگــزار می شــود.
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و  علمــی  معــاون  مشــاور  کرمــی،  پرویــز 
بــا  رابطــه  در  رئیس جمهــوری،  فنــاوری 
ــی  ــال فرهنگ ــوای دیجیت ــد محت ــن تولی مارات
ــد  ــداد تاکی ــن روی ــت: »در ای ــتان گف کردس
زیــرا  اســت،  بــر صنایــع فرهنگــی  ویــژه 
برخــالف گذشــته کــه صنایعــی چــون نفــت، 
ــز  ــعه اقتصــادی حائ گاز و پتروشــیمی در توس
ــع فرهنگــي  ــود، امــروزه صنای ــژه ب اهمیــت وی
از ایــن جایــگاه برخوردارنــد و کشــورهایی 
می تواننــد در آینــده موفــق باشــند کــه در 
ــند. در  ــرده باش ــرمایه گذاری ک ــوزه س ــن ح ای
ــه  ــده در زمین ــب ای ــراد صاح ــداد اف ــن روی ای
ســرویس های دیجیتالــِی موســیقی، فیلــم، 
ــگری  ــه ای، گردش ــای رایان ــن و بازی ه انیمیش
ــع دســتی، ســالمت و ســبک زندگــی،  و صنای
ــردی،  ــات ک ــگ و ادبی ــی، فرهن ــارف دین مع
ــهروندی،  ــوق ش ــی و حق ــازی عموم فرهنگ س
ــابقه  ــک مس ــد و در ی ــرکت کنن ــد ش می توانن
ــرگان  ــی خب ــا راهنمای ــی و ب ــی و عملیات علم
دیجیتــال  آثــار  تولیــد  بــه  حــوزه  ایــن 
بپردازنــد.« دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، 
فنــاوري و اقتصــاد دانــش بنیــان، شناســایی و 
ــز  ــا در مراک ــوه و نوپ ــان بالق ــذب کارآفرین ج
دانشــگاهی را از اهــداف ایــن رویــداد برشــمرد 
و گفــت: »توســعه فضــای تعامــل و هم فکــری 
و  خالقیــت  دانشــجویان،  و  اســاتید  بیــن 
ایده پــردازی بــا رویکــرد بــازار، هدایــت و 
حمایــت از ایده هــا در جهــت تجاری ســازی 
ــه  ــرای ادام ــهیالت الزم ب ــاد تس ــا و ایج آن ه
فعالیــت، فراهــم آوردن بســتر ارتبــاط بیــن 
ــازی  ــگاهی، بسترس ــی و دانش ــای صنعت نهاده
ــگاه  ــور در دانش ــای بازارمح ــعه فناوری ه توس
بــا هــدف حرکــت ســریع بــه ســمت اســتقرار 
ــد  ــی تولی دانشــگاه نســل ســوم، آمــوزش مبان
از  حمایــت  و  فاخــر  دیجیتــال  محتــوای 
تولیدکننــدگان محتــوا از جملــه اهدافــی اســت 

ــود.« ــال می ش ــداد دنب ــن روی ــه در ای ک
ــد  ــن تولی ــان مارات ــه در پای ــان این ک ــا بی او ب

کردســتان،  فرهنگــی  دیجیتــال  محتــوای 
ــرکت کننده  ــای ش ــای تیم ه ــا و طرح ه ایده ه
برگزیــدگان  و  بررســی  داوران  ســوی  از 
انتخــاب می شــوند، بیــان کــرد: »تیم هــای 
محصــوالت  تجاری ســازی  بــرای  برگزیــده 
و ارائــه خدمــات آموزشــی و مشــاوره        ای در 
»زیســت  بوم  توســط  کــه  شــتاب دهنده ای 
ــت اداره  ــا حمای ــال« ب ــوای دیجیت ــد محت تولی
کل فنــاوری اطالعــات اســتان کردســتان و 
همــکاری دانشــگاه پیــام نــور راه انــدازی شــده 
ــد. قصــد  ــرار می  گیرن ــرش ق اســت، مــورد پذی
داریــم تــا پایــان ســال 1۵ ماراتــن تولیــد 
ــال دیگــر در ســایر اســتان ها  ــواي دیجیت محت

ــم.« ــزار کنی ــم برگ ــن تی ــط همی توس

یکی از مشکالت اساسی رشکت های 
دانش بنیان مستقر در پارک ها حل شد

بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران تمــام 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــد قرارداده ــا موظفن بانک ه
و  علــم  پارک هــای  در  زمیــن  تخصیــص 
فنــاوری را هم ردیــف اســناد رســمی پذیرفتــه 
ــه  ــوط ب ــاری و حقوقــی مرب و تســهیالت اعتب
ــای  ــوص قرارداده ــمی را در خص ــناد رس اس

ــد. ــال کنن ــور اعم مزب
هیات وزیــران در جلســه 30 مهرمــاه 13۹6 
ــورخ دوم  ــماره11/11۹7 م ــنهاد ش ــه پیش ب
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــاه ۹6 معاون ــرداد م خ
ــه اســتناد اصــل یکصــد  ریاســت جمهوری و ب
وســی وهشــتم قانــون اساســی جمهــوری 

ــرد: ــب ک ــران تصوی ــالمی ای اس
“تبصــره )2( الحاقــی )6( آیین نامــه تســهیالت 
اعطایــی بانکــی موضــوع تصویب نامــه شــماره 
اصالحــات  و   1362/12/28 تاریــخ   88620

ــر اصــالح می شــود: ــه شــرح زی بعــدی آن ب
بانک هــا  کلیــه   -2 تبصــره 
ــص  ــه تخصی ــوط ب ــای مرب موظفند قرارداده
ــک و  ــع کوچ ــازمان صنای ــط س ــن توس زمی
ــرکت های  ــران و ش ــی ای ــهرک های صنعت ش
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ــه  ــوط ب ــای مرب ــن قرارداده ــه و همچنی تابع
ــای  ــرای طرح ه ــرای اج ــن ب ــص زمی تخصی
ــداری و  ــای دام ــتایی و پروژه ه ــع روس صنای
آبزیــان و زراعــت کــه حســب مــورد موافقــت 
ــاد کشــاورزی  ــا توســط وزارت جه اصولی آنه
قراردادهــای  نیــز  و  اســت  شــده  صــادر 
ــن و  ــرداری از زمی ــق بهره ب ــه ح ــوط  ب مرب
خدمــات زیربنایــی در شــهرک های علمــی 
و تحقیقاتــی، پارک هــای علــم و فنــاوری، 
مراکــز رشــد و مراکــز نــوآوری را هــم ردیــف 
اســناد رســمی پذیرفتــه و تســهیالت اعتبــاری 
ــمی را در  ــناد رس ــه اس ــوط ب ــی مرب و حقوق
خصــوص قراردادهــای مزبــور اعمــال کننــد”.

ــای راه  ــزارش، وزارتخانه ه ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــازمان  ــاورزی، س ــاد کش ــازی و جه و شهرس
صنعتــی  شــهرک های  و  کوچــک  صنایــع 
اجرایــی  دســتگاه های  ســایر  و  ایــران 
ــره  ــور خی ــاف و ام ــازمان اوق ــتثنای س به اس
تســهیالت  قــرارداد  اجــرای  در  موظفنــد 
اعطایــی بنــا بــه درخواســت بانــک و یــا 
ــا و  ــع، آنه ــاری ذی نف ــی، اعتب ــه مال موسس
ــا را  ــرف آنه ــده از ط ــخاص معرفی ش ــا اش ی
ــوان جانشــین مجــری طــرح موضــوع  ــه عن ب
قــرارداد واگــذاری زمیــن، شــناخته و بپذیرنــد 
و تمــام حقــوق و تعهــدات ناشــی از آن را بــه 
بانــک یــا موسســه مالــی، اعتبــاری ذی نفــع و 

ــد. ــل کنن ــده منتق ــخاص معرفی ش ــا اش ی
ــت  ــی معاون ــط عموم ــالم رواب ــاس اع ــر اس ب
مذکــور  دســتگاه های  همچنیــن  علمــی، 
تعویــض  یــا  تغییــر  موظفنــد در صــورت 
قــرارداد بنــا بــه تقاضــای بانــک بــرای تفویض 
ــر  ــه دفات ــه بانــک در اســرع وقــت ب اختیــار ب
ــد. ــه کنن ــده مراجع ــمی معرفی ش ــناد رس اس

دانش بنیان و رسآمد در بیست و سومین 
جشنواره مطبوعات

ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوری و 
اقتصــاد دانــش بنیــان معاونــت علمــی و 

فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا دو مجلــه 
و  بیســت  در  »دانش بنیــان«  و  »ســرآمد« 
ــور دارد.  ــات حض ــگاه مطبوع ــومین نمایش س
مطبوعــات  جشــنواره  ســومین  و  بیســت 
ــه در  ــت ک ــزاری اس ــال برگ ــی در ح در حال
ــاوری و  ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن ــتاد توس آن س
ــا  ــی ب ــت علم ــان معاون ــش بنی ــاد دان اقتص
ــه  ــی دو مجل ــه معرف ــه ب ــک غرف ــی ی برپای
ــردازد.  ــی پ ــان« م ــش بنی ــرآمد« و »دان »س
بــرای  پاتوقــی  بــه  تاکنــون  غرفــه  ایــن 
ــان، دانشــجویان و کارآفرینــان عالقمنــد  جوان
ــده  ــل ش ــف تبدی ــهرهای مختل ــران و ش ته
ــنواره  ــومین جش ــت و س ــه از بیس ــت ک اس
مطبوعــات بازدیــد بــه عمــل می آوردنــد.
ــا حضــور در ایــن غرفــه عــالوه  عالقمنــدان ب
بــر مطالعــه ایــن دو نشــریه اطالعاتــی دربــاره 
حمایت هــای  دانش بنیــان،  شــرکت های 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
و همچنیــن بنیــاد ملــی نخبــگان کســب 
در  علمــی  معاونــت  همچنیــن  می کننــد. 
بخــش دیگــری از ایــن جشــنواره حضــور 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــت ک ــد داش ــی خواه پررنگ
ــور  ــس ام ــانی ریی ــکار خراس ــد صاحب محم
شــرکت ها و مؤسســات دانــش بنیــان معاونــت 
علمــی اســت. محمــد صاحبــکار خراســانی در 
کارگاهــی بــا عنــوان آشــنایی بــا حمایــت هــا 
و فرآینــد ارزیابــی شــرکت هــای دانــش بنیان 
ــانه  ــی رس ــا اهال ــت ت ــد داش ــور خواه حض
و مطبوعــات بــه عنــوان بــازوی توســعه و 
 فرهنگ ســازی در ایــن حــوزه بــا ایــن قوانیــن 

آشنا شوند. 
از  حمایــت  نحــوه  همچــون  مباحثــی 
شــرکت های دانــش بنیــان، آییــن نامــه هــای 
ــن خصــوص و دســتورالعمل ها،  ــی در ای اجرای
بخشــی از مــوارد مطــرح شــده در ایــن کارگاه 
اســت. بیســت و ســومین جشــنواره مطبوعــات 
ــزرگ  ــی ب ــاه ۹6 در مصل ــان م ــا 12 آب ۵ ت

ــت. ــران برپاس ته
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معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی 
نخبگان منصوب شد

ــی  ــاد مل ــس بنی ــتاری، رئی ــورنا س ــر س دکت
نخبــگان، در حکمــی محمدصالــح ترکســتانی 
را بــه ســمت معــاون توســعه و مدیریــت بنیــاد 

ملــی نخبــگان منصــوب کــرد.
شــرح  بدیــن  حکــم  ایــن  کامــل  متــن 
بــا  و  ارزشــمند  تجــارب  بــه  اســت: »نظر 
عنایــت بــه مراتــب تعهــد و کارآمــدی کــه از آن 
برخورداریــد، جناب عالــی را بــه ســمت معــاون 
توســعه مدیریــت و منابــع بنیــاد ملــی نخبــگان 
ــر  ــوکل ب ــا ت ــدوارم ب ــم. امی ــوب می نمای منص
خداونــد ســبحان و در پرتــو ارزش هــا و اصــول 
گران قــدر اســالمی، بــا رعایــت صرفــه و صــالح 
ــوردار  ــه از آن برخ ــت داری ک ــال و امان بیت الم
همــکاری  از  بهره منــدی  بــا  و  می باشــید 
صمیمانــه و کارشناســانه کلیه همــکاران محترم 
ــاس نامه  ــوب اس ــاد در چارچ ــای بنی در واحده
و ســایر ضوابــط مقــررات مربــوط، به ویــژه 
ــگان،  ــوزه نخب ــی در ح ــداف عال ــق اه در تحق
ــری  ــع و بهره گی ــور، جــذب مناب روان ســازی ام
از ظرفیت هــای موجــود در کشــور و بــا تــالش 
جهادگونــه در کســب رضایــت الهــی در خدمــت 
بــه نخبــگان و اســتعدادهای  برتــر عزیــز، موفــق 

ــد باشــید.  و موی
مســئولین  و  همــکاران  کلیــه  بی شــک 
ــام  ــداف و انج ــق اه ــاد در تحق ــرم بنی محت
یــاری  را  جناب عالــی  محولــه،  وظایــف 
خواهنــد نمــود. توفیقــات روز افــزودن شــما را 
ــدوارم در  ــال خواســتارم و امی ــد متع از خداون
ــت تدبیــر و امیــد  ــو منشــور اخالقــی دول پرت
نســبت بــه انجــام ماموریت هــای محولــه 

ــید.  ــا باش کوش
ــات  ــیله از زحم ــت بدین وس ــر اس ــایان ذک ش
ــوی  ــیدمهدی موس ــر س ــای دکت ــاب آق جن
ــان در دوران  ــده ایش ــات ارزن ــر و خدم کوهپ
ــه عمــل  تصــدی مســئولیت، کمــال تشــکر ب

می آیــد.«

حضور »ایران ساخت« در سی و چهارمین 
جشنواره فیلم کوتاه تهران

هــدف  بــا  ایران ســاخت  جشــنواره 
ــای  ــرای فض ــوا ب ــد محت ــازی و تولی جریان س
ــازی،  ــه تجاری س ــا چرخ ــط ب ــازی، مرتب مج
ــت  ــان، حمای ــاد دانش بنی ــی و اقتص کارآفرین
ــاخت  ــان س ــدات دانش بنی ــات و تولی از خدم
داخل، ســاماندهی واردات بی رویــه و ارج نهادن 
ــت و  ــی باکیفی ــا و محصــوالت ایران ــه کااله ب
ــه برجسته ســازی کاالهــای مرغــوب  کمــک ب
ــن جشــنواره در  ــزار می شــود و ای ــی برگ ایران
محــل برگــزاری ســی و چهارمین جشــنواره 
ــا در  ــران حضــور داشــت و ب ــاه ته ــم کوت فیل
اختیــار داشــتن غرفــه ای اهــداف تعیین شــده 

ــود. ــته ب ــش گذاش ــه نمای ــود را ب خ
کوتــاه  فیلــم  جشــنواره  ســی و چهارمین 
بــه منظــور شناســایی و معرفــی  تهــران 
ــی  ــطح مل ــاه در س ــم کوت ــار فیل ــن آث برتری
ــش  ــای دان ــدف »ارتق ــا ه ــی و ب و بین الملل
ــت ســازنده  ســینمایی«، »ایجــاد فضــای رقاب
بیــن فیلم ســازان«، »شناســایی و معرفــی 
ــگاه  ــت جای ــینمایی«، »تثبی ــتعدادهای س اس
ــتقل  ــینمای مس ــوان س ــه عن ــاه ب ــم کوت فیل
و آینــده )ســینمای اندیشــه(«، »بازاریابــی 
داخلــی و خارجــی« و »عرضــه اقتصــادی 
فیلــم بــه نفــع تولیدکننــدگان فیلــم کوتــاه« 

ــد. ــزار ش برگ
بخــش  دو  در  هر ســاله  جشــنواره  ایــن 
بین الملــل  ســینمای  و  ایــران  ســینمای 
برگــزار می شــود کــه در بخــش ســینمای 
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ایــران همــه آثــار تولیــدی در چارچــوب 
ــتانی،  ــای داس ــنواره و در قالب ه ــداف جش اه
ــد در  ــی می توانن ــی و پویانمای ــتند، تجرب مس
ایــن بخــش حضــور یابنــد. بخــش بین الملــل 
خارجــی  فیلم ســازان  آثــار  شــامل  نیــز 
ــران باشــد( در  )کشــور تهیه کننــده غیــر از ای
قالــب داســتانی، مســتند، پویانمایــی و تجربــی 
ســی و چهارمین  اختتامیــه  آییــن  اســت. 
ــران  ــاه ته ــم کوت ــی فیل ــنواره بین الملل جش
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــاه برگ ــنبه 30 مهرم یکش
دوره از جشــنواره 117 کشــور بــرای شــرکت 
ــر  ــزار اث ــد و 6 ه در فســتیوال متقاضــی بودن
نزدیــک بــه 7 مــاه بررســی شــد و در نهایــت 
در مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره بــه 
ــزی اهــدا شــد.  ــدگان هــر بخــش جوای برگزی
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــی و چهارمین جش س
ــس  ــر در پردی ــا 30 مه ــران 2۵ ت ــاه ته کوت

ــد. ــزار ش ــت برگ ــینمایی مل س

هامیش بین املللی »بزرگداشت عالمه 
اقبال الهوری« برگزار می شود

دومیــن »همایــش بین المللــی بزرگداشــت 
همــکاری  بــا  الهــوری«  اقبــال  عالمــه 
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و بنیــاد 

می شــود. برگــزار  اســتان  نخبــگان 
اقبــال(  )عالمــه  الهــوری  اقبــال  محمــد 
شــاعر، فیلســوف، سیاســت مدار و متفکــر 
ــادی  ــود کــه اشــعار زی مســلمان پاکســتانی ب
نیــز بــه زبان هــای فارســی و اردو ســروده 
 اســت. اقبــال نخســتین کســی بــود کــه ایــده 

یــک کشــور مســتقل را بــرای مســلمانان 
ــر  ــت منج ــه در نهای ــرد ک ــرح ک ــد مط هن
ــال در  ــد. اقب ــتان ش ــور پاکس ــاد کش ــه ایج ب
ایــن کشــور بــه طــور رســمی »شــاعر ملــی« 
خوانــده می شــود.اقبال در ســیالکوت کــه 
ــع  ــتان واق ــاب پاکس ــت پنج ــروزه در ایال ام
شــده  اســت، بــه دنیــا آمــد. نیــاکان او از 
ــد و  ــمیر بودن ــان کش ــپروی برهمن ــه س قبیل
در ســده هفدهــم میــالدی، حــدود دویســت 
ــد.  ــد او، اســالم آورده بودن ســال پیــش از تول
پــدر او مســلمانی دیــن دار بــود. اقبــال قــرآن 
ــت و  ــیالکوت آموخ ــاجد س ــی از مس را در یک
دوران راهنمایــی و دبیرســتان خــود را در کالج 
میســیونری اســکاتلند گذراند. تحصیالت او در 
رشــته فلســفه در دانشــگاه الهــور آغــاز شــد و 
مــدرک کارشناســی ارشــد فلســفه را در ســال 
18۹۹م بــا رتبــه اول از دانشــگاه پنجــاب 
دریافــت کــرد. او پــس از آن از دانشــگاه 
کمبریــج و دانشــگاه مونیــخ مــدرک دکتــرای 
ــه  ــت.الزم ب ــفه گرف ــته فلس ــود را در رش خ
ــی  ــش بین الملل ــن »همای ــت دومی ــر اس ذک
بزرگداشــت عالمــه اقبــال الهــوری« 10 و 11 
سیستان وبلوچســتان  دانشــگاه  در  آبان مــاه 

برگــزار می شــود.

برگزاری مسابقه استفاده از روبات 
برای تحول در شست و شوی شیشه  

برج های بلند

ــفارش  ــه س ــوی ب ــات شیشه ش ــابقه روب مس
ــا  ــارک فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی، ب پ
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ــرم و  ــای ن ــعه فناوری ه ــتاد توس ــارت س نظ
هویت ســاز معاونــت علمــی و بــا حمایــت 
ــان برکــت  ــت و موسســه دانش بنی ــن معاون ای

برگــزار می شــود.
در حــال حاضــر در کشــور بــا وجود گســترش 
بــه دلیــل  از نمــای شیشــه ای،  اســتفاده 
شست و شــو دهنده  روبــات  وجــود  عــدم 
بلندمرتبــه،  ســاختمان های  شیشــه های 
ــتفاده از  ــا اس ــه ای ب ــای شیش ــی نماه تمام
ــا  ــا ب ــوند؛ ام ــته می ش ــانی شس ــروی انس نی
توجــه بــه هزینه هــای جانــی، مالــی و زمانــی 
ــک،  ــده نزدی ــور در آین ــن کار، کش ــیار ای بس
ــاری  ــاوری انحص ــتفاده از فن ــمت اس ــه س ب
ایــن  ارائه دهنــده  خارجــی  شــرکت های 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــد رف ــات خواه خدم
ــابقه،  ــن مس ــزاری ای ــدف برگ ــن ه اصلی تری
ــی  ــت طراح ــتر الزم جه ــزه و بس ــاد انگی ایج
و ســاخت انــواع ایــن روبات هــا در کشــور 

ــت.  اس
ــات  ــز اهمیــت ایــن اســت کــه روب نکتــه حائ
ساخته شــده در ایــن مســابقه، عــالوه بــر 
ســاختمان های  شیشــه های  شست و شــوی 
مــورد نظــر در پــارک پردیــس معاونــت علمی، 
می توانــد خدمــات خــود را بــه طــور عمومــی 
بــه همــه متقاضیــان ایــن خدمــت ارائــه دهــد 
ــا  ــاختمان های ب ــا و س ــک از برج ه ــه هری ک
نمــای شیشــه ای یــا قســمتی شیشــه ای، 
ــتفاده  ــن اس ــت نوی ــن خدم ــد از ای می توانن
کننــد.الزم بــه ذکر اســت برگــزاری مســابقات 
از جدیدتریــن  یکــی  نوآورانــه،  هدف منــد 
ــن  ــن بهتری ــت یافت ــود جه ــای موج مدل ه
ــائل  ــاص از مس ــئله ای خ ــرای مس ــل ب راه ح

ــت. ــان اس ــران و جه ــود در ای موج
مــاه  مهــر  اواســط  از  آن  پیش ثبت نــام 
آغــاز شــد و تــا اواخــر آن ادامــه داشــت. 
هم چنیــن اواســط آبــان، ثبت نــام اصلــی 
ایــن مســابقه دو مرحلــه ای آغــاز خواهــد 
بــرای  پیش بینی شــده  مدت زمــان  شــد. 

ــن مســابقه، حــدود  ــه ســرانجام رســیدن ای ب
10 مــاه اســت. در ایــن مــدت کمیتــه داوری 
متشــکل از اســاتید به نــام در حــوزه روباتیــک 
از دانشــگاه های صنعتــی شــریف، تهــران و 
امیرکبیــر از ایــن مســابقه نوآورانــه پشــتیبانی 
علمــی و فنــی خواهنــد کــرد. جوایــز ویــژه ای 
ــدی  ــزه نق ــر دارد، جای ــابقه در ب ــن مس ــه ای ک
100 میلیــون تومانــی و هم چنیــن جایــزه 
ــغ  ــه مبل ــات ب ــد خدم ــرارداد خری ــن ق تضمی
200 میلیــون تومــان از تیــم برنــده از ســوی 
پــارک علــم و فنــاوری پردیــس معاونــت 

ــت. ــی اس علم

بازدید اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس از پارک فناوری پردیس 

معاونت علمی

و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  اعضــای 
محاســبات مجلــس شــورای اســالمی بــه 
علمــی  معــاون  ســتاری،  ســورنا  همــراه 
پــارک  از  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و 
ــه  ــد ب ــت بازدی ــن معاون ــس ای ــاوری پردی فن

عمــل آوردنــد.
در ایــن بازدیــد غالمرضــا تاج گــردون رئیــس 
محاســبات  و  بودجــه  برنامــه  کمیســیون 
نماینــده  مجلــس، جهان  بخــش محبی نیــا 
مــردم آذربایجــان غربــی، علــی کاظمــی 
بختیــاری،  و  چهارمحــال  مــردم  نماینــده 
بجنــورد،  مریــدم  نماینــده  قربانــی  علــی 
محمــد حســینی نماینــده مــردم تفــرش، داود 
ــه  ــه، بودج ــیون برنام ــر کمیس ــری راد دبی آم
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ــاون  ــری مع ــا دلی ــز علیرض ــبات و نی و محاس
ــت  ــت و جــذب ســرمایه معاون توســعه مدیری

ــتند. ــور داش ــی حض علم
مدعویــن از نمایشــگاه دائمــی محصــوالت 
فناورانــه واحدهــای فنــاور عضــو و هم چنیــن 
از شــرکت های توســعه پایــدار ســلمان )فعــال 
تجهیــزات  ســاخت  و  طراحــی  حــوزه  در 
ــن(،  ــت و دوام بت ــرل کیفی آزمایشــگاهی کنت
رادیــو  حــوزه  در  )فعــال  پویــا  فراطیــف 
ــال در  ــاور )فع ــب فن ــن ط ــا(، آبتی نرم افزاره
حــوزه مهندســی پزشــکی(، شــزان )تیم هــای 
ســالمت،  بیوتکنولــوژی،  حــوزه  در  فعــال 
بازدیــد  و...(  کامپوزیــت،  میکروفلوئیدیــک 

ــد. کردن

گامی دیگر برای توسعه صادرات 
محصوالت دانش بنیان برداشته شد

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه 
عالی رتبــه  هیئــت  راس  در  کشــورمان، 
ــی  ــای جنوب ــه آفریق ــادی ب ــی و اقتص سیاس
ســفر کــرد. نکتــه ای کــه در ایــن میــان 
شــرکت   ۵ حضــور  می آیــد،  چشــم  بــه 
عالی رتبــه  هیئــت  ایــن  در  دانش بنیــان 
ــود را  ــوالت خ ــتاوردها و محص ــا دس ــت ت اس
ــه  ــف عرض ــت های مختل ــزاری نشس ــا برگ ب
کننــد. شــرکت های ســینا ژن فعــال در زمینــه 
زیســت فناوری  بیوتکنولــوژی،  داروهــای 
ــک،  ــای بیولوژی ــد کوده ــال در تولی ــبز فع س
ــای  ــوزه داروه ــال در ح ــر فع ــازی نص داروس
دامــی، توفیــق دارو فعــال در تولیــد داروهــای 

ــال در  ــعادت فع ــدگان راه س ــانی و پوین انس
شــرکت هایی  پزشــکی  تجهیــزات  زمینــه 
هســتند کــه ظریــف را در ایــن ســفر همراهــی 
ــاز  ــد زمینه س ــور می توان ــن حض ــد. ای می کنن
ــق  ــور از طری ــادی کش ــرایط اقتص ــود ش بهب
صــادرات محصــوالت فناورانــه بــه حــوزه 
آفریقــا باشــد. در ایــن ســفر برنامه هــای 
ــا محصــوالت  تخصصــی نشســت و آشــنایی ب
ــی  ــه معرف ــن برنام ــرکت ها و هم چنی ــن ش ای
بــازار محصــوالت ایرانــی بــا شــرکت های 
ــزی  ــدف برنامه ری ــورهای ه ــر در کش متناظ
شــده کــه امیــد مــی رود حرکتمــان بــه ســوی 

اقتصــاد غیر نفتــی را تســریع کنــد.

کپسول فضایی در باغ کتاب تهران به 
منایش گذاشته شد

»کپســول فضایــی یــک در یــک و تجهیــزات 
مرتبــط بــا آن«، »یــک نمونــه لبــاس فضایی« 
و »یــک دســتگاه شبیه ســاز پــرواز« از جملــه 
تجهیزاتــی بودنــد کــه بــه مــدت یــک هفتــه 
ــد  ــرای بازدی ــران ب ــاب ته ــاغ کت ــل ب در مح

عمــوم بــه نمایــش گذاشــته شــدند.
ــج  ــاعه و تروی ــدف اش ــا ه ــزات ب ــن تجهی ای
ــوم  ــتر عم ــنایی بیش ــا و آش ــگ هوافض فرهن
ــزات  ــی و تجهی ــای فضای ــا کاربری ه ــردم ب م
مــورد نیــاز فضانــوردان بــه نمایــش گذاشــته 
شــد و مــورد اســتقبال بازدیدکننــدگان قــرار 
گرفــت.12 تــا 18 مهــر 13۹6 مقــارن بــا 4 تــا 
ــه عنــوان هفتــه  10 اکتبــر 2017 میــالدی ب
ــن  ــود. انجم ــده ب ــاب ش ــا انتخ ــی فض جهان
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هفتــه جهانــی فضــا شــعار هفتــه جهانــی فضــا 
ــازه  ــای ت ــف جهان ه ــال 2017 را »کش در س

ــود. در فضــا« اعــالم کــرده ب

زمینه تعامل رسمایه گذاران و فعاالن 
دانش بنیان ایجاد می شود

نخســتین دوره از رویدادهــای Tech Deal با 
رویکــرد Investor Day و بــا هــدف معرفــی 
تجهیــزات  حــوزه  در  فناورانــه  طرح هــای 
بــرای  پیشــرفته  فناوری هــای  و  پزشــکی 
ــا  ــا، ب ــن طرح ه ــه ای ــرمایه گذاران ب جــذب س
مشــارکت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، اتــاق بازرگانــی تهــران، مرکــز 
توســعه  شــرکت  و  ایــران  ملــی  فن بــازار 
ــوان کارگــزار  ــه عن ــازار شــریف ب ارتباطــات ب
ــت از  ــرای حمای ــاوری ب ــت علمــی و فن معاون
طرح هــای نوآورانــه و در یــک روز برگــزار 
ــان  ــاوران و صاحب ــور فن ــر حض ــد.عالوه ب ش
ــا و  ــه طرح ه ــه ارائ ــه ب ــه ک ــای نوآوران طرح ه
ــران  ــد، صنعتگ ــتاوردهای خــود می پردازن دس
گوناگــون،  کســب و کارهای  صاحبــان  و 
ــوه  ــتریان بالق ــرمایه گذاری، مش ــای س بنگاه ه
ــامل  ــه ش ــت داوران ک ــات و نیز هیئ اختراع
ــتند،  ــت هس ــر صنع ــرگان ه ــی از خب منتخب

ــد. ــور یافتن ــک روزه حض ــداد ی ــن روی در ای
ــوان  ــداد Tech Deal می ت ــای روی از برنامه ه
ــدف  ــا ه ــی ب ــل تخصص ــزاری دو پان به برگ
ــا  ــب و کارها ب ــده و کس ــان ای ــنایی صاحب آش
ــر  ــرد. ب ــاره ک ــاوری اش ــم فن ــای مه حوزه ه
ــزات  ــی تجهی ــل تخصص ــاس پان ــن اس همی
پزشــکی از ســاعت ۹ تــا 12 و نانوفنــاوری 
از ســاعت 14 تــا 17برگــزار شد.نخســتین 
 26 رویــداد Tech deal چهارشــنبه 
مهرمــاه بــا معرفــی ایده هــای نوآورانــه و 
ــای  ــزاری پانل ه ــاور، برگ ــب و کارهای فن کس
میــان  مذاکــره  نشســت های  و  تخصصــی 
ــرمایه گذاران در  ــب و کارها و س ــان کس صاحب

ــد. ــزار ش ــران برگ ــی ته ــاق بازرگان ات

نشست هم اندیشی سفیران مصطفی)ص( 
با دانشجویان جهان اسالم برگزار شد

شــورای  دبیــر  صفاری نیــا،  مهــدی 
و  مصطفــی)ص(  جایــزه  سیاســت گذاری 
رئیــس پــارک فنــاوری پردیــس معاونــت 
علمــی، در نشســت هم اندیشــی ســفیران 
ــا دانشــجویان جهــان اســالم  مصطفــی)ص( ب
ضمــن خوشــامدگویی بــه دانشــجویان جهــان 
بــه  فنــاوری  »پارک هــای  گفــت:  اســالم 
ــه  ــتند ک ــی هس ــهرک علم ــک ش ــی ی نوع
موسســات تحقیقاتــی و فنــاوری در آن هــا 
فعالیــت می کننــد. ایــن نــوع پارک هــا در 
ــدود  ــد. ح ــود دارن ــورها وج ــیاری از کش بس
ــس  ــاوری پردی ــارک فن ــر پ ــال از عم 1۵ س
ــاور در  ــرکت فن ــش از 200 ش ــذرد و بی می گ

ایــن مجموعــه وجــود داشــته اند.«
ــه  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ او در بخ
یکــی از پروژه هــای در حــال برگــزاری پــارک 
فنــاوری پردیــس اشــاره کــرد و گفــت: »امروز 
ــش  ــا بخ ــالم ب ــان اس ــجویان جه ــما دانش ش
ــت  ــارک تح ــن پ ــای ای ــری از فعالیت ه دیگ
ــزه مصطفــی)ص( آشــنا خواهیــد  عنــوان جای
ــددی  ــای متع ــزه فعالیت ه ــن جای ــد. در ای ش
در ســطح های دانش آمــوزی، دانشــجویی و 
ــه  ــورت گرفت ــالم ص ــان اس ــمندان جه دانش

اســت.«
ســیدعلی عمرانــی، رئیــس کارگــروه اجرایــی 
جایــزه مصطفــی)ص(، نیــز بــه نقــش جوایــز 
علمــی دنیــا در توســعه علــم و فنــاوری 
ــت: »ایجــاد شــبکه همــکاری  پرداخــت و گف
علمــی  جوایــز  برنامه هــای  مهم تریــن  از 
ــا  ــرادی اعط ــه اف ــط ب ــزه فق ــت و جای دنیاس
انجــام  را  برجســته ای  اثــر  کــه  می شــود 
داده انــد. چشــم انداز جایــزه مصطفــی)ص( 
ارتقــای ســطح امنیــت، صلــح، رفاه و ســالمت 
جامعــه بشــری اســت و ماموریــت ایــن جایــزه 
ــم و فنــاوری در کشــورهای عضــو  توســعه عل
اســت.  اســالمی  همکاری هــای  ســازمان 
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هفــت نفــر داور در ســطح بین المللــی بــه 
ــی)ص(  ــزه مصطف ــده جای ــار برگزی داوری آث
می پردازنــد کــه در نتیجــه بــه عمــوم معرفــی 
می شــوند و بایــد آثــار برتــر در زندگــی بشــر 
تاثیرگــذار باشــند. تامیــن منابــع مالــی جایــزه 
ــم و  ــف عل ــق وق ــز از طری ــی)ص( نی مصطف

فنــاوری صــورت می گیــرد.«
ــی)ص(  ــفیران مصطف ــت های س ــله نشس سلس
ــه  ــتر جامع ــنایی بیش ــون آش ــی هم چ ــا اهداف ب
ــزه مصطفــی)ص( و  ــا فعالیت هــای جای علمــی ب
توســعه علــم و فناوری در جهان اســالم، بررســی 
راهکارهــای بهره بــرداری موثــر از شــبکه علمــی 
ــع  ــوی مجام ــالم از س ــان اس ــمندان جه دانش
ــوان  ــان ج ــاط دانش پژوه ــاد ارتب ــی و ایج علم
ــمندان  ــا دانش ــی ب ــع علم ــجویان مجام و دانش
برجســته جهــان اســالم برگــزار می شــود. جایــزه 
ــاوری  ــم و فن ــی عل ــان عال ــی)ص(، نش مصطف
ــار  جهــان اســالم اســت کــه هــر دو ســال یک ب
ــان  ــر جه ــران برت ــمندان و پژوهش گ ــه دانش ب

ــود.  ــا می ش ــالم اعط اس

سامانه شبکه رشکت های دانش بنیان 
هوایی و هوانوردی راه اندازی می شود

منوچهــر منطقــی، دبیــر ســتاد توســعه صنایع 
دانش بنیــان هوایــی و هوانــوردی معاونــت 
برنامه ریزی هــای  بــه  اشــاره  بــا  علمــی، 
گفــت:  تجــاری ســازی  در حــوزه  ســتاد 
ــازي  ــوزه تجاري س ــتاد در ح ــزي س »برنامه ری

و توســعه شــرکت هاي دانش بنیــان هوایــي 
در 3 برنامــه و در 7 اقــدام صــورت گرفتــه 
و  »ایجــاد  شــامل  اقــدام   7 ایــن  اســت. 
ــي«،  ــان هوای ــرکت هاي دانش بنی ــعه ش توس
ــي  ــاي تخصص ــعه کارگزاري ه ــاد و توس »ایج
ــبکه  ــامانه ش ــکیل س ــي«، »تش ــت هوای صنع
هوانــوردي«،  و  هوایــي  شــرکت هاي 
اطالعاتــي  بانــک  »تشــکیل  »فن بــازار«، 
ــرل  ــران«، »کنت ــي ای ــت هوای ــاري صنع تج
واردات محصــوالت هوایــي مشــابه تولیــد 
ــبکه  ــاي ش ــن زیرمجموعه ه ــل« و »تامی داخ
هایپرمارکــت هوایــي و هوانــوردي« می شــود.
ــاي  ــایي چالش ه ــی، »شناس ــه منطق ــه گفت ب
ــي«،  ــان هوای ــرکت هاي دانش بنی ــعه ش توس
»رفــع موانــع پیــش  روي تجاري ســازي«، 
ــش  ــراي کاه ــب ب ــاي مناس ــاد راه کاره »ایج
و  بیشــتر«  ریســک پذیري  و  مخاطــرات 
»تضمیــن ســرمایه گذاري در ایــن بخــش« 
از دیگــر راه کارهــای تحقــق تجاری ســازی 

ــت. اس

سند اجرایی همکاری فناورانه ایران و 
عامن امضا شد

ســند اجرایــی همــکاری پــارک فنــاوری 
ــوآوری  ــارک ن ــی و پ ــت علم ــس معاون پردی
مســقط توســط امین رضــا خالقیــان، مدیــرکل 
ــاوری  ــارک فن ــل پ ــور بین المل ارتباطــات و ام
ــر  ــوری، مدی ــی و خاب ــت علم ــس معاون پردی
ــد از  ــن بازدی ــقط، ضم ــوآوری مس ــارک ن پ
مســقط  نــوآوری  جدیدالتاســیس  پــارک 
ــکاری در  ــند هم ــن س ــید. ای ــا رس ــه امض ب
حضــور علی مرتضــی بیرنــگ، قائم مقــام در 
ــالت  ــز تعام ــس مرک ــل و رئی ــور بین المل ام
ــی  ــاون علم ــاورِی مع ــم و فن ــی عل بین الملل
ــی  ــالل الهنای ــوری، ه ــاوری رئیس جمه و فن
ــا  ــان امض ــات عم ــورای تحقیق ــر کل ش دبی
ــل  ــور بین المل ــات و ام ــد.مدیر کل ارتباط ش
ــی در  ــت علم ــس معاون ــاوری پردی ــارک فن پ
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ــن  ــای ای ــا امض ــرد: »ب ــان ک ــتا بی ــن راس ای
ســند همــکاری و در راســتای کمــک بــه 
ــارک  ــقط، پ ــارک مس ــوآوری در پ ــعه ن توس
ــود را  ــی خ ــر نمایندگ ــس دفت ــاوری پردی فن
ــد  ــوآوری مســقط تاســیس خواه ــارک ن در پ
فنــاوری،  و  متخصصیــن  تبــادل  کــرد. 
ــاوره  ــرویس های مش ــه س ــرمایه گذاری، ارائ س
فنــی و غیرفنــی، متناظریابــی پروژه هــای 
و  آن هــا  پیاده ســازی  و  مشــترک  خــاص 
ــه شــروع کســب وکارهای  هم چنیــن کمــک ب
جدیــد از ســوی پــارک فنــاوری پردیــس 
از دیگــر مــوارد همــکاری ایــن دو پــارک 
ــود.« ــد ب ــان خواه ــران و عم ــورهای ای کش

برگزاری نشست بین املللی صندوق های 
رسمایه گذاری جسورانه با محوریت 

کشورهای دی - هشت
اکبــر قنبرپــور، معــاون دبیــر شــبکه تبــادل و 
انتقــال فنــاوری دی - هشــت، گفت: »نشســت 
ســرمایه گذاری  صندوق هــای  بین المللــی 
جســورانه بــا محوریــت کشــورهای دی - 
ــدف  ــا ه ــت )VC’s Meeting 8-D( ب هش
شــناخت  افزایــش  و  تجربیــات  اشــتراک 
همــکاری  و  یکدیگــر  صندوق های VC بــا 
بــا  هم زمــان  آن هــا  میــان  هم افزایــی  و 
اعطــای  مراســم  دور  دومیــن  برگــزاری 
ــم)ص(  ــر اعظ ــاوری پیامب ــی فن ــزه علم جای
مختلفــی  بخش هــای  می شــود.  برگــزار 
ــه  ــده ک ــه ش ــر گرفت ــداد در نظ ــن روی در ای
پنل هــای  بــه  می تــوان  آن هــا  جملــه  از 
روز  موضوعــات  خصــوص  در  هم فکــری 
کاری  مدل هــای  ارائــه  صندوق هــا،  ایــن 
ــکاری  ــتان هم ــد داس ــه چن ــا، ارائ صندوق ه
اســتارت آپ ها بــا صندوق هــای جســورانه، 
ــو  ــورهای عض ــتارت آپ از کش ــد اس ــه چن ارائ
بــرای  هم فکــری  ســرمایه گذاران،  بــه 
ایجــاد یــک تشــکل میــان صندوق هــای 
غیــره و  آموزشــی  کارگاه هــای   جســورانه، 

 اشاره کرد.«
قنبرپــور دربــاره وضعیــت ایــران اعــالم کــرد: 
ــی  ــش کنون ــه افزای ــم ک ــر کنی ــد فک »نبای
ــای جســورانه در کشــورمان  ــداد صندوق ه تع
ــا در  ــت م ــه وضعی ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب
ــال  ــرای مث ــا مناســب اســت. ب ــه و دنی منطق
ــن 8 کشــور اســالمی در حــال توســعه  در بی
ــد، جایــگاه  کــه گــروه D-8 را تشــکیل داده ان
ســرمایه گذاری  بــه  دسترســی  در  ایــران 
اســت.« ششــم  رتبــه   جســورانه 
حضــور  »متقاضیــان  افــزود:  پایــان  در  او 
مراجعــه  بــا  می تواننــد  نشســت  ایــن  در 
بــه  نشســت  ایــن  اینترنتــی  پایــگاه  بــه 
و   w w w . ti m . d 8 tte n . o rg نی  نشــا
 دریافــت فــرم، بــرای حضــور در ایــن نشســت 

ثبت نام کنند.«
ــات  ــتراک تجربی ــدف اش ــا ه ــت ب ــن نشس ای
صندوق  های VC بــا  شــناخت  افزایــش  و 
میــان  هم افزایــی  و  همــکاری  و  یکدیگــر 
آن هــا هم زمــان بــا برگــزاری دومیــن دور 
فنــاوری  علمــی  جایــزه  اعطــای  مراســم 
پیامبــر اعظــم)ص( در تاریــخ 12 الــی 14 
آذرمــاه ۹6 بــه میزبانــی کشــورمان در تهــران 

ــود. ــی ش ــزار م برگ

انجمن دانشجویی بین رشته ای مغز و 
شناخت تاسیس شد

ــته ای  ــجویی بین رش ــن دانش ــتین انجم نخس
ــعه  ــتاد توس ــت س ــا حمای ــناخت ب ــز و ش مغ
معاونــت  شــناختی  فناوری هــای  و  علــوم 
مســتعد  دانشــجویان  دســت  بــه  علمــی 
ســطح  در  گیــالن  دانشــگاه  توانمنــد  و 
ثبــت  بــه  کشــور  سراســر  دانشــگاه های 
رســید. ایــن انجمــن بر اســاس تفاهم نامــه 
ــای  ــوم و فناوری ه ــعه عل ــتاد توس ــان س می
شــناختی معاونــت علمــی و وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری پیرامــون تاســیس و 
انجمن هــای علمــی - دانشــجویی  ترویــج 
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مغــز و شــناخت، ثبــت و تاســیس شــده 
اســت تــا بــه زودی شــاهد ترویــج حــوزه علــوم 
شــناختی در دانشــگاه های کشــور باشــیم. 
ــته ای  ــت بین رش ــت ماهی ــه عل ــن ب همچنی
ــکل از  ــن متش ــناختی، انجم ــوم ش ــوزه عل ح
دانشــجویان رشــته روان شناســی، علــوم پایــه 

ــت. ــی اس ــی و مهندس ــوم فن و عل
ــعه  ــناختی، توس ــوم ش ــج عل ــعه و تروی توس
ــته ای،  ــی بین رش ــی - پژوهش ــالت علم تعام
ــط و  ــته های مرتب ــن رش ــی بی ــاد همگرای ایج
زمینه ســازی بســتری مناســب بــرای آشــنایی 
ســایر دانشــجویان بــا علــوم شــناختی را 
دانشــجویی  انجمــن  اهــداف  از  می تــوان 

بین رشــته ای مغــز و شــناخت دانســت.

راه اندازی پژوهش رسای سلول های بنیادی 
و پزشکی بازساختی »امید«

بخــش  مدیــر  محســنی،  محمدجــواد 
و  علــوم  توســعه  ســتاد  دانش آمــوزی 
فناوری هــای ســلول های بنیــادی معاونــت 
ــل  ــتان اردبی ــه اس ــفری ب ــی س ــی، ط علم
از محــل مــورد نظــر جهــت راه انــدازی و 
ــادی  ــلول های بنی ــرای س ــز پژوهش س تجهی
ــتان  ــد در شهرس ــاختی امی ــکی بازس و پزش

اردبیــل بازدیــد کــرد.
در ایــن بازدیــد محســنی نقــاط قــوت و ضعف 
محــل مــورد نظــر را بــا مســئولین آمــوزش  و 
پــرورش بــه بحــث گذاشــت و ابــراز امیــدواری 
کــرد، مســئولین اســتان اردبیــل تمامــی 
ــز و  ــریع در تجهی ــت تس ــود را جه ــالش خ ت
راه انــدازی ایــن پــروژه مهــم دانش آمــوزی بــه 
کار گیرنــد. در ادامــه بازدیــد مســئولین بــرای 
ــرای  ــون پژوهش س بررســی های بیشــتر پیرام
ســلول های بنیــادی و پزشــکی بازســاختی 
اردبیــل تشــکیل جلســه دادنــد. در ایــن 
ــی اداره  ــاون پژوهش ــدا ورودی مع ــه ابت جلس
کل آمــوزش  و پــرورش اســتان بــه ارائــه 
گزارشــی از پتانســیل های آمــوزش  و پــرورش 

ــت و  ــران پرداخ ــوزان و دبی ــژه دانش آم به وی
همچنیــن خواســتار توجــه بیشــتر مســئولین 

ــه اســتان اردبیــل شــد. ب
شــایقی، رئیــس بنیــاد نخبــگان اردبیــل، هدف 
ــرا را  ــن پژوهش س ــز ای ــدازی و تجهی از راه ان
ــادی و  ــلول های بنی ــن س ــوم نوی ــج عل تروی
ــوزان  ــن دانش آم ــاختی در بی ــکی بازس پزش
و  راه انــدازی  از  »بعــد  افــزود:  و  دانســت 
ــتان  ــد، اس ــرای امی ــن پژوهش س ــز ای تجهی
ــوزان  ــرای دانش آم ــی دارد پذی ــل آمادگ اردبی
ــایر  ــادی س ــلول های بنی ــوزه س ــد ح عالقه من

باشــد.« اســتان های هم جــوار 

فراخوان اعطای کمک هزینه به 
دانشجویان دکرتی منترش شد

ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای شــناختی 
بــه دانشــجویان دوره هــای دکتــری تخصصــی 
و دســتیار پزشــکی )رزیدنتــی( رشــته های 
ــوزش  ــات آم ــگاه ها و موسس ــط در دانش مرتب
در  شــرکت  کمک هزینــه  کشــور،  عالــی 
ــای  ــوم و فناوری ه ــی عل ــای بین الملل کنگره ه
شــناختی کــه مــورد تاییــد باشــد، اعطــا 
می کنــد. در ایــن راســتا دانشــجویان فعــال در 
ــای  ــوم و فناوری ه ــا عل ــط ب ــای مرتب حوزه ه
و  دانشــگاه ها  از  یکــی  در  کــه  شــناختی 
ــل  ــی کشــور مشــغول تحصی موسســات داخل
ــل در  ــش اصی ــک پژوه ــل ی ــتند و حداق هس
جایــگاه مولــف اول، در حوزه هــای مرتبــط 
ــوم  ــی عل ــی و پژوهش ــای آموزش ــا اولویت ه ب
باشــند،  داشــته  شــناختی  فناوری هــای  و 
ــای  ــه در کنگره ه ــه مقال ــرای ارائ ــد ب می توانن
ــی  ــد. روان  شناس ــدام کنن ــتاد اق ــب س منتخ
شــناختی، آمــوزش و پــرورش شــناختی، 
شــناختی  اقتصــاد  و  شــناختی  مدیریــت 
ــد نظــر ســتاد اســت.  برخــی از رشــته  های م
ــای  ــا اولویت ه ــنایی ب ــرای آش ــدان ب عالقه من
بــه  می تواننــد  خصــوص  ایــن  در  ســتاد 

ــد. ــه کنن ــتاد مراجع ــایت س س
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از  پــس  متقاضــی  دانشــجویان  هم چنیــن 
ــوان  ــق فراخ ــتاد، طب ــایت س ــام در س ثبت ن
ارائــه  بــا  آبان مــاه(  اول  از   ( اعالم شــده 
ــت  ــد از فرص ــود می توانن ــه خ ــه مقال خالص
ــد.  ــتفاده کنن ــه اس ــن زمین ــده در ای فراهم ش
دو  حداکثــر  پذیرفته شــده  افــراد  اســامی 
ــدارک  ــال م ــت ارس ــان مهل ــس از پای ــاه پ م
ــاس  ــر اس ــاه( و ب ــت اول آذر م ــن مهل )آخری
ــش  ــوزش و پژوه ــترک آم ــورای مش ــر ش نظ

ســتاد اعــالم می شــود.

اخرتاعی ارزشمند است که منجر به 
محصولی تجاری شود

منطقــه ای  جشــنواره  اختتامیــه  مراســم 
اختراعــات و ابتــکارات رویــش خــاوران و 
جشــنواره ملــی فناوری هــای ســالمت بــا 
ملــی  بنیــاد  مشــاور  و  قائم مقــام  حضــور 
ــان  ــت، درم ــان وزارت بهداش ــگان، معاون نخب
و آمــوزش پزشــکی و جمعــی از روســای 
کرمــان  در  اســتانی  نخبــگان  بنیادهــای 

ــد. ــزار ش برگ
ــهراب پور،  ــعید س ــر س ــم، دکت ــن مراس در ای
ــاد ملــی نخبــگان، ضمــن  مشــاور رئیــس بنی
ارائــه گزارشــی از عملکــرد جشــنواره های 
رویــش در ســال های اخیــر، بــر لــزوم افزایــش 
و  علوم پزشــکی  دانشــگاه های  هم افزایــی 
حــوزه ســالمت و درمــان تاکیــد کــرد و گفــت: 
»خوشــبختانه در ســال های اخیــر، اختراعــات 
و ابتــکارات بســیاری در حــوزه پزشــکی و 

ــزات پزشــکی انجــام شــده اســت.« تجهی
ــات  ــه داوری تخصصــی اختراع ــاره ب ــا اش او ب
ــس از  ــزود: »پ ــش، اف ــنواره های روی در جش
ــده از ســوی داوران،  ــای برگزی ــن طرح ه تعیی
ــراع  ــرای تکمیــل اخت ــگان ب ــی نخب ــاد مل بنی
و زمینه ســازی بــرای ورود آن بــه چرخــه 
ــد  ــا می کن ــهیالتی را اعط ــازی، تس تجاری س
ــه  ــل ب ــس از تبدی ــت پ ــراع در نهای ــا اخت ت
قابل رقابت، بــه  و  بازارمحــور  محصولــی 

دســت شــرکتی دانش بنیــان بــه بــازار عرضــه 
ــود.« ش

ســهراب پور بــا بیــان این کــه عــالوه بــر 
معیارهــای علمــی، کاربردی بــودن اختــراع 
در  برگزیده شــدن  مالک هــای  از  یکــی 
کــرد:  بیــان  اســت،  رویــش  جشــنواره 
»اختــراع بــرای برخــورداری از تســهیالت 
اعطایــی بنیــاد ملــی نخبــگان و طــی مســیر 
ــاد،  ــن بنی ــای ای ــا حمایت ه ــازی ب تجاری س
بایــد در یکــی از جشــنواره های منطقــه ای 
رویــش برگزیــده شــود. اختراعــی کــه منجــر 
ــت  ــه تولیــد محصــول بازارمحــور و قابل رقاب ب
نشــود، ارزش چندانــی نــدارد. رونــد بایــد 
ــاز  ــراع زمینه س ــه اخت ــد ک ــه ای باش ــه  گون ب

ــود.« ــور ش ــی کش ــرفت صنعت پیش
وطن پور، رئیــس   حســین  ادامــه،  در 
ــالمت وزارت  ــای س ــعه فناوری ه ــر توس دفت
ــت از  ــزوم حمای ــر ل ــد ب ــا تاکی ــت، ب بهداش
طرح هــای فناورانــه، گفــت: »امــروزه فنــاوری 
ــعه دارد.  ــرفت و توس ــی در پیش ــگاه مهم جای
ــالمت وزارت  ــای س ــعه فناوری ه ــر توس دفت
ــرای  ــبی را ب ــهیالت مناس ــز تس ــت نی بهداش
حمایــت از فنــاوران حــوزه ســالمت، بهداشــت 

ــت.« ــه اس ــر گرفت ــان در نظ و درم
الزم بــه ذکــر اســت، محمــود ســعادت فومنی 
ــت  ــگان، حقدوس ــی نخب ــاد مل ــام بنی قائم مق
ــی  ــردی و هماهنگ ــزی، راهب ــاون برنامه ری مع
رشــیدی نژاد  حمیدرضــا  بهداشــت،  وزیــر 
اســتان  علوم پزشــکی  دانشــگاه  رئیــس 
نخبــگان  بنیادهــای  روســای  و  کرمــان 
ــان، سیســتان  و  بلوچســتان و  ــتانهای کرم اس
ــن  ــران در ای ــر حاض ــمالی از دیگ خراسان ش

ــد. ــم بودن مراس

ایجاد نهادهای قیمت گذار حوزه تامین 
 مالی رشکت های دانش بنیان رضوری است

ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع ــورنا س س
نشســت  نخســتین  در  رئیس جمهــوری، 
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شــورای ســرمایه گذاری دانش بنیــان بیــان 
چشــم گیر  رشــد  بــه  توجــه  »بــا  کــرد: 
بایــد  مــا  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــی  ــش خصوص ــاخت های الزم را در بخ زیرس
در  قیمت گــذاری  و  ســرمایه گذاری  بــرای 
ایــن حــوزه فراهــم کنیــم. قیمت گــذاری 
ــی کار بســیار ســنگینی  در حــوزه تامیــن مال
ــترها  ــردن بس ــا فراهم ک ــد ب ــه بای ــت ک اس
مشــکل  ایــن  الزم  زیرســاخت های  و 
حــل شــود، زیــرا در حــوزه دانش بنیــان 
فرهنگ ســازی بســیار خوبــی اتفــاق افتــاده و 
ــده  اند؛  ــکیل ش ــان تش ــرکت های دانش بنی ش
مواجــه  ســرمایه گذاری  مشــکل  بــا  امــا 
هســتند. نهادهــا و موسســات اعتبارســنجی در 
ــذاری  ــه قیمت گ ــد ب ــاد می توانن ــورت ایج ص
ــا و  ــب ایده ه ــق و مناس ــنجی دقی و اعتبارس
ــرا  ــد، زی ــک کنن ــان کم ــای دانش بنی طرح ه
ــق  ــاس دقی ــوز مقی ــا هن ــر م ــال حاض در ح
و مناســبی بــرای ارزش گــذاری طرح هــا و 

نداریــم.« دانش بنیــان  ایده هــای 
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
ــه رشــد پرســرعت اســتارت آپ ها در کشــور  ب
ــه این کــه  ــا توجــه ب اشــاره کــرد و گفــت: »ب
رشــد  حــال  در  به ســرعت  اســتارت آپ ها 
ســرمایه گذار  نبــود  هســتند،  باالرفتــن  و 
مناســب آن هــا را بــا مشــکالتی مواجــه کــرده 
زیســت بوم  و  اکوسیســتم  هنــوز  و  اســت 
نــوآوری و کارآفرینــی درکشــور مــا بــه طــور 
کامــل شــکل نگرفتــه اســت و هنــوز نواقصــی 

دارد.«
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان در ادامــه از 
بازگشــت بســیاری از نخبــگان بــه کشــور 
بــرای ایجــاد اســتارت آپ ها یــاد کــرد و گفــت: 
»بســیاری از کســانی کــه اســتارت آپ های 
موفــق داشــته اند، جــزو افــرادی هســتند 
کــه از خــارج از کشــور بازگشــته و در آن جــا 
حقــوق و مزایــای خوبــی داشــته اند، امــا 
ــه ایجــاد اســتارت آپ های  پــس از بازگشــت ب

دســت  کشــور  در  فوق العــاده  و   موفــق 
یافته اند.«

ــت  ــن نشس ــه ای ــن در ادام ــتاری هم چنی س
ــی  ــوآوری و کارآفرین ــت بوم ن ــاد زیس ــه ایج ب
از ســوی بخــش خصوصــی اشــاره کــرد و 
ــرکت های  ــه ش ــانی ک ــی از کس ــت: »برخ گف
بــا  هنــوز  کرده انــد،  ایجــاد  دانش بنیــان 
کســب و کارهای ســنتی و قدیمــی درگیــر 
هســتند، ولــی برخــی از آن ها درســت برعکس 
ــی  ــق و عال ــیار موف ــای بس ــا و طرح ه ایده ه
ــتم  ــی سیس ــور کل ــه ط ــد و ب ــه می کنن ارائ
ــه  ــد ک ــر می دهن ــنتی را تغیی ــب و کار س کس
تپ ســی و الــو پیــک از نمونه هــای موفــق 

ایــن نــوع کسب و کارهاســت.« 
ــا توجــه  ــه ایــن موضــوع کــه ب ــا اشــاره ب او ب
ــب و کار  ــوزه کس ــود در ح ــکالت موج ــه مش ب
دانش بنیــان گفــت: »مــا باالخــره موفــق 
ــوزه  ــات در ح ــن اتفاق ــد و همی ــم ش خواهی
بانــک داری هــم خواهــد افتــاد. بــه طــور مثال 
ــوارد  ــن م ــی از همی ــان پرداخت یک طــرح آس
ــف  ــد ســازمان های مختل ــا بای ــوده اســت. م ب
دانش بنیــان  ســرمایه گذاری  حــوزه  در  را 
خصوصــی  بخــش  ورود  و  کنیــم  درگیــر 
ــیم و از وام و  ــته باش ــوزه را داش ــن ح ــه ای ب
ــا  ــم ت ــه بگیری ــل فاصل ــن قبی ــواردی از ای م
ــرمایه گذاری  ــوزه س ــد در ح ــکار و جدی ــا اف ب
شــرکت های  و  اســتارت آپ ها  مشــکل 

دانش بنیــان را حــل کنیــم.«

دوره »در جست و جوی فلسفه زندگی« 
برگزار می شود

زندگــی«  فلســفه  جســت  و جوی  »در  دوره 
ــزاری  ــی از برگ ــدف اصل ــود. ه ــزار می ش برگ
ــه و مســتعد  ــان نخب ــن دوره آشــنایی جوان ای
ــالب  ــان انق ــاس گفتم ــی و اس ــا مبان ــر ب برت
ــین  ــوی مدرس ــت و از س ــران اس ــالمی ای اس
موسســه بنیــاد تدبیرگــران توســعه فــردا کــه 
ــوزه  ــت در ح ــال فعالی ــش از 1۵ س دارای بی
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ــه خواهــد  ــردازش فکــر اســت، ارائ تولیــد و پ
شــد.

الزم بــه ذکر اســت، نخبــگان و مســتعدان  برتر 
متقاضــی می تواننــد بــرای حضــور در دوره 
زندگی« بــه  فلســفه  جســت و جوی  »در 
ــه  ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــی بنی ــامانه فرهنگ س
کننــد. نشــانی farhangi.bmn.ir مراجعه 

5 سطح گواهی نامه بین املللی صنعت 
ساخت افزایشی ارائه می شود

چــاپ  آمــوزش  تخصصــی  دوره هــای 
ســه بعدی بــرای نخســتین بار بــا حمایــت 
ــاخت  ــواد و س ــای م ــعه فناوری ه ــتاد توس س
ــود.  ــزار می ش ــی برگ ــت علم ــرفته معاون پیش
ــی در  ــد دارد گام ــدام قص ــن اق ــا ای ــتاد ب س
ایــن  نیــروی متخصــص  آمــوزش  جهــت 
ــه اهمیــت و رشــد ســریع  ــا توجــه ب حــوزه ب
آن در دنیــا بــردارد. بنابرایــن اقــدام بــه 
برگــزاری ایــن دوره هــا و کارگاه هــا کــرده 
همــکاری  بــا  کــه  دوره هــا  ایــن  اســت. 
اتریــش  زمســتک  بین المللــی  موسســه 
برگــزار می شــود، بــه شــرکت کنندگان در 
ــا  ــی I3DL اعط ــه بین الملل ــان گواهی نام پای
ــنایی  ــی آش ــی بین الملل ــن گواه ــد. ای می کن
ــه از  ــت ک ــه بعدی اس ــاپ س ــاوری چ ــا فن ب
ســوی موسســه زمســتک اتریــش اجــرا و 

ثبــت بین المللــی شــده اســت.
ــامل  ــای آموزشــی تخصصــی I3DL ش دوره ه
12 واحــد فنــی و تخصصــی اســت کــه در هــر 
واحــد آمــوزش یکــی از موضوعــات ایــن حوزه 
فنــاوری  معرفــی  می شــود.  داده  آمــوزش 
ــای  ــا چاپگره ــردن ب ــه بعدی، کار ک ــاپ س چ
جدیــد  فیالمنت هــای  و  مــواد  ســه بعدی، 
نوآورانــه بــرای چــاپ ســه بعدی، چاپگــر 
ــات  ــاخت روب ــازید، س ــود را بس ــه بعدی خ س
ــوآوری و  ــه بعدی، ن ــر س ــتفاده از چاپگ ــا اس ب
ــا به کار گیــری  مدل هــای جدیــد کســب و کار ب
چــاپ ســه بعدی و شبیه ســازی، مهندســی 

ــرد روش المــان محــدود  ــر و کارب ــا کامپیوت ب
ــن  ــن ای ــی از عناوی ــه بعدی برخ ــاپ س در چ
هم چنیــن  هســتند.  آموزشــی  واحدهــای 
در  بین المللــی  گواهینامــه  ســطح  پنــج 
ــه  ــد ک ــد ش ــا خواه ــا اعط ــن دوره ه ــی ای ط
 بــرای دریافــت آن بایــد همــه 12 واحــد 

را گذراند. 
دوره هــا و کارگاه هــای تخصصــی آمــوزش 
آبان مــاه   2۵ تــا   20 ســه بعدی  چــاپ 
ســال جــاری در محــل موسســه ســاخت 
ــن  ــود. هم چنی ــزار می ش ــران برگ افزایشــی ای
ثبت نــام در ایــن دوره هــا آغــاز شــده اســت و 
ــات بیشــتر  ــرای کســب اطالع ــدان ب عالقه من
می تواننــد بــه ســایت ســتاد فناوری هــای 
ــی  ــت علم ــرفته معاون ــاخت پیش ــواد و س م

ــد. ــه کنن مراجع

تایید 40 پتنت برای ثبت بین املللی
مهــدی ضیغمــی، مدیــر کانــون پتنــت معاونت 
بین المللــی  ثبــت  آمــار  دربــاره  علمــی، 
ــرد:  ــان ک ــون بی ــن کان ــوی ای ــراع از س اخت
»140 درخواســت در شــش  مــاه نخســت 
ــه  ــی ب ــت بین الملل ــرای ثب ــاری ب ــال ج س
کانــون ارائــه شــد. در نهایــت بــا بررســی های 
انجام شــده 40 درخواســت مــورد تاییــد قــرار 
بــرای  تاییدشــده  گرفــت. درخواســت های 
ــون  ــراع کان ــت اخت ــزاران ثب ــه کارگ ــت ب ثب
ــش  ــرای افزای ــن ب ــده اند. هم چنی ــی ش معرف
شــانس گرنت شــدن درخواســت ها در اداره 
ثبــت اختــراع آمریــکا یــا ســایر دفاتــر، آن هــا 
اداره  اســتاندارد  مدل هــای  اســاس  بــر  را 
ــا مــورد بررســی  ثبــت اختــراع آمریــکا و اروپ
قــرار دادیم.«یکــی از مهم تریــن الزامــات و 
ــان  ــوالت دانش بنی ــای ورود محص پیش نیازه
از  اطمینــان  بین المللــی  بازارهــای  بــه 
و  فکــری  مالکیــت  حقــوق  از  حفاظــت 
ــرکت ها  ــاوران و ش ــت فن ــق مالکی ــات ح اثب
مهم تریــن  از  ایــن رو  از  آن هاســت.  بــر 
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ماموریت هــای کانــون پتنــت ایــران، حمایــت 
از ثبــت اختــراع در ادارات ثبــت اختــراع 
ــراع،  ــت اخت ــای ثب ــی اســت. از مزای بین الملل
از  بــاارزش حاصــل  نتایــج  افشــای  عــدم 
یــا  دانش بنیــان  شــرکت های  تحقیقــات 
ــه  ــب مقال ــجویی در قال ــای دانش پایان نامه ه
و کمــک بــه تجاری ســازی دســتاوردهای 
ــی و  ــگان علم ــران و نخب  پژوهشــی پژوهش گ

صنعتی است.

کتاب فناوری های صنعت بازی های 
ویدئویی ایران تدوین و چاپ شد

بازی هــای  فناوری هــای صنعــت  کتــاب 
ــت  ــیم درخ ــس از ترس ــران پ ــی ای ویدئوی
فنــاوری و جمــع آوری اطالعــات مربــوط 
بــه شــرکت های فعــال در ایــن حــوزه، 
و  فارســی  نســخه  دو  و  صفحــه   77 در 
ــی شــد.در بخــش  ــن و نهای انگلیســی تدوی
ــر  ــروری ب ــن م ــاب ضم ــن کت ــه ای مقدم
ویدئویــی،  بازی هــای  فناوری هــای 
فناوری هــای  پیش تولیــد،  فناوری هــای 
تولیــد،  از  پــس  فناوری هــای  تولیــد، 
تولیــد  مکمــل  و  جانبــی  فناوری هــای 
بازی هــای ویدئویــی، فناوری هــای نشــر 
ــی و دانــش و  ــع بازی هــای ویدئوی و توزی
مهــارت اســتفاده از بازی هــای ویدئویــی 
نیــز توضیحاتــی همــراه بــا نمــودار درخــت 

ــت.  ــده اس ــه ش ــاوری ارائ فن
ــالوه  ــرکت ها ع ــه ش ــوط ب ــات مرب در صفح
بــر تشــریح فناوری هــای موجــود در ایــن 
شــرکت ها در بخش هــای مختلــف، نــام و 
ــی  ــراد اصل ــخصات اف ــرکت، مش ــوی ش لوگ
ــی  ــای اصل ــا و فعالیت ه ــرکت، ماموریت ه ش
ویدئویــی،  بازی هــای  حــوزه  در  شــرکت 
محصــوالت  نمونــه  مشــخصات  و  تصویــر 
ــرکت  ــاس ش ــل تم ــات کام ــرکت و اطالع ش

ــت.  ــده اس درج ش
ــاب از  ــن کت ــده در ای ــرکت های معرفی ش ش

طریــق جســت وجوی میدانــی و اطالعــات 
منــدرج در کتــب نمایشــگاهی تخصصــی 
مربوطــه، شناســایی شــده کــه پس از بررســی، 
اطالعــات مــورد نیــاز بــه روش خوداظهــاری از 
شــرکت های مذکــور اخــذ و جمــع آوری شــده 
ــاب فناوری هــای  اســت. نســخه انگلیســی کت
صنعــت بازی هــای ویدئویــی ایــران از طریــق 
ســایت ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم و 
هویت ســاز معاونــت علمــی قابــل دانلــود 
ــه زودی  ــاب ب ــن کت اســت. نســخه فارســی ای
در اختیــار عالقه منــدان قــرار خواهــد گرفــت.

محققان کشور 82 پروژه پژوهشی را 
اجرایی می کنند

از  حمایــت  صنــدوق  تخصصــی  کمیتــه 
ــی در  ــت علم ــاوران معاون ــگران و فن پژوهش
ــروژه  ــت از 82 پ ــود حمای ــن جلســه خ آخری
ــامل 64  ــه ش ــرد ک ــب ک ــی را تصوی پژوهش
پــروژه پژوهشــی و 18پــروژه پســادکتری 
ــای  ــا حوزه ه ــن پروژه ه ــن ای ــت. هم چنی اس
مختلــف علمــی هم چــون پزشــکی، علــوم 
انســانی، فنــی و مهندســی، علــوم پایــه، 
کشــاورزی و تغییــرات اقلیــم و محیط زیســت 
ــاز و  ــاس نی ــر اس ــه ب ــوند ک ــامل می ش را ش
اولویت هــای کشــور مــورد حمایــت قــرار 

نــد. می گیر
بــا توجــه بــه اهمیــت فراگیــری کلیــه علــوم 
ــای  ــته ای، گروه ه ــته ای و بین رش ــم از رش اع
پژوهشــی موجــود در صنــدوق بــا عنــوان 
ــا  ــف شــده اند ت ــای تخصصــی تعری کارگروه ه
در حوزه هــای مختلــف علمــی از پژوهشــگران 
فعالیت هــای  انجــام  راســتای  در  کشــور 
اولویت هــا  و  نیــاز  اســاس  بــر  پژوهشــی 

ــد. ــت کنن حمای
طرح هــای تاییدشــده در ایــن کارگروه هــا 
ــدوق  ــی صن ــه تخصص ــه کمیت ــت ب در نهای
ــت  ــرای حمای ــی ب ــس از بررس ــد و پ می رون

تصویــب نهایــی می شــوند.
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رویدادهای  »شناسایی  شیوه نامه   ۵ ماده  مطابق 
در  آن ها«  برگزیدگان  از  پشتیبانی  و  نخبگانی 
خصوص رویدادهای مورد تایید بنیاد ملی نخبگان 

موارد زیر به اطالع مخاطبان می رسد.
نام و بخش های رویدادهای مورد تایید بنیاد به شرح 

زیر است:
1- جشنواره »بین المللی خوارزمی«: بخش های 

»داخلی«، »خارجی« و »ایرانیان غیرمقیم«
بخش های  خوارزمی«:  »جوان  جشنواره   -2

»دانش آموزی« و »دانش پژوهان و فناوران جوان«
3- جشنواره »تحقیقاتی علوم پزشکی رازی«: 
و  »بزرگسال«  جوان«،  و  »دانشجویی  بخش های 

»پژوهش برتر«
4- جشنواره »بین المللی فارابی«: رتبه های اول 

تا سوم بخش های »بزرگسال« و »جوان«
فن آفرینی شیخ بهایی«:  »ملی  5- جشنواره 
با  آزاد(  و  )دانشجویی  بخش »طراحان کسب وکار 

ماهیت شخص حقیقی«
سلمان  صنعتی  »تحقیقات  جشنواره   -6
فارسی نیروهای مسلح«: بخش های »طرح های 
»طرح های  سامانه محور(«،  )پروژه های  سامانه ای 
فناورانه«، »طرح های علمی و دانشی )بنیادی(« و 

»محققین«
7- مسابقات »بین المللی ربوکاپ آزاد ایران«: 

بخش های »دانشجویی« و »دانش آموزی«
بخش  نانو«:  فناوری  »ملی  مسابقه   -8

»دانشجویی«
9- المپیاد »دانش آموزی علوم و فناوری نانو«: 

بخش »دانش آموزی«
سال  پایان  تا  فارابي  جشنواره  در  یادآوری: 
13۹4، صرفا دارندگان رتبه اول تا سوم دو بخش 

بودند؛  بنیاد  تایید  مورد  »جوان«  و  »بزرگ سال« 
بخش  دو  این  رتبه بندي  تغییر  به  توجه  با  لیکن 
)بزرگ سال و جوان( در سال 13۹۵ از رتبه »اول«، 
»دوم« و »سوم« به »برگزیده« و »شایسته تقدیر«، 
رتبه برگزیده در هر یک از دو بخش بزرگ سال و 
جوان معادل رتبه اول و رتبه »شایسته تقدیر« در هر 
یک از دو بخش بزرگ سال و جوان معادل رتبه دوم 

این بخش ها در نظر گرفته مي شود.
بنیاد  تسهیالت  از  برگزیدگان  بهره مندی  فرایند 
از  پس  رویداد  دبیرخانه  که  است  بدین ترتیب 
مشخص شدن نتیجه نهایی رویداد، برگزیدگان را 
به بنیاد ملی معرفی می کند و بنیاد ملی با بررسی 
برگزیدگان، با اعطای تسهیالت زیر از آنان پشتیبانی 

می کند:
1- اعطای لوح تقدیر

2- اعطای جایزه نقدی
3- لحاظ امتیاز در سوابق فعالیت های نخبگانی 
مختلف  تسهیالت  از  بهره مندی  منظور  به 
و  »فرهنگی«  »دانش آموختگی«،  »دانشجویی«، 

»استادان سرآمد«
4- لحاظ امتیاز برای بهره مندی از تسهیالت ارتقای 
فناورانه )اختراع برگزیده( و تبدیل آن به محصولی 
دانش بنیان و بازارمدار برگزیدگان مورد تایید بنیاد 
می توانند در زمان ثبت درخواست خود در سامانه 
www.soraya bmn. اطالعاتی بنیاد به نشانی

ir، حکم برگزیدگی خود را نیز بارگذاری کنند تا 
امتیاز آن برای ایشان مطابق مقررات تسهیِل مورد 
نقدی  از جایزه های  اطالع  برای  اعمال شود.  نظر، 
سوابق  در  برگزیدگی  امتیاز  لحاظ  چگونگی  و 
برگزیدگان مذکور می توانید به سایت بنیاد بنیاد ملی 

نخبگان مراجعه کنید.

ن آن ها
گ

ید� گز �خ و پشتیبا�خ از �ب
گ

ب� خ اطالعیه ای در خصوص شناسا�ی رویدادهای �خ

رویدادهای مورد تایید بنیاد ملی نخبگان

ش
زار

گ
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همیــن یکــی دو مــاه پیــش بــود کــه در نخســتین 
ربیعــی  علــی  کار،  بــازار  بین المللــی  کارگاه 
به عنــوان نفــر اول وزارت خانــه ای کــه متولــی 
ــرخ  ــدار داد ن ــت، هش ــور اس ــتغال کش کار و اش
ــاالی 31 درصــد  ــرده ب ــان تحصیل ک ــی کاری زن ب
اســت و در مقایســه بــا آمارهــای 20 ســال پیــش، 
ــوان هشــداری  ــان به عن ــی کاری زن ــش ب ــر افزای ب
تاکیــد  عرصــه  ایــن  سیاســت گذاران  بــرای 
کــرد. اگرچــه در ایــن کارگاه مســعود نیلــی، 
ــژه رئیس جمهــور در امــور اقتصــادی،  دســتیار وی
ــرد  ــوان ک ــحال کننده تر داد و عن ــای خوش خبره
ــان  ــه ســوی اشــتغال زن ــازار کار ب ــری ب جهت گی
ــته  ــش از گذش ــال بی ــر 30 س ــان زی ــت و زن اس
توســط ایــن بــازار جــذب می شــوند، امــا کمــاکان 
ــد  ــان می ده ــی کاری نش ــتغال و ب ــای اش آماره
ــران  ــی دخت ــرخ فارغ التحصیل ــه ن ــوری ک در کش
جــوان چنــد ســالی اســت از همتایــان پســر آن هــا 
ــه  ــران دانش آموخت ــور دخت ــه، حض ــی گرفت پیش
ــن  ــا ای ــبی ب ــور تناس ــای کار کش ــی در فض ایران
ــت  ــد و تقوی ــی رش ــدارد.از طرف ــام ن ــداد و ارق اع
ــوژی  ــر تکنول ــی ب ــوآور و مبتن ــتم های ن اکوسیس
کشــور در زمینــه کســب وکارهای جدیــد، و غلبــه 
ــان در  ــرکت های دانش بنی ــازمانی ش ــگ س فرهن
چهــار ســال گذشــته بــر بــازار کار فارغ التحصیالن 
ــدواری را ایجــاد کــرده کــه  ــن امی دانشــگاهی، ای
زنــان تحصیل کــرده ایرانــی بیــش از گذشــته 
کار  بــازار  ســوی  از  جــذب،  فرصت هــای  بــا 
کشــور روبــه رو شــوند. آن  هــم بــازار کاری کــه بــا 
مفاهیمــی چــون خالقیــت، مهــارت، ایده پ ــردازی 
ــش،  ــر دان و در یــک کلمــه کارآفرینــی مبتنــی ب

گــره خــورده اســت؛ فضایــی کــه نه تنهــا امــکان 
به کارگیــری اســتعداد زنــان بادانــش را بــه وجــود 
آورده، بلکــه بــرای زنــان کارآفریــن و باایــده 
ــوان  ــه به عن ــد ک ــم می کن ــت را فراه ــن فرص ای
صاحــب و بنیان گــذار کســب وکارهای جدیــد 
وارد میــدان شــوند. کســب وکارهایی کــه برخــالف 
دادوســتدهای تجــاری، بیشــتر متکــی بــر دانــش 
ــرمایه و  ــازار س ــبات ب ــا مناس ــتند ت ــده هس و ای
ــن  ــام ای ــنتی.با تم ــازار س ــول ب ــای معم چالش ه
احــوال، حضــور و نقــش زنــان و دختــران کشــور 
از  بســیار عقب تــر  نوظهــور  فضــای  ایــن  در 
ــی اســت کــه انتظــار مــی رود. این کــه  حداقل های
ــا و  ــت دانشــگاهی و امیده ــا وجــود ظرفی چــرا ب
ــی،  ــوان ایران ــران ج ــازه دخت ــای نســل ت انگیزه ه
نوآورانــه و نویــن  از همــه مهم تــر فضــای  و 
اســتارت آپی  و  دانش بنیــان  کســب وکارهای 
ــم  ــای ســنتی کســب وکار ه ــه برخــالف فضاه ک
اســتقبال بیشــتری از حضــور زنــان در محیط های 
ــری  ــع کمت ــم موان ــد و ه ــود می کن ــروزی خ ام
بــرای ایــن حضــور در ذات خــود دارد، ســهم زنــان 
ــه کشــور  از اکوسیســتم های کســب وکاری نوآوران
بســیار ناچیــز اســت، ســوالی اســت کــه بایــد بــه 
ریشــه های آن پرداخــت. از  ایــن رو در پرونــده 
ــم  ــالش کرده ای ــرآمد« ت ــماره »س ــن ش ــژه ای وی
در گفت وگــو بــا زنــان فعــال در عرصــه راه انــدازی 
در حوزه هــای  نوآورانــه، چــه  کســب وکارهای 
شــرکت های  زمینــه  در  چــه  و  اســتارت آپی 
علــل  واکاوی  و  ریشــه یابی  بــه  دانش بنیــان، 
ــی در  ــه ایران ــان دانش آموخت ــگ زن ــور کم رن حض

ــم. ــی بپردازی ــه داخل ــازار کار فناوران ب

کت های دانش بنیان ا�خ در استارت آپ ها و �ش ن ا�ی ره حضور ز�خ ونده های در�ب �پ

زنان و اکوسیستم های نوآوری 
 رضا جمیلی 
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ا�خ از ن� کت های نوآور ا�ی ن در �ش �ب دالیل مک رنگ بودن نقش ز�خ  ریشه �ی

نه« عامل استارت آپ »همر�ب ری، مد�ی رخ �ب
گ

�

زنان توانمند را باور کنیم
 مریم طالبی 

ده
رون

پ
کم نیستند زنان توانمندی که دوشادوش مردان، برای ایجاد زندگی مطلوب و آرامش بیشتر 
خانواده، تالش می کنند، اما معموال کمتر کسی تالششان را پررنگ می بیند، یا برای قدرشناسی 
از آن ها، دست به قلم می شود. درحالی که زنان، توانمندی های پرشماری در فضای اشتغال دارند، 
اما خیلی اوقات، این توانایی ها مسکوت می ماند و از ظرفیت های علمی آن ها در محیط های کاری، 

استفاده نمی شود. 
گلرخ بحری، مدیرعامل استارت آپ »مهربانه« از این اوضاع گالیه می کند. او  معتقد است هنوز 
شرایط بازار کار برای حضور پررنگ زنان، آماده نیست و خیلی از محدودیت ها موجب شده زنان 
کمتری در اکوسیستم استارت آپی و دانش بنیانی، فعالیت گسترده داشته باشند. استارت آپ  
مهربانه که توسط گلرخ مدیریت می شود، در سال 95 به عنوان استارت آپ  برگزیده »الکام استارز« 
انتخاب شد. گفت وگوی سرآمد با این فعال حوزه استارت آپی درخصوص ریشه یابی حضور کم رنگ 

زنان در حوزه کسب وکارهای نوپا را می خوانید. 
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�به عنوان زنی که حضور فعالی در بازار کار 
از  نیمی  به عنوان  زنان  می کنید  فکر  دارد، 
جمعیت کشور، چطور می توانند توانایی های 
خود را در فضای کسب وکار هم نشان دهند؟

اولیــن چالــش موجــود در ایــن زمینــه، نگاهــی 
ــردن  ــا کار ک ــه ب ــه در مواجه ــه جامع ــت ک اس
ــه  ــا، وظیف ــب در کشــور م ــگاه غال ــان دارد. ن زن
ــه  ــه این ک ــد، ن ــه داری می دان ــی زن را خان اصل
ــود  ــرکت خ ــا ش ــد، ی ــر باش ــا مدی ــد ی کارمن
را داشــته باشــد. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، 
ــر  ــری دیگ ــه و یک س ــغل ها زنان ــری از ش یک س
ــگاه، مهنــدس  ــا ایــن ن ــد. مثــال ب فقــط مردانه ان
یــا »دولوپــر« بــودن، یــک شــغل مردانــه اســت. 
ــش در  ــن چال ــن اصلی تری ــر م ــه نظ ــن ب بنابرای
پذیــرش نقش هــای اجتماعــی و اشــتغال زنــان، 

ــت. ــور اس ــب در کش ــیتی غال ــگاه جنس ن
مختلــف  نقــاط  در  جنســیتی  تبعیض هــای 
ــه  ــز آســیب زننده اســت. تصــور این ک کشــور نی
پســر خانــواده می توانــد فــالن کار را انجــام 
ــت  ــئله ای اس ــد، مس ــر نمی توان ــا دخت ــد، ام ده
کــه ریشــه در فرهنــگ مــا دارد. درنتیجــه 
نفسشــان  عــزت  و  اعتمادبه نفــس  زنــان 
باعــث  مســئله  همیــن  و  می یابــد  کاهــش 
ــد  ــط کار خواه ــا در محی ــگ آن ه حضــور کم رن
شــد. موضــوع دیگــر این کــه گاهــی برخــی 
خانواده هــا هــم در تربیــت دخترانشــان طــوری 
ــگ و  ــور پررن ــرای حض ــه ب ــد ک ــار نمی کنن رفت
ــروزه  ــه ام ــوند. البت ــاده ش ــه آم ــال در جامع فع
ــرای  می بینیــم کــه دخترهــا تــالش بیشــتری ب
حضــور فعــال در جامعــه می کننــد. در بســیاری 
از شــرکت ها، حضــور مدیــر ارشــد زن، در حــال 

ــت. ــش اس افزای
ــوند.  ــاور نمی ش ــا ب ــور م ــان در کش ــوال زن معم
درنتیجــه زنــان الزم می بیننــد کــه خــود را 
بــه همســر، بــه فرزنــد، بــه جامعــه و حتــی بــه 
خانــواده خــود ثابــت کننــد. مثــال اگــر یــک زن، 
ــت  ــد ثاب ــت، بای ــرکت اس ــک ش ــل ی مدیرعام
کنــد کــه مــادر یــا همســر خوبــی هــم هســت. 

درحالی کــه اگــر یــک مدیرعامــل مــرد وارد 
ــد خســته اســت  ــش شــود، همــه می گوین منزل
ــش را  ــتراحت و آرام ــرایط اس ــام ش ــد تم و بای
ــک  ــه از ی ــی ک ــرد. در صورت ــم ک ــرای او فراه ب
زن انتظــار مــی رود کــه هــم در شــغلش کامــل 
ــک  ــه ی ــادری درج ــر و م ــم همس ــد و  ه باش

باشــد.
ــن  ــد، ای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــری ک ــش دیگ چال
اســت کــه زن هــا در فضــای کار، بعضــا احســاس 
ــان در  ــه زن ــگاه جنســیتی ب ناامنــی می کننــد. ن
ــان  ــی زن برخــی محیط هــای کاری، امنیــت روان

شــاغل را هــم تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. 
این  با چه راه کاری می توان در جهت حل  �

چالش ها و موانع اقدام کرد؟ 
در ایــن زمینــه احتیــاج بــه فرهنگ ســازی 
عمیقــی در ســطح جامعــه وجــود دارد کــه نقش 
رســانه های تصویــری، صوتــی و مکتــوب را نبایــد 
نادیــده گرفــت. نیاز اســت کــه در ایــن خصوص، 
توانایی هــای زنــان در کشــور و شــاخص های 
زمینــه  ایــن  در  و  معرفــی  توانمنــد،  زنــان 
ــم  ــی تصمی ــک زن ــر ی ــود. اگ ــوا ش ــد محت تولی
ــه کارآفرینــی گرفــت، نیــاز اســت کــه دولــت  ب
هــم از او حمایــت کنــد. طبــق برخــی آمارهــا، 
کــه شــاغل هســتند،  خانم هایــی  یک ســوم 
اخــراج  می کننــد،  زایمــان  این کــه  از  بعــد 
می شــوند. زنــی کــه تــالش کــرده و مثــال 
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــد مش ــر ارش ــوان مدی به عن
اســت، حــق دارد کــه ازدواج کنــد و مــادر شــود. 
امــا مســئله این جاســت کــه بــا بچــه دار شــدن، 
ــن در  ــد. ای ــه خطــر می افت امنیــت شــغلی اش ب
ــغلش را از  ــی آن زن ش ــه وقت ــت ک ــی اس حال
ــواده اش  ــی خان ــت مال ــد، وضعی ــت می ده دس
هــم تحــت تاثیــر و تهدیــد قــرار می گیــرد. ایــن 
ــور  ــردان و همین ط ــد م ــازی می توان فرهنگ س
ــاور جمعــی در مــورد  زنــان را در کســب یــک ب

ــد. ــاری کن ــان ی ــای زن توانمندی ه
ــن  ــت، ای ــی گرف ــوان پ راه کار دیگــری کــه می ت
ــی  ــه آموزش های ــدارس دختران ــه در م ــت ک اس
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داده شــود کــه بچه هــا را بــه ایــن بــاور برســاند 
کــه خــود را جنــس ضعیفــی نداننــد. خیلــی از 
ــئله  ــن مس ــران ای ــه دخت ــی ب ــای تربیت معلم ه
را تزریــق می کننــد کــه مهم تریــن نقشــت 
در آینــده، ایفــای نقــش بچــه داری اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه زنــان می تواننــد هــم 
ــردان در  ــد م ــم مانن ــند و ه ــی باش ــادر خوب م
قــرار  شــغلی  جایگاه هــای  بلندمرتبه تریــن 
بگیرنــد و نقش هــای اجتماعــی پررنگــی را ایفــا 

ــد. کنن
زنان  علمی  ظرفیت  از  کامل  نبردن  بهره  �
حوزه های  در  تاثیری  چه  دانش آموخته، 

صنعت، اقتصاد و فناوری خواهد داشت؟  
ــرای  ــرد و زن ب ــه هــر دو جنســیت م صنعــت ب
کســب تعــادل و موفقیــت نیــاز دارد. در جایــی 
ــادل را  ــد تع ــردان می توانن ــی م ــان و در جای زن
ــا در  ــه زن ه ــد. این ک ــق کنن ــتم تزری ــه سیس ب
ــی حضــور نداشــته  ــف اجتماع ــای مختل حوزه ه
ــود  ــه خ ــا ب ــادی، نه تنه ــیب های زی ــند، آس باش
ــه  ــز ضرب ــه نی ــه جامع ــه ب ــد، بلک ــان می زن زن
ــی در  ــال وقت ــرد. مث ــد ک ــنگینی وارد خواه س
ــان  ــت، زن ــری در دول ــی تصمیم گی ــطوح عال س
ــری  ــی از یک س ــد، یعن ــی دارن ــور کم رنگ حض
نگاه هــا و رویکردهــا در اداره کشــور محــروم 
شــده ایم. کمــا این کــه بســیاری از زن هــا در 
ســطحی هســتند کــه می تواننــد تصمیم گیــران 
ــگاه  ــا ن ــه م ــال در جامع ــند. به هرح ــی باش خوب
ــی  ــود زن را در جایگاه ــث می ش ــی باع تبعیض
ــات  ــی اوق ــم. خیل ــد، نپذیری ــد باش ــه می توان ک
درک  را  زنــان  نیازهــای  نمی تواننــد  مردهــا 
کننــد. درنتیجــه وجــود زنــان در نقش هــای 
ــد  ــور، می توان ــر در کش ــی و تصمیم گی اجتماع
راهنمــای خوبــی بــرای تصمیمــات خاص باشــد. 
مــن بــه ایــن مســئله هرگــز اعتقــاد نــدارم کــه 
ــه کنیــم، امــا وجــود  ــا زنان ــه ی مشــاغل را مردان
نیــروی مــرد و زن در کنــار هــم در ســطوح 
ــتری را در  ــت بیش ــد موفقی ــی، می توان مدیریت

ــد. ــل کن ــون حاص ــای گوناگ عرصه ه

تعداد  بیشترین  این که  به  توجه  با  �
دانشگاهی،  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان 
خانم ها هستند، به نظرتان چطور می شود از 
این ظرفیت ویژه برای حضور بیشتر خانم ها 

در فضاهای کسب وکار استفاده کرد؟
بخــش عظیمــی از عــدم حضــور زنــان در 
حاصــل  اجتماعــی،  پررنــگ  نقش هــای 
تبعیض هــا و نگاه جنســیتی اســت. مثال شــاید 
یــک خانــواده اجــازه تحصیــل را بــه دختــرش 
بدهــد، امــا بارهــا دیــده شــده اســت کــه اجازه 
نمی دهــد دختــرش در کنــار آقایــان مشــغول 
ــغلی  ــای ش ــه محیط ه ــود، چراک ــه کار ش ب
حــال  نمی دانــد.  امــن  خانم هــا  بــرای  را 
ــای  ــه  فض ــرد ک ــد ک ــه بای ــیم چ ــد بپرس بای
ــا در  ــتر خانم ه ــور بیش ــرای حض ــی ب مطلوب
محیط هــای کســب وکار مهیــا شــود؟ بــه 
ــیر  ــوال از مس ــن س ــخ ای ــن، پاس ــده م عقی
ــری  ــوع دیگ ــذرد. موض ــازی می گ فرهنگ س
کــه اهمیــت زیــادی دارد، عــدم وجــود فضــای 
امــن در برخــی محیط هــای کاری اســت. 
البتــه ایــن چالشــی اســت کــه در دنیــا هــم 
مطــرح اســت و بســیاری از زنــان بــا آن دســت 
بــه گریبان انــد.  ایــن، همــان مســئله ای اســت 
ــان  ــتغال زن ــار اش ــود، آم ــل ش ــر ح ــه اگ ک
ــد.  ــدا می کن ــش پی ــم افزای ــه ه دانش آموخت
حتــی دیــده شــده کــه برخــی زن هــا حاضرند 
بــرای این کــه در اجتمــاع حضــور داشــته 
ــوق کــم و جایــگاه پاییــن  ــا حق ــند، ب باش
فعالیــت  کاری  محیط هــای  در  اجتماعــی 
ــه  ــی را ک ــم زنان ــی بســیار می بین ــد. یعن کنن
ــه آقایــان راضــی  بــه حقــوق کمتــر نســبت ب
می شــوند. حتــی بعضــا مــدرک تحصیلــی 
ــد کاری  ــناس ترند، قواع ــد، وقت ش ــر دارن باالت
ــان  ــه آقای ــا نســبت ب ــد، ام ــر بلدن ــم بهت را ه
حقــوق کمتــری دریافــت می کننــد، کــه 
ــت.  ــض اس ــی از تبعی ــم ناش ــئله ه ــن مس ای
مســئله بعــدی ایــن اســت کــه از نــگاه برخــی 
ــک  ــری ی ــرهای به کارگی ــان، دردس کارفرمای
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ــر از  ــتغال، کمت ــط اش ــرد در محی ــم مج خان
یــک خانــم متاهــل اســت و بــه همیــن دلیــل، 
برخــی از همیــن کارفرمایــان بــه جــذب 
ــد.  ــدام نمی کنن ــل اق ــد و متاه ــان توانمن زن
درحالی کــه یــک خانــم متاهــل نیــاز دارد 
از  نگــه داری  بــرای  را  کــه مــدت زمانــی 
ــا  ــد، ام ــته باش ــی داش ــود مرخص ــودک خ ک
برخــی کارفرمایــان ایــن حــق طبیعــی را 
نمی شــوند.  قائــل  شــاغل  مــادران  بــرای 
اگرچــه رقابــت در فضــای کســب وکار، امــری 
ــا  ــود دارد، ام ــواه وج ــواه ناخ ــه خ ــت ک اس
ــای  ــی نهاده ــتغال برخ ــت اش ــه ظرفی این ک
دولتــی بــرای پذیــرش آقایــان بیشــتر از 
ایــن هــم مشــکل دیگــری  خانم هاســت، 

ــود. ــالح ش ــد اص ــه بای ــت ک اس
شده  موجب  عواملی  چه  بین،  این  در  �
مردان  اندازه  به  دانش آموخته  زنان  که 
استارت آپی   اکوسیستم  در  دانش آموخته 

فعال نباشند؟ 
ــان  ــرا از طــرف آقای ــی از اســتارت آپ  ها اکث خیل
ایده پــردازی شــده اســت. بســیاری از ایــن 
ــد،  ــاور ندارن ــا را ب ــدان خانم ه ــم چن ــان ه آقای
درنتیجــه کمتــر از حضــور خانم هــا در تیمشــان 
این کــه  دیگــر  مســئله  می کننــد.  اســتفاده 
دختــر  فارغ التحصیــالن  تعــداد  اگــر  حتــی 
ــد،  ــران باش ــتر از پس ــی بیش ــال  آی ت ــوزه مث ح
ــوزه  ــن ح ــت در ای ــرای فعالی ــران ب ــود دخت خ
ــمت  ــه س ــد و ب ــان می دهن ــتیاق نش ــر اش کمت
ــدی  ــد. موضــوع بع ــر روی می آورن مشــاغل دیگ
ایــن اســت کــه اتفاقــا در تیــم مارکتینگ نســبت 
ــوان  ــه تیــم خالقیــت از دخترهــا بیشــتر می ت ب
ــر مارکتینــگ  اســتفاده کــرد؛ کمــا این کــه مدی
از  هســتند.  زن  اســتارت آپ  ها،  از  بســیاری 
ــس  ــان اعتمادبه نف ــی از زن ــر، برخ ــرف دیگ ط
ــودن را  ــذار ب ــا بنیان گ ــدر« ی ــرای »فان ــی ب کاف
ندارنــد. ایــن مســئله هــم پیــرو نــگاه جنســیتی 
غالــب در جامعــه بــه وجــود آمــده اســت. 
ــی  ــود برخ ــث می ش ــن باع ــس پایی اعتمادبه نف

زنــان، خــود را درگیــر چالش هــای موجــود 
ــودن  ــتارت آپی  ب ــتارت آپ  و اس ــر راه اس ــر س ب
ــی  ــداد زنان ــه تع ــم ک ــد. درنتیجــه می بینی نکنن
کــه یــک اســتارت آپ  راه انــدازی کرده انــد، 
ــه  ــن عرص ــردان ای ــداد م ــاوت از تع ــیار متف بس

اســت.
�به نظرتان حضور بیشتر زنان دانش آموخته 
دانش بنیانی،  و  استارت آپی   اکوسیستم  در 
چه نقشی می تواند در شتاب توسعه کشور 

و افزایش تولید ملی داشته باشد؟ 
مــا می خواهیــم کشــوری داشــته  وقتــی 
ــد  ــدار برســد، بای ــه توســعه پای ــه ب باشــیم ک
ــاد  ــردان اعتم ــان و م ــروی زن ــر دو نی ــه ه ب
کنیــم تــا رونــد توســعه کشــور در همــه 
عرصه هــا شــتاب بگیــرد. زن هــا به خاطــر 
ماهیــت زنانگی شــان، نــوع نگاهشــان بــه 
ــردان  ــا م ــاوت ب ــیار متف ــائل بس ــی مس برخ
و  بازاریابــی  بحث هــای  در  مثــال  اســت. 
فــروش، زن هــا موفق تــر عمــل می کننــد. 
ــری  ــان و انعطاف پذی ــی آقای ویژگــی جنگندگ
ــه  ــک مجموع ــد ی ــار هــم می توان ــا کن خانم ه
ــس را  ــر دو جن ــا ه ــاند. م ــد برس ــه رش را ب
کنــار هــم نیــاز داریــم تــا کشــور را در مســیر 
ــم.  ــت کنی ــتغال هدای ــد و اش ــش تولی افزای
ــی  ــری و ذهن ــاوت فک ــه تف ــت ک ــب اس جال
ــد  ــران ارش ــن مدی ــان در بی ــا و آقای خانم ه
ــت.  ــوس اس ــیار محس ــز بس ــتارت آپ  ها نی اس
بســیار دیــده ام کــه بچه هــا بــا مدیــران 
روابــط عمومــی خانــم بهتــر رابطــه می گیرنــد. 
ــوش  ــه گ ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ــاید ب ش
ــی  ــد و به راحت ــد و انعطاف پذیرن شــنوایی دارن
می تــوان بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار کــرد. 
ــی  ــن ویژگ ــد ای ــم می توانن ــان ه ــه آقای البت
را داشــته باشــند. از آن جایــی کــه پســرهایی 
ــتر از  ــتند، بیش ــتم هس ــن اکوسیس ــه در ای ک
ــوند،  ــتارت آپ  می ش ــکال وارد اس ــوزه تکنی ح
حضــور یــک زن می توانــد فضــای کاری شــان 

ــد. ــف کن را منعط
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داز استارت آپ »تهل طب« از راه �رهای تقویت  هدی دوست حممدی، ایده �پ

کوسیس�ت استارت آ�پ کشور یم گوید ن در ا حضور ز�خ

موفقیت استارت آپ ها به پشتکار 
وابسته است

 مریم بهروزیان 

زنان توانمند در کنار مردان توانمند می توانند جامعه را به سمت رشد و شکوفایی 
سوق دهند. این که بتوانیم این دو بازوی محرکه توسعه کشور را در کنار هم به کار 
گیریم و از ظرفیت های هر دو طیف بهره ببریم، درنتیجه قادر خواهیم بود که قطار 
توسعه کشور را روی ریل نگه داریم. هدی دوست محمدی، ایده پرداز استارت آپ 
»تله طب«است که با پی گیری ایده اش، توانسته در عرصه ارائه خدمات در حوزه 
سالمت، گام بردارد. این استارت آپ توانسته پای فرهنگ »تله مدیسین« یا همان 
ارائه خدمات پزشکی از راه دور را به ایران باز کند. این کارآفرین جوان در گفت وگو 
با سرآمد از دغدغه های زنان استارت آپی می گوید؛ از این که چطور می توان زنان 
دانش آموخته بیشتری را به سمت کسب وکارهای نوپا سوق داد و فضای فعالیت 

استارت آپی را برای آن ها فراهم کرد.

ــت  ــن قابلی ــی، ای ــان ایران ــا زن � قطع
کــه  دارنــد  را  اجرایــی  و  علمــی 
و  اســتارت آپی  اکوسیســتم  در 
ــه  ــند. ب ــوش بدرخش ــی خ دانش بنیان
ــد در  ــان می توانن ــور زن ــان چط نظرت
ــود را  ــای خ ــز توانایی ه ــوزه نی ــن ح ای

ــد؟ ــات کنن اثب
در تمــام مــدت فعالیــت اســتارت آپی ام، زنــان 
ــادی را  تحصیل کــرده پرشــور و متخصــص زی
دیــدم کــه بــه دنبــال عرصه هایــی بــرای بــروز 
ــد  ــرا نبای ــس چ ــد. پ ــود بودن ــای خ توانایی ه
ــم؟  ــتفاده کنی ــوب اس ــرمایه مطل ــن س از ای
ــاز  ــا نی ــن دقیق ــب وکار نوی ــای کس در فضاه
ــرژی  ــا ان ــه ب ــم ک ــی داری ــن نیروهای ــه چنی ب

ــای  ــد گام ه ــوی بتوانن ــه ق ــف و روحی مضاع
بلنــدی بــرای رشــد کســب وکار خــود بردارنــد. 
بــه نظــر مــن مادامــی کــه روحیــه کارآفرینــی 
در وجــود هــر شــخصی، اعــم از زن یــا مــرد، 
ایــن  در  باشــد، می توانــد  داشــته  وجــود 
مــن  بنابرایــن  موفــق شــود.  اکوسیســتم 
ــاغل  ــا و مش ــدی نقش ه ــه مرزبن ــدان ب چن
در اکوسیســتم اســتارت آپی و دانش بنیانــی 
معتقــد نیســتم. تجربــه بــه مــن ثابــت کــرده 
اســت کــه راه انــدازی یــک اســتارت آپ و پیش 
ــه  تــالش و ســماجت دارد.  بــردن آن، نیــاز ب
ــه یــک کســب وکار  ــد ب ــه هیــچ عنــوان نبای ب
ــا  ــرگرمی ی ــک س ــم ی ــه چش ــتارت آپی ب اس
ــن  ــگاه کــرد. در همــه ای ــت ن فعالیــت پاره وق
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ــد  ــان می توانن ــردم، زن ــام ب ــه ن ــی ک حوزه های
نقــش بســیار پررنگــی داشــته باشــند.

و  زن  اســتارت آپی،  اکوسیســتم  �
ایــن  در  زنــان  نمی شناســد.  مــرد 
ــه  ــا چ ــران، ت ــور در ای ــه نوظه عرص
ــی  ــه موفقیت های ــته اند ب ــد توانس ح
اســتارت آپی  مــردان  هم پــای 

برســند؟ 
تخصص گرایــی و اســتفاده بهینــه از همــه 
گرفتــن  نظــر  در  ســوای  تخصص هــا، 
ــت  ــد موفقی ــص، کلی ــرد متخص ــیت ف جنس
هــر اســتارت آپ اســت. درنتیجــه حضــور 
زنــان متخصــص و خوش فکــر در ایــن عرصــه 
می توانــد ایــن تصــور غلــط را کــه زنــان 
نمی تواننــد دوشــادوش مــردان بــه انجــام 
امــور تخصصــی بپردازنــد، از بیــن ببــرد. نبایــد 
ــای  ــی از رویداده ــه در یک ــرد ک ــر ب از خاط
و  ارائه کننــده  نفــر   10 از  اســتارت آپی، 
را  نفــر  اســتارت آپ ها، هشــت  بنیان گــذار 
ــاق،  ــن اتف ــه ای ــد ک ــکیل می دادن ــان تش زن
داوران ایرانــی و خارجــی را بــه تحســین 
ــه داوران خارجــی آن  ــی ک ــا جای واداشــت. ت
رویــداد، بارهــا از حضــور و فعالیــت گســترده 
ــر  ــی تقدی ــه کارآفرین ــی در عرص ــان ایران زن

ــد. کردن
ــش  ــن چال ــد مهم تری ــر می کنی � فک
ــرای درخشــیدن در  ــان ب پیــش روی زن
ــت؟  ــا چیس ــب وکارهای نوپ ــای کس فض
ــش روی  ــای پی ــتر چالش ه ــرم بیش ــه نظ ب
زنــان ایرانــی در ایــن حــوزه، چالش هــای 
ــان، خــود  ــا زن ــی اســت. مادامــی کــه م درون
ــیم،  ــته باش ــاور نداش ــان را ب ــش موثرم و نق
ــا  در هــر دو عرصــه اجتماعــی و خانوادگــی ب
ــاور  ــا ب ــا ب ــود. ام ــم ب ــراه خواهی ــش هم چال
ــوان خــود،  ــدرت و ت ــه تخصــص، ق داشــتن ب
جامعــه  هــم  و  خانــواده  هــم  می توانیــم 
ــام  ــام تم ــرای انج ــه ب ــم ک ــد کنی را متقاع
نقش هــای خــود، توانمنــدی کامــل را داریــم.

� پــس اعتقــاد داریــد کــه اگــر زنــان، 
ــد،  ــاور کنن ــان را ب ــدی خودش توانمن
می تواننــد در حــوزه کســب وکارهای 
ــد؟ ــری بردارن ــای بزرگ ت ــا، قدم ه نوپ

ــه  ــان ب ــن راه کار، ایم ــت. بهتری ــور اس همین ط
ــت.  ــان اس ــود آن ــوی خ ــان از س ــدی زن توانمن
قــدم بعــدی قبــول ایــن نکتــه اســت کــه زنــان 
بــا چالش هــای  کارآفریــن در سراســر دنیــا 
»نمایشــگاه  در  هســتند.  مواجــه  زیــادی 
ــان  ــی از زن ــن گردهمای ــان«، چندی ــبیت آلم س
کــه  برگــزار شــد  اســتارت آپ ها  بنیان گــذار 
نشــان مــی داد پذیــرش نقــش بنیان گــذاری یــک 
کســب وکار در کنــار نقــش زن به عنــوان مــادر و 
همســر در خانــواده، کار بســیار پیچیــده ای اســت 
ــان و همراهــی  ــرژی مضاعــف زن کــه نیازمنــد ان
ــد  ــد بپذیرن ــا بای ــان اســت. خانواده ه ــواده آن خان
ــا زندگــی کارمنــدی  کــه زندگــی اســتارت آپی ب
از ســاعت های کاری  اســت؛  متفــاوت  کامــال 

ــتمزد. ــوق و دس ــا حق ــه ت گرفت
ایــن روحیــه  اگــر  نظرتــان  بــه  �
کارآفریــن،  زنــان  در  خودبــاوری 
ــرای  ــی ب ــه تبعات ــود، چ ــف ش تضعی
ــت؟  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــه ب جامع
کم رنــگ شــدن و حــذف زنــان از عرصه هــای 
اجتماعــی و اقتصــادی بــه معنــای حــذف 
و  خوش فکــر  پرتــوان،  نیــروی  از  نیمــی 
ــرای  متخصــص کشــور اســت. تصــور کنیــد ب
ــد،  ــه می کنی ــی هزین ــزار وات ــور ه ــک موت ی
دریافــت  مفیــد  کار  وات  عمــال ۵00  امــا 
می کنیــد. ایــن یعنــی فاجعــه! پــس بــه نفــع 
ــت  ــام ظرفی ــه از تم ــت ک ــه ای اس ــر جامع ه
ــد  ــتفاده کن ــی اس ــد و تعال ــرای رش ــود ب خ
ــان در  ــش زن ــا نق ــی ب ــچ مغایرت ــن هی و ای
خانــواده نــدارد. در وهلــه اول نیــاز داریــم کــه 
ــته  ــان داش ــود ایم ــای خ ــه توانایی ه ــان ب زن
ــه  ــا و جامع ــه دوم، خانواده ه باشــند و در وهل
ــن را  ــتارت آپی و کارآفری ــان اس ــد زن ــز بای نی

ــد. ــت کن درک و حمای
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کت دانش بنیان »رام«: عامل �ش خ پور، مد�ی اهلام مع�ی

اکوسیستم دانش بنیان کشور
میان بر اشتغال زنان دانش آموخته

 لیال مهداد 

ده
رون

پ
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حدود یک دهه می شود که زنان در حوزه تحصیالت دانشگاهی، گوی سبقت را از مردان 
ربوده اند، اما در حوزه اشتغال، اوضاع اینگونه نیست. بر اساس آمارهای رسمی، بیشترین 
اگرچه  است.  دانش آموخته  خانم های  بین  در   دانشگاهی  فارغ التحصیالن  بی کاری  میزان 
بعد از انقالب اسالمی، جمعیت زنان دارای تحصیالت عالی در طول چند دهه، حدود 23 
دانش آموختگان،  این  برای  اشتغال  فرصت های  ایجاد  سرعت  اما  کرد،  پیدا  افزایش  برابر 
تناسب چندانی با سرعت جذب دانشجویان دختر نداشت؛ به طوری که بر اساس آمارهای 
رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از هر 100 مرد فارغ التحصیل 13 نفر و از هر 100 
زن فارغ التحصیل 31 نفر بی کار هستند. یعنی میزان بی کاری فارغ التحصیالن دانشگاهی 
خانم، بیش از دو برابر میزان بی کاری دانش آموختگان مرد است. در چنین شرایطی، توسعه 
رفع  برای  امیدبخشی  راه کار  می تواند  نوپا  از کسب وکارهای  و حمایت  دانش بنیان  اقتصاد 
مشکل بی کاری دختران دانش آموخته دانشگاهی باشد. الهام معین پور، مدیرعامل شرکت 
افزار مبتکر )رام( در گفت وگو  ارتباطات رویان  دانش بنیان توسعه فناوری های اطالعات و 
با سرآمد به همین فرصت های اشتغال زنان فارغ التحصیل اشاره می کند و عقیده دارد که 
اگر بستر رشد فعالیت های اکوسیستم استارت آپی و دانش بنیانی در کشور ما فراهم شود، 
خیلی از دختران دانش آموخته دانشگاهی می توانند توانایی های علمی خود را در مسیر رشد 

اقتصاد و توسعه کشور به کار گیرند. گفت وگوی سرآمد با معین پور را از نظر می گذرانید.

اخیر،  سال های  طی  این که  به  توجه  با  �
بیشترین تعداد دانشجویان و فارغ التحصیالن 
دانشگاهی، خانم ها هستند، به نظرتان چطور 
می شود از این ظرفیت ویژه برای حضور بیشتر 

خانم ها در فضای کسب وکار استفاده کرد؟ 
در هر کشوری تامین بسترهای الزم برای زایش، 
است.  دولت  عهده  بر  کسب وکار  توسعه  و  رویش 
مناسب  اکوسیستم  باید  دولت  دیگر،  عبارت  به 
در  کند.  فراهم  را  کسب وکارها  شکل گیری  برای 
پیش بینی  ما  کشور  کسب وکار  اکوسیستم های 
الزم برای حضور کسب وکارهای بانوان انجام نشده، 
فارغ التحصیالن  انبوه  وجود  با  و  دلیل  همین  به 
دانشگاهی خانم، امکان بهره مندی از این ظرفیت، 

بسیار ضعیف است.
درهرحال در وضعیت کنونی کشور خانم ها و آقایان 
کسب وکار  فضای  وارد  مناسب  تیم سازی  با  باید 
شوند تا بتوانند با رفع نقاط ضعف یکدیگر و افزایش 
فعالیت  کشور،  کسب وکار  فضای  با  انطباق پذیری 
اقتصادی موثرتری داشته باشند. البته این را هم باید 
بگویم که پیشنهاد من به زنان جهت تجربه حضوری 
خدمات  ارائه  کشور،  اقتصادی  فضای  در  فعال 

نرم افزاری و پشتیبانی به سایر کسب وکارهاست.
چه  در  دانش آموخته  زنان  شما  نظر  به   
و  استارت آپی  اکوسیستم  از  بخش هایی 
عمل  موفق تر  می توانند  کشور  دانش بنیانی 

کنند؟ 
از آن جایی که طی چند سال اخیر، زمینه ظهور 
و فعالیت بیشتر شرکت های دانش بنیان در کشور 
به  من  پیشنهاد  است،  شده  آماده  پیش  از  بیش 
استارت آپ هایی  تشکیل  دانش آموخته،  خانم های 
در همین حوزه خدمات دانش بنیان است. از طرف 
دیگر، خانم ها می توانند در ارائه خدمات تخصیصی 
پشتیبانی به شرکت های دانش بنیان بسیار موثر عمل 
کنند. در صورت شبکه سازی و مدل سازی مناسب، 
نرم افزاری  بخش های  در  می توانند  زنان عالقه مند 
کسب وکارهای دانش بنیان، نقش موثری ایفا کنند. 
کسب وکارهای  فرایند  نهایی  مراحل  در  به ویژه 
بازار،  به  محصوالت  ورود  یعنی  دانش بنیان، 

جای گیری مناسبی داشته باشند.
�با توجه به این که جمعیت زنان فارغ التحصیل 
بیشتر  بی کار  دانش آموخته  مردان  از  بی کار 
می تواند  اکوسیستم  این  ظرفیت  آیا  است، 
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راه حلی برای این مشکل باشد؟ 
انجام فعالیت های اقتصادی در دنیای امروز دارای 
پیچیدگی ها و دشواری های بسیاری است. درواقع 
به گذشته، پیچیده تر  مدل های کسب وکار نسبت 
شبکه ای  به  سوپرمارکتی  حالت  از  و  است  شده 
و چندبومی تبدیل شده اند. هر چند وجود نیروی 
انسانی متخصص، یکی از شروط الزم فعالیت های 
اقتصادی است، ولی تامین این شرط نمی تواند ضامن 
کسب وکار  اکوسیستم  باشد.  کسب وکار  موفقیت 
تشکیل شده در کشور ما دارای اجزای هماهنگ و 
متعامل با یکدیگر نیست. در یک اکوسیستم اگر 
همه اجزا در تعامل با هم و هماهنگ رفتار نکنند، 
باشد،  ناکارآمد  اکوسیستم  عنصر  یک  اگر  حتی 
احتمال ادامه حیات برای دیگر اعضای اکوسیستم 
همه  اگر  مثال،  به طور  می شود.  محقق  به سختی 
و  باشد  داشته  وجود  گیاه  یک  رشد  برای  عناصر 
آب به آن دیر برسد، مسلما گیاه خشک می شود. 
به نظر می رسد در اکوسیستم فعلی کسب وکار که 
عناصر آن در ساختارهای جزیره ای فعالیت می کنند، 
و  خانم ها  برای  هم  اقتصادی،  فعالیت های  انجام 
به طور  اما  به سختی میسر است،  آقایان،  برای  هم 
کلی، توسعه اکوسیستم استارت آپی و دانش بنیانی 
می تواند در صورت رعایت برخی پیش شرط ها که نام 
بردم، به افزایش فرصت های اشتغال برای خانم های 

فارغ التحصیل کمک کند.
�فکر می کنید حضور زنان در فعالیت های نوپا 
و کسب وکارهای تازه تاسیس، چه تاثیری در 
افزایش نقش اجتماعی آن ها و رعایت عدالت 

جنسیتی و توازن بازار کار خواهد داشت؟ 
از سال ها  بعد  فارغ التحصیلی که  مسلما هر خانم 
یک  دارای  دانشگاهی،  مدارج  کسب  و  تحصیل 
فضای  در  حضور  به  عالقه مند  می شود،  تخصص 
خود  اندوخته  دانش   از  بهره مندی  و  کسب وکار 
خواهد بود. در صورت ایجاد شرایط مناسب و کاهش 
ریسک های کسب وکار نوپا، بسیاری از زنان متخصص 
در فضای کسب وکار ورود خواهند کرد و نقش موثر 
خود را در تشکیل استارت آپ ها ایفا خواهند کرد، 
فعلی  کسب وکار  فرهنگ  دلیل  به  متاسفانه  ولی 

برای  کسب وکار  به  عالقه مند  زنان  حضور  کشور، 
تشکیل شرکت های نوپا به سختی صورت می گیرد. 
درنتیجه هنوز این فرصت به طور کامل مهیا نشده که 
خانم های فارغ التحصیل، بتوانند نقش اجتماعی خود 

را به خوبی ایفا کنند.
اکوسیستم  فضای  با  که  فردی  نگاه  از   �
استارت آپی و دانش بنیانی در ایران آشناست، 
در  زنان  پررنگ تر  حضور  شما  اعتقاد  به 
حضور  ویژه،  به طور  و  اجتماعی  نقش های 
کسب وکارهای  فضای  در  آن ها  گسترده 
استارت آپی و دانش بنیانی، با چه چالش هایی 

روبه روست؟ 
حضور قوی تر بانوان در فضای کسب وکار با موانع 
فضای  روبه روست.  اجتماعی  و  فرهنگی  جدی 
نشده  فراهم  بانوان  فعال  حضور  برای  کسب وکار 
است. انجام سفرهای مرتبط با کسب وکار برای بانوان 
عالقه مند به آسانی و مقبولیت آقایان نیست. خانم ها 
گردهمایی ها  و  جلسات  در  نمی توانند  به راحتی 
حضور پیدا کنند و عالوه بر انجام فرایندهای مرتبط 
با کسب وکار، باید مالحظات فرهنگی را هم داشته 
در  مطلوب  تامین شرایط  با  امیدواریم  که  باشند، 
اکوسیستم کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپ، 
و  عظیم  نیروی  این  فعالیت  برای  مناسب  زمینه 

توانمند هم فراهم شود.
� به نظرتان با چه راه کاری می توان در جهت 

حل این چالش ها و موانع اقدام کرد؟
و  دانش بنیان  کسب وکارهای  اکوسیستم 
برای  جامع  مدل  یک  دارای  باید  استارت آپ ها، 
زایش، رویش و تعالی این کسب وکارها باشد، طوری 
اکوسیستم  این  در  آقایان  هم  و  خانم ها  هم  که 
بتوانند به طور یکسان نقش موثر خود را ایفا کنند. 
در سیاست گذاری های کالن، باید موانع فرهنگی و 
اجتماعی برای حضور زنان در کسب وکارهای نوپا 
رفع شود. همین طور الزم است که در فهرست کاالها 
برای  مناسب  دانش بنیان، سرفصل های  و خدمات 
فعالیت های زنان گنجانده شود، تا زنان دانش آموخته 
توانمندی های  بتوانند بدون محدودیت جنسیتی، 

خود را به منصه ظهور برسانند.
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امیر  امیرحسین فردی؛  مراسم نکوداشت »مرحوم 
داستان انقالب« به همت بنیاد نخبگان استان اردبیل 
با حضور سرآمدان، اساتید، مستعدان  برتر و مخترعان 

 برگزیده در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
در این مراسم حسین شایقی، رئیس بنیاد نخبگان 
استان اردبیل، انتقال اندیشه و باورهای نویسندگان 
بزرگی همچون امیرحسین فردی را ضروری توصیف 
کرد و گفت: »این افراد بزرگ ترین سرمایه فرهنگی 
جامعه هستند.« او با بیان این که می توان از ظرفیت 
فرهیختگان برای تربیت جامعه استفاده کرد، تکریم 
چهره های برتر را گامی در راستای الگوسازی برای 
نسل جوان دانست و افزود: »نفس تکریم و تجلیل 
از مفاخر و بزرگان فرهنگی اقدامی شایسته است. 

و  هنرمندان  برجسته،  چهره های  اردبیل  استان 
نویسندگان بزرگی را به جامعه ادبی معرفی کرده 
و از جمله این اشخاص تاثیرگذار امیرحسین فردی 
ادبیات  تاثیرگذار  چهره های  از  یکی  فردی  است. 
انقالبی بوده و از سویی در جلسات نقد و بررسی 
داستان توانست نویسندگان متعددی را تربیت کند. 
از سوی دیگر نقش کلیدی در انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان داشته است. خالقیت استاد فردی 
زبانی  داشتن  اسالمی،  انقالب  ادبیات  مدیریت  در 
روشن و گویا در آثار، تعهد و مجاهدت، از ویژگی های 
بارز این نویسنده شهیر است. حس انسان دوستی، 
رفتار و اخالق امیرحسین فردی نیز همواره الگوی 

نویسندگان نسل جوان متعهد است.«

خ فردی مطرح شد: حس�ی د ام�ی در مرامس تکر�ی زنده �ی

تخصص و تعهد دو ویژگی بارز بزرگان و 
مفاخر فرهنگی است

 مهسا محجوب 

ش
زار

گ
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هنری کشور،  رئیس حوزه  مومنی شریف،  محسن 
نیز گفت: »مرحوم فردی شخصی متواضع بود که 
به  او  نداشت.  معرفی  خود  برای  رغبتی  هیچ گونه 
عناصر داستان نویسی تسلط داشت و با تبحر خاصی 
داستان می نوشت. مرحوم فردی با جهان بینی دینی 
به طبیعت نگاه می کرد و نگاهش به طبیعت، انسان 

و زندگی خدامحور بود.«
حجت االسالم  مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در 
نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی،  عبداهلل   و المسلمین 
نمایندگی مقام  معظم  رهبری در دانشگاه های استان 
اردبیل، گفت: »نکوداشت شخصیت متدین، مومن، 
انقالبی و فرهیخته کار بسی پسندیده است. مرحوم 
فردی خود را وقف مسیر انقالب کرد. وقتی علم و 
هنر با ایمان و اخالص توام شوند، فردی انقالبی به 
وجود می آید که مانند مرحوم فردی، مجاهدانه در راه 
انقالب اسالمی قلم می زند.«حجت االسالم و المسلمین 
حسنی در  خصوص  جایگاه این نویسنده تاکید کرد: 
انقالب اسالمی،  فرزانه  و رهبر  فقیه عادل  »وقتی 
نویسنده ای را مورد عنایت قرار می دهد و از او تعریف 
و تمجید می کند، قطعا این شخص متدین و انقالبی 

است.«
در ادامه این مراسم، گودرز صادقی، رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی، نیز با تاکید بر شخصیت برجسته 
امیرحسین فردی، او را یکی از چهره های سرشناس 
ادبیات داستانی کشور دانست و با اشاره به این که 
خالصانه  خود،  زندگی  طول  در  فردی  استاد 
عالقه مندی به ادبیات داستانی به ویژه داستان انقالب 
را دنبال کرد، ادامه داد: »تمام زندگی او همراه با 
مجاهدت و روحیه انقالبی است. او از نویسندگانی 
ترویج  امروز  نشد.  مدرک گرایی  گرفتار  که  است 
چنین روحیه ای در بین اصحاب فرهنگ و ادبیات 
ضروری است و می بایست چهره هایی هم چون فردی 

به عنوان الگوی برتر نویسندگی معرفی شوند.«
و  ادبیات  دانشکده  رئیس  ابراهیم پور،  حبیب 
گفت:  نیز  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  علوم انسانی 
»مرحوم فردی 30 سال دوران کودکی ما را زندگی 
کرد و با »کیهان بچه ها« اتفاقات زندگی را برای ما 

به تصویر کشید.«

مرتضی سرهنگی، نویسنده برجسته ادبیات  پایداری 
کشور هم با اشاره به این که معلمان عمری باطنی 
دارند، بیان داشت: »فردی از جمله افرادی بود که با 
کتاب هایش حق معلمی بر نیروی  انسانی کشور دارد. 
او شجاعت یاد دادن داشت؛ به همین خاطر شاگردان 

زیادی را پرورش داد و به جامعه معرفی کرد.«
امام  مقدسی،  میکائیل  حجت االسالم و المسلمین 
جمعه شهر، در ادامه این مراسم بیان کرد: »مرحوم 
فردی مجاهدانه در مسیر انقالب تالش کرد و برای 

نسل موجود و نسل های آینده تاثیرگذار است.«
مراسم  این  در  نیز  اردبیل،  فرماندار  زنجانی،  جواد 
گفت: »امروز فضای فرهنگی به سمت فضای مجازی 
سوق پیدا کرده است و این مسئله سبب شده که 
جوانان و نسل های جدید از اصالت، ریشه و فرهنگ 
فرهنگی  مهندسی  زمینه  در  باید  باشند.  کم بهره 
انتقال فرهنگ به  کشور چاره اندیشی کرد و برای 

نسل های آینده، الگوی مناسبی طراحی شود.«
سیدناصر اسحاقی، مدیر کل فرهنگ  و  ارشاد اسالمی 
استان اردبیل، هم برگزاری مراسم تجلیل و تکریم 
بزرگان و مفاخر را از اقدامات ضروری امروز جامعه 
بر فرهنگ جامعه  تاثیرات مثبت آن  بر  دانست و 
پیام  مراسم  این  از  دیگری  بخش  کرد.در  تاکید 
سورنا ستاری، معاون علمی  و فناوری رئیس جمهور 
و رئیس بنیاد ملی نخبگان، قرائت و با اهدای هدایایی 
به خانواده مرحوم فردی، از خدمات ارزنده و کم نظیر 
این استاد برجسته تقدیر شد.در این مراسم از پرتره 
استاد فردی رونمایی و با رونمایی از یادبود مرحوم 
ادبیات  و علوم  فردی، خیابان منتهی به دانشکده 
 انسانی دانشگاه محقق اردبیلی به نام این نویسنده 
نام گذاری شد.نام گذاری کتابخانه عمومی و خیابان 
دوازده متری شهرستان نیز به نام استاد امیرحسین 
فردی، نصب تابلوی زندگینامه مختصر او در میدان 
اصلی شهر نیر و روستای قره تپه، از دیگر برنامه های 
امیر  امیرحسین فردی؛  مراسم نکوداشت »مرحوم 
مراسم  است  ذکر  به  الزم  بود.  انقالب«  داستان 
بزرگداشتی نیز در روستای قره تپه برگزار شد که از 
برنامه های آن می توان به اثرخوانی از کتاب »سیاه 

چمن«، نثر خوانی و شعرخوانی اشاره کرد.
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ن استان خراسان رضوی
گ

ب� خ گفت و گو �ب سعیدرضا امحدی زاده، رئیس بنیاد �خ

بازار سوغات استان را به سمت 
تولیدات ایرانی هدایت می کنیم

 المیرا حسینی 

گو
ت�و

گف
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ــا داشــتن ظرفیت هــای جغرافیایــی و صنعتــی و بهــره  اســتان خراســان رضــوی ب
داشــتن از نیــروی انســانی مســتعد و ســرآمد، یکــی از اســتان های مهــم کشــور 
ــویی  ــد. از س ــذار باش ــور اثرگ ــد روی کل کش ــتش می توان ــه سرنوش ــت ک اس
دیگــر وجــود حــرم امــام رضــا)ع( در شــهر مقــدس مشــهد، مرکــز ایــن اســتان، 
ویژگی هــای دیگــری بــه خراســان رضــوی بخشــیده اســت کــه آن را یگانــه و یکتــا 
می کنــد. دکتــر ســعیدرضا احمــدی زاده، رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان خراســان 
ــژه ای را تــدارک دیــده کــه  ــه ایــن ویژگی هــا، برنامه هــای وی ــا علــم ب رضــوی، ب
بخشــی از آن هــا انجــام شــده و بخشــی نیــز در حــال پی گیــری و انجام اســت. او در 
گفت و گویــی کــه می خوانیــد، هــم از ایــن اقدامــات می گویــد و هــم از مشــکالتی 
ــه  ــانی ب ــد خدمت رس ــوند، رون ــل ش ــتانی ح ــگان اس ــای نخب ــر در بنیاده ــه اگ ک

ــود. ــهیل می ش ــر تس ــتعدادهای برت اس

�بنیــاد نخبــگان اســتان خراســان 
در  را  برنامه هایــی  چــه  رضــوی 
ماه هایــی کــه گذشــت، بــه انجــام 

رســانده اســت؟
ــه منصــوب شــدم، یکــی از  ــدای کار ک در ابت
وظایــف اصلــی بنیــاد را کــه شــناخت جامعــه 
مســتعدان و ســرآمدان تحــت پوشــش اســت، 
دنبــال کــردم. آن جــا متوجــه شــدم کــه 
بانــک اطالعاتی مــان از ســرآمدان اســتان 
کامــل نیســت. ممکــن اســت در ســامانه ثریــا 
هر کســی ثبت نــام کنــد و در دوره ای نیــز 
جایــزه ای کســب کــرده باشــد، امــا اطالعاتــش 
ــزه  ــن جای ــم ای ــال نمی دانی ــه روز نیســت. مث ب
ــه  ــته و ب ــوردی داش ــه بازخ ــی او چ در زندگ
کجــا رســیده اســت. مــا ایــن بانــک اطالعاتــی 
را از هــر کانالــی کــه توانســتیم، بــه روز کردیم 
و دریافتیــم چــه تعدادشــان شــاغل هســتند و 
چــه تعــداد نیازمنــد کارنــد. از ایــن افــراد چــه 
ــد و  ــه خــروج از کشــور دارن ــل ب ــزان تمای می

ــت.  ــان چیس ــای اصلی ش نیازه
�حاصلش جز این ها چه بود؟

از  یکــی  دریافتیــم.  هــم  را  نیازهایشــان 
نیازهایشــان افزایــش کمیــت و کیفیــت جوایز 
ــای  ــش برنامه ه ــری افزای ــت و دیگ ــاد اس بنی
ــد  ــا نیازمن ــن آن ه ــت. هم چنی ــی اس فرهنگ
ــا  ــد آن ه ــا می خواهن ــتغال هســتند و از م اش

پژوهشــگاه ها معرفــی  و  بــه دســتگاه ها  را 
کنیــم. مشــخص شــد حــدود 1100 مســتعد 
ــا  ــی از آن ه ــه نیم ــم ک ــش داری ــت پوش تح
دانشــجو  دیگــر  نیمــی  و  فارغ التحصیــل 
هســتند. هفــت درصــد از فارغ التحصیــالن 
همیــن  بــه  توجــه  بــا  بی کارنــد.  نیــز 
ــی  ــازی و معرف ــی، توانمندس ــات کاریاب اطالع
ــان  ــرکت های دانش بنی ــا ش ــتگاه ها ی ــه دس ب
ــک را در دســتور کار خــود  ــع های ت ــا صنای ی
ــدیم  ــق ش ــروز موف ــا ام ــه ت ــم ک ــرار دادی ق
ــی از  ــم. حت ــه کار کنی ــغول ب ــر را مش 14 نف
ــم  ــوزی گرفتی ــتان مج ــتغال اس ــورای اش ش
ــد.  ــی باش ــتغال نخبگان ــت اول اش ــه اولوی ک
مطلــب دومــی کــه دکتــر ســتاری نیز دســتور 
داد، ایــن بــود کــه طرح هــای نخبگانــی ارائــه 
دهیــم کــه باعــث تحــول اســتان شــود. مــا در 
ــای نســبی  ــا روی مزیت ه جلســات کارگروه ه
ــه طــرح ســوغات رســیدیم،  ــم و ب فکــر کردی
ــاالنه 27  ــا س ــت. م ــم اس ــی مه ــون خیل چ
میلیــون مســافر در اســتان خراســان رضــوی 
ــردش  ــان گ ــارد توم ــه هزار میلی ــم و س داری
مالــی کــه 70 درصــد ایــن بــازار بــرای چیــن 

اســت. 
ــه  ــه چ ــن زمین ــما در ای ــه ش �برنام

ــود؟ ب
مــا تصمیــم گرفتیــم ایــن بــازار را بــه ســمت 
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ــم.  ــامان دهی کنی ــم و س ــی ببری ــد ایران تولی
ــه ســامان دهی ســوغات  ــک طــرح اولی ــذا ی ل
ــد  ــن ش ــتارت آپ تدوی ــی 10 اس ــا پیش بین ب
ــده  ــرا ش ــروز اج ــا ام ــتارت آپ ت ــه اس ــه س ک
اســت. ســالمت معنــوی، اســتارت آپ ویکنــد 
ــت  ــال اجراس ــر در ح ــباب بازی زائ ــذا و اس غ
و تــا پایــان ســال اســتارت آپ ســنگ تزیینــی 
ــردم  ــای م ــبد کااله ــی س ــوالت اصل و محص
ــات و...  ــاب، نب ــران، عن ــک، زعف ــون زرش چ
ــا در  ــن خوراکی ه ــم داشــت. ای ــز خواهی را نی
ــوی  ــان رض ــتان خراس ــادی اس ــه اقتص چرخ
ــل پنــج اســتاد  بســیار مهــم هســتند و حداق
ســرآمد، 10 محصــول اســتراتژیک را در ســبد 
ــد و قــرار شــد ایــن  ســوغات شناســایی کردن
ــم.  ــا دهی ــوالت را ارتق ــد محص ــه تولی چرخ
ــه  ــواد اولی ــز م ــتی نی ــع دس ــوزه صنای در ح
ــا از  ــود، عمدت ــد می ش ــه تولی ــی را ک کاالهای
ــم  ــالش داری ــا ت ــد. م ــتان وارد می کنن پاکس
کاری کنیــم کــه این هــا در خــود ایــران تولیــد 
ــد  ــا چن ــباب بازی ب ــه اس ــا در زمین ــوند. ی ش
ــم کــه فعالیــت خــود  شــرکت صحبــت کردی
ــتانداری  ــرح در اس ــن ط ــد. ای ــروع کنن را ش

مطــرح شــده اســت. 
کار بعــدی مــا در زمینــه فرهنگــی، جــز 
بازدیدهــای متعــدد، برگــزاری کارگاه مقــررات 
ــت،  ــوده اس ــگاه ها ب ــاد در دانش ــن بنی و قوانی
ــرون  ــاد بی ــان بنی ــرکت ها از گفتم ــون ش چ

ــتند.  هس
این کــه دانشــگاه بایــد بــه ســمت کارآفرینــی 
شــرکت های  محــل  از  درآمدزایــی  و 
دانشــگاهی حرکــت کنــد. در ایــن مــدت 
ــن گفتمــان جــز کارگاه هــای  ــرای ایجــاد ای ب
بــا  چهــره  بــه  چهــره  ارتبــاط  متعــدد، 
هشــت  ظــرف  دانشــگاهی  شــخصیت های 

داشــته ایم. اخیــر  مــاه 
دبیرســتان ها  در  اســتعدادیابی  بــرای 
ــم  ــزار کردی ــی را برگ ــهر ریاض ــابقات ش مس

کــه هنــوز بــه صــورت پایلــوت اســت. 

ریاضــی  فایــده مســابقات شــهر  �
؟ چیســت

در ایــن رونــد هــم اســتعدادهای ریاضــی 
ســایر  هــم  و  می شــوند  مشــخص 
ــر  ــی تغیی ــه ریاض ــان ب ــوزان نگاهش دانش آم
می شــوند.  عالقه منــد  آن  بــه  و  می کنــد 
جــز این هــا شــورای تکریــم را هــم راه انــدازی 
ــی زاده را  ــر زنجان ــم و بزرگداشــت دکت کرده ای

داشــتیم.
ــان،  ــران و جه ــت آب در ای ــل اهمی ــه دلی ب
ــق  ــم کــه مطاب ــزار کردی جشــنواره آب را برگ
بــا اســتانداردهای جشــنواره رویــش بــود. ایــن 
ــت  ــر داش ــرع برت ــر مخت ــت نف ــنواره هف جش
کــه مراحــل توانمندســازی و فن بــازار آن 

ــت. ــد گرف ــام خواه انج
مــا بــا وزارت دفــاع نیــز برنامــه داریــم و 
آن هــا  بــه  را  نخبــگان  های تــک  صنایــع 

می کنیــم. معرفــی 
برنامه هایــی بــرای ماه هــای  چــه  �

باقی مانــده از ســال 96 داریــد؟
ــال  ــه س ــم در ادام ــه می خواهی ــه ای ک برنام
ــه  ــم، ب ــال کنی ــدی آن را دنب ــورت ج ــه ص ب
غیــر از کارهایــی کــه شــروع کرده ایــم و 
ادامــه خواهیــم داد، ایــن اســت کــه بــه یــک 
ــن  ــیم. ای ــگان برس ــازی نخب ــدل توانمندس م
ــه  ــا توجــه ب ــود و ب مــدل یکســان نخواهــد ب
ویژگی هــای افــراد و اقتضائــات منطقــه ای 
ــی  ــر کارگروه ــال حاض ــد. در ح ــرق می کن ف
ــی  ــا جمع ــه و ب ــکل گرفت ــه ش ــن زمین در ای
از نخبــگان تحــت پوشــش و صنعــت جلســه 
و  صنعــت  خواســته های  کــه  می گذاریــم 
دانشــگاه را بشــنویم و براســاس آن مــدل 

ــم. ــاد کنی ــتی را ایج درس
می خواهیــم رویدادهایــی بــا ایــن مفهــوم کــه 
اساســا کار چیســت و افــراد چطــور می تواننــد 
ــزار  ــوند، برگ ــه کار ش ــغول ب ــت مش در صنع
کنیــم. تاکنــون افــراد باتجربــه در ایــن زمینــه 
بــا  اتفاقــا  کــه  گذاشــته اند  کارگاه هایــی 
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ــادی مواجــه شــده اســت.  اســتقبال زی
بــا همــکاری ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــگان در  ــه اســتفاده از نخب و اســتانداری برنام
ــی را  ــاد مقاومت ــداف اقتص ــق اه ــت تحق جه
ــت  ــگان تح ــا نخب ــتا ب ــن  راس ــم. در ای داری
پوشــش جلســه می گذاریــم و در کارگــروه 

ــال هســتیم. ــز فع نی
اتفاقاتــی  چــه  می کنیــد  فکــر  �
رونــد  کــه  گیــرد  صــورت  بایــد 
و  ســرآمدان  بــه  خدمت رســانی 
ــتری  ــرعت بیش ــر س ــتعدادهای برت اس

باشــد؟ داشــته 
پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه مســئولین بنیاد 
ــا  ــاوران ی ــه مش ــره را ب ــای روزم ــام کاره انج
معاونــان خــود بســپارند و خــود بــه کارهــای 
بــزرگ و تاثیرگــذار بپردازنــد و تالششــان بــر 
ــور  ــوالت کش ــت تح ــه مدیری ــد ک ــن باش ای
ــن  ــد از ای ــا بای ــد. روس ــگان بدهن ــه نخب را ب
ــه تحــوالت  ــد و زمین ــرون بیاین ــی بی روزمرگ

ــد. را ایجــاد کنن
ــه  ــتی چ ــای باالدس ــن، نهاده ــز ای �ج
ــد؟ ــما بکنن ــه ش ــد ب ــی می توانن کمک
اســتانی  بنیادهــای  بــه  اختیــار  تفویــض 
آن طــور کــه بایــد و شــاید، انجــام نمی گیــرد. 
ــا فــردی مواجــه می شــویم کــه همــه  مثــال ب
اســتعداد برتــر او را تاییــد می کننــد، امــا 
بــه دالیــل مختلــف نتوانســته معــدل باالیــی 
ــاد  ــی بنی ــد و در اشــل های حمایت کســب کن

نمی گنجــد. 
مــا اختیــاری بــرای حمایــت از ایــن اشــخاص 
ــه  ــم ک ــه کنی ــران را توجی ــد ته ــم و بای نداری
ایــن شــخص لیاقــت اســتفاده از تســهیالت و 
حمایت هــای بنیــاد را دارد. بــا وجــود این کــه 
ــا نخبــگان اســتان  در خــط مقــدم مواجهــه ب
ــه بنیادهــای  ــن اختیــار ب ــتیم، امــا ای هس

اســتانی داده نشــده اســت. 
ســند  در  کــه  قوانینــی  دیگــر  ســویی  از 
ــده،  ــگان آم ــور نخب ــور در ام ــردی کش راهب

بــرای دســتگاه های اجرایــی الــزام آور نیســت. 
ایــن مســئله بایــد از طریــق نهادهــای باالتــر 
حــل شــود و راه کاری بــرای آن اندیشــیده 

ــود.  ش
جواب گــوی  بنیــاد  اعتبــارات  هم چنیــن 
ــی نیســت کــه پتانســیل  ــاد کارهای حجــم زی
ــا به خاطــر محدودیت هــای  ــد. م ــی دارن اجرای
کنــار  را  برنامه هــا  از  بســیاری  مالــی 
می گذاریــم. 31 اســتان تنهــا بــا ۵7 میلیــارد 
ــارد  ــد کــه 40 میلی ــار کار می کن ــان اعتب توم
ــا  ــاد می شــود. در تقریب ــز بنی آن صــرف جوای
همــه ارگان هــا چیــزی در حــدود ۹8 درصــد 
ــازمان  ــاری س ــای ج ــرف هزینه ه ــه ص بودج
برنامه هــای  بــه  درصــد  دو  و  می شــود 
ــی اســت کــه  ــن در حال ــی می رســد، ای بیرون
مــا بــا حداقــل نیــرو و امکانــات کار می کنیــم 
بودجه مــان  درصــد   30 تــا   2۵ حــدود  و 
بــه  هزینه هــای جــاری می شــود.  صــرف 
ــی  ــا نخبگ ــا ب ــتانی واقع ــای اس نظــرم بنیاده
افزایــش  بودجه هــا  اگــر  و  اداره می شــوند 
یابــد، مــا می توانیــم بــه مســتعدان برتــر 

ــم. ــک کنی ــاال کم ــش از ح بی
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ای  اع یک نوجوان 17 ساهل �ب اخ�ت

ری در هواپ�ی    ی از انتشار ب�ی جلوگ�ی

ویروس همه جا 
در کمین است!

  رها شاه محمدی 

ریمــون وانــگ Raymond Wang یــک 
نوجــوان 17 ســاله اســت، امــا از همیــن 
حــاال دســت بــه کار شــده تــا آینــده ای 
ــن  ــره زمی ــاکنان ک ــرای س ــر ب پاک ت
ــرای  ــتگاه ب ــک دس ــد. او ی ــم بزن رق
بهبــود جریــان هــوا در داخــل هواپیمــا 
ــت  ــه آن دس ــه ب ــی ک ــاخته و نتایج س
پیــدا کــرده، واقعــا حیرت انگیــز و 
ــدودی  ــا ح ــودش ت ــول خ ــه ق ــه ب البت
ــد  ــگ می گوی ــت! وان ــدش آور اس چن
نشــان  کامپیوتــری  شبیه ســازی ای 
ــول  ــر در ط ــک نف ــی ی ــه وقت داده ک
پــرواز عطســه می کنــد، می توانــد 
دســتگاه  در  موجــود  میکروب هــای 
تنفســی اش را بــه دیگــران منتقــل 
کنــد و در بدتریــن حالــت باعــث یــک 
همه گیــری بــزرگ شــود. چــاره ای 
ایــن مشــکل  او بــرای رفــع  کــه 
صحبت هــای  چیســت؟  اندیشــیده، 
ــاره  ــد درب ــخنرانی ت ــک س او را در ی
ورود  »هدایت کننــده  سیســتم 

ــد. ــی«  بخوانی جهان
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لطفا کسانی که طی سال گذشته سوار هواپیما 
شده اند، دست هایشان را باال بیاورند. خیلی عالی 
است. ممنونم. پس معلوم می شود که شما هم 
تجربه ای مشابه با آن سه میلیارد نفری داشتید 
که هر سال از هواپیما استفاده می کنند. خب، 
این  در  را  آدم  این همه  وقتی  است که  معلوم 
تا به سراسر دنیا سفر  قوطی آهنی می گذاریم 
کنند، این احتمال وجود دارد که یک بیماری 
به صورت همه گیر دربیاید. بله، چنین چیزهایی 

گاهی ممکن است. 
این موضوع شد،  باری که ذهنم متوجه  اولین 
وقتی بود که خبر شیوع بیماری ابوال در سال 
اگرچه  فهمیدم  و  خورد  گوشم  به  گذشته 
دستگاه  ترشحات  و  نزدیک  تماس  راه  از  ابوال 
تنفسی منتقل می شود، اما تعداد بسیار زیادی 
در  است  ممکن  که  دارد  وجود  دیگر  بیماری 
منتقل  دیگر  نفر  به  نفر  یک  از  هواپیما  کابین 
است  زمانی  زمینه  این  در  اتفاق  بدترین  شود. 
خیلی  می اندازیم.  ارقام  و  اعداد  به  نگاهی  که 
وحشتناک است. به عنوان مثال در مورد ویروس 
H1N1، این که آدمی که آلوده به این ویروس 
یعنی  هواپیما شود،  بگیرد سوار  است، تصمیم 
به  بیماری  که  می آورد  وجود  به  را  امکان  این 
17 نفر دیگر منتقل شود. و یک نفر دیگر که 
یک  طول  در  می تواند  است،  سارس  به  آلوده 
دیگر  نفر   22 به  را  بیماری  ساعته،  پروازه سه 
منتقل کند. وقتی این آمار و ارقام را می بینیم، 
به یک نکته دیگر هم می رسیم، و آن هم این 
قبل  از  بیماری ها  این  اغلب  شناخت  که  است 
فردی سوار  وقتی  بنابراین  است.  خیلی سخت 
هواپیما می شود، ممکن است از قبل بیمار بوده 
یا  کمون  دوره  در  بیماری اش  شاید  یا  باشد، 
نهفتگی باشد. یعنی درواقع بیمار باشد، اما هنوز 
نشانه های آن ظاهر نشده باشند. در این حالت 
فرد در ظاهر بیمار نیست، اما می تواند بیماری 
را به افراد زیادی منتقل کند. این انتقال چطور 
اتفاق می افتد؟ اگر ساختمان یک هواپیما را در 
باالی  از  هوا  که  می شود  متوجه  بگیرید،  نظر 

به سمت داخل در جریان  اطراف آن  و  کابین 
فیلتر  از طریق یک سری  بعد همین هوا  است. 
بسیار موثر بیرون می آید و باعث از بین رفتن 
۹۹/۹7 درصد از عوامل بیماری زا در مدخل های 
اتفاق  هواپیما  در  آن چه  اما  می شود.  خروجی 
بنابراین  هواست.  جریان  از  آمیزه ای  می افتد، 
اگر کسی داخل کابین عطسه کند، هوایی که 
بار  چندین  شده،  خارج  او  تنفسی  دستگاه  از 
از  سپس  و  می کند  گردش  هواپیما  داخل  در 
طریق آن فیلترها از بین می رود. وقتی متوجه 
این قضیه شدم، به این نتیجه رسیدم که این 

مسئله کامال جدی است. 
من پولی نداشتم که بخواهم یک هواپیما بخرم، 
رایانه  آن یک  به جای  بنابراین تصمیم گرفتم 
استفاده  با  ما  درواقع  بسازم.  و  کنم  طراحی 
می توانیم  عددی  سیاالت  دینامیک  روش  از 
از  بیشتر  که  بدهیم  انجام  را  شبیه سازی هایی 
وقتی که شخصا وارد هواپیما می شویم، می تواند 
به ما اطالعات بدهد. کارکرد این روش به این 
شکل است که شما از طرح های دو بعدی شروع 
می کنید که روش کارشان در مقاالت تخصصی 
من  دارد.  وجود  شده،  منتشر  اینترنت  در  که 
یکی از این طرح ها را انتخاب کردم و آن را در 
یک نرم افزار طراحی سه بعدی قرار دادم و سپس 
را  اجرا درآوردم و آن  به  را  آن مدل سه بعدی 
ساختم. در ادامه این مدل را به قطعات خیلی 
آن  بخواهید  را  راستش  کردم،  تقسیم  کوچک 
را ریز ریز کردم تا کامپیوتر بهتر بتواند تحلیل 
کند. بعد یک سری اطالعات مربوط به راه های 
و  هواپیما  کابین  داخل  به  هوا  خروج  و  ورود 
وارد  را  دیگر  فیزیکی  اطالعات  یک سری 
رایانه ام  تا  شدم  منتظر  بعد  و  کردم  کامپیوتر 
در  آن چه  بنابراین  کند.  شبیه سازی  را  شرایط 
می افتد،  اتفاق  معمولی  هواپیمای  یک  کابین 
این است که می بینیم یک نفر که روی صندلی 
عطسه اش  و  می کند  عطسه  نشسته،  وسط 
مستقیم به سمت صورت بقیه مسافران می رود! 
این  به  کنار  از  اگر  و  است!  چندش آور  خیلی 
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صحنه نگاه کنیم، می بینیم که عوامل بیماری زا 
کابین  طول  در  فرد  آن  بینی  از  خروج  از  بعد 
پخش می شوند. اولین چیزی که بعد از فهمیدن 
مسئله به ذهنم رسید، این بود که اوضاع اصال 
خوب نیست. من 32 شبیه سازی مختلف انجام 
دادم تا درنهایت به راه حل رسیدم، و آن چیزی 
است که اسمش را »هدایت کننده ورود جهانی« 
اختراع  این  ثبت  و هم اکنون در حال  گذاشتم 
ما می توانیم  این سیستم  از  استفاده  با  هستم. 
تا  را در داخل هواپیما  بیماری زا  انتقال عوامل 
برابر کاهش داده و میزان هوای تازه قابل   ۵۵

تنفس را تا 1۹0 درصد افزایش بدهیم. 
ما  که  است  این  سیستم  این  عملکرد  نحوه 
قطعاتی را که از مواد مختلف ساخته شده است، 
می گذاریم.  کار  هواپیما  مختلف  بخش های  در 
نصب این قطعات ارزان تمام می شود و می توان 
این کار را یک شبه انجام داد. برای انجام این کار 
قطع چند تا پیچ الزم است و تمام! اما نتیجه کار 
واقعا فوق العاده است. بعد از نصب این قطعات ما 
به جای آن سیستم گردش هوای دردسرآفرین 
ایجاد کنیم که هوا  می توانیم جدارهای هوایی 
را بین مسافرهای هواپیما به جریان درمی آورد 
فضای  یک  آن ها  از  کدام  هر  می شود  باعث  و 

اختصاصی برای تنفس داشته باشند. 
روی  که  برویم  آدمی  آن  سراغ  دوباره  بیایید 
خوش  حالش  و  بود  نشسته  وسطی  صندلی 
نبود. وقتی او عطسه می کند، ما به کمک این 
سیستم می توانیم هوای آلوده را به سمت پایین 
شده اند،  نصب  فیلترها  که  جایی  جهت  در  و 
ترتیب مالحظه می کنید  این  به  هدایت کنیم. 
که فرد وسطی مجدد عطسه می کند، اما این بار، 
در جهت  پایین  به سمت  را  هوا  آن  می توانیم 
این که فرصتی  از  تا قبل  فیلترها هدایت کنیم 
باشد،  داشته  دیگران  به  بیماری  انتقال  برای 
که  دیگری  مسافر  دو  بنابراین  برود.  بین  از 
در طرف راست و چپ او نشسته بودند، بدون 
بدنشان  وارد  آلوده کننده ای  عامل  هیچ  این که 

شود، می توانند هوا را تنفس کنند. 

و  هستیم  برنده  ما  سیستمی  چنین  وجود  با 
وقتی به روش کار آن دقت می کنیم، می بینیم 
که این سیستم نه فقط برای عطسه های کسی 
مسافران  عطسه  برای  بلکه  نشسته،  وسط  که 

کنار پنجره و راهرو هم موثر است. 
فایده این راه کار برای دنیا چیست؟ ما نگاه خود 
را از مدل شبیه سازی شده کامپیوتری به دنیای 
برای ساخت  ببینید  می کنیم...  معطوف  واقعی 
این مدل از پرینتز سه بعدی استفاده شده است 
و در آن همان مدل جریان هوا را می بینیم که 
است.  حرکت  در  هواپیما  مسافران  سمت  به 
معادل  هزینه ای  سارس  همه گیری  گذشته  در 
40 میلیارد دالر روی دست دنیا گذاشت و در 
مانند  دیگر  بیماری  یک  همه گیری  هم  آینده 
تریلیون دالر  آن می تواند هزینه ای معادل سه 
داشته باشد. در گذشته الزم بود که برای نصب 
چیزی شبیه به این سیستم یک هواپیما یک یا 
حتی دو ماه از سرویس خارج شود، ده ها هزار 
دالر/ نفر ساعت و چند میلیون دالر دیگر هزینه 
شود. درحالی که ما امروز می توانیم یک شبه آن 
را نصب کنیم و نتایج استفاده از آن را بالفاصله 

ببینیم. 
بنابراین تنها کاری که باقی مانده، این است که 
پروازهای  در  و  شود  صادر  سیستم  این  مجوز 
تمامی  و  گیرد  قرار  آزمایش  مورد  مختلف 
کند.  طی  را  نامه  تایید  کسب  قانونی  مراحل 
اما جدای از همه این نکات، آن چه مهم است، 
راه حل ها،  بهترین  وقت ها  گاهی  که  است  این 
سال  دو  حتی  شاید  هستند.  راه ها  ساده ترین 
پیش این پروژه نمی توانست شکل بگیرد، چون 
در آن زمان تکنولوژی در دسترس نمی توانست 
آن را حمایت کند. اما حاال با وجود امکانی که 
برای محاسبات پیشرفته وجود دارد و با توجه 
به اینترنت توسعه یافته ای که در اختیار داریم، 
طالیی  عصر  در  واقعا  ما  که  بگوییم  می توانیم 
اختراع هستیم. بنابراین سوال امروز من از شما 
این است که چرا صبر کنیم؟ بیایید از امروز به 

کمک هم آینده را بسازیم.
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خ موفق هندی   ، �رآفر�ی گفت وگو �ب یشاسوی�خ راماسو�ی

ما بیشتر از شکست، از 
موفقیت هایمان می ترسیم

 رضا فقیهی 

 Yeshasvini( ــویمی ــوینی راماس ــخت، یشاس ــن جان س ــک کارآفری ــوان ی به عن
کمــک  دیگــران  بــه   ،e2epeoplepractices بنیان گــذار  ، )Ramaswamy
ــور  ــه چط ــد ک ــد و بفهمن ــی را درک کنن ــی کارآفرین ــای واقع ــا معن ــد ت می کن
ــه یــک رهبــر موفــق در دنیــای کســب وکار تبدیــل شــوند. ایــن زن  می تواننــد ب
ــان موفــق و تاثیرگــذار هنــد انتخــاب  جــوان در ســال2012 به عنــوان یکــی  از زن
شــد و در برنامــه رهبــران زن قدرتمنــد جــزو 25 زنــی بــود که جایــزه گرفــت. او در 
ایــن گفت وگــو از اهمیــت گســترش روحیــه کارآفرینــی در میــان زنــان و تعریــف 

ــد. ــی می گوی ــی کارآفرین واقع

�چه عاملی باعث شده که تو 
به عنوان یک کارآفرین تا این 

اندازه در کارت موفق باشی؟
فرایند منتورینگ برای من خیلی 
موثر بود و تقریبا از همه چیزهایی 
یاد گرفتم. من همیشه در حال 
یادگیری هستم. یکی از چیزهایی 
که خیلی به من کمک کرد، این 
کمک  دنبال  همیشه  که  بود 
گرفتن از دیگران هستم. می دانم 
که کامل نیستم، بنابراین از این که 

از دیگران کمک بگیرم، خجالت نمی کشم. و دیگر 
ما  همه  نمی گیرم.  را جدی  خودم  خیلی  این که 
باالخره یک روز می بینیم و سوال اصلی این است 
که چه چیزی به دست آوردیم. من به این موضوع 
معتقد نیستم که باید حتما چیز معنی دار یا مهمی 
برای نسل های آینده به یادگار بگذاری تا تو را به 
واسطه آن به خاطر بیاورند. من فقط یک بار زندگی 
برنامه ریزی  زندگی ام  همه  برای  قبل  از  و  کردم 

نکردم و فکر می کنم که درست 
که  هست  هم  دلیل  همین  به 
خیلی موفق شدم. من معتقدم اگر 
یک برنامه کامل برای زندگی تان 
ذهنتان  به  دیگر  باشید،  داشته 
آزادانه  که  داد  نخواهید  اجازه 
پیرامونتان  که  اتفاقاتی  مورد  در 
می افتد، فکر کنید. من چیزهای 
زیادی می خوانم. وقتی مطلبی را 
می کنید،  انتخاب  خواندن  برای 
متمرکز  آن  روی  کامالً  باید 
شوید. در غیر این صورت دچار بحران شخصیتی 
خواهید شد، چون سعی می کنید کارهای زیادی 
انجام دهید. چیزی که من واقعا به آن  با هم  را 
اعتقاد دارم، این است که ما بیشتر از شکست، از 
موفقیت هایمان می ترسیم. همه محدودیت هایتان را 
فراموش کنید. این همه کاری است که من می توانم 
انجام بدهم. به مغزتان بگویید ساکت شو! اگر ما 
اشتیاق  و  میل  استعداد،  و  را – هوش  همه چیز 



83 سرآمد/ شماره چهلم/ مهر و آبان نودوشش

و... – در اختیار داشته باشیم، زیادی می ترسیم. به 
همین خاطر تنبل می شویم و شروع به بهانه تراشی 
می کنیم. من می خواهم موفق باشم و چیز متفاوتی 
ایجاد کنم. این در مورد من نیست. این در مورد 
شغل هایی است که ایجاد می کنم و کارهایی که در 

آن ها سهیم می شوم.
�کارآفرینی واقعی را چطور توصیف می کنید؟
اول، انجام دادن کاری که می خواهی انجام بدهی، 
ولی باید این کار را به صورت مداوم انجام بدهی، و 
دوم باید فکر روشنی داشته باشی. یک کارآفرین 
واقعی می تواند کاری را که انجام می دهد، به هر 
زبانی که برای سرمایه گذارهای مختلف قابل فهم 
باشد، توضیح دهد. شما باید بتوانید اهدافتان را برای 
خودتان شرح دهید و در این زمینه کامال روشن و 

شفاف باشید.
�به طور کلی گسترش کارآفرینی و افزایش 

زنان شاغل چه تاثیری بر هند دارد؟
واقعیت این است که ما به زنان کارآفرین بیشتری 
برای  فقط  نه  این مسئله  داریم.  احتیاج  هند  در 
الزم  هم  اجتماعی  منظر  از  بلکه  اقتصادی،  رفاه 
است. بچه های مادران شاغل قدر زحمت مضاعف 
مادرانشان را می دانند و احترام بیشتری به آن ها 
با  کنند،  ازدواج  وقتی  این صورت  در  می گذارند. 
زنانشان هم رفتار متفاوتی خواهند داشت و بعدها 
که  می دهند  را  فرصت  این  هم  دخترانشان  به 
دنبال موفقیت بروند. خیلی خوب است اگر یک 
زن بتواند الگوی زندگی پسرش باشد. این اتفاق 
زندگی یک فرد را تا آخر عمر عوض خواهد کرد. 
ما برای توانمندسازی زنان در هند راه زیادی در 
پیش داریم و اگر این اتفاق بیفتد، می توانیم نسلی را 
در آینده تربیت کنیم که استقالل بیشتری در فکر 
و اندیشه اش دارد. در حال حاضر ما دنبال تربیت 
چنین نسلی هستیم که بتواند به شیوه متفاوتی فکر 
کند و این برای من خیلی مهم است که بتوانیم 
زندگی افراد بیشتر و بیشتری را عوض کنیم. زنی 
که می تواند کسب وکار خود را راه بیندازد، از این 
در  مردان  پیدا می کند، درحالی که  طریق هویت 
دنیای تجارت معموال به دنبال افزایش سود و درآمد 

هستند. سرمایه گذاری روی کارآفرین های زن بسیار 
پایدارتر است، چون ما اغلب در مقایسه با مردها، 
بیشتر به بلندمدت فکر می کنیم و این در طبیعت 

ماست.
که  دارید  زنانی  برای  پیشنهادی  چه  �

می خواهند کسب وکار خود را راه بیندازند؟
به چیزی  ما می خواهیم  قلبتان گوش دهید.  به 
قدم  است  ممکن  می ترسیم.  آن  از  ولی  برسیم، 
اول را برداریم، ولی برداشتن قدم دوم و سوم فرق 
می کند و شما هم چنان باید به ندای قلبتان گوش 
دهید.به عنوان یک زن ما خیلی قضاوت گر هستیم. 
حتی در مورد خودمان هم همین طور هستیم و 
مدام از خودمان انتقاد می کنیم و عادت داریم که بار 
زیادی برداریم، حتی اگر این بار چیزهای ساده ای 
مثل داشتن ظاهر خوب، لباس خوب و... باشد. ما 
همیشه به دنبال فیدبک های خارجی هستیم و این 
اصال خوب نیست. من نمی دانم ما زن ها چه اصراری 
داریم که همیشه کامل باشیم. مردها هیچ وقت از 
کامل بودن و تعادل داشتن بین زندگی خانوادگی 
و زندگی کاری حرف نمی زنند. ولی ما این کار را 
می کنیم! ما همیشه می خواهیم مادر کاملی باشیم، 
ولی مردها هیچ وقت نمی گویند پدر کامل یا چیزی 

مثل این.
برمی گردند،  مدرسه  از  وقتی  هندی  دختران 
برای  پسرها  می روند.  آشپزخانه  به  مستقیم 
بازی بیرون می روند. وقتی من مجبور بودم توی 
آشپزخانه باشم، به مادر می گفتم که باید برادرم را 
هم این جا بیاوری. مادر من یک اقتصاددان بود و 
من می دیدم که تحصیالت چه تاثیری روی تربیت 
فرزند دارد. به او این فرصت داده شده بود و او هم 

می خواست که این فرصت را به ما بدهد.
در پایان روز همه ما انسان هایی هستیم که فقط 
یک زندگی برای زیستن داریم. پس بیرون بزنید و 
زندگی تان را زندگی کنید. رویاپرداز باشید. به درون 
خودتان نگاه کنید تا پاسخ همه سوال ها را پیدا 
کنید. بله، البته این کار سخت است، ولی هیچ چیز 
بدون فداکاری و کار سخت به دست نمی آید. شما 

بهترین دوست خودتان هستید.
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درباره زمان
مهــم نیســت چقــدر هــوش و اســتعداد و 
تــالش کردیــد، چــون بعضــی چیزهــا بــه 
زمــان بیشــتری نیــاز دارد. همان طــور کــه 
نمی توانیــد بــا داشــتن ۹ زن بــاردار، یــک 

ــوید! ــه ش ــب بچ ــه صاح ماه
 

درباره ریسک
دنبــال ایــن نیســتم کــه از روی میله هــای 
دو متــری بپــرم، بلکــه دنبــال موانعــی 30 
ســانتی متری می گــردم تــا پایــم را بلنــد کنــم 

و از آن رد شــوم.
 

درباره تغییر
اگــر خودتــان را تــوی یــک ســوراخ پیــدا 
ــت  ــه دس ــت ک ــن اس ــن کار ای ــد، مهم تری کنی

ــید. ــدن بکش از کن
 

درباره موفقیت
ــی  ــادی در زندگ ــط زی ــای غل ــی کاره ــا وقت ت
ــداده باشــید، کارهــای درســت کمــی  انجــام ن

ــد. ــام دهی ــه انج ــود دارد ک وج
 

درباره توامنندسازی
ــدام  ــه م ــی هســتید ک ــوی قایق ــد ت ــر کنی فک

بهتــر  شــرایط  ایــن  در  می شــود.  ســوراخ 
ــرف  ــان را ص ــه انرژی ت ــای این ک ــه ج ــت ب اس
درزگیــری ایــن قایــق کنیــد، از ایــن قایــق بــه 

قایق هــای دیگــر بپریــد.
 

درباره فرصت
ــی  ــس وقت ــد، پ ــش می آی ــدرت پی فرصــت به ن
بــاران طــال می بــارد، بــه جــای یــک انگشــتانه، 

زیــر آن ســطل بگذاریــد.
 

درباره ذهنیت
ــرای  ــد ب ــا بتوانی ــد ت ــول می کش ــال ط 20 س
خودتــان شــهرتی دســت وپا کنیــد و پنــج 
دقیقــه طــول می کشــد کــه آن را از بیــن 
ــا را  ــد، کاره ــه را بفهمی ــن قضی ــر ای ــد. اگ ببری

جــور دیگــری انجــام می دهیــد.
 

درباره رهربی
یــک نفــر امــروز زیــر ســایه درخــت می نشــیند، 
چــون یــک نفــر دیگــر خیلــی وقــت قبــل یــک 

درخت کاشــته اســت.
 

درباره انگیزه
بــاران حســاب  باریــدن  زمــان  پیش بینــی 

نیســت، امــا ســاختن قایــق چــرا

وارن بافت، این سرمایه گذار میلیاردر، از دوران کودکی برای رسیدن به موفقیت 
هدف گذاری کرده بود؛ از همان زمانی که به همسایه ها کیسه آشغال می فروخت 
و روزنامه های صبح را تحویل می داد. در 15 سالگی او صدها دالر سرمایه داشت 

و روی ملک سرمایه گذاری می کرد! 70 سال بعد اوراکل از اوماها )لقب وارن 
بافت( آن طور که فوربس گزارش کرده، ثروتی معادل 77 میلیارد دالر دارد و 

دومین مرد ثروتمند دنیاست. وارن بافت موفق شد با خواندن کتاب »چه کسی 
می تواند مشاور خود را پیدا کند« نوشته بنجامین گراهام که یکی از معروف ترین 

فعاالن بورس در سال های دهه 60 میالدی بود و پدر سرمایه گذاری ارزشی 
نامیده می شد، کسب وکار خود را متحول کند و به میلیون ها دالر سود از تصاحب 
شرکت بیمه جیکو برسد. از آن زمان تاکنون بافت الهام بخش هزاران سرمایه گذار 

و کارآفرین جوان بوده که می خواهند 40 دالرشان را 4 میلیاردی کنند!
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جــان بائــز اســتاد دانشــگاه کالیفرنیــا در 
ریورســاید اســت. تــا ســال های اخیــر در 
گرانــش  و  عالــی  کتگوری هــای  نظریــه 
کوآنتومــی کار می کــرد. ســتون اینترنتــی 
ــه  ــه« کــه ب ــن هفت ــام »یافته هــای ای ــه  ن او ب
به عنــوان  بازمی گــردد،   1۹۹3 ســال های 
نخســتین وبــالگ اینترنتــی قلمــداد می شــود. 
ــده  ــم و آین ــر اقلی ــه تغیی ــال 2010 ب در س
ــه مطالعــه  کــره زمیــن ســوق پیــدا کــرد و ب
موضوعــات کاربردی تــر روی آورد و پــروژه 
ــی  ــکاری بین الملل ــک هم ــه ی ــوت را ک آزیم
بــرای هم گرایــی دانشــمندان و مهندســان 
عالقه منــد بــه حفاظــت از زمیــن اســت، 
آغــاز کــرد. تحقیقــات او اکنــون متمرکــز 
ــات  ــه اطالع ــبکه ها و نظری ــات ش ــر ریاضی ب
اســت کــه بــرای فهــم سیســتم های پیچیــده 
ــوژی غالــب هســتند،  ــوژی و اکول کــه در بیول
ــاوز  ــوک مله ــوی ل ــد. گفت وگ کمک کننده ان

ــم. ــی می خوانی ــز را در پ ــان بائ ــا ج ب
لــوک ملهــاوزر: در مصاحبــه قبلــی، از اســکات 
ــای  ــه تاکتیک ه ــردم چ ــوال ک ــون س آرانس
ــای  ــرفت در پژوهش ه ــرای پیش ــه ای را ب پای
ــال  ــد مث ــد، و چن ــودمند می دان ــادی س بنی
بیــان کــردم. آیــا شــما نظــری در مــورد 
و  اســکات  کــه  پژوهشــی  تاکتیک هــای 
مــن بیــان کردیــم، داریــد؟ شــخصا چــه 
تاکتیک هــای پژوهشــی را توصیــه می کنیــد؟ 
تاکتیک هــای  از  منظورتــان  بائــز:  جــان 
ده هــا  مــن  چیســت؟  پایــه ای  پژوهشــی 
تاکتیــک دارم. بعضــی از آن هــا اســتراتژی های 
ــت  ــه اهمی ــا درج ــی ب ــائل و بعض ــل مس ح
مشــابه، بــرای دســت یافتــن بــه مســائل 
منظــورم  هســتند.  حــل  بــرای  مناســبی 
دســت یافتــن بــه مســائلی اســت کــه در عیــن 
ــاکان  ــردن کم ــل ک ــرای ح ــودن، ب ــب ب جال
ســهل الوصول هســتند. آیــا مقصودتــان از 

ــت؟  ــورد اس ــن م ــه ای«، اولی »پای
لــوک: هــر دو! به دســت آوردن و طــرح تمیــز 

ــد  ــب می توانن ــوب، اغل ــی خ ــائل پژوهش مس
حتــی از حــل کــردن مســائل پژوهشــی قبــال 

ــند.  ــر باش ــده، مهم ت شناسایی ش
جــان: بســیار خــب. چنــد تــا از تاکتیک هــای 

مــن این هــا هســتند. 
1. زیــاد یــاد بگیریــد. تــالش کنیــد بفهمیــد 
نظــر  از  می کنــد،  کار  چگونــه  دنیــا  کل 
فلســفی، منطقــی، از نظــر جنبه هــای ریاضــی 
ــوژی و  ــیمی، بیول ــا ش ــه ت ــک گرفت و  فیزی
علــوم بــر پایــه آن هــا، از نظــر علــوم تاریخــی 
دیرینه شناســی،  کیهان شناســی،  ماننــد 
باستان شناســی و از نظــر علــوم اجتماعــی 
جامعه شناســی،  روان شناســی،  ماننــد 
از  و  اقتصــاد  و  سیاســت  انسان شناســی، 
موســیقی  و  ادبیــات  از  کــه  جنبه هایــی 
ــک جســت وجوی الیتناهــی  ــن ی ــد. ای می آین
ــی  ــه تخصص ــت ک ــح اس ــه واض ــت، البت اس
ــره  ــی ِخب ــات خاص ــردن و در موضوع کار ک
ــا هــر چــه  شــدن بازدهــی بیشــتری دارد. ام
زوایــای متعــددی بــرای مواجهــه بــا هــر 
موضوعــی داشــته باشــید، شــانس یافتــن 
ــرای  ــوب ب ــای خ ــوب و جواب ه ــواالت خ س
مهیــا  بیشــتر  برایتــان  موجــود  ســواالت 
ــئله  ــک مس ــی در ی ــن وقت ــود. هم چنی می ش
خســته  یــا  برمی خوریــد،  بن بســت  بــه 
ــا  ــد واقع می شــوید، یادگیــری چیزهــای جدی
ــما  ــازه ای در ش ــدن روح ت ــده ش ــث دمی باع

ــد.  ــد ش خواه
به صــورت  می گیریــد،  فــرا  را  آن چــه   .2
ــود  ــن خ ــن تر در ذه ــر و روش ــد موجزت قواع
ــظ  ــری، حف ــدف از یادگی ــد. ه ــب کنی ترکی
کــردن مقــدار زیــادی داده نیســت. بلکــه 
ــازی  ــه فشرده س ــدی ب ــور ج ــت به ط الزم اس
داده هــا و فیلتــر کــردن نویــز بپردازیــد. غالبــا 
ــم  ــم و بره ــه  صــورت دره ــا را ب ــراد چیزه اف
بــه شــما توضیــح می دهنــد، بــه  جــای 
ــاص  ــای خ ــی، حالت ه ــد کل ــه قواع ــاره ب اش
ــه  ــی را ب ــد کل ــا قواع ــد، ی ــی می کنن را معرف



سرآمد/ شماره چهلم/ مهر و آبان نودوشش 88

ــره.  ــد و غی ــان می کنن ــتی بی ــورت نادرس  ص
ــد.  ــه می یاب ــه ادام ــرای همیش ــد ب ــن فراین ای
ــاد  ــری ی ــوژی جب ــی توپول ــال وقت ــرای مث ب
می گیریــد، بــه شــما نظریــه همولــوژی درس 
ــتر  ــن بیش ــی ای ــطح مقدمات ــد. در س می دهن
بــه  صــورت یــک دســتورالعمل پیچیــده 
بــرای گرفتــن یــک فضــای توپولوژیــک و 
دریافــت یــک تعــداد گــروه از روی آن معرفــی 
بــه مثال هــا،  نــگاه کــردن  بــا  می شــود. 
ایــن  چشــم باطــن پیــدا می کنیــد کــه 

انجــام می دهنــد:  کاری  گروه هــا چــه 
را  بعدی   n حفره های  تعداد  nام،  گروه 
را  آن ها  چگونه  که  می گیرید  یاد  می شمارد. 
برای حل مسائل به  کار گیرید و چگونه به طور 

کارآمد آن ها را محاسبه کنید. 
امــا بعدتــر، بــرای حالــت مــن خیلــی بعدتــر، 
یــاد می گیریــد کــه توپولــوژی جبــری از ایــن 
نــوع، درحقیقــت دربــاره فضاهــای توپولوژیــک 
ــه  ــر ب ــی مجردت ــاره مفهوم ــه درب نیســت، بلک
ــن کشــفی  ــی اســت. ای ــام نوع هــای هموتوپ  ن
ــی  اســت کــه خیلــی طــول کشــید و در حوال
ــام  ــه ن ســال های 1۹68، زمانــی  کــه فــردی ب
ــت،   ــی نوش ــر هموتوپ ــی در جب ــن کتاب کویل
متبلــور شــد. همیشــه وقتــی چنیــن چیزهایی 
ــت:  ــده اس ــی مجذوب کنن ــد، خیل رخ می ده
ــوع کار  ــک موض ــرادی در ی ــه اف ــی  ک هنگام
ــح  ــدف صحی ــوند ه ــه می ش ــد، متوج می کنن
ــد،  ــرده بودن ــه فکــر ک ــزی ک ــه، آن چی مطالع

نیســت.  
سال های  از  بعد  بود:  ماجرا  آغاز  تازه  این  اما 
ابتدای  همان  در  افتاد.  زیادی  اتفاقات   1۹60
و  گذاشت  عرصه  به  پا  گروتندیک  سال ها  این 
چه  این که  کرد؛  عرضه  ما  به  جدیدی  رویای 
نوع های هموتوپی عمال می توانند محقق شوند. 
به زبان غیردقیق، او واقف شد که این ها به طور 
طبیعی وقتی ظاهر می شوند که به »برابری« به 
چشم فرایند )فرایند اثبات این که دو چیز یکی 
هستند( نگاه کنیم تا به یک رابطه استاتیک.  

این ها را کمی سربسته بیان کردم، اما می خواهم 
تاکید کنم که این یک کشف بسیار بنیادی با 
فنِی  نکته  یک  نه  بود،  وسیع  بسیار  پیامدهای 

محدود و باریک. 
کردن  دقیق  برای  افراد  طوالنی،  مدت های  تا 
می کردند.  نرم  دست وپنجه  گروتندیک  رویای 
من هم برای مدتی درگیر این موضوع بودم. اما 
از حدود پنج سال قبل، فردی به  نام وودسکی به 
ما نشان داد که چگونه با در نظر گرفتن برابری 
ِصرف،  رابطه  یک  تا  فرایند  نوع  یک  به عنوان 
می توان مبانی ریاضیات را دوباره بنا نهاد. این 
رهیافت نو که از آغاز، نوع های هموتوپی را به 
 جای مجموعه ها، به عنوان اشیای ریاضی معرفی 
مجموعه ها  نظریه  برای  آلترناتیو  یک  می کند، 
تا  کشید  خواهد  قرن طول  یک  می کند.  خلق 
ریاضیات  سرتاسر  در  کشف  این  تاثیر  این که 

ریشه بگستراند. 
نظر  در  با  می بینید،  که  همان طور  بنابراین 
مانند  فنی  بسیار  اما  مهم  چیزی  گرفتن 
مانند  آن  با  رفتار  با  نشدن  قانع  و  توپولوژی 
حفظ یک دستورالعمل آشپزی، می توان حقایق 
عظیمی  سماجت  این  اما  کرد.  کشف  عمیقی 
را  حقایقی  چنین  اگر  حتی  می کند.  طلب 
خودتان کشف نکنید، و فقط آن ها را بیاموزید، 

مجبورید آن ها را ساده سازی و متحد کنید. 
3. بیشتر در جست وجوی مسائل در شکاف های 

بین رشته ها باشید تا در خود رشته ها.
سلیقه ای  کمی  رشته ها  به  علم  تقسیم بندی 
خود  انرژی  اغلب  افراد  و  است  دل بخواهی  و 
رشته  درون  که  می کنند  سواالتی  صرف  را 
تعجب آور  خیلی  این گونه  و  است  خودشان 
این  بین  در  جالبی  بسیار  چیزهای  که  نیست 
کشف  انتظار  در  و  مانده اند  خفا  در  شکاف ها 

شدن هستند. 
سودمند  بسیار   2 و   1 تاکتیک های  این جا، 
هستند. اگر موضوعات زیادی را مطالعه کنید و 
تالشتان را برای پاالیش ایده های خام و رسیدن 
به صورت بندی های موجز و تقویت شده از آن ها 
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معطوف دارید، به زودی متوجه نقاط تالقی این 
شباهت هایی  گاهی  شد.  خواهید  موضوعات 
کرد.  دقیق  را  آن ها  می ارزد  که  دارند  وجود 
گاهی افراد در یک رشته شگردهایی بلدند که 
می توانند افراد رشته های دیگر را بسیار منتفع 
سازند. گاهی افراد در یک رشته چکش اختراع 
کرده اند و افراد رشته دیگر فقط ناخن، و جالب 
است که هیچ کدام نمی دانند این چیزها به چه 

کار می آیند! 
4. با خیلی ها صحبت کنید. این یک راه بسیار 
کردن  پیدا  و  دیدتان  افق  توسعه  برای  خوب 
است.  متفاوت  درظاهر  موضوعاِت  بین  ارتباط 
پذیرای  بال  فراغ  با  که  افرادی  باهوش ترین  با 
صحبت با شما هستند، حرف بزنید. اما حوصله 
زود  خیلی  باهوش  افراد  نبرید.  سر  را  آن ها 
به  جای  کنید  سعی  می رود.  سر  حوصله شان 
این که خودنمایی کنید و آن ها را به گوش  دادن 
را  آن ها  کنید،  مجبور  درخشانتان  ایده های  به 
در موقعیتی قرار دهید که درباره چیزهای مورد 
به  باشید  مراقب  اما  کنند.  صحبت  عالقه شان 
آن ها »هدایایی« دهید که آن ها رغبت داشته 
»هدایا«  کنند.  صحبت  دوباره  شما  با  باشند 
آن ها  که  چیزهایی  دقیق  توضیح  می توانند 
و  غافل گیرکننده  دانستنی های  نمی فهمند، 

نکات کوچک طالیی باشند. 
یکی از استراتژی های من در این مورد، نوشتن 
مقدار  توضیح  و  این هفته«  »یافته های  وبالگ 
آن  در  پیشرفته  فیزیک  و  ریاضیات  زیادی 
بود. شاید بتوان گفت که این ستون اینترنتی، 
فرد  یک  به عنوان  من  بود.  هدیه  از  خرواری 
از  بعد  اما  کردم،  شروع  آن جا  در  ناشناس 
حدود 10 سال، افراد باهوش زیادی مرا کشف 
به  اندازه  برای من  اکنون  ترتیب  بدین   کردند. 
کنم،  ورود  موضوعی  هر  به  است  آسان  کافی 
یک مطلب وبالگی در مورد آن بنویسم و کنار 
یا  کنند  تصحیح  مرا  که  باشم  متخصصانی 
مطالب بیشتری به من بگویند. هم چنین برای 
با  بدین صورت  و  شوم  دعوت  سخنرانی  دادن 

افراد باهوش بسیاری مالقات کنم. 
که  دادید  توضیح  را  تاکتیک هایی  شما  لوک: 
چگونه به مسائلی برای حل دست یافت. وقتی 
یک لیست خوب از آن ها پیدا کنید، چگونه از 

بین آن ها انتخاب می کنید. 
جان: دو نصیحت کوچک در این زمینه دارم.
1. حتما لیستی از مسائل را یادداشت کنید. 

یک  فقط  بودم،  کرده  شروع  تازه  من  وقتی 
کردن  فکر  برای  مسائل  از  کوچک  موجودی 
را  آن ها  بیشتر  که  کوچک  آن قدر  داشتم؛ 
به خاطر دارم. بیشتر آن ها مسائلی بودند که از 
دیگران شنیده بودم، اما اغلب آن ها زیاد از حد 
سخت بودند. البته مسائلی از خودم هم داشتم، 
اما آن ها هم اغلب یا زیاد از حد سخت، یا زیاد 

از حد مبهم، یا زیاد از حد بدیهی بودند. 
معتنابهی  مقادیر  توانسته ام  اخیر،  در سال های 
بدین  کنم.  ایجاد  کردن  فکر  برای  مسائل  از 
و  کردن  مرتب  نیازمند  بیشتر  اکنون   ترتیب 
از  استفاده  با  اغلب  آن ها هستم.  کردن  لیست 
تاکتیک های فشره سازی داده ها که در قسمت 
2 از جواب قبلی خود به آن ها اشاره کردم، این 
انجام می دهم. وقتی چیزی یاد  مرتب سازی را 
سواالت  یا  زیر  کلی  سواالت  خود  از  می گیرم، 

متعدد مشخص تر دیگری می پرسم: 
جدید،  ظاهر  در  حقیقت  یا  مفهوم  این  آیا   
حالت خاصی از مفهوم یا حقیقتی است که قبال 

می دانم؟
از دو مفهوم شبیه به هم می توانم مفهوم  آیا   
کلی سومی پیدا کنم که این  دو، حالت خاص 

آن باشند؟
و  الف  بین  قیاس  از  استفاده  با  می توانم  آیا   
ب، چیزی جدید در موضوع ب انجام دهم که 
افراد  توسط  قبال  الف،  موضوع  در  آن  متناظر 

انجام شده باشد؟
به طور  را  تجربی  قاعده  یک  می توانم  آیا   
دقیق تری بیان کنم که همیشه معتبر باشد، یا 

حداقل در موارد بیشتری معتبر باشد؟
این گونه اکنون به  جای دربه در دنبال ایده بودن 
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ایده  نظر  از  کردن،  کار  برای  مسئله  کمبود  و 
همه  پی گیری  اصلی ام  کارزار  و  هستم  غنی 

مسائل و پیدا کردن بهترین های آن هاست. 
همیشــه یــک دفتر یادداشــت بــه همــراه دارم. 
ــند،  ــر می رس ــه نظ ــب ب ــه جال ــائلی را ک مس
هنگامــی  به خصــوص  می کنــم،  یادداشــت 
ــرف عمــل  ــه ام ســررفته اســت. ِص ــه حوصل ک
یادداشــت کــردن یــا از آن هــا ابهام زدایــی 
ــال  ــا کام ــود آن ه ــبب می ش ــا س ــد، ی می کن
ــد  ــع امی ــا قط ــا از آن ه ــوند ت ــار ش ــره و ت تی
کــرد. گاهــی بــا ِصــرف وقــت گذاشــتن بــرای 
بیــان دقیــق صــورت یــک مســئله موفــق بــه 
حــل آن می شــوم. به عــالوه، عمــل یادداشــت 
بــاب  طبیعــی  به طــور  ســواالت،  کــردن 

ســواالت دیگــری را می گشــاید. 
جدول هــای  بــه  ســواالت،  از  به غیــر 
ــتون  ــد س ــا چن ــر دو ی ــتمل ب ــه، مش مقایس
هــم  هم ردیــف  متناظــر  آیتم هــای  بــا 
ــا  ــن جدول ه ــه از ای ــک نمون ــدم. ی عالقه من
مقالــه ام  دومیــن  انتهــای  در  می توانیــد  را 
ــده ای  ــی ای ــد. کوآنتروپ ــی ببینی در کوآنتروپ
ــک و  ــن ترمودینامی ــر بی ــه از تناظ ــت ک اس
ــک  ــن ی ــد. ای ــق ش ــی خل ــک کوآنتوم مکانی
ــال ها  ــه از س ــروف اســت ک ــر بســیار مع تناظ
قبــل مشــغله ذهنــی ام بــود، امــا نوشــتن یــک 
ــه  ــاخت ک ــد س ــرا متقاع ــه، م ــدول مقایس ج
یــک جــای خالــی در ایــن تناظــر وجــود دارد. 
ــام  ــه  ن ــم ب ــی داری ــک، مفهوم در ترمودینامی
آنتروپــی، امــا نظیــر آن در مکانیــک کوآنتمــی 
چیســت؟ معلــوم شــد کــه کوآنتروپی پاســخی 

ــود.  ــده ب ــه گم ش ــن حلق ــرای ای ب
بعدها مقاله ای با بلیک پوالرد درباره کوآنتروپی 
دادم.  لینک  وبالگی  مقاله  یک  به  اما  نوشتم، 
چگونگی  از  دیگر  جنبه  یک  این  من  برای 
پی گیری سواالت است. صرفا یک لیست برای 
چیزهایی  درباره  بلکه  نمی کنم،  درست  خودم 
وبالگی  مقاالت  بفهمم،  بهتر  می خواهم  که 

می نویسم. 

ــر  ــه فک ــد ک ــائلی کار کنی ــط روی مس 2. فق
می کنیــد مهــم باشــند و نســبت بــه چگونگــی 
حــل آن هــا شــهود داشــته باشــید. ایــن 
ــا  ــت، ام ــاز نیس ــه کارس ــرای هم ــک ب تاکتی
بــرای مــن کارایــی داشــته اســت. وقتــی کــه 
ــردم  ــالش می ک ــودم، ت ــرده ب ــروع ک ــازه ش ت
مســائلی را حــل کنــم کــه هیــچ ایــده ای بــرای 
ــرادی  ــاید اف ــتم. ش ــان نداش ــی حلش چگونگ
ــد  ــد، بتوانن ــر دارن ــا تبح ــل معم ــه در ح ک
ــا  ــن عموم ــا م ــوند، ام ــق ش ــن راه موف از ای

ــم.  ــن کن ــته ام چنی نتوانس
به این نتیجه رسیدم که رهیافت بهتر برای من، 
سواالت  از  طوالنی  لیست  یک  کردن  درست 
سال های  طی  آن ها  کردن  رها  و  پی گیری  و 
برایم  تا  می روم  جلو  به آرامی  است.  متمادی 
و مهمی می بینم.  مسجل شود که چیز جدید 
فقط این زمان است که یک مسئله را از حاشیه 
درمی آورم و به طور ضربتی شروع به کار کردن 

روی آن می کنم. 
جاب ویلِر فیزیک دان این را این گونه می گوید: 
این که  مگر  ندهید،  انجام  را  محاسبه ای  هرگز 
کمی  حرف  این  بدانید.  قبل  از  را  آن  جواب 
اغراق آمیز است، چون گاهی خوب است کمی 
کلنجار رفت و مشاهده کرد چه اتفاقی می افتد. 
اما در این حرف بیش از آن چه تصور می کنید، 

حقیقت نهفته است. 
او  داشت:  مرتبط  اما  دیگر  قاعده  یک  فاینمن 
احساس  که  می کرد  کار  مسئله ای  روی  فقط 
می کرد یک حس درونی نسبت آن دارد، یک 
بینایی یا برگ برنده ای که در اختیار هیچ کس 

دیگر نیست. 
لوک: بعد از آن که مسئله ای برای حل انتخاب 
حل  برای  شما  ترجیحی  تاکتیک های  کردید، 

عملیاتی آن چیست؟  
جان: همان طور که قبال گفتم، روشن است که 
فقط بعد از این که به طور قابل توجهی ایده های 
خوب از چگونگی حل یک مسئله داشته باشم، 
باور  باید  حداقل  می کنم.  باز  حساب  آن  روی 



91 سرآمد/ شماره چهلم/ مهر و آبان نودوشش

داشته باشم چه باید کرد. و این گونه بی درنگ 
دست به کار می شوم. 

اما کار معموال این قدرها هم آسان نیست. 
اگر تنها با مسائلی درگیر شوید که مطلقا همه 
هموار  پیشین  تفکرات  با  را  آن  دست اندازهای 
کرده باشید،  خیلی محتاط می شوید و شانس 
از  را  از چیزهای جالب  روی خیلی  کردن  کار 
جوان  محققان  از  بسیاری  می دهید.  دست 
اشتباه نقطه مقابل را انجام می دهند و با ماندن 
در بن بست مطلق،  زمان زیادی را تلف می کنند. 
تعادل صحیح بین این ها قرار دارد. مسئله  را به 
زیرمسئله های کوچک تر تقسیم کنید و این ها را 
هم به زیرمسئله های هنوز کوچک تر بشکنید و 
وقتی به نقطه ای رسیدید که حتی قبل درگیر 
شدن با جزئیات، این زیرمسئله ها به نظر قابل 
بیایند، برای حمله به مسئله تصمیمتان  انجام 

را بگیرید. 
اما چطور می توان فهمید این مسائل کوچک تر 
به  بستگی  بسیار  این  هستند؟  انجام  قابل 
مشابه  مسائل  با  شدن  مواجه  قبلی  تجارب 
برایتان  که  چیزهایی  باشید،  تازه کار  اگر  دارد. 
واقعا  متخصصان  برای  می توانند  است،  دشوار 
آسان باشند. برعکس چیزهای در ظاهر ساده، 
با  حتی  درآیند.  آب  از  بغرنج  بسیار  می توانند 
اتکا به تجربه، بعضی از زیرمسئله ها که به ظاهر 
دشوارتر  می توانند  می رسند،  نظر  به  سرراست 
و  شوند.  ظاهر  می شود،  پیش بینی  آن چه  از 
بلد  و  واقعی شروع می شود  کار  این جاست که 
خواهد  برنده  برگ  بسیار،  فوت وفن های  بودن 

بود. مثال: 
خیلی  نیستید،  مسئله ای  حل  به  قادر  اگر   .1
محتمل که یک مسئله مشابه وجود داشته باشد 
را حل  آن  است. سعی کنید  که کمی ساده تر 
کنید. و اگر این مسئله جدید را هم نمی توانید 
استفاده  اصل  همین  از  دوباره  کنید،  حل 
برسید  چیزی  به  تا  دهید  ادامه  آن قدر  کنید. 
که بتوانید آن را حل کنید. آن گاه از راهی که 

پایین آمده اید، قدم به قدم باال بروید. 

از ساده سازی یک مسئله به صورتی که بتوانید 
عمال آن را انجام دهید، نگران نباشید. 

مسئله ها  ساده سازی  برای  بسیاری  راه های   .2
باید یک حالت خاص را در  وجود دارد. گاهی 
خاص،  حالت های  ریاضیات،  در  بگیرید.  نظر 
حالت های خاص تر و آن ها هم حالت های بسیار 
زیادی  عمل  آزادی  این گونه  دارند.  خاص تر 
مشاهده  خوب  اگر  دارد.  وجود  کاوش  برای 
می کنند،  کار  چگونه  خاص  حالت های  کنید 
ایده هایی که می گیرید، برای حل مسئله اصلی 

کمک کننده واقع می شوند. 
تعمیم  را  مسئله  یک  وقتی  دیگر،  طرف  از   .3
حذف  زائدش  مفروضات  بعضی  می دهید، 
می شوند و درغایت ساده تر می شود. اغلب افراد 
در شلوغی داده ها گیر می کنند. البته اگر معلوم 
شود که تعمیم راه به جایی نمی برد، به شما در 
از جزئیات نقش اساسی  این که کدام یک  مورد 

دارد، کمک می کند. 
نردبان  از  باال رفتن  و  پایین  به  جای  4. گاهی 
تعمیم، بررسی یک مسئله مشابه در یک زمینه 

مرتبط، راه عبور را تسهیل می کند. 
تالش هایتان  از  کلی:  توصیه  یک  پایان  در   .۵
برای حل یک مسئله یادداشت بنویسید، حتی 
نرسید  نتیجه  به  که  چیزهایی  توضیح  شامل 
را  آن چه  گاهی،  چند  از  هر  چرا.  این که  و 
است  متحیرکننده  اغلب  کنید.  نگاه  نوشته اید، 
نزدیک  چیزی  درست  انجام  به  گاهی  چگونه 
وقتی  و  می کنم  فراموش  را  آن  بعد  می شوم، 
به آن برمی گردم )گاهی سال ها بعد( و  دوباره 
زاویه کمی متفاوت می بینم، همه  از  را  چیزها 
چند  گاهی  فقط  می شود. شکست  ردیف  چیز 

میلی متر با پیروزی فاصله دارد. 
لوک: ممنون جان!

یادداشت مترجم: این مصاحبه در سال 2014 
ماشین  یادگیری  تحقیقاتی  موسسه  توسط 

)برکلی، کالیفرنیا( انجام شده است.
علوم  دانشکده  محمودی،  غالمزاده  سیدمحمد 

ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف
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ــه ای  ــهر، فصل نام ــرای ش ــریه ای ب ــهرت، نش ش
کــه  اســت  فرهنگــی  هنــری،  اجتماعــی، 
به همــت انجمــن علمــی دانشــجویی شهرســازی 
ــد.  ــاپ می رس ــه چ ــا ب ــای زیب ــس هنره پردی
کــه  نشــریه  ایــن  یازدهــم  شــماره  در 
جدیدتریــن نســخه آن اســت و بــه پاییز ســال 
۹6 اختصــاص دارد، ســوژه محوری آن شــهر و 
فراغــت اســت کــه در یــک پرونــده بــا عنــوان 
کلــی »فراغتــی و حضــوری و گوشــه شــهری« 
بــه آن پرداختــه شــده اســت. در ایــن پرونــده 
مطالبــی می خوانیــد بــا عناویــن: »حصــر 
شیشــه ای؛ حکایــت رواق هنــر و صاحبــان 
»نئودورهمــی:  پنجــری«،   ₌ »پــارک  آن«، 
میتینــگ«، »بــاغ کتــاب«، »مــرا بــه خیــر تــو 
ــاب  ــار ق ــان«، »چه ــر مرس ــت؛ ش ــد نیس امی
از میــدان شــهرداری رشــت«، »فراغــت از 

ــو؟«. ــن ک ــت... ســهم م فراق
ــه  ــز دارد ک ــر نی ــش دیگ ــریه دو بخ ــن نش ای
تقویــم  در  گوناگــون.  و  تقویــم  از  عبارتنــد 
مطالبــی بــا عنــوان »چنــد جملــه دربــاره 
تجمــل«، »از خودســازی تــا شهرســازی« و 
»الکامــپ 13۹6« خواهیــد خوانــد و بخــش 
گوناگــون شــامل »از صفــر مســکو تا شــبانه های 
نوســکی«، » زیــر درخــت کذایــی«، »ســمفونی 
ــی«، »روح  ــای خون ــزرگ«، »پرتقال ه ــهر ب ش
و  می گــن«  تهرونــش  رو  »این جــا  پــراگ«، 

می شــود. برگزیــده«  »عکس هــای 
ــریه،  ــن نش ــذاب ای ــم و ج ــکات مه ــی از ن یک

عکس هــای  و  گرافیــک  از  برخــورداری 
ــریات  ــایر نش ــه آن را از س ــت ک ــه ای اس حرف
دانشــجویی متمایــز می کنــد. دبیــر عکــس 
کارهــای  و  یوســفی  یاســمن  نشــریه  ایــن 
گرافیکــی بــر عهــده فرینــاز عالــم اســت. 
ــارج از  ــهرت خ ــریه ش ــا، نش ــر این ه ــاف ب مض
ــت  ــی اس ــل دسترس ــز قاب ــگاه نی ــای دانش فض
کتابفروشــی ها  برخــی  از  می توانیــد  را  آن  و 
ــی  ــخه اینترنت ــد. نس ــه کنی ــک ها تهی و کیوس
آن نیــز از طریــق اپلیکیشــن طاقچــه در اختیــار 
مخاطبــان قــرار می گیــرد. ایــن نشــریه کــه در 
ــا 3000  ــت، تنه ــده اس ــر ش ــه منتش 83 صفح
ــی دی اف آن  ــه نســخه پ ــان قیمــت دارد ک توم
2000 تومــان ارزان تــر اســت. شــاید نقطــه 
ــر تبلیغــات  ــه، داشــتن مدی ــن مجموع ــوت ای ق
)میــالد ســعیدی(، مدیــر فــروش )پــگاه قانــع( و 
تیــم فــروش )رومینــا اکبرپــور، عطیــه صفایــی، 
نوشــین فیروزبخــش، زهــرا نجمــی( باشــد. 
ــازی  ــای مج ــهرت« از فض ــت اندر کاران »ش دس
و تاثیرگــذاری آن نیــز غافــل نمانده انــد و یــک 
ــر،  ــهریار دادگ ــی، ش ــو حبیب ــدا )نیک ــروه ج گ
کیانــا اکبــری( بــه امــور ایــن بخــش رســیدگی 

می کنــد.
مدیرمســئول »شــهرت« حمیدرضــا رضایــی 
ــای  ــت. اعض ــارده اس ــاناز اخب ــردبیر آن س و س
هیئــت تحریریــه را محیــا احمدی دانــش، زهــرا 
دانیــاری داریــان، فائــزه محمــدی و حنانــه 

مرعشــی تشــکیل می دهنــد.

رت« هل دانشجو�ی »�ش  حمب
خ

معر�

نشریه ای درباره شهر
 ماجده مقدم 
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د جای تو مهی چرخ گردان �خ

 داستان پرواز در آسمان 
در شاهنامه فردوسی

 علی اصغر بشیری 

به باور بسیاری از دانشمندان، تخیالت و آرزوهاست 
که از دیرباز مبنای بسیاری از پیشرفت های علمی در 
بین مردم بوده است. برخی از داستان نویسان جهان 
بین  در همین زمینه داستان های علمی -تخیلی در 
همتایان خود، سرآمد هستند. برای نمونه ژول ورن را با 
داستان هایی می شناسند که از تخیل و علم با هم بهره 
گرفته است؛ منتها مسائلی که ژول ورن در زمان خود 
به عنوان تخیل مطرح کرده، بسیاری شان بعدها لباس 
واقعیت بر تن کرده اند. در روان شناسی نوین یکی از 
تعالیمی که به افراد داده می شود، این است که تخیالت 
و رویاهای خود را جدی بگیرند و بر آن پافشاری کنند.

یکی از تخیالتی که از دیرباز در بین مردم در جهان 
وجود داشته است، آرزوی پرواز بوده و همین موضوع 
یافته  انعکاس  هم  اساطیر  و  داستان ها  از  بسیاری  در 
است. مردم با دیدن پرندگان یا حشرات در ذهن خود 
داستان هایی می ساخته اند که انسان نیز به نوعی می تواند 
پرواز کند. هر چند که خواسته های بشر برای پرواز در 
ابتدا صرفا برای تفریح و لذت بود، اما زمانی که هواپیما 
یا وسایل پروازی دیگر اختراع شدند، موضوع لذت به 
عنصری پیش پاافتاده بدل شد و اصل فلسفه پرواز برای 
کاربردهای حمل ونقل انسان و بار یا اهداف نظامی و... 
بدل شد که در دنیای معاصر نیز این فناوری در اختیار 
نمودهای  از  یکی  به عنوان  و  از کشورهاست  معدودی 

صنعتی شدن در دنیای مدرن از آن یاد می شود.
در بسیاری از اسطوره ها و داستان هایی که از اقوام 
مختلف در سرزمین ایران رواج یافته است، آرزوی 
پرواز را می توان به وضوح مشاهده کرد. داستان هایی 
که در شاهنامه یا دیگر متون ادب فارسی وجود دارد، 

این آرزوها را بیان کرده اند. در »سمک عیار« گفته 
شده که سمک برای یافتن فرخ روز سوار بر سیمرغ 
بر  سواری  همین  رفت.  دوردست  جزایر  به  و  شد 
سیمرغ یا عنقا شدن را نیز در داستان »هزار و یک 
شب« داریم. جایی که سندباد بحری برای فرار از یک 
جزیره سوار بر پرنده های غول پیکر می شود. در »هفت 

پیکر« نظامی هم سوار شدن بر پرندگان را داریم. 
یکی از متونی که بحث پرواز انسان را در چند مورد 
بیان کرده است، شاهنامه فردوسی )قرن چهارم و 
اوایل قرن پنجم هجری قمری( است. در داستان 
زال، سیمرغ او را به این سو و آن سو می برده است؛ 
چنان که زمانی که سام به دنبال زال می رود، سیمرغ 

به زال می گوید: 
روا باشد اکنون که بردارمت 

بی آزار نزدیک او آرمت
سیمرغ پس از آن که مدتی با سام سخن می گوید، 
او را برداشته و به آسمان می برد و آن گاه زال را نزد 

سام می برد: 
دلش گشت پدرام و برداشتش 

گرازان به ابر اندر فراشتش 
ز پروازش آورد پیش پدر 

رسیده به زیر برش موی سر 
به  زال  که  است  این  نشان دهنده  داستان  همین 

واسطه سیمرغ، قدرت پرواز داشته است. 
در شاهنامه از پرواز جمشید نیز سخن رفته است. 
زمانی که دیوان او را بر آسمان می برند و جمشید در 

آسمان قرار می گیرد: 
چو خورشید تابان میان هوا 
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نشسته بر او شاه فرمانروا 
عدم پرداخت فردوسی و پردازندگان این داستان ها به 
این دو مورد باعث شده که جزئیات بیشتری در این 
موارد بیان نشود. اما یکی از داستان های بسیار مشهور 
دیگر شاهنامه که با جزئیات بیشتری بیان شده و در 
آن داستان پرواز دقیق تر بیان شده است، داستان 
پرواز کاوس شاه به آسمان است. نوع پرواز کاوس به 
آسمان با پروازی که به نمرود منسوب است، یکسان 
است و به گفته پژوهش گران داستان کاوس شاه به 
احتمال زیاد از نمونه مشابه بین النهرینی خود گرفته 

شده است. 
داستان پرواز کاوس شاه بدین قرار است: 

وقتی که کاوس از نبرد با شاه هاماوران برمی گردد، 
ابلیس که می بیند با پادشاه قدرتمندی مواجه شده 
است، تصمیم می گیرد از راهی دیگر او را فریب دهد 

و او را از راه یزدان بازدارد: 
بگرداندش سر ز یزدان پاک 

فشاند بر آن فّر یزدانش خاک 
او از دیوان می خواهد که این کار را انجام دهند. یکی 
از دیوان برای این کار داوطلب می شود. او خود را 
شبیه یکی از خادمان کاوس شاه تغییر چهره می دهد 

و نزد او می رود و به او می گوید: 
چنین گفت کاین فّر زیبای تو 

همی چرخ گردان سزد جای تو 
دیو به او می گوید: تو که همه کارهای بزرگ را در 
جهان انجام داده ای، بهتر است به آسمان هم پرواز 
کنی؛ مگر خورشید و ستارگان چه اسراری دارند که 

تو نباید از آن ها آگاه شوی؟
چگونه است ماه و شب و روز چیست؟

بر این گردش چرخ ساالر کیست؟
موضوع  این  چراکه  پذیرفت؛  سرانجام  کاوس شاه 
برای او هیجان بسیاری داشت. او از ستاره شناسان 
از فواصل زمین تا آسمان و ستارگان پرسید. پس 
از آن دستور داد به سوی النه عقاب بروند و چندین 
جوجه عقاب را با خود بیاورند و آنان را با بهترین 
غذاها پرورش دهند. پس از مدتی که جوجه های 
عقاب بزرگ و قوی شدند، کاوس دستور داد که در 
چهارسوی تخت او، چهار نیزه بلند آویزان کنند و بر 

باالی هر کدام از آن نیزه ها، پاره ای گوشت بگذارند. 
سپس چهار عقاب گرسنه را که پرورش داده بودند، 
تخت  درون  در  نیز  کاوس  بستند.  تخت  پای  در 
پرواز  بره ها  سوی  به  عقاب ها  که  زمانی  نشست. 

کردند، تخت به همراه کوس به آسمان برآمد: 
وزان پس عقاب دالور چهار 
بیاورد بر تخت بست استوار 

چو شد گرسنه تیزپران عقاب  
سوی گوشت کردند هر یک شتاب 

ز روی زمین تخت برداشتند 
ز هامون به ابر اندر افراشتند 

عقاب ها، هر چقدر که بیشتر پرواز کردند، کمتر به 
هدف خود، یعنی خوردن گوشت دست یافتند. به 
همین دلیل خسته شدند و از گرسنگی و کم طاقتی 
بسیار سقوط کردند و کاوس هم با تختش سقوط 
زمین  به  آمل  در  شیرچین  بیشه  در  آنان  کرد. 

نشستند. 
زمانی که خبر به پهلوانان ایران مانند رستم و گودرز 
و گیو و... رسید، آنان با هم به جست وجوی کاوس 
رفتند و سرانجام او را یافتند و به پایتخت بر گرداندند. 
کاوس که خود را مستحق سرزنش دید و از این 
کار احساس گناه می کرد، به درگاه خدا توبه کرد و 

سرانجام نیز خدا توبه او را پذیرفت. 
یکی از نکاتی که در این داستان شگفت انگیز وجود 
دارد، این است که آرزوی پرواز از دیرباز در ذهن 
بیرون  در  که  آن جایی  از  و  داشته  وجود  انسان ها 
مجال بروز نداشته، در داستان ها، آن هم مبتنی بر 
تخیالت شاعران و نویسندگان خود را نشان می داده 

است. 
نکته دیگری که در این داستان خود را نشان داده، 
این است که پرواز به آسمان گویا از نظر گذشتگان 
گناهی نابخشودنی بوده است؛ چراکه آگاهی از اسرار 
آسمان را در بسیاری از مذاهب و ادیان برنمی تافته اند 
و شاید به همین علت هم بوده که رفتن به آسمان 
نیز در همین داستان به دیوان منسوب شده است. از 
سویی دشمنی برخی از عالمان دینی با دانش هایی 
نظیر ستاره شناسی را هم باید از همین منظر مورد 

توجه قرار داد.
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به بستر افکند بیماری چشمت مسیحا را
ستون سر کند اعجاز حسنت دست موسی را

ــن  ــی بیــک افشــار ای ــی کــه صادق بی شــک زمان
ــان  ــوری در ج ــده، ش ــی خوان ــت را در مجلس بی
ــه  ــد ک ــنت آمده ان ــه احس ــاده و ب ــیان افت مجلس
ــود.  شــغل قزلباشــان شمشــیرزنی و جنــگاوری ب
ــه  ــود ک ــاعری ب ــاش ش ــک، قزلب ــی بی ــا صادق ام
ــاعری،  ــگاوری و ش ــه جن ــه ب ــهرتش ن ــده ش عم
بلکــه بــه نگارگــری و نقاشــی بــود. نگارگــری کــه 
ــی و نگاره هــای تک برگــی را در دو بعــد  کتاب آرای
ســنتی )نگارگــری( و نــوآوری )فرنگی ســازی( بــه 
ــود  ــدی ب ــتین هنرمن ــانید و نخس ــام می رس انج
کــه کتابــی بــه نظــم در آمــوزش فــن نقاشــی بــه 
تحریــر درآورد و علــم ایــن هنــر را کــه بــا شــرایط 
ــد، در  ــل می ش ــتاد منتق ــه اس ــاگرد ب ــژه از ش وی
اختیــار همــگان قــرار داد. هنرمنــدی کــه در 
می درخشــید. قزویــن  هنــری  مکتــب   رأس 

صادقــی بیــک در تبریــز چشــم بــه جهان گشــود، 
در خانــواده ای کــه از اشــراف  ایــل بــزرگ افشــار 
ــران  ــه از س ــود ک ــدر خ ــیوه پ ــه ش ــد، او ب بودن
قزلبــاش دولــت صفــوی بــود، رســم  نظامی گــری 
را در پــی گرفــت. پــدر صادقــی بیــک زمانــی کــه 
او 20 ســال داشــت، در یکــی از جنگ هــا کشــته 
شــد و پــس از آن صادقــی بیــک بــه مــدت پنــج 
ــت و  ــداد رف ــه بغ ــت. او ب ــفر پرداخ ــه س ــال ب س
ــی در  ــرد، مدت ــارت ک ــز زی ــف را نی ــال و نج کرب
ــه ســر  ــی را نیــز در حلــب ب ــد و زمان عتبــات مان
بــرد. صادقــی بیــک پــس از ایــن ســفر مدتــی در 
خدمــت امیــران متفاوتــی بــود، پس از 30 ســالگی 
تصمیــم گرفــت دل بــا هنــر یک دلــه کنــد و از کار 
گل بــه کار دل بپــردازد. پــس بــه ســراغ شــاعران 
نــام دار زمــان خویــش رفــت و در محضــر هرکــدام 
زمانــی را بــه تلمــذ گذرانــد کــه مهم تریــن 
آن هــا میرصنعــی بــود کــه عــالوه بــر شــاعری در 
خطاطــی و الجوردشــویی و رنــگ و افشــان کاغــذ 
هــم سررشــته داشــت. صادقــی بیک ســه ســال را 
نــزد او شــاگردی کــرد. پــس از مــرگ میرصنعــی، 
ــز راهــی قزویــن  صادقــی بیــک 3۵ ســاله از تبری

ــال  ــه دنب ــار ب ــد؛ این ب ــان گردی ــت صفوی پایتخ
اســتاد نقاشــی کــه نشــان از کمال الدیــن بهــزاد، 
ــد: ــته باش ــوی داش ــان دوره صف ــطوره نقاش  اس

تمنای دلم این بود پیوست
که گیرد همت بهزادی ام دست

ــی، خواهــرزاده  ــه مظفرعل ایــن جســت وجو او را ب
و شــاگرد کمال الدیــن بهــزاد، رهنمــون شــد. 
ــاش  ــب »نق ــه لق ــود ک ــدی ب ــی هنرمن مظفرعل
شــاهی« داشــت و بیشــتر نقاشــی های دولت خانــه 
همایونــی و مجلــس ایــوان چهــل ســتون را رقــم 
ــزت و  ــان ع ــاه تهماســب چن ــزد ش ــود. او ن زده ب
مقامــی داشــت کــه شــاه بارهــا اشــاره کــرده بــود 
ــد. ــح می ده ــزاد ترجی ــر به ــی را ب ــه مظفرعل  ک

بــود و  مظفرعلــی در خطاطــی هــم اســتاد 
قطعــات میرعلــی هــروی و ســلطانعلی مشــهدی 
ــه  ــرد ک ــد می ک ــه ای می نوشــت و تقلی ــه گون را ب
ــت. ــتباه می انداخ ــه اش ــره را ب ــل خب ــی اه  حت

صادقــی بیــک بــه مــدت هشــت ســال تــا زمــان 
ــاگردی او پرداخــت.  ــه ش ــد ب ــن هنرمن ــرگ ای م
ــب  ــاه تهماس ــی، ش ــد از مظفرعل ــال بع ــک س ی
نیــز وفــات یافــت و فرزنــدش اســماعیل دوم کــه 
ــوس  ــه محب ــدان قهقه ــال در زن ــر 18 س ــغ ب بال
بــود، بــه ســلطنت رســید. دلیــل حبســش 
ــا  ــت ت ــم داش ــب بی ــاه تهماس ــه ش ــود ک ــن ب ای
ــدش علیــه او شــورش کنــد. صادقــی بیــک  فرزن
ــد: »پادشــاهی خــوش ذوق  ــف او می گوی در توصی
ــی  ــع نقاش ــود و طب ــاک ب ــأن و هیبت ن و عالی ش
داشــت. بــا این کــه ظاهــر مهیبــی داشــت، 
 در باطــن خیلــی مالیــم و خوش خلــق بــود.« 
شــاه اســماعیل بالفاصلــه امــور هنــری کتاب خانــه 
ــراز اول  ــدان ت ــامان بخشــید و هنرمن را ســر و س
ــردآورد و  ــا گ ــک را در آن ج ــی بی ــه صادق ازجمل
ــی شــاهنامه را ســفارش داد.  ــا کتاب آرای ــه آن ه ب
امــا ایــن دوره ارج هنــر دیــری نپاییــد، زیــرا شــاه 
اســماعیل کــه به علــت زنــدان طوالنی مــدت دچار 
عــدم تعــادل روانــی بــود، شــماری از شــاهزادگان و 
درباریــان را بــه قتــل رســاند و بــه همیــن ســبب 
ــک  ــد و ی ــه کردن ــش دسیس ــان و نزدیکان درباری
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ســال و نیــم از حکومتــش نمی گذشــت کــه 
ــه قتــل رســید. پــس از قتــل  مســموم شــده و ب
ــه حکومــت رســیدن محمــد  شــاه اســماعیل و ب
خدابنــده، صادقــی بیــک 4۵ ســاله دربــار را تــرک 
ــی  کــرد  و در کســوت قلنــدران و درویشــان مدت
ــی  ــت. یک ــافرت پرداخ ــه مس ــران ب ــرب ای در غ
ــت ســلطان  ــدم عنای ــن آوارگــی را ع ــل ای از دالی
محمــد خدابنــده بــه هنــر و هنرمنــدان گفته انــد، 
امــا دلیــل دیگــری نیــز در کار بــود و آن تندخویی 
و تنگ حوصلگــی زبانــزد صادقــی بیــک بــود کــه 
ــه  ــرای او ب ــتادکاران را ب ــایر اس ــا س ــردن ب کار ک
امــری صعــب تبدیــل می کــرد. بــه همیــن ســبب 
پــس از شــاه اســماعیل کــه عنایــت ویــژه ای بــه او 
ــه کار خــود  ــار ب ــر نتوانســت در درب داشــت، دیگ
ادامــه دهــد. در مــورد خــوی ســرکش او روایتــی 
هســت از مــال غــروری شــاعر کــه می گویــد: 
ــم و در  ــی گفت ــدح صادق ــده ای در م ــن قصی م
قهوه خانــه ای بــر وی خوانــدم، هنــوز قصیــده 
بــه آخــر نرســیده بــود کــه مســوده آن را از مــن 
گرفــت و گفــت بیــش از ایــن تاب شــنیدن نــدارم. 
ــج  ــد و پن ــد بیام ســپس برخاســته، لحظــه ای بع
تومــان بــه دســتاری بســته بــا دو صفحــه کاغذ که 
خــود از ســیاه قلم طرحــی کــرده بــود، بــه مــن داد 
و گفــت تجــار هــر صفحــه کار مــرا بــه ســه تومان 
می خرنــد کــه بــه هندوســتان برنــد، مبــادا ارزان 
 بفروشــی، ســپس عــذر بســیار خواســت و برفــت.

در  و  رفــت  همــدان  بــه  قلنــدری  دوره  در 
بیــک،  امیرخــان  التفــات  مــورد  آن جــا 
به طوری کــه  گرفــت،  قــرار  همــدان،  حاکــم 
خــود  طریقــت  بــرادر  را  او  بیــک  صادقــی 
نامیــد. امیرخــان او را از آوارگــی و شــوریدگی 
ــت. ــی داش ــود گرام ــزد خ ــید و ن ــات بخش  نج

او در همــدان بــا اهــل ادب و هنــر معاشــرت 
داشــت و در مــدت زمــان اقامــت در آن جــا 
 بــه تدریــس نقاشــی و شــعر مشــغول بــود.
یــک دوره هــم به خدمــت اســکندرخان و بدرخان، 
دو بــرادر از قبیلــه افشــار درآمــد و در شورشــی که 
آن هــا علیــه حاکــم مشــهد کــرده بودنــد، شــرکت 

کــرد و دوبــاره قزلباشــی از ســر گرفــت. اســکندر 
بیــک ترکمــان نویســنده کتــاب عالم آرای عباســی 
ــی  ــه صادق ــی دارد ک ــان م ــان بی ــخ صفوی در تاری
ــق  ــز از مش ــگ نی ــدان جن ــی در می ــک حت بی
نقاشــی غافــل نبــود و ســپس بــه بیتــی شــاهکار 
ــد: ــاره می کن ــه اش ــک در جنگنام ــی بی  از صادق

ملخ های پیکان ز پرندگی
شده آفت مزرع زندگی

ــزد  ــازم ی ــک ع ــی بی ــن دوران صادق ــس از ای پ
شــد و تصاویــری بــه شــیوه فرنگــی بــرای خواجــه 
ــا را روی  ــا آن ه ــید ت ــبند کش ــن نقش غیاث الدی
ــن  ــد. ای ــش کن ــود نق ــدی خ ــای تولی پارچه ه
ــی  ــی اروپای ــای چاپ ــه طراحی ه ــر پای ــا ب طرح ه
ــران می شــد.  ــان وارد ای ــان صفوی ــه در زم ــود ک ب
غیاث الدیــن نقشــبند از اهالــی شــیراز و فرزنــدان 
شــیخ اجــل ســعدی بــود کــه در نســاجی و 
نقش بنــدی و شــعربافی )نوعــی پارچه بافــی( 
یگانــه بــود. مشــهور اســت کــه زربفــت مشــجری 
بــرای شــاه عباس تهیــه کــرده، در حاشــیه آن این 
 رباعــی را کــه ســروده خــود بــود، نقــش کــرده بود:

ای شاه سپهرقدر خورشیدلقا
خواهم ز بقا به قد عمر تو قبا

این تحفه بنزد چون تویی عیب من است 
خواهم که بپوشی ز کرم عیب مرا

صادقــی بیــک در ۵3 ســالگی عــازم هــرات شــد و 
بــه مالزمــت علیقلــی خــان شــاملو، اتابــک عباس 
میــرزا درآمــد و دو ســال در مالزمــت بود تــا این که 
علیقلــی خــان علیــه دولــت مرکــزی شــورش کرد 
و بــه قزویــن رفــت و بدیــن ترتیــب عباس میــرزا با 
 نــام شــاه عبــاس اول بــه تخــت ســلطنت نشســت.

بــا روی کار آمــدن شــاه عبــاس، بــار دیگــر 
ــی  ــت و صادق ــق گرف ــلطنتی رون ــه س کتاب خان
بیــک بــه ریاســت کتاب خانــه ســلطنتی برگزیــده 
شــد. در ایــن دوره کــه 10 ســال بــه طول کشــید، 
چندیــن کتــاب ازجملــه شــاهنامه شــاه عباســی 
ــی شــد. در  تحــت نظــارت مســتقیم او کتاب آرای
ــا  ــد موالن ــاش، فرزن ــان رضــا عباســی نق ــن زم ای
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ــت.   ــور داش ــار او حض ــی، در کن ــر کاش علی اصغ
در ایــن چنــد ســال صادقــی بیــک چنــان مقامــی 
داشــت کــه توانســت همچــون شــاهزادگان بــرای 
خــود کتاب آرایــی کنــد .کتابــی کــه او بــرای خــود 
برگزیــد، »انــوار ســهیلی« بــود کــه نگاره هــای آن 
اوج کتاب آرایــی صادقــی بیک اســت. انوار ســهیلی 
بازنویســی »کلیلــه و دمنــه« اســت کــه هــدف از 
بازنویســی آن بــه روزآوری زبــان »کلیلــه و دمنــه« 
بــود. هرچنــد ایــن ترجمــه در میــان فارســی زبانان 
هند بســیار مشــهور و پرخواننــده بود. امــا در میان 
ــه«  ــه و دمن ــه »کلیل ــبت ب ــان آن دوره نس ایرانی
بهرامشــاهی چنــدان اقبالــی نداشــت، زیــرا شــایعه 
بدشــگون بــودن آن بــه گونــه ای بــود کــه کمتــر 
ــود. ــدن آن ب ــه و خوان ــه تهی ــر ب ــی ای حاض  ایران

تالیفات صادقی بیک 
صادقــی بیــک کــه زمــان چهــار پادشــاه صفــوی را 
درک کرده بود، در ســن 70 ســالگی  و در اصفهان 
ســروده های خــود را گــردآوری کــرد و آثــار خود را 
 ســر و ســامان داد کــه برخــی از آن ها عبارت نــد از:
- مثنــوی فتح نامــه عباس نــام دار بر وزن شــاهنامه 
 فردوســی کــه به امر شــاه عباس اول ســروده شــد. 
- مقــاالت و حکایــات بــر وزن مخزن االســرار 

ــعدی ــتان س ــی و بوس نظام
- مثنــوی ســعد و ســعید بــر وزن مثنــوی خســرو 

و شــیرین نظامــی
ــس  ــس النفای ــد از مجال ــه تقلی ــعرا ب - تذکره الش
امیرعلــی شــیر نوایــی بــه ترکــی کــه در آن بیــش 
از چهارصــد شــاعر را معرفــی می کنــد و بــه 

ــهرت دارد. ــواص ش ــع الخ مجم
- قانــون الصــور بــه صــورت منظــوم در نقاشــی و 

ــری و اســباب و ادوات آن. نگارگ

تذکره مجمع الخواص
ــم  ــی نوشــته شــده، ه ــه ترک ــه ب ــاب ک ــن کت ای
حــاوی اطالعاتــی از زندگــی خــود صادقــی 
ــدان آن  ــی هنرمن ــه زندگ ــم ب ــت و ه ــک اس بی
دوره می پــردازد. صادقــی بیــک در آن عــالوه 

ــز توجــه دارد  ــه نقاشــان شــاعر نی ــر شــاعران ب ب
ــاع و  ــف اوض ــه توصی ــه ب ــی هنرمندان ــا بیان و ب
احــوال زمانــه هنــری خــود می پــردازد. او در ایــن 
ــد. آن جــا کــه  کتــاب از طنــز نیــز غافــل نمی مان
 در مــورد قامتــی گیالنــی شــاعر می نویســد:

»نامــراد و درویــش نهــاد اســت و بــا مــردم 
خــودش  بــا  تخلصــش  نمی کنــد.  آمیــزش 
بســیار مناســب اســت. مــن کــه ســیاحت 
ــت او  ــدی قام ــه بلن ــی ب ــچ والیت ــرده ام، در هی ک
ــل  ــوی کل طوی ــث نب ــده ام. حدی ــی را ندی کس
ــرده.  ــدا ک ــداق پی ــخص مص ــن ش ــق در ای احم
 چنان کــه از ایــن مقطــع هــم ظاهــر اســت:

قامتی تند مرو در پی آن آهو باز
چون قد نحس ترا دید رمیدن گیرد

قانون الصور
ــان فارســی و در  ــه زب ــاب منظــوم کــه ب ــن کت ای
قالــب مثنــوی و بــر وزن خســرو و شــیرین نظامی 
نوشــته شــده، در دو بخــش اســت: بخش نخســت 
شــامل شــرح زندگانــی صادقــی بیک و اســاتیدش 
و مباحــث نظــری و بخــش دوم حــاوی مباحثــی 
پیرامــون فــن و مهــارت نگارگــری اســت. اهمیــت 
ــش از  ــه پی ــت ک ــبب اس ــدان س ــاب ب ــن کت ای
صادقــی بیــک کســی مبــادرت بــه نوشــتن چنین 
ــن کتــاب اولیــن خودآمــوز  رســاله ای نکــرده و ای
ــم و  ــتن قل ــک از بس ــی بی ــت. صادق ــی اس نقاش

ــد: ــاز می کن ــری آغ قلم گی
شود چون شوق نقاشیت غالب

قلم بستن بود اصل مطالب
مخوان حرف هوس از نامه کس

مکن عادت به طور خامه کس
زکاتب این صفت نیکو نباشد

که کلکش را کس دیگر تراشد
قلم را مو دم سنجاب باید

ولی آن مو که با نرمی گراید
به مقدار قلم از وی جدا کن
ز یکدیگر به زور شانه وا کن

 او ســپس بــه حــل طــال و نقــره و صورت گــری و 
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ــگ  ــا از رن ــواع رنگ ه ــردازد و ان جانورســازی می پ
ــد  ــی می کن ــگار را معرف ــگ زن ــا رن ــمی ت جس
ــخ  ــادر تاری ــاالت ن ــی از رس ــب یک ــن ترتی و بدی

ــد. ــوب می کن ــران را مکت ــی ای نقاش

مرگ هرنمند 
 صادقــی بیــک در یکــی از قطعــات خــود می گوید:
ــن اســت ــر ای ــی ار قیمــت فضــل و هن  ای صادق
بمانــی ابدالدهــر  خــواری  بــه  دهــر   در 

 رو مســخرگی پیشــه کــن و مطربــی آمــوز 
بســتانی مهتــر  و  کهتــر  از  خــود  داد   تــا 

صادقــی بیــک ســرانجام  پــس از 10 ســال 
ــام  ــن مق ــلطنتی از ای ــه س ــت در کتاب خان خدم

خلــع شــد. ازجملــه دالیلــی کــه بــرای برکنــاری 
او می آوردنــد، وجــود رقیــب جوانــی بــه نــام 
ــه  ــورد عالق ــاط م ــود؛ خط ــزی ب ــا تبری علیرض
شــاه عبــاس کــه پــس از برکنــاری صادقــی 
ــد.  ــذار ش ــه او واگ ــه ب ــت کتاب خان ــک، ریاس بی
هم چنیــن اتهــام دزدی یکــی از گران بهاتریــن 
ــی  ــز تندخوی ــروش آن و نی نقاشــی های شــاه و ف
از حــد گذشــته اش را در ایــن برکنــاری بی دلیــل 
نمی داننــد، هرچنــد مواجبــش تــا 10 ســال بعــد 
 کــه مــرگ او را دریافــت، پرداخــت می شــد. 
میرالهــی همدانــی مــاده تاریــخ وفــات او را بــه این 
ــد  ــه دم ــب ک ــر عج ــرد: »دگ ــن ک ــات تعیی کلم

صبــح صــادق از شــب مــا.«
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ب
کتا

و  چیستی  به  هنوز  که  رازی  است؛  راز  آگاهی 
برای  نشده.  پیدا  قانع کننده  راهی  آن  چگونگی 
آگاهی می توان هزاران مثال آورد، ولی نمی توان 
ریشه های آن را پیدا کرد. هرچه بیشتر درباره آگاهی 
می شود.  بیشتر  سردرگمی ها  می شود،  تحقیق 
ولی این باعث نمی شود از لذت دست وپنجه نرم 
کردن با چنین مبحث وسوسه کننده ای گذشت. 
فهمیدن چیستی آگاهی راهی است به فهمیدن 
چیستی »من« و همه سواالتی که از دوره های 
کهن برای انسان درباره خودش مطرح بوده. کتاب 
»آگاهی« سوزان بلکمور، کتاب علمی ساده، روان 

و دل چسبی است برای ورود به دانش آگاهی که 
حیطه عظیم و پرطرفداری است و توجه بسیاری از 
فیلسوفان، مغز و عصب پژوهان، فیزیولوژیک پژوهان 
و روان شناسان را جلب کرده است. این کتاب بیشتر 
از آن که پاسخ های قاطع برای چیستی آگاهی ارائه 
دهد، سواالت بزرگی را که در این زمینه می توان 
مطرح کرد و تا کنون مطرح شده است، با خواننده 
در میان می گذارد تا او را هم در این لذت تفکر 
و جست وجو شریک کند. ترجمه رضا رضایی هم 
بر این کتاب بسیار عالی و روان است و فرهنگ 
معاصر آن را در 1۹6 صفحه منتشر کرده است. در 

یه« سوزان بلمکور  
گ

� یه به کتاب »آ
گ

ن�

آگاهی راز است
 مریم گودرزی 
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ادامه نگاهی می اندازیم به هشت فصل این کتاب.
  

چرا راز؟ 
فصل اول کتاب همان طور که انتظار می رود، با این 
سوال شروع می شود که »آگاهی چیست؟« اگرچه 
به  پاسخ  می رسد،  نظر  به  ساده  بسیار  سوال  این 
آن دشوار است. همین سوال رشته ای از مطالعات 
که  است  داده  شکل  »آگاهی پژوهی«  عنوان  با  را 
روان شناسان و زیست شناسان در این رشته تحقیقاتی 
به دنبال پاسخ به این سواالت هستند که آگاهی چه 
می کند؟ آیا بدون آگاهی می توانستیم همین بشویم 
که هستیم؟ ممکن است که آگاهی نوعی وهم و 
خیال باشد؟ و مهم تر این که آگاهی چیست؟ گذشته 
»مسئله  که  مهمی  بسیار  مسئله  سواالت،  این  از 
دشوار آگاهی« نامیده می شود، این است که بین 
مغز مادی که از چیزهای قابل لمس مادی ساخته 
شده و تجربه های آگاهانه یا کیفیات وصف ناپذیر که 
هیچ موجودیت مادی ندارند، چگونه می توان ارتباط 
فیلسوف  چامرز،  دیوید  را  نظریه  این  کرد؟  برقرار 
استرالیایی، مطرح کرد. مخالفان این نظریه معتقدند 
هیچ مسئله دشواری وجود ندارد، چون اصوال قضیه 
مربوط می شود به تصور کاذب از آگاهی. به هرحال 
برای آگاهی نمی توان تعریف دقیق و مشخصی ارائه 
داد و تنها می توان حول آن بحث و گفت وگو کرد و 
تا حدی آن را درک کرد. بنابراین آگاهی رازی است 
که صحبت کردن درباره اش به این سادگی ها نیست.

 
مغز انسان

»می گویند مغز انسان بغرنج ترین چیزی است که در 
عالم معلوم یافت می شود.« این جمله شروع فصل 
دوم است و در ادامه به ساختار فیزیکی مغز پرداخته 
می شود؛ وزن و تعداد نورون های قابل مالحظه. برای 
پیدا کردن ارتباط این همه نورون و سلول عصبی 
با آگاهی، نویسنده به تحلیل چند بیماری ذهنی 
می پردازد؛ مثل حس آمیزی که در آن برخی افراد 
صداها را می بینند یا شکل ها را می شنوند، یا بیماری 
دی.اف یا کوربینی که باعث می شود بیمار شکل ها 
را نتواند تشخیص دهد و هم چنین سکته های مغزی 

که در آن بخشی از نورون ها کارکرد خود را از دست 
می دهند. در همه این بیماری ها آسیب های مغزی 
عالوه بر تاثیر فیزیکی بر اجزای بدن باعث تغییر 
آگاهی و جهان بینی انسان می شود. مثال وقتی یک 
نفر سکته مغزی می کند و نیمی از مغزش از کار 
می افتد و نمی تواند نیمی از فضای اطرافش را ببیند، 
به مرور حس می کند آن نیمه که نمی بیند، وجود 
ندارد، یعنی نیمی از جهانش را از دست می دهد. 
جالب ترین بخش این فصل مربوط به بیماری دی.اف 
و آزمایش های عصب شناسان روی این بیماران است. 
در این بیماری عجیب فرد بیمار می تواند اشیا را ببیند 
و حتی آن ها را بردارد، ولی نمی تواند ماهیت آن ها را 
تشخیص دهد. نویسنده چنین نتیجه می گیرد که 
ممکن است برخی استدالل کنند که این بیماری 
ثابت می کند که آگاهی چیزی است اضافه شده و 
اضافه  نویسنده  بینایی.  مادی  کارکردهای  از  جدا 
می کند: »کوربینی پدیده جالب توجهی است، اما 
اثبات نمی کند که آگاهی را می توان از فرایند بینایی 
جدا کرد.« زیرا در این بیماری فرد در مسیر دید 
از خطوط موازی مقابل چشمش  خود در بخشی 

واقعا کور است. 

زمان و مکان
»تاخیر لیبت« یا »تاخیر نیم ثانیه ای« نام نظریه ای 
است که بنجامین لیبت در سال 1۹61 با آزمایش هایی 
ارائه داد و از دل این پژوهش ها این سوال درآمد که 
»آیا آگاهی ممکن است نسبت به رویدادهای جهان 
واقع تاخیر داشته باشد؟ « تحقیقات لیبت به این 
سلول های  درواقع  می دهد.  مثبت  پاسخ  پرسش 
عصبی مغز انسان نیم ثانیه فعالیت می کنند تا آگاهی 
برای  عصبی  »کفایت  لیبت  را  این  گیرد.  صورت 
آگاهی« خواند. البته ما متوجه این تاخیر نمی شویم. 
توجیه لیبت برای این مسئله پدیده »ارجاع به عقب« 
متوجه  ما  می گوید  »او  است«.  ذهنی  یا »سبقت 
این تاخیر نمی شویم، زیرا به محض این که کفایت 
زمانی  لحاظ  از  رویدادها  می شود،  حاصل  عصبی 
ارجاع به عقب می یابند.« در این فصل نویسنده اکثر 
نظریه های آگاهی را به دو دسته کلی تقسیم می کند: 
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یا  یا روح  به ذهن  نظریه هایی دوباورانه  اند که  »یا 
»خود« مجزا قائل اند، یا شگفتی های فیزیک مدرن 
را مطرح می کنند.« منظور از دوباوری، اعتقاد به  این 
است که ذهن و جسم از همه مجزا هستند. برخی از 
معتقدان مدرن این نظریه به ذهن غیرمادی اعتقاد 
دارند که از طریق کنش های متقابل کامال متعادلی 
که در تالقی گاه نورون ها روی می دهد، بر مغز تاثیر 
می گذارد. اما نظریه مورد قبول اکثر دانشمندان و 
فیلسوفان مدرن به فیزیک کوآنتومی بازمی گردد. در 
هر صورت طرفداران هر دوی این نظریات نتوانسته  اند 
مسئله آگاهی را درست و دقیق تبیین کنند و مسئله 

محوری ذهنیت هم چنان رازآمیز می ماند. 

توهم بزرگ
این فصل برای پاسخ به این سوال اساسی نوشته شده 
که »آیا آگاهی یک توهم بزرگ است؟« کسانی که 
به این سوال پاسخ مثبت می دهند، وجود آگاهی را 
انکار نمی کنند، بلکه معتقدند آگاهی آن چه می نماید، 
نیست. این فصل چند بخش جذاب و مهم دارد، 
ازجمله مبحث »پر کردن جای خالی« که به نقطه 
کور چشمان انسان می پردازد. اگرچه به نظر می رسد 
بینایی انسان تکامل یافته و بی عیب ونقص است، اما 
ما نسبت به زاویه 1۵ درجه از مرکز دید خود کور 
هستیم. برای همین بسیاری از اوقات چیزی را که 
به دنبال آن هستیم، در مقابل خود نمی بینیم، چون 
آن چیز در همین نقطه کور که شبیه یک حفره 
خالی است، قرار می گیرد. سوال این جاست که چرا ما 
متوجه این حفره خالی نمی شویم. برخی معتقدند که 
دلیل آن این است که دو چشم ما عیب های یکدیگر 
را هم پوشانی می کنند، ولی حتی با یک چشم هم 
اگر نگاه کنیم، این حفره را نمی بینیم. پاسخ این 
مسئله احتماال این است که ذهن این حفره خالی را 
پر می کند و اجازه نمی دهد تصویر یکدستی که ما از 
فضای اطراف خود داریم، دچار نقص و بریدگی شود. 
اگرچه بر سر این نظر چند و چون های بسیار وجود 
دارد، ولی ظاهرا قانع کننده ترین نظریه ای است که تا 
به حال برای این مسئله ارائه شده. از این مسئله و 
چند مسئله دیگر شبیه به این و مربوط به بینایی 

نویسنده چنین نتیجه می گیرد: »می ارزد این ایده را 
جدی بگیریم که بینایی توهمی بزرگ است.« 

خود
در مبحث آگاهی »خود« مسئله بسیار مهمی است، 
زیرا هروقت که تجربه آگاهانه ای وجود دارد، می دانیم 
که این تجربه ها البد برای کسی روی می دهند و 
خود  درباره  ما  ایده های  اما  دارند.  تجربه کننده ای 
بسیار مغشوش است. در مقابل بسیاری از فیلسوفان 
که »خود« را عنصری واحد می دانند، دیوید هیوم 
نمی دانند،  واحد  چیز  یک  را  »خود«  پیروانش  و 
بلکه آن را بسته ای از احساس ها می دانند، گویی ما 
»خود« های متعدد و متفاوتی داریم که به صورت 
پیوسته و به دنبال هم تجربه هایی دارند. در بخشی 
از این فصل درباره »مغز دو شقه« صحبت می شود 
نشان  بسیار  آزمایش های  و  تحقیقات  با  این که  و 
داده شده که اگر مغز انسان دو شقه شود و ارتباط 
اطالعاتی بین دو نیم کره مغز قطع شود، مسئله 
خود دچار چالش می شود. »در مغز دو شقه، نه یک 
»خود« هست و نه دو »خود«؛ تجربه هایی هست، اما 
کسی نیست که دارنده این تجربه ها باشد مثل من و 
شما.« مسئله »خود« از آن دست مباحثی است که 
هرچقدر بیشتر درباره اش اندیشیده و صحبت شود، 
گیج کننده تر می شود. در پایان این فصل نویسنده 
درونی  نوع »خود«  نتیجه می گیرد: »هیچ  چنین 
وجود ندارد. بلکه فقط فرایندهای موازی چندگانه ای 
یا بی ضرری  به توهم مفید  وجود دارند که منجر 
می شوند بر ساخته ای سودمند.« و پیشنهاد می کند 
»خود« را یک هویت پایدار که تجربه های متعدد 
دارد، ندانیم، بلکه »بپذیریم که هر بار که به نظر 
می آید من وجود دارم، این صرفا یک برساخته موقت 
است، نه آن من مفعولی که به نظر می رسید یک 

لحظه پیش وجود داشته...«
 

اراده آگاهانه
از مسائل فلسفی قدیمی محسوب  اختیار  و  جبر 
است.  داغ  فرهنگ ها  بحثش در همه  می شود که 
دیوید هیوم مسئله اختیار را بحث انگیزترین مسئله 
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آن  از  این جا  در  مبحث  این  می خواند.  متافیزیک 
جهت اهمیت دارد که با آگاهی ارتباط مستقیم دارد. 
درواقع آگاهی است که به کل مسئله موضوعیت 
می بخشد. ولی آیا آگاهی ما را  به  اختیار می رساند 
یا جبر؟ این سوالی است که درباره اش آزمایش های 
بسیاری انجام شده که شرح این آزمایش ها مبحث 
این فصل را تشکیل داده است. یکی از جالب ترین 
آزمایش های این حیطه را لیبت در سال 1۹8۵ انجام 
داد. او با نصب الکترودهایی به مچ افراد داوطلب و 
درخواست انجام کارهایی مثل فریاد زدن یا پیچاندن 
مچشان فاصله بین شروع پتانسیل ذهنی و تصمیم 
اندازه گرفت. در حالت عادی تصور بر  به عمل را 
این است که ما نخست تصمیم می گیریم تا کاری 
را انجام دهیم و بعد پتانسیل ذهنی برای شروع آن 
عمل در مغز ما شروع می شود، ولی طبق نتایج لیبت 
پتانسیل ذهنی 1۵0 میلی ثانیه زودتر از تصمیم افراد 
شروع می شود. لیبت از این آزمایش ها به این نتیجه 
نرسید که اختیار نوعی توهم است و آزمایش های 
این که  با  گاهی  شد  متوجه  و  داد  انجام  بیشتری 
پتانسیل ذهنی شروع می شود، ولی داوطلب تصمیم 
می گیرد آن کار را انجام ندهد. به عبارت دیگر، ما 
با این که اختیار خواستن آزادانه نداریم، ولی اختیار 
نخواستن آزادانه داریم. نویسنده در ادامه این فصل 
نقدهایی بر آزمایش های لیبت وارد می کند و برای 
نمونه زمان سنجی پتانسیل ذهنی را به کل ناممکن 
نتایج  لیبت و  این ها آزمایش های  با همه  می داند. 
او هم چنان اهمیت دارند و مورد بحث و جدل های 

بسیاری است.
 

حالت های تغییریافته آگاهی
تغییریافته آگاهی  از معمول ترین حالت های  یکی 
خواب دیدن است. در این فصل درباب رویا سواالتی 
است؟  تجربه  رویا  آیا  این که  مثال  مطرح می شود. 
آیا رویا در مدت واقعی رخ می دهد؟ آیا رویا درون 
جریان آگاهی ما شکل می گیرد؟ بلکمور معتقد است 
در مدت خواب فرایندهای مغزی متعددی به موازات 
هم جریان دارند و هیچ کدام نه درون آگاهی هستند 
بالفعل وجود ندارد.  و نه بیرون آن. »هیچ رویایی 

هیچ داستانی که واقعا در آگاهی اتفاق افتاده باشد، 
وجود ندارد. بر اساس این تئوری »قهقرا گزینی« 
عبور  ذهن  از  که  نیست  تجربه هایی  سیالن  رویا 
می کند.« از دیگر حالت های تغییرشکل یافته آگاهی 
در این فصل به مخدوش شدن آگاهی با داروهای 
روان گردان و هم چنین تجربه های غیرمعمول مثل 
از  )فرد احساس می کند  بدن  از  تجربه های خارج 
بدنش جدا شده است( و مراقبه های طوالنی اشاره 

شده که همگی مباحث جذاب و مفصلی هستند. 
تکامل آگاهی

در فصل پایانی کتاب درباره آگاهی در جان داران دیگر 
صحبت شده. سواالت اساسی این فصل عبارت اند از: 
آیا درخت ها هم آگاهی دارند؟ باالترین رده آگاهی و 
پایین ترین رده از آن کیست؟ کدام یک از جانوران 
آگاه هستند؟ نویسنده در پاسخ این سواالت و صدها 
سوال دیگر می گوید: »بار دیگر مواجه می شویم با 
ویژگی عجیب و غریب آگاهی که نمی توانیم بدانیم 
اختیار  در  آگاهی یاب  دستگاه  نوع  هیچ  چیست؛ 
نداریم.« نویسنده معتقد است با همه این ها با دالیلی 

می توان به پاسخ این سواالت نزدیک شد. 
برخی معتقدند جانوران آگاهی دارند، زیرا درد و رنج 
می کشند، درحالی که موجود خودکار ناآگاه نمی تواند 
ناراحت شود. اما طرفداران مسئله قدیمی آینه نظر 
مخالفی دارند و معتقدند که موجودی که نتواند خود 
را در آینه بشناسد، نمی تواند آگاهی داشته باشد. 
اما خط فارق نهایی به اعتقاد نویسنده، زبان است 
برخی  دارد.  اهمیت  به شدت  آگاهی  بحث  در  که 
می گویند که زبان اسباب و لوازم آگاهی را به وجود 
می آورد. بنابراین چون زبان منحصر به انسان است، 
»از  ولی  است.  انسان  به  منحصر  هم  آگاهی  پس 
کجا مطمئنیم؟« به اعتقاد سوزان بلکمور در برابر 
سردرگمی عظیم ما در حیطه آگاهی، این سردرگمی 

اصال به حساب نمی آید. 
کتاب »آگاهی« همان طور که با انبوهی از سواالت 
پایان  دیگر  از سواالت  انبوهی  با  بود،  شروع شده 
می یابد. با این تفاوت که در پایان کتاب ما نسبت به 
خود و میزان آگاهی ای که از جهان اطرافمان داریم، 

آگاه تریم.
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بــا تغییــرات غیرمنتظــره ای کــه در الگوهــای 
آب وهوایــی جهــان در حــال اتفــاق افتــادن اســت، 
ــع  ــا پیــش از ایــن مناب خیلــی از مناطقــی کــه ت
ــورد  ــامیدنی م ــن آب آش ــرای تامی ــترده ای ب گس
ــه زودی در  ــت ب ــن اس ــتند، ممک ــان داش نیازش
معــرض کمبــود جــدی آب شــرب قــرار بگیرنــد و 
آب هــای زیرزمینــی ممکن اســت خشــک شــده و 
از بیــن برونــد. دیویــد ســدالک، مهنــدس محیــط 
ــی  ــار راه حل ــد چه ــک ســخنرانی ت زیســت، در ی
ــرای  ــانس ب ــن ش ــت آخری ــوان گف ــه می ت را ک
حــل بحــران آب اســت، بــا مــردم دنیــا در میــان 

می گــذارد. 
پدربزرگ هــای مــا شــبکه ای منحصربه فــرد از 
راه آب هــا و ســدهایی را بــه وجــود آوردنــد کــه این 
امــکان را بــه مــردم مــی داد در مناطقــی زندگــی 
ــال  ــوان مث ــدارد. به عن ــادی ن ــه آب  زی ــد ک کنن
ــکا  ــادی آمری ــزرگ اقتص ــود ب ــه رک در دوره ای ک
را فــرا گرفتــه بــود، آن هــا ســد هــوور را ســاختند 
کــه باعــث بــه وجــود آمــدن دریاچــه میــد شــد و 
ایــن دریاچــه آب آشــامیدنی مــورد نیــاز ســاکنان 
شــهرهای خشــکی مثــل فونیکــس و الس وگاس و 

ــرد.   ــن می ک ــس را تامی لس آنجل
ــول خــرج  ــرن بیســتم میلیاردهــا دالر پ ــا در ق م
ــن  ــرای تامی ــاخت های الزم را ب ــا زیرس ــم ت کردی
ــود  ــه وج ــف ب ــهرهای مختل ــاز ش ــورد نی آب م
ــم،  ــگاه کنی ــدگاه اقتصــادی ن ــر از دی ــم. اگ بیاوری
محســوب  بزرگــی  ســرمایه گذاری  کار  ایــن 
ــی ایــن قــرن شــاهد  می شــود، امــا در دهــه پایان
ــی،  ــرات آب وهوای ــا تغیی ــان ب ــه هم زم ــم ک بودی
رشــد جمعیــت و رقابــت بــر ســر منابــع آب، ایــن 
ــی  ــد و مانع ــد می کن ــی را تهدی ــع آب روش مناب

ــرای پیشــرفت اســت.  ب
از ســال 2000 بــه بعــد ســطح آب دریاچــه میــد 
ــه پاییــن رفتــن کــرده اســت و ســرعت  شــروع ب
افــت ســطح آب در ایــن ناحیــه بــه گونــه ای بــوده 
کــه ورودی منابــع آب شــهر الس وگاس باالتر از آن 
قــرار دارنــد و شــروع بــه خشــک کــردن کرده انــد. 
ــه همیــن خاطــر هــم هســت کــه نگرانی هــای  ب

جــدی ای بــرای این شــهر ایجــاد و در حــال حاضر 
ورودی هــای جدیــدی بــرای تامیــن آب ایــن 
منطقــه ســاخته شــده، کــه کانــال ســوم نــام دارد 
و امــکان دریافــت را از عمــق بیشــتری از دریاچــه 

ــد.  ــن می کن ممک
ــه  ــدود ب ــط مح ــن آب فق ــش تامی ــه چال اگرچ
شــهرهای بــزرگ جنــوب غربــی آمریــکا نیســت. 
بریســبن،   ،2007 ســال  در  مثــال  به عنــوان 
ســومین شــهر بــزرگ اســترالیا، بــا اتمــام منابــع 
آب بــرای مــدت شــش مــاه مواجــه شــد و همیــن 
ماجــرا امســال بــرای ســائوپائولوی برزیــل رخ داده 
و منبــع اصلــی آب ایــن شــهر از بیــن رفتــه اســت. 
ایــن منبــع آخریــن بــار در ســال 2010 پــر شــده 

ــود و در حــال حاضــر تقریبــا خالــی اســت.  ب
آن دســته از افــرادی کــه ایــن شــانس را داشــته اند 
ــد،  ــی کنن ــا زندگ ــزرگ دنی ــهرهای ب ــه در ش ک
هیچ وقــت بــه صــورت جــدی یــک خشک ســالی 
وحشــتناک را تجربــه نکرده انــد. مــا بدمــان 
ــی دوش  ــد جنگ ــه بای ــورد این ک ــد در م نمی آی
بگیریــم، غــر بزنیــم و حتــی بدمــان نمی آیــد کــه 
همســایه بغل دســتی منظــره ماشــین کثیــف یــا 
باغچــه خشــکمان را ببینــد. ولــی هیچ کــدام از مــا 
ــه  ــه مواجــه نشــدیم ک ــن صحن ــا ای ــت ب هیچ وق
شــیر آب را بــاز کنیــم و چیــزی از آن بیــرون نیاید. 
ــی  ــا کم آب ــی ب ــه وقت ــن اســت ک ــم ای ــش ه علت
پیــش  خــوب  اوضــاع  و  می شــدیم  روبــه رو 
ــازن آب را  ــی مخ ــه طریق ــه ب ــت، همیش نمی رف
گســترش می دادنــد، یــا چنــد حلقــه چــاه جدیــد 
حفــر می کردنــد. امــا امــروز کــه بــا هــم صحبــت 
ــل  ــع دیگــر قاب ــن مناب ــم، هیچ کــدام از ای می کنی
اعتمــاد نیســتند تــا بتوانیــم بــه صــورت آزمــون و 
خطــا بــه آن هــا بــرای تامیــن آب مــورد نیازمــان 

اعتمــاد کنیــم. 
می خواهیــم  مــا  می کننــد  فکــر  بعضی هــا 
مشــکل کمبــود آب در مناطــق شــهری را بــا 
ــم،  ــل کنی ــاور ح ــتاهای مج ــرقت آب از روس س
ــگ و  ــری جن ــتلزم یک س ــن راه کار مس ــی ای ول
جدل هــای سیاســی، اجتماعــی و قانونــی اســت و 
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مــا حتــی اگــر موفــق شــویم کــه بخشــی از آب 
ــکل  ــط مش ــع فق ــم، درواق ــتایی ها را بدزدی روس
کمبــود آب را بــه جــای دیگــری منتقــل کرده ایــم 
و بــه احتمــال قــوی بــه دلیــل بــاال رفتــن قیمــت 
ــن اتفــاق پیــش  ــال ای ــه دنب ــی کــه ب مــواد غذای
می آیــد، بــاز تــوی دردســر می افتیــم و هم چنیــن 
مناطــق  آب  کــه  آبــی  زیســت بوم های  بــه 
ــد،  ــت می آی ــه دس ــا ب ــق آن ه ــتایی از طری روس

آســیب می زنیــم. 
ــن آب  ــئله تامی ــل مس ــرای ح ــن ب ــر م ــه نظ ب
ــود دارد و  ــم وج ــری ه ــهری راه دیگ ــق ش مناط
آن هــم اســتفاده از چهــار منبــع آب محلــی اســت 
کــه بــه شــیرهای آب متصــل می شــوند. مــا اگــر 
بتوانیــم ســرمایه گذاری هوشــمندانه ای روی ایــن 
منابــع جدیــد انجــام دهیــم، در ســال های آینــده 
می توانیــم مشــکل کمبــود آب شــهرهایمان را 
حــل و احتمــال تاثیرپذیــری از خشک ســالی های 

وحشــتناک آینــده را کــم کنیــم. 
ــه  ــیدند ک ــن می پرس ــل از م ــال قب ــر 20 س اگ
ــدون  ــزرگ و مــدرن ب ــا می شــود یــک شــهر ب آی
داشــتن یــک منبــع آب در بیــرون شــهر داشــت 
ــرداز،  ــک آدم رویاپ ــما را ی ــاال ش ــه، احتم ــا ن ی
غیرواقع بیــن و خوش خیــال می دانســتم. ولــی 
تجربیاتــی کــه طــی ســال های اخیــر در کار 
بــا خشــک ترین و تشــنه ترین شــهرهای ایــن 
کشــور بــه دســت آورده ام، بــه مــن نشــان داد کــه 
ــاوری الزم را در  ــی و فن ــای مدیریت ــا مهارت ه م
اختیــار داریــم تــا بتوانیــم در عمــل آب دریافتــی 
از منابــع بیرونــی را کنــار بگذاریــم و ایــن چیــزی 
ــورد  ــم در م ــن جلســه می خواه ــه در ای اســت ک

ــم.  ــت کن آن صحب
ــه فکــر  ــد ب ــی کــه بای ــع آب محل نخســتین منب
توســعه آن باشــیم تــا بتوانیــم بــا مشــکل تامیــن 
ــم،  ــه کنی ــهری مقابل ــق ش ــاز مناط ــورد نی آب م
ــی از  ــت. یک ــل از بارش هاس ــتفاده از آب حاص اس
ــی  ــه صورت ــای توســعه ب ــن جنبه ه ــم انگیزتری غ
کــه در حــال حاضــر در شــهرها اتفــاق می افتــد، 
ایــن اســت کــه بــا رشــد و توســعه شــهر، 

ــانده  ــفالت پوش ــیمان و آس ــا س ــن ب ــطح زمی س
ــن کار را انجــام  ــه محــض این کــه ای می شــود و ب
ــم  ــوی آب ه ــری ج ــم یک س ــم، مجبوری می دهی
تعبیــه کنیــم تــا آب بارانــی کــه روی ســر شــهر 
ــود و  ــارج ش ــیل، خ ــاد س ــل از ایج ــزد، قب می ری
ــع آب بســیار  ــک منب ــن ی ــی دور ریخت ــن یعن ای
ارزشــمند. به عنــوان مثــال اگــر مــا در شــهر ســن 
ــل از  ــف آب حاص ــا نص ــتیم تنه ــوزه می توانس خ
بارش هــای ســاالنه را جمــع آوری کنیــم، آن قــدری 
ــک  ــرای مصــرف ی ــه دســت می آمــد کــه ب آب ب

ســال ایــن شــهر کافــی بــود. 
می دانــم کــه بعضــی از شــما االن داریــد بــه 
ایــن موضــوع فکــر می کنیــد کــه »پــس راه حــل 
مشــکل مــا ایــن اســت کــه تعــداد زیــادی 
ــاودان  ــر ن ــا را زی ــازیم و آن ه ــزرگ بس ــع ب منب
ســاختمان ها قــرار دهیــم تــا بتوانیــم آب بــاران را 
جمــع آوری کنیــم«. امــا نــه! ایــن ایــده فقــط برای 
ــوده و شــاید  ــل اســتفاده ب بعضــی از مناطــق قاب
کاربــرد داشــته باشــد. امــا اگــر در شــهری زندگــی 
ــتان  ــل زمس ــا در فص ــده بارش ه ــه عم ــد ک کنی
ــه آب در  ــاز شــما ب ــد و بیشــترین نی ــاق بیفت اتف
ــل  ــرای ح ــن روش ب ــد، ای ــتان باش ــل تابس فص
ــر  ــود. و اگ ــد ب ــی اقتصــادی نخواه مشــکل کم آب
شــهر شــما متاثــر از یــک خشک ســالی چندیــن 
ســاله و مشــکالت آب باشــد – مثــل وضعیتــی که 
در حــال حاضــر کالیفرنیــا بــا آن روبه روســت – آن 
ــزرگ ســاخت  وقــت نمی شــود منبعــی آن قــدر ب

کــه مشــکل شــما را حــل کنــد. 
ــرای  ــری ب ــای عملی ت ــم راه ه ــر می کن ــن فک م
اســتفاده از آب بــاران در شــهرها وجــود دارد و 
آن هــم جمــع آوری آب و نفــوذ دادن آن بــه درون 
ــهرهای  ــه ش ــن کار هم ــد از ای ــت.  بع ــاک اس خ
ــرار  ــع خــوب آب هــای زیرزمینــی ق ــا روی مناب م
می گیــرد، کــه می توانــد حجــم زیــادی آب را 
ــر از  ــال اگ ــوان مث ــد. به عن ــای ده ــود ج در خ
ــهر  ــم، ش ــی کنی ــم بررس ــی بخواهی ــر تاریخ نظ
ــاز  ــورد نی ــوم از آب م ــا یک س ــس تقریب لس آنجل
خــود را از ســفره آب زیرزمینــی بزرگــی کــه زیــر 
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ــرده  ــن می ک ــته، تامی ــرار داش ــن فرناندو ق دره س
اســت. بنابرایــن از ایــن بــه بعــد، هــر وقــت دیدیــد 
کــه آب روی پشــت بام بــه ســمت حیــاط و پــس 
از آن مجــرای فاضــالب مــی رود، بــا خودتــان فکــر 
ــا واقعــا می شــود ایــن آب را خــورد؟«  کنیــد: »آی
خــب، جــواب ایــن اســت کــه نــه، نمی شــود قبــل 
ــود، آن را  ــه ش ــی تصفی ــن آب کم ــه ای از این ک
خــورد. بنابرایــن چالشــی کــه ما بــرای تامیــن آب 
ــه رو هســتیم،  ــا آن روب ــن شــکل ب ــه ای شــهری ب
جمــع آوری آب، تصفیــه آن و ســپس نفــوذ دادنش 

بــه زیــر زمیــن اســت. 
ــال  ــه در ح ــی اســت ک ــان اتفاق ــا هم ــن دقیق ای
ــروژه  ــب پ ــس و در قال ــهر لس آنجل ــر در ش حاض
جدیــدی بــه نــام بوربانــک کالیفرنیــا انجــام 
ــالب  ــارک فاض ــک پ ــهر ی ــن ش ــود. در ای می ش
ســطحی بــه وجــود آمــده اســت کــه ایــن پــارک 
از مرتبــط شــدن بخشــی از سیســتم جمــع آوری 
ــم ایجــاد شــده اســت.  ــه ه فاضــالب ســطحی ب
ســپس ایــن فاضــالب به ســمت یــک معدن شــن 
ــه  ــدن ب ــود و آب در مع ــت می ش ــروک هدای مت
دام می افتــد. ایــن آب بــا جریانــی آرام بــه ســمت 
تاالبــی مصنوعــی پیــش مــی رود و پــس از آن وارد 
یــک زمیــن ســبز می شــود و در آن جــا بــه درون 
خــاک نفــوذ می کنــد تــا ذخایــر آب زیرزمینــی را 

احیــا کنــد. 
در ایــن چرخــه و وقتــی آب از تــاالب عبــور 
می کنــد و قــرار اســت بــه درون زمیــن نفــوذ کند، 
ــه  یک ســری میکروب هــا وارد آن می شــوند کــه ب
ــن و در ســطح خــاک  ــی روی زمی صــورت طبیع
زندگــی می کننــد و بــه تصفیــه و پاک ســازی آب 

ــد.  ــک می کنن کم
ــکل  ــل مش ــرای ح ــد ب ــه بای ــی ک ــن گره دومی
ــتفاده از  ــا اس ــود، ب ــاز ش ــهری ب ــود آب ش کمب
پســاب هایی کــه از تصفیــه خانه هــا جــاری 
می شــوند، قابــل رفــع خواهــد بــود. احتمــاال 
ــا  ــتید، ب ــا هس ــروز این ج ــه ام ــما ک ــی از ش خیل
مفهــوم آب بازیافت شــده آشــنا هســتید. احتمــاال 
شــنیده اید کــه می گوینــد فــالن بوتــه زار، فضــای 

ســبز وســط میــدان و زمیــن گلــف بــا آبــی آبیاری 
شــده کــه از یــک کارخانــه تصفیــه پســاب آمــده 
ــن کار را در  ــا ای اســت. ده هــا ســال اســت کــه م
کشــورمان انجــام می دهیــم، ولــی از تجربیاتــی که 
ــم  ــم، می دانی ــت آوردی ــه دس ــال ها ب ــن س در ای
کــه ایــن راه حــل خیلــی پرهزینه تــر از آن چیــزی 
اســت کــه بایــد باشــد. علتــش هــم ایــن اســت که 
وقتــی اولیــن سیســتم بازیافــت را نزدیــک کارخانه 
تصفیــه پســاب می ســازیم، بایــد شــبکه ای از 
لوله هــای بلندتــر و بلندتــر بســازیم تــا بتوانیــم آن 
آب را بــه مناطقــی کــه الزم اســت، بفرســتیم. امــا 
ایــن کار بــه دلیــل هزینــه زیــاد غیرممکــن اســت. 
ــل آب  ــرای تبدی ــا ب ــه م ــی ک ــه راه حل درحالی ک
بازیافتــی بــه آب قابــل آشــامیدن بــه آن رســیدیم، 
خیلــی کاربردی تــر و اقتصادی تــر اســت و درواقــع 
یــک فراینــد دو مرحلــه ای محســوب می شــود. در 
مرحلــه اول آب بــا فشــار از یــک غشــای اســمزی 
ــک غشــای  ــه ی ــور داده می شــود ک معکــوس عب
ــای آب  ــه مولکول ه ــه ب ــت ک ــتیکی تراواس پالس
ــی  ــد. ول ــور کنن ــن غشــا عب اجــازه می دهــد از ای
نمک هــا، میکروب هــا و ســایر ارگانیســم های 
موجــود در پســاب در ایــن غشــا بــه دام می افتنــد. 
در مرحلــه دوم مقــدار کمــی پراکســید هیــدروژن 
ــل  ــش داخ ــپ فرابنف ــده و الم ــه ش ــه آب اضاف ب
منبــع آب روشــن می شــود. کارکــرد ایــن المــپ 
ایــن اســت کــه پراکســید هیــدروژن را می شــکافد 
و آن را بــه دو بخــش کــه مــا بــه آن رادیکال هــای 
ــن  ــد. ای ــل می کن ــم، تبدی هیدروکســیل می گویی
ــه  ــتند ک ــیژن هس ــی از اکس ــا فرم های رادیکال ه
ــود در  ــم های موج ــی از ارگانیس ــد خیل می توانن
آب را از بیــن ببرنــد. آب بعــد از طــی کــردن ایــن 
ــه را  ــن نکت ــل آشــامیدن اســت. ای ــه قاب دو مرحل
می دانــم، چــون 1۵ ســال اســت کــه بــا اســتفاده 
از هــر روشــی کــه در علم مــدرن وجــود دارد، روی 
آب هــای بازیافتــی مطالعــه می کنــم. مــا در ایــن 
مــدت ترکیبــات شــیمیایی مختلفــی را شناســایی 
کردیــم کــه می تواننــد از ســد مرحلــه اول عبــور 
ــد  ــا فراین ــه دوم ی ــه مرحل ــی ب ــی وقت ــد، ول کنن
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اکسیداســیون شــیمیایی می رســند، کمتــر مــاده 
شــیمیایی باقــی می مانــد. بنابرایــن آب بازیافتــی 
ــی  ــادل آب معمول ــه مع ــن مرحل ــی ای ــد از ط بع
اســت کــه از آن بــرای مصــارف خوراکــی اســتفاده 

می کنیــم. 
ــت آب  ــرای بازیاف ــم ب ــر ه ــک راه دیگ ــه ی البت
ــور در  ــا ری ــانتا آن ــی در س ــود دارد؛ به تازگ وج
جنــوب کالیفرنیــا یــک تــاالب تصفیــه آب 
مهندســی شــده وارد فعالیــت شــده اســت. آب 
مــورد نیــاز از بخشــی از رود ســانتا آنــا وارد 
تــاالب می شــود، کــه در فصــل تابســتان تقریبــا 
جــز فاضــالب چیــز دیگــری در آن نیســت. ایــن 
ــو  ــاید و برنادین ــر ریورس ــهرهایی نظی آب از ش
می آیــد و وارد تــاالب می شــود و در معــرض 
ــواع جلبک هــا  ــا ان نــور خورشــید و در تمــاس ب
قــرار دارد، کــه همــه ایــن عوامــل باعــث از بیــن 
رفتــن همــه مواد شــیمیایی آلــی موجــود در آب 
ــن آب  ــل بیمــاری زا می شــود. ســپس ای و عوام
ــده می شــود و  ــه رود ســانتاآنا بازگردان ــاره ب دوب

از آن جــا تــا آناهایــم مــی رود و پــس از عبــور از 
ــدا  ــوذ پی ــن نف ــه درون زمی ــی ب ــم به آرام آناهای
ــه آب آشــامیدنی می شــود  می کنــد و تبدیــل ب
کــه مــردم ایــن شــهر بــه آن نیــاز دارنــد. شــاید 
ــیدن آب  بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه نوش
ــه  ــوط ب ــردازی مرب ــور رویاپ ــک ج ــالب ی فاض
ــوم  ــوز معل ــه هن ــا این ک ــد اســت، ی ســال ها بع
نیســت ایــن اتفــاق عملــی هســت یــا نــه. ولــی 
بایــد بدانیــد کــه مــا همیــن حــاال در کالیفرنیــا 
ســالی 1۵0 میلیــارد متــر مکعــب آب را بازیافت 
می کنیــم. ایــن آب بــا طــی آن دو مرحلــه 
ــورد آن  ــه در م ــالب ک ــرفته فاض ــه پیش تصفی
توضیــح دادم، تامیــن شــده و حتــی اگــر هیــچ 
منبــع آب دیگــری وجــود نداشــته باشــد، قــادر 

اســت یــک میلیــون نفــر را ســیراب کنــد. 
ــازش کنیــم،  ــد ب ســومین گرهــی هــم کــه بای
ــت  ــر اس ــا بهت ــت، ی ــره نیس ــال گ ــع اص درواق
ــت و آن  ــازی اس ــره مج ــور گ ــک ج ــم ی بگوی
حفاظــت از آبــی اســت کــه بــه دســت می آوریم. 
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و جایــی هــم کــه بایــد در مــورد حفاظــت از آب 
ــازل  ــط من ــرون از محی ــم، بی ــر کنی ــه آن فک ب
مســکونی اســت. زیــرا در کالیفرنیا و در بســیاری 
از شــهرهای پیشــرفته دیگــر، نیمــی از آب مورد 

نیــاز، صــرف مصــارف بیرونــی می شــود.  
در خشک ســالی فعلــی دیدیــم کــه بــا نصــف آبــی 
ــم  ــم می توانی ــم ه ــرف می کردی ــال مص ــه قب ک
ــس  ــم. پ ــظ کنی ــان را حف ــاه و باغچه م گل و گی
ــبز  ــگ س ــا را رن ــه بتن ه ــت ک ــا الزم نیس واقع
بزنیــم یــا چمــن مصنوعــی و کاکتــوس بخریــم! ما 
ــا خاک هــای مجهــز  ــم فضــای ســبز را ب می توانی
بــه نمایان گــر رطوبــت بپوشــانیم و از کنترل هــای 
ــتفاده  ــبز اس ــای س ــاری فض ــرای آبی ــمند ب هوش
کنیــم و هم چنــان در شــهرهایمان فضاهــای ســبز 

زیبایــی داشــته باشــیم. 
چهارمیــن و آخریــن گرهــی که بــرای تامین آب 
مــورد نیــاز شــهرها بایــد بــاز شــود، مربــوط بــه 
نمک زدایــی آب شــور اســت. می توانــم حــدس 
بزنــم کــه چــه چیزهایــی در مــورد نمک زدایــی 
آب دریــا شــنیدید. احتمــاال چیزهایــی مثل این 
بــه گوشــتان خــورده کــه ایــن کار خیلــی بزرگ 
و ســنگین اســت و وقتــی انجــام می شــود کــه 
روی ذخایــر بــزرگ نفــت مفت و نه آب نشســته 
ــی  ــرات آب وهوای ــت تغیی ــم از باب ــی ه و نگران
ــر  ــا ه ــی از آب دری ــید. نمک زدای ــته باش نداش
ــرف  ــث ص ــد، باع ــگاه کنی ــه آن ن ــه ب ــور ک ط
ــن مکانیســم  ــی ای ــادی می شــود، ول ــرژی زی ان
ــز  ــه موفقیت آمی ــا – ک ــازی آب دری شیرین س
هــم نیســت– فوق العــاده قدیمــی و از رده 
ــه  ــته ب ــه گذش ــی دو ده ــا ط ــت. م ــارج اس خ
ــی  ــه نمک زدای ــادی در زمین ــرفت های زی پیش
حاضــر  حــال  در  رســیده ایم.  دریــا  آب  از 
ــی  ــره غرب ــن نیم ک ــیرین ک ــن آب ش بزرگ تری
ــود دارد. در  ــن دیه گو وج ــمال س ــرا در ش در ای
مقایســه بــا مجموعــه دیگــری کــه حــدود 2۵ 
ــده،  ــاخته ش ــارا س ــانتا بارب ــل در س ــال قب س
مقــدار مصــرف انــرژی بــرای تهیــه یــک گالــن 
آب شــیرین در ســن دیه گو نصــف شــده اســت. 

ــی این کــه در حــال حاضــر شــیرین کــردن  ول
ــه  ــاز دارد، ب ــری نی ــرژی کمت ــه ان ــا ب آب دری
ایــن معنــی نیســت کــه بایــد همــه جــا شــروع 
بــه ایــن کار کنیــم، چــون در مقایســه بــا همــه 
ــم،  ــار داری ــه در اختی ــری ک ــای دیگ گزینه ه
هم چنــان باالتریــن میــزان مصــرف انــرژی 
ــایر  ــا س ــه ب ــت در مقایس ــن اس را دارد و ممک
روش هــا، بــه محیــط زیســت نیــز آســیب هایی 

برســاند. 
بــا اســتفاده از ایــن چهار منبــع آب، از وابســتگی 
بــه آب وارداتــی خــالص می شــویم. مــا بــا تغییر 
شــیوه احــداث فضای ســبز و پوششــی کــه برای 
می توانیــم  و...  می کنیــم  اســتفاده  ســطوح 
ــا ۵0 درصــد کاهــش  ــی آب را ت مصــارف بیرون
دهیــم و بــه ایــن ترتیــب 2۵ درصــد بــه ذخایــر 
آبمــان اضافــه کنیــم. هم چنیــن می توانیــم 
فاضالب هــای ســطحی را پاک ســازی کنیــم تــا 
ــم،  ــی کــه داری ــع آب ــه مناب 40 درصــد دیگــر ب
ــا ترکیــب  اضافــه شــود. هم چنیــن می توانیــم ب
ایــن روش هــا هــم از سیســتم پاک ســازی 
ــردن  ــیرین ک ــم ش ــطحی و ه ــای س فاضالب ه
ــتفاده  ــره آب اس ــش ذخی ــرای افزای ــا ب آب دری

کنیــم. 
بنابرایــن بیاییــد منبــع آبــی ایجــاد کنیــم 
ــه  ــی، ازجمل ــر چالش ــل ه ــد در مقاب ــه بتوان ک
چالش هایــی که بــه دنبــال تغییــرات آب وهوایی 
دوام  ایجــاد می شــود،  آینــده  در ســال های 
ــه از  ــازیم ک ــی بس ــع آب ــد مناب ــاورد. بیایی بی
ــتری  ــد و آب بیش ــتفاده  کن ــی اس ــر محل ذخای
بــرای ماهی هــا و تامیــن مــواد غذایــی در 
ــع  ــد مناب ــم. بیایی ــی  بگذاری ــرون باق محیــط بی
آبــی بســازیم کــه بــا ارزش هــای زیســت محیطی 
هم خوانــی داشــته باشــند و بیاییــد ایــن منبــع 
ــم  ــاد کنی ــان ایج ــدان و نوه هایم ــرای فرزن را ب
ــد  ــه بای ــت ک ــازوکاری اس ــن س ــم ای و بگویی
ــن  ــون ای ــد، چ ــت کنن ــده از آن محفاظ در آین
آخریــن شــانس مــا بــرای داشــتن یــک منبــع 

ــت. ــد اس آب جدی
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ط

چند اشتباه رایج درباره نخبگان
 مهدی استاد احمد  

ــی  ــته مطلب ــای گذش ــی در هفته ه ــر داخل ــای معتب ــی از خبرگزاری ه یک
منتشــر کــرد کــه در آن دربــاره  مفهــوم نخبگــی آمــده بــود کــه در کشــور 
ــم و گاه  ــارات مبه ــا انتظ ــواردی ب ــز و در م ــوم چالش برانگی ــن مفه ــا ای م
ــاره  ــه آن اش ــد نکت ــه چن ــا ب ــه در این ج ــت ک ــده اس ــراه ش ــارض هم متع
ــب  ــا مطل ــون این ج ــت. چ ــا در آن جاس ــور از در آن ج ــه منظ ــود. البت می ش
ــه ســر رســید ماهنامــه »ســرآمد« اســت و آن جــا آن  ــا ب صفحــه  قصــه م
خبرگــزاری بــود. درهرحــال در این جــا هــم از آن جــا یــادی خواهیــم کــرد 
ــت،  ــج اس ــی رای ــوم نخبگ ــاره مفه ــا درب ــور م ــه در کش ــتباهاتی را ک و اش
یکــی یکــی بررســی خواهیــم کــرد. باشــد کــه ایــن اشــتباهات در کشــور 

مــا از رواج بیفتــد.
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اشتباه اول
»نخبــه همــواره شــخصیتی خــاص و صاحــب 
رأی اســت. ایــن مفهــوم اشــتباه اســت، چــون 
ممکــن اســت افــراد نخبــه در طــول »زمــان« 
ــت  ــه رقاب ــوند و از چرخ ــی ش ــار دگرگون دچ

حــذف شــوند.«
ــت.  ــن چرخ هاس ــت چرخنده تری ــه رقاب چرخ
تــا  بچــرخ  می گویــد  بــزرگان  از  یکــی 
ــه  ــد گردون ــری می گوی ــزرگ دیگ ــم. ب بچرخی
کــه  شــده  دیــده  حتــی  و  بچرخــون.  رو 
ــد چــرخ چــرخ عباســی خــدا  ــرادی گفته ان اف
ــم و  ــه می چرخ ــه ای گفت ــدازی. نخب ــو نن من
ــه  ــام و نخب ــن ج ــم از ای ــم و می نوش می رقص
دیگــری تصریــح کــرده کــه چــرخ بــر هــم زنم 
ار غیــر مــرادم گــردد، کــه ظاهــرا بلوفــی بیــش 
ــش  ــه بی ــد چ ــش باش ــه بی ــاال چ ــت. ح نیس
نباشــد، گاهــی نخبــگان را می پیچاننــد و 
دور می زننــد و می چرخاننــد کــه از شــدت 
ــز از مرکــز  ــروی گری ــل نی ــه دلی چرخــش و ب
ــمت  ــه س ــز ب ــش از مرک ــورد چرخ ــه م نخب
ــرار  ــد ف ــن پدی ــه ای ــود. ب ــرت می ش ــرون پ بی

ــود. ــه می ش ــا گفت مغزه

اشتباه دوم
ــته  ــوش در رش ــون شــخصیتی باه ــه چ »نخب
خــود شــاخص اســت، پــس می توانــد در همــه 
امــور صاحب نظــر باشــد. این گونــه نیســت 
کــه فــرد نخبــه تنهــا در رشــته خــود مطــرح 
ــی  ــرد عام ــک ف ــته ها ی ــر رش ــت، در دیگ اس

اســت.«
تصــور عمومــی ایــن اســت کــه نخبــگان همــه 
ــد  ــل از اینن ــا غاف ــا خیلی ه ــد، ام ــز می دانن چی
ــگان  ــد و هم ــگان دانن ــز را هم ــه چی ــه هم ک
هنــوز از مــادر نزاده انــد. پــس تــا قبــل از 
این کــه همــه از مــادر زاییــده شــوند، ایــن 
تصــور عمومــی مثــل زائــده ای آزاردهنــده 
ــن اســت  ــت ای ــد. واقعی ــگان را آزار می ده نخب
کــه نه تنهــا نخبــگان همــه  چیــز را نمی داننــد، 

ــان  ــی در دستش ــدان کم ــوارد نه چن ــه در م ک
ــه کاســه چه کنــم چه کنــم  کاســه ای موســوم ب
ــوال را  ــن س ــه ای ــود این ک ــا وج ــد و ب گرفته ان
بســیار می پرســند، امــا نمی داننــد چــه کننــد. 
در همیــن راســتا یکــی از نخبــگان گفتــه چــه 
کنــم چــی کار کنــم تــو منــو نشــناختی... وی 
ــو  ــی ت ــه بی حقیقت ــرو ک ــد ب ــه می افزای در ادام
قلــب مــن جــات نیســت. امــا چــون مخاطبــش 
ــده  ــن پدی ــه ای ــی رود. ب ــودش م ــی رود، خ نم

ــود. ــه می ش ــا گفت ــرار مغزه ف

اشتباه سوم
ــع  ــان واق ــوی جوان ــد الگ ــه می توان ــر نخب »ه
ــرد  ــدن ف ــو ش ــرایط الگ ــه ش ــود؛ درحالی ک ش
متفــاوت اســت و نخبــه جــز در برخــی مــوارد 
ــرح  ــو مط ــوان الگ ــد به عن ــی نمی توان تخصص
ــای  ــرایط ویژگی ه ــی در بعضــی ش ــود، حت ش

ــدارد.« فــرد معمولــی را نیــز ن
ــی  ــان معرف ــوی جوان ــگان را الگ ــی نخب وقت
کنیــم، جوانــان دائمــا در صفحه هــای نخبــگان 
پی گیــری  بــا  و  می کننــد  پیــدا  حضــور 
فــراوان کلیــات و جزئیــات زندگــی نخبــگان را 
ــه  ــای کار هم ــا این ج ــد. ت ــر می گیرن ــر نظ زی
چیــز خیلــی خــوب پیــش مــی رود، امــا ممکن 
ــتباهی  ــگان اش ــی از نخب ــان یک ــت ناگه اس
عکس هــای  از  یکــی  و  بخــورد  دســتش 
خصوصــی اش در صفحــه اش منتشــر شــود. در 
ــور  ــکوه تص ــارت باش ــان عم ــوارد ناگه ــن م ای
ــزد  ــرو می ری ــور ف ــه مذک ــاره نخب ــان درب جوان
و آبــروی نخبــه مذکــور مــی رود. از آن جــا کــه 
ــته اند،  ــی وابس ــان خیل ــه آبرویش ــگان ب نخب
وقتــی آبرویشــان مــی رود، خودشــان هــم 
دنبالــش می رونــد. بــه ایــن پدیــد فــرار مغزهــا 

گفتــه می شــود.
تــا این جــا ســه اشــتباه رایــج دربــاره نخبــگان 
را بررســی کردیــم. تــا آن جــا بقیــه اشــتباهات 
ــی  ــان بررس ــگان را خودت ــاره نخب ــج درب رای

ــه کام. کنیــد. ایــام ب
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ییل در سیاره میمون ها خ ژا�خ عیمل- �ت

وقتی که میمون ها 
ارباب بودند
 محمد سرابی 



سرآمد/ شماره چهلم/ مهر و آبان نودوشش 116

ــی  ــر زیست شناس ــه از نظ ــود ک ــه می ش گفت
خویشــاوندان  نزدیک تریــن  میمون هــا 
گونه هــای  برخــی  و  هســتند  انســان ها 
ــز  ــدر مغ ــل آن ق ــامپانزه و گوری ــد ش آن مانن
پیشــرفته ای دارنــد کــه تنهــا بــا چنــد درصــد 
پیشــرفت دیگــر می توانســتند بــه انــدازه 
ــه  ــند. البت ــته باش ــی داش ــان کارای ــز انس مغ
ایــن ادعــا هنــوز در حــد فرضیــه باقــی 
ــات  ــن را اثب ــته ای ــه توانس ــی ن ــده و کس مان
ــال،   ــا در عرصــه خی ــد. ام ــش کن ــه آزمای و ن
کــه  میمون هایــی  کشــیدن  تصویــر  بــه 
می تواننــد ماننــد انســان ها رفتــار کننــد، 
ــار  ــن آث ــی دارد و در یکــی از ای ســابقه طوالن
ــوم  ــل ق ــات ماننــد قومــی در مقاب ــن حیوان ای

می گیرنــد.  قــرار  انســان  ها 
زمانــی کــه در اواخــر دهــه 60 میــالدی 
ــا  ــد، ب ــران ش ــا« اک ــیاره میمون ه ــم »س فیل
مهــم  موضــوع  دو  دادن  قــرار  دســت مایه 
جامعــه آمریــکا، یعنــی تبعیــض نــژادی و 
ــان  ــیاری از مخاطب ــه بس ــرد، توج ــگ س جن
ــه  ــک ب ــاال نزدی ــرد. ح ــب ک ــود جل ــه خ را ب
ــذرد و  ــم می گ ــن فیل ــران ای ــرن از اک ــم ق نی
ــا  ــا« ب ــیاره میمون ه ــخه  »س ــن نس جدیدتری
اســتقبال منتقــدان روبــه رو شــده اســت. فیلــم 
ــه گانه  ــا« س ــیاره میمون ه ــرای س ــگ ب »جن
ــن  ــا ای ــاند، ام ــان می رس ــه پای ــد آن را ب جدی
ایــده ادامــه دارد، زیــرا داســتان در طــول ایــن 
ســال ها بار هــا تمــام و دوبــاره از نقطــه ای 

ــت. ــده اس ــروع ش ــر ش دیگ
ماننــد بســیاری از آثــار مشــهور علمــی- 
تخیلــی »ســیاره میمون هــا« هــم از یــک 
بــول  اقتبــاس شــده اســت. پیــر  کتــاب 
فرانســوی در ســال 1۹63 کتابی نوشــت که در 
ــه یــک ســیاره ناشــناخته  ــگاری ب آن روزنامه ن
انســان هایی  بــا  آن  در  و  می  کنــد  ســفر 
ــرف زدن  ــه ح ــادر ب ــه ق ــود ک ــه رو می ش روب
نیســتند و لباس هــای خاصــی بــه تــن دارنــد. 
ــه شــکل برده هــای  ــوان ب ــن انســان های نات ای

میمون هایــی درآمده انــد کــه دارای تمــدن 
پیشــرفته شــده اند. در آن دوران بــاغ وحش هــا 
ــه  ــدار ب ــی پرطرف ــای تفریح ــی از مکان ه یک
شــمار می آمــد و بیــر بــول یــک بــار در بازدیــد 
ــا دیــدن حــرکات گوریل هــا  ــاغ وحشــی ب از ب
بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه امــکان دارد 
ایــن حیوانــات بتواننــد بــا جهش هــای زیســتی 
بــه توانایی هــای انســانی دســت پیــدا کننــد و 
در مقابــل انســان ها هــم ممکــن اســت قــدرت 
ــاب او  ــد. کت ــروزی خــود را از دســت بدهن ام
در انگلیــس و آمریــکا بــا دو نــام متفــاوت کــه 
ــود،  ــا« ب ــیاره میمون ه ــی »س ــه معن ــردو ب ه
ــاب  ــن کت منتشــر شــد. او تصــور نمی کــرد ای
ــا  ــد، ام ــدا کن ــت پی ــی دس ــهرت خاص ــه ش ب
اثــر مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و بــه دلیــل 
معماگونــه  می توانســت  داســتان  این کــه 
کمپانی هــای  باشــد،  هیجان انگیــز  و 
ــم از روی آن  ــد فیل ــر تولی ــه فک فیلم ســازی ب

ــد. افتادن
آمریکایــی،  تهیه کننــده  جیکوبــز،  آرتــور 
رمــان »ســیاره میمون هــا« را خوانــد و امتیــاز 
ســاخت فیلــم آن را از وکیــل پیــر بــول خرید. 
ــا  ــال نویســنده ای گشــت ت ــه دنب ــی ب او مدت
بتوانــد بــر اســاس ایــن کتــاب فیلمنامــه 
ــرلینگ  ــرانجام رادس ــد و س ــبی بنویس مناس
ــهور  ــریال مش ــنده س ــرد. او نویس ــدا ک را پی
زمــان خــود، »منطقــه گــرگ و میــش« بــود 
کــه قســمت های مختلــف آن در ژانر هــای 
ــا  ــی و معم ــف وحشــت، علمــی - تخیل مختل
رخ مــی داد. ســرلینگ کــه از ذائقــه روز خبــر 
ــرد  ــگ س ــا جن ــط ب ــم مرتب ــت، مفاهی داش
ــتفاده از  ــر اس ــان در اث ــودی جه ــر ناب و خط
ــتان  ــه داس ــی را ب ــتار جمع ــالح های کش س
ــر  ــمت هایی از آن را تغیی ــرد و قس ــه ک اضاف
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــاخت فیل ــال س داد. بااین ح
لــزوم اســتفاده از انــواع جلوه هــای ویــژه خیلی 
ــن  ــود. ســرمایه گذاران در ای ــر شــده ب هزینه ب
ــد کــه  شــرایط بایــد اطمینــان پیــدا می کردن
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ــه فــروش مناســب می رســد، آن هــم  فیلــم ب
ــابهی  ــم مش ــش از آن فیل ــا پی ــه ت درحالی ک
ــز  ــه جیکوب ــی ک ــود. راه حل ــده ب ــاخته نش س
ــود. او  ــک ســتاره ب ــرد، اســتفاده از ی ــدا ک پی
فیلمنامــه را بــه چارلتــون هســتون پیشــنهاد 
فیلم هــای  در  آن  از  پیــش  هســتون  داد. 
»بن هــور«،   ماننــد  پرفروشــی  و  حماســی 
ــود  ــرده ب ــازی ک ــید« ب ــان« و »الس »ده  فرم
کنــد.  تامیــن  را  گیشــه  می توانســت  و 
ــی  ــرای کارگردان ــک شــافنر را ب هســتون فران
پیشــنهاد کــرد. بــرای اطمینــان بیشــتر از یک 
فیلمنامه نویــس دیگــر هــم دعــوت به کار شــد 
و مایــک ویلســون تمــام جزئیــات را بازنویســی 
کــرد، ولــی تغییــری کــه دارســرلینگ در آخــر 
داســتان داده بــود و هــراس از جنــگ جهانــی 
ــه  ــا بودج ــم ب ــت. فیل ــه داش ــر را نگ ویران گ
پنــج میلیــون دالر ســاخته و در ســال 1۹68 
ــه ســیاره  ــوط ب اکــران شــد. قســمت های مرب
ناشــناخته فــروش ایــن فیلــم بــه بیــش از 33 

ــاند. ــون دالر رس میلی
موفقیــت فیلــم باعــث شــد جیکوبــز بــه 
ــر  ــی ب ــریال تلویزیون ــک س ــاخت ی ــر س فک
کــه  ســریالی  اولیــن  بیفتــد.  آن  اســاس 
ــامل 14  ــد، ش ــاخته ش ــاس س ــن اس ــر ای ب
ــم  ــت پرهیجــان فیل ــی روای ــود، ول قســمت ب
ــورد  ــه م ــود ک ــده ب ــد ش ــیار کن در آن بس
ــد  ــی بع ــت. مدت ــرار نگرف ــان ق توجــه مخاطب
ــریال  ــک س ــر ی ــی دیگ ــبکه تلویزیون ــک ش ی
داســتان  همیــن  اســاس  بــر  پویانمایــی 
ســاخت کــه آن هــم موفقیت آمیــز نبــود، امــا 
کتاب هــای  در  میمون هــا«  ایــده »ســیاره 
کمیــک مــورد توجــه قــرار گرفــت و کتاب هــا 
ــد  ــر اســاس آن تولی ــادی ب و داســتان های زی

ــد.  ش
ایــده »ســیاره میمون هــا« بیــش از همــه 
ــیده اســت.  ــت رس ــه موفقی ــینما ب ــا در س ج
ــم »در  ــن فیل ــد از اولی ــال بع ــت دو س درس
عمــق ســیاره میمون هــا« بــه کارگردانــی تــد 

پســت ســاخته شــد. در ایــن فیلــم مســتقیما 
خطــر  و  هســته ای  ســالح های  موضــوع 
ــد  ــک ســال بع ــا مطــرح شــده اســت. ی آن ه
در 1۹71 »فــرار از ســیاره میمون هــا« بــه 
ــه  ــود ک ــاخته می ش ــر س ــی دان تایل کارگردان
ــد و  ــی رخ می ده ــت زمان ــک بازگش در آن ی
ــده  ــه در آین ــی ک ــون از تمدن ــک زوج میم ی
ــوند و  ــل می ش ــال منتق ــان ح ــه زم ــد، ب دارن
ــد.  ــرود می آین ــال های 70 ف ــکای س در آمری
ــوان  ــود را به عن ــت خ ــد هوی ــا می خواهن آن ه
ــد،  ــان کنن ــمند پنه ــال هوش ــی کام موجودات
ولــی ایــن کار خیلــی دشــوار اســت. ســال بعد 
»نبــرد ســیاره میمون هــا« بــه روی پــرده 
ــم در ســال 1۹72 ســاخته  ــن فیل ــد. ای می آی
شــده، ولــی وقایــع آن در 1۹۹2 رخ می دهــد؛ 
جایــی کــه میمون هــا بــه جــای ســگ و 
ــه حیــوان خانگــی شــده اند و  ــه تبدیــل ب گرب
بــا انســا ن ها زندگــی می کننــد. یــک میمــون 
ــد  ــالش می کن ــم ت ــاز ه از نســل هوشــمند ب
هویــت خــود را مخفــی کنــد تــا کســی ندانــد 
ــه آینــده  ــوط ب کــه او از نســل هوشــمند مرب
ــود.  ــاز می ش ــگ آغ ــره جن ــا باالخ ــت، ام اس
ســزار از این جــا وارد داســتان می شــود. او 
ــی  ــش اصل ــروز نق ــا ام ــد ت ــای بع در فیلم ه
»نبــرد  در ســال 1۹73  می  کنــد.  ایفــا  را 
ــود  ــاخته می ش ــا« س ــیاره میمون ه ــرای س ب
ــزرگ  ــگ ب ــک جن ــد از ی ــات آن بع ــه اتفاق ک
رخ می دهــد.  انســان ها  و  میمون هــا  بیــن 
حــاال ســزار رهبــر میمون هاســت، امــا او 
نوعــی پیونــد و هــم دردی بــا انســان ها حــس 
ــه  ــان ها ب ــا انس ــد ب ــالش می کن ــد و ت می کن
ــد  ــه می دان ــی ک ــن حال ــد، در عی ــح برس صل
انســان ها  دســترس  از  را  میمون هــا  بایــد 
دور نگــه دارد. گوریلــی بــه نــام آلــدو، از 
ــت و  ــف اس ــن کار مخال ــا ای ــتان او، ب زیردس
عقیــده دارد انســان ها بــه دلیــل ظلمــی 
ــد،  ــا کرده ان ــق میمون ه ــه در ح ــه همیش ک
بایــد مجــازات شــوند. پــس از ایــن فیلــم کــه 
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پایان بنــدی کاملــی داشــت، تــا مدت هــا 
ــری ســاخته نشــد.  ــم دیگ فیل

ســال ها بعــد یــک کارگــردان مشــهور ســاخت 
نســخه جدیــدی از »ســیاره میمون هــا« را 
شــروع کــرد کــه دنباله هــا را کنــار گذاشــت. 
ایــن فیلــم بــه نوعــی باز ســازی قســمت 
ــد و  ــوب می ش ــان محس ــاس رم ــر اس اول ب
همــان نــام ابتدایــی را داشــت. در فیلــم تیــم 
ــت آموز  ــای دس ــوردان میمون ه ــون فضان برت
ــا  ــا در آزمایش ه ــد و از آن ه ــار دارن در اختی
می کننــد.  اســتفاده  روزمــره  کار هــای  و 
ــام لئــو شــامپانزه اش را گــم  فضانــوردی بــه ن

روانــه  او  جســت وجوی  بــرای  و  می کنــد 
ــیاره  ــک س ــه ی ــه او را ب ــود ک ــفری می ش س
می رســاند؛ جایــی کــه میمون هــا تمدنــی 
ــد و  ــوری روم دارن ــه امپرات ــبیه ب ــرافی ش اش
ــا  ــوان نیســتند، ام انســان ها اگرچــه الل و نات
بــرده بــه شــمار می آینــد. در ایــن فیلــم هــم 

ــد.  ــان رخ می ده ــذر از زم ــک گ ی
10 ســال بعــد روبــرت ویــات ســاخت فیلمــی 
بــا عنــوان »ظهــور ســیاره میمون هــا« را 
شــروع کــرد. پنــج فیلــم اول را می تــوان یــک 
مجموعــه محســوب کــرد کــه داســتان بــه هم 
مرتبطــی دارنــد. فیلــم تیــم برتــون هــم یــک 
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اثــر مســتقل اســت. ولــی از زمانــی کــه ویــات 
ــا«  ــیاره میمون ه ــور س ــال 2011 »ظه در س
را ســاخت، یــک ســه  گانه جدیــد بــا داســتانی 
ــاط  ــه بی ارتب ــه اگرچ ــد ک ــروع ش ــد ش جدی
ــی از نظــر  ــی نیســت، ول ــا قســمت های قبل ب
پیوســتگی داســتانی و حتــی تکنیک هــای 
ــاب  ــه حس ــد ب ــه جدی ــک مجموع ــاخت ی س
ــور  ــم حض ــم ه ــن فیل ــزار در ای ــد. س می آی
دارد و در اختیــار یــک پزشــک بــه نــام ویــل 
رادمــن اســت کــه روی دارویــی بــرای مقابلــه 
آزمایش هــای  او  آلزایمــر کار می  کنــد.  بــا 
انجــام  شــامپانزه ها  روی  ناخوشــایندی 
ثابــت  آزمایــش  شکســت  بــا  می دهــد. 
ــد  ــرب دارد و بای ــر مخ ــه دارو اث ــود ک می ش
ــش  ــوژه آزمای ــوان س ــه به عن ــی ک میمون های
ســزار  شــوند.  کشــته  شــده اند،  اســتفاده 
ــه  ــد و فرماندهــی میمون هــا را ب ــده می مان زن
ــه در  ــدی ک ــمت بع ــرد. در قس ــده می گی عه
ســال 2014 ســاخته شــد و »ســقوط ســیاره 
میمون هــا« نــام داشــت، تمــدن انســان ها 
ــت  ــه اس ــن رفت ــاری از بی ــی بیم ــر نوع در اث
انســان ها و میمون هــا ماننــد دو قبیلــه  و 
ــزار  ــه س ــد، اگرچ ــی می کنن ــم زندگ متخاص
نظــر  میمون هاســت،  قبیلــه  رئیــس  کــه 
انســان ها دارد. مــت  بــه  مثبتــی نســبت 
ریــوز، کارگــردان ایــن فیلــم، ســه ســال بعــد 
ــرای ســیاره میمون هــا« را ســاخت  »جنــگ ب

ــه داد.  ــان ادام ــرف را هم چن ــرد دو ط و نب
میمون هــا«  اخیــر »ســیاره  ســه قســمت 
ــد و آن  ــه مشــترک دیگــر هــم دارن ــک نکت ی
ــزار  ــش س ــرای نق ــر ب ــک بازیگ ــتفاده از ی اس
اســت. انــدی ســرکیس کــه در فیلم هــای 
ــا  ــش ایف ــت« نق ــا« و »هابی ــاب حلقه ه »ارب
کــرده اســت، بازیگــری اســت کــه بار هــا 
ــان  ــبیه انس ــودات ش ــب موج ــته در قال توانس
روی پــرده بــرود. شــیوه کار ایــن اســت کــه از 
ــا اســتفاده  ــرداری می شــود و ب ــازی او فیلم ب ب
ــه ای  ــای رایان ــا و برنامه ه ــی حس گر ه از برخ

ســاخته  ســزار  شــخصیت  حرکت هــای 
ــزای  ــی در اج ــا حت ــن حرکت ه ــود. ای می ش

ــود دارد. ــم وج ــورت ه ص
بــر  تــا ســال 2001  در فیلم هــای قبلــی 
در  حتــی  بازیگــران  چهره آرایــی  موضــوع 
در  و  می شــد  تاکیــد  ســینمایی  تبلیغــات 
ــای  ــتفاده از تکنیک ه ــد اس ــمت های جدی قس
رایانــه ای باعــث بــه وجــود آمــدن لشــکری از 
ــه از نظــر جســمی  ــده اســت ک ــا ش میمون ه
کامــال شــبیه دیگــر حیوانــات هســتند، امــا بــه 
ــان ها  ــد انس ــد مانن ــر می توانن ــکلی باورپذی ش

ــد.  ــار کنن رفت
ــا  باوجــود این کــه محصــوالت هنــری دیگــر ب
ــه  ــتند ب ــا« نتوانس ــیاره میمون ه ــوع »س موض
ــدا  ــت پی ــینما دس ــت آن در س ــطح موفقی س
کننــد، ولــی تولیــد برخــی از آن هــا هم چنــان 
ادامــه پیــدا کــرد. کمیک هــای پراکنــده ای بــا 
ایــن موضــوع نوشــته و نقاشــی شــدند کــه از 
ــن کمیــک شناخته شــده در ســال 1۹71  اولی
در ژاپــن آغــاز شــده و تــا کنــون ادامــه پیــدا 
ــرای کنســول  کــرده اســت. در ســال 1۹83 ب
ــاخته  ــا« س ــیاره میمون ه ــازی »س ــاری ب آت
ادامــه  ویدیویــی  بازی هــای  تولیــد  شــد. 
پیــدا کــرد و در ســال 2014 نســخه ای بــرای 
ــد.  ــازار آم ــه ب ــم ب ــمند ه ــی های هوش گوش
هم چنیــن عروســک های میمون هــای ایــن 
بچه هــا  اســباب بازی  به عنــوان  مجموعــه 

ــت. ــده اس ــد ش ــا تولی بار ه
میمون هــا«  »ســیاره  فیلم هــای  مجموعــه 
ــتی  ــوع نژادپرس ــه موض ــه ب ــا توج ــدا ب در ابت
ســاخته شــد و در آن ایــن فرضیــه  طــرح 
می شــد کــه بــا وجــود برتــری قطعــی انســان  
بــر میمــون ممکــن اســت چنــد جهش زیســت 
یــا آشــوب جنگــی باعــث وارونــه شــدن ایــن 
ــر انســان مســلط  نســبت شــود و میمون هــا ب
شــوند؛ اتفاقــی کــه اگرچــه امــروزه غیرممکــن 
بــه نظــر می آیــد، امــا حتــی فکــر کــردن بــه 

ــد.  ــب باش ــد عجی ــم می توان آن ه
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اسنپ چت چطور میلیاردی شد؟
ایوان اشپیگل در 27 سالگی با 
بیش از دومیلیارد دالر سرمایه 
جوان ترین کارآفرین میلیاردی 
دنیاست. او که در یک خانواده 
میلیونر به دنیا آمده و تفریح 
دوران نوجوانی اش گشت و گذار 
با هلی کوپتر و جایزه گرفتن 
گواهی نامه اش یک دستگاه 
کادیالک اسکاالد آخرین مدل 
بوده، اعتراف می کند که خیلی 
خوش شانس بوده و البته به 
قول او زندگی همیشه آن قدرها 
هم منصفانه نیست. بااین حال 
در سال 2011 و در 21 سالگی 
توانست با همکاری دوستانش 
در استنفورد یک برنامه ارسال 
و دریافت تصاویر مخصوص 
پلتفرم موبایل طراحی کند که 
طی دو سال تعداد کاربرانش 
به 100 هزار نفر رسید.

4 ژوئن 1990 ایوان اشپیگل 
بنیان گذار اسنپ چت متولد شد.

پدر و مادر ایوان از هم جدا 
شدند و ماجرای این جدایی به 
واسطه شهرت والدینش روی 
اینترنت منتشر و عمومی شد.

2008
ایوان وارد استنفورد شد.

2009
ایوان و بابی اپلیکشنی را برای 

گرفتن پذیرش در کالج طراحی 
کردند که به موفقیت نرسید.

سروکله رگی با ایده طراحی 
یک اپلیکشین برای حذف 

کامل عکس هایی پیدا 
شد که پیش از این در 
اینترنت منتشر شده بود.

در انجمن دانشگاه 
با رگی براون و بابی 

مورفی آشنا شد.

 ژوییه 2011
اپلیکیشن پیکابو توسط 

این سه نفر النج شد.
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اوت 2011
تعداد کاربران پیکابو 

به 127 نفر رسید.

میان رگی و ایوان جر و 
بحثی درباره مالکیت این 
اپلیکیشن به وجود آمد 
و درنهایت رگی مجبور 

به کناره گیری شد.

ایوان و بابی نام 
اپلیکشن شان را 
به اسنپ چت 

تغییر دادند.

بهار 2012
تعداد کاربران اسنپ چت به 

100 هزار نفر رسید که اغلبشان 
دانش آموزان دبیرستانی بودند.

آوریل 2012
اولین سرمایه گذاری 

انجام شد.

ایوان از استنفورد 
بیرون انداخته شد.

رگی از اسنپ چت به 
دادگاه شکایت کرد.

بهار 2013
روزانه 60 میلیون 

اسنپ میان کاربران 
ردوبدل می شد.

نوامبر 2013
فیس بوک تالش کرد اسنپ 
چت را به قیمت 3 میلیارد 

دالر خریداری کند.

ایوان این پیشنهاد 
را نپذیرفت.

ژوئن 2016
به صورت کامال پنهانی 

اپلیکیشنی طراحی شد که 
به کاربران اجازه می داد تا 
سلفی های سه بعدی بگیرند.

اکتبر 2016
اولین سهام این 

شرکت به صورت 
عمومی عرضه شد.

2 مارس 2017
روز عرضه اولیه سهام؛ سهام اسنپ چت 

در بازار سهام نیویورک عرضه شد.  
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بادام

بادام سرشار از ویتامین ای و منیزیم است که هر 
دو در افزایش سطح ایمنی بدن و باال رفتن تعداد 

سلول های کشنده طبیعی بدن نقش دارند.

انواع توت ها

طبیعی  آنتی اکسیدان های  از  سرشار  توت ها  انواع 
استرس  با  تا  می کنند  کمک  بدن  به  که  هستند 

اکسیداتیو ناشی از فعالیت رادیکا ل های آزاد مقابله 
کند. به این ترتیب سطح ایمنی بدن را باال می برند 
تا سلول های ایمنی بدن همیشه در خط مقدم برای 
مقابله با انواع بیماری ها آماده باشند. البته شاید در 
نوع  اما  تازه پیدا نشود،  همه فصل های سال توت 

یخ زده آن هم به همان اندازه مفید و مغذی است.

ماست

پروبیوتیک های موجودر در ماست به تقویت سیستم 
ایمنی بدن کمک می کنند. البته یادتان باشد که 
موقع خرید ماست حتما برچسب روی آن را مطالعه 
کنید و مطمئن شوید شکر به آن اضافه نشده. یا 
ماست میوه صنعتی و تجاری را در برنامه غذایی 
جایگزین ماست طبیعی نکنید، زیرا شکر موجود در 
این محصوالت روی سیستم ایمنی اثر عکس دارد. 
اگر ماست را به تنهایی دوست ندارید، با کمی عصاره 

وانیل و میوه های طبیعی دسر ماست درست کنید.

 9 ماده غذایی که 
سیستم ایمنی را تقویت می کند

 مستانه تابش 

اگر دنبال راهی هستید که سیستم ایمنی تان را برای فصل های سرد سال تقویت 
کنید تا کمتر مریض شوید و از درس و کار عقب نمانید، یا کلی هزینه برای درمان روی 

دست خودتان نگذارید، این 9 ماده غذایی را در برنامه روزانه تان جدی بگیرید.
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ساملون

سالمون سرشار از امگا 3 است. امگا 3 یک اسید 
مغز  رشد  برای  فقط  نه  که  است  ضروری  چرب 
مفید است، بلکه خاصیت ضدالتهابی هم دارد که 
از ریه ها و  افزایش جریان خون و محافظت  باعث 
پیش گیری از عفونت های تنفسی می شود. آخرین 
در  چرب  اسیدهای  این  که  داده  نشان  مطالعات 
افزایش تعداد سلول های ایمنی بدن نیز نقش دارند.

تخم مرغ

مطالعاتی که در مورد نقش تغذیه در افزایش توان 
ایمنی بدن انجام شده، نشان داده است که افرادی 
که از کمبود ویتامین دی رنج می برند، بیشتر نسبت 
از  یکی  تخم مرغ  هستند.  آسیب پذیر  بیماری  به 
به طور طبیعی ویتامین دی  مواد غذایی است که 
دارد. البته خاصیت تخم مرغ تنها به ویتامین دی 
ب  گروه  ویتامین های  بلکه  نمی شود،  محدود  آن 
تقویت  به  می توانند  نیز  آن  در  موجود  سلنیوم  و 

سیستم ایمنی بدن کمک کنند.

بروکلی
مقوی ترین  و  بهترین  از  یکی  شاید  بروکلی 

سبد  در  می توانید  شما  که  باشد  سبزیجاتی 
غذایی تان بگنجانید. بروکلی با داشتن ویتامین آ، 
ث و انواع آنتی اکسیدان های طبیعی، تقویت کننده 
سیستم ایمنی است و شما را در برابر بیماری بیمه 

می کند.

اسفناج
معدنی  مواد  و  ویتامین ها  انواع  از  مملو  اسفناج 
سبزی  این  است.  ایمنی  سیستم  تقویت کننده 
برگ سبز که اغلب افراد آن را منبع غنی آهن 
فوالت،  ث،  ای،  آ،  ویتامین  حاوی  می دانند، 
منیزیم، روی و سلنیوم نیز هست که همه این 
را  ایمنی  سیستم  مختلف  طرق  از  مغذی  مواد 
آب پز  به شکل  را  اسفناج  اگر  می کنند.  تقویت 
دوست ندارید، می توانید آن را همراه با ناگت مرغ 

و... در بشقاب غذایتان جای دهید.

دانه های خوراکی
تا  گرفته  کدو  تخم  از  خوراکی  دانه های  انواع 
سیستم  مقوی  غذایی  مواد  جزو  و...  آفتاب گردان 
ایمنی محسوب می شوند، زیرا حاوی مقدار باالی 

روی، ویتامین ای و اسید چرب امگا سه هستند.

سیر

کردن  دور  برای  ایده آل  روش های  از  دیگر  یکی 
بیماری استفاده از سیر در تهیه غذاست. این سبزی 
ضد  و  ویروس  ضد  مغذی  مواد  حاوی  پرخاصیت 
باکتری است که باعث افزایش تولید آنتی بادی در 
بدن می شوند. عالوه بر این، سولفور موجود در سیر 

نیز دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است.
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پوست
چای بابونه

اسطوخودوس
گشنیز

میوه گل رز
چای سفید

اولونگ
گل ختمی

نعناع
نعناع فلفلی

اسطوخودوس
یاسمین

گل ساعتی
زیرفون

تمشک
جینکو

یاسمین
زیرفون

 چای سیاه،چای سفید
چای سبز،اولونگ

پرتقال

قلبی عروقی
چای سبز

پرتقال
یاسمین

میوه گل رز
جینکو

بابونه
اسطوخودوس

بادرنجبویه
رازیانه

نعناع فلفلی
بادرنجبویه

زنجبیل
گشنیز

گل ختمی
چای قرمز

شیرین بیان

رازیانه
شیرین بیان

چای قرمز
زغال اخته

ایمنی
اکیناسه

میوه گل رز
بابونه

نعناع
چای سفید

گل همیشه 
بهار

شیرین بیان
تمشک

چای قرمز
اکیناسه
زنجبیل
زیرفون

این دم نوش ها را زیاد بنوش!
انواع چای های گیاهی با خواص منحصربه فردشان از رفع استرس گرفته تا 
بهبود سالمت قلب و عروق و از بین بردن مشکالت گوارشی و... بهترین 
انتخاب برای اضافه شدن به برنامه روزانه شما هستند که هم عطر و طعم 
زندگی تان را عوض می کنند و هم سالمتی را برایتان به ارمغان می آورند.

ضد استرس

ضد التهابحفظ سالمت 

سالمت دهان و دندان

 تقویت 
سیستم 

رفع عالیم 
سندروم پیش 

از قاعدگی
بهبود مشکالت گوارشی بهبود خواب

سالمت سیستم 

آنتی اکسیدان
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خط قرمز کاسینی بر فرضیات دانشمندان 
درباره زحل

محققـان دانشـگاهی در ایـاالت متحـده آمریـکا بـا 
بررسـی آخرین داده های به دسـت آمده از فضاپیمای 
کاسـینی اعـالم کرده انـد فرضیاتی که دانشـمندان 
تـا پیـش از ایـن دربـاره حلقه A سـیاره زحـل در 
نظـر گرفته بودند، اشـتباه اسـت. اگرچه فضاپیمای 
کاسـینی پیـش از این نابـود شـده و در حال حاضر 
هیـچ اطالعاتـی از آن دریافـت نمی شـود، امـا ایـن 
فضاپیمـا تـا آخریـن لحظـات حیات خود مشـغول 
ارسـال اطالعـات بـه کـره زمیـن بـود و در حـال 
حاضـر محققـان دانشـگاه کرنـل مشـغول بررسـی 
آخریـن اطالعـات به دسـت آمده از ایـن فضاپیمـا 
هسـتند. پیش از این دانشـمندان ناسـا اعالم کرده 
بودنـد کـه سـیاره زحـل دارای ۵2 قمـر ثابـت و 8 
قمـر موقـت اسـت و تـا کنـون 7 حلقـه متراکـم و 
نامتراکم آن شـناخته شـده اسـت. حلقه A ازجمله 
حلقه هـای اصلـی زحـل اسـت کـه در دورتریـن 
فاصله نسـبت بـه آن قـرار دارد. بااین حـال محققان 
دانشـگاه کرنـل به تازگـی اعـالم کرده انـد فرضیاتی 
کـه تا پیـش از این درباره این سـیاره در نظر گرفته 
می شـد، اشـتباه است. طی 30 سـال اخیر منجمان 
و محققـان فضایـی بـاور داشـتند قمـر ژانـوس این 
سـیاره کـه خارج از حلقه A قرار گرفتـه و دور زحل 
گـردش می کنـد، به تنهایـی سـاختار حلقـه A را 
حفـظ می کنـد و درواقـع نیـروی جاذبـه ناشـی از 
ایـن قمر اسـت که حلقـه A را حفـظ می کنـد. اما 
داده هایـی که توسـط فضاپیمای کاسـینی به زمین 

مخابره شـده، نشـان می دهد حفـظ حلقه A عالوه 
بـر قمـر ژانـوس توسـط قمرهـای دیگـری ازجمله 
پانـدورا و... صـورت می گیـرد و چهـار قمـر دیگـر 
سـیاره زحل هـم در کنار ژانوس باعث ایجاد سـدی 
در برابـر پخـش شـدن ذرات موجـود در ایـن حلقه 
در فضـا می شـوند و در حفـظ آن نقـش مهمی ایفا 
می کننـد. دکتـر رادوان تاج الدیـن و همکارانـش در 
دانشـگاه کرنـل بـا اسـتفاده از ایـن اطالعـات تـازه 
نشـان داده انـد که میدان مغناطیسـی سـیاره زحل 
مشـکالت زیـادی دارد و وقـوع بادهـای شـدید در 
آن را کـه از ماسـه های هیدروکربنـی در قمر تایتان 
این سـیاره شـکل می گیـرد، می توان نشـانه همین 

کمبودها دانسـت.

 2
کمبود خواب و کاهش توانایی مقابله با 

اسرتس
توسـط  کـه  مطالعـه ای  نتایـج  اسـاس  بـر 
بیرمنـگام  در  آالبامـا  دانشـگاه  پژوهش گـران 
 Physiology and انجـام و نتایـج آن در مجلـه
Behavior منتشـر شـده، اگـر فرزنـد نوجوانـی 
داریـد کـه از اسـترس رنـج می بـرد و می خواهـد 
از شـر آن خـالص شـود، الزم اسـت کـه سـاعات 
و  بی خوابـی  دور  و  کنـد  تنظیـم  را  خوابـش 
کم خوابـی را خـط بکشـد. آمارهـا نشـان می دهد 
کـه بیـش از 70 درصـد از جمعیـت آمریـکا از 
اختـالالت خـواب رنـج می برنـد و ایـن مسـئله 
منجـر به افزایـش ابتال به اختالالت شـناختی و... 
شـده اسـت. در حال  حاضر مطالعات نشـان داده 
اسـت کـه اختـالالت خـواب روی نوجوان ها تاثیر 
بیشـتری دارد و آن هـا را در برابـر بیماری هـای 
جسـمی و روانی آسـیب پذیرتر می کند. البته این 
مسـئله نه فقط سـالمت، بلکه وضعیت تحصیلی 
آن هـا را نیـز تحـت تاثیر قـرار می دهـد. محققان 
می گویند این مسـئله ناشـی از اختـالل در محور 
هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنـال اسـت که پاسـخ 

بـدن بـه اسـترس را تنظیـم می کنـد.
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 3
 

انسان از کره زمین بیرون می رود؟

محققـان سـازمان فضایـی ژاپـن به تازگـی موفق به 
کشـف یـک غـار بـزرگ در سـطح زیرین کـره ماه 
شـده اند و  بنـا بـر تاییـد ناسـا و  سـازمان  فضایـی 
روسـیه، ایـن غار تازه کشف شـده می توانـد انتخابی 
مناسـب بـرای ایجاد یـک پایـگاه انسـانی در آینده 
باشـد. کشـف جدید محققان فضایـی ژاپن می تواند 
انسـان را یـک قـدم بـه آرزوی دیرینـه خـود کـه 
زندگـی در کـرات دیگر اسـت، نزدیک کند. کشـف 
اخیـر محققـان ژاپنـی توسـط کاوش گـری بـه نام 
سـلین کـه جـزو کاوش گران مهندسـی سـطح ماه 
اسـت، انجـام شـده اسـت. ایـن کاوش گـر مجهز به 
یـک سیسـت رادار اسـت تـا بتوانـد سـطح زیریـن 
کـره مـاه را مـورد بررسـی قـرار دهـد، و کشـف 
اخیـر ایـن کاوش گـر در سـطح زیرین کره مـاه که 
تحـت عنـوان مارویوس هیلز شـناخته می شـود، با 
اسـتفاده از همیـن سیسـتم راداری صـورت گرفته 
اسـت. ژاپنی هـا اعـالم کرده انـد که این شـکاف ۵0 
کیلومتـر طـول و حـدود 100 متـر عـرض دارد و از 
سـنگ هایی پوشـیده شـده اسـت که احتمـال دارد 
حاوی ذرات آب باشـند. محققان آژانس اکتشـافات 
هوافضـای ژاپـن می گوینـد کـه ایجـاد این شـکاف 
آتش فشـانی  گدازه هـای  گـذر  حاصـل  می توانـد 
باشـد که 3.۵ میلیارد سـال قبل فعال شـده اسـت. 
ژاپنی هـا امیدوارنـد ایـن غـار بـه دلیل پایـدار بودن 
شـرایط حرارتـی در آن و این کـه می توانـد محلـی 
امـن بـرای محافظت از ابزارها و وسـایل و انسـان ها 
در برابـر برخـورد اجـرام آسـمانی مختلـف باشـد، 

بتوانـد در آینـده بـه انتخابـی ایـده آل بـرای احداث 
پایـگاه قمـری تبدیـل شـود. هم چنین این شـکاف 
در محلـی قـرار گرفته که می تواند از انسـان در برابر 

اشـعه مـاورای بنفش خورشـید مراقبـت کند.

 4
 

شادی با طعم آنتی اکسیدان
یکی از کلیدهای اصلی زندگی شـاد داشـتن تغذیه 
سـالم اسـت و تحقیقـات نشـان می دهـد هـر چـه 
میـزان آنتـی اکسـیدان ها در برنامـه غذایـی روزانه 
بیشـتر باشـد، افـراد می تواننـد زندگـی شـادتری 
داشـته باشـند. یکـی از عواملی کـه می تواند جلوی 
اسـترس اکسـیداتیو را در بـدن بگیـرد، اسـتفاده 
از امـگا 3 و منابـع آن اسـت. امـگا سـه بـا گـروه 
وسـیعی از آنتی اکسـیدان ها ازجملـه کارتنوییدها، 
ویتامیـن ای، کورکومین، کوآنزیم کیـو 10، میوه ها 
می شـود.  محافظـت  سـبز  چـای  و  سـبزیجات  و 
کارتنوییدهـای زردرنگ ازجمله لوتئیـن و گزانتین 
نیـز امـگا 3 را در مغـز و چشـم محافظـت کـرده و 
مانـع از تاثیـر اسـترس اکسـیداتیو بـر ایـن اندام ها 
می شـود، کـه نتیجـه اش پیش گیـری از دمانـس یا 
زوال عقـل و کاهـش بینایـی اسـت. جالـب این کـه 
افـرادی کـه آنتی اکسـیدان بیشـتری در طـول روز 
نیـز  آدم هـای خوش بین تـری  می کننـد،  مصـرف 

. هستند

 5
 

ربات باغبان ساخته شد
ربات های  تازه ترین  از  یکی  نام  اسپیس  گاردن 
عرضه شده در بازار است که می تواند همراهی خوب 
و ایده آل برای انجام کارهای باغبانی باشد. این ربات 
به صورت تمام اتوماتیک می تواند در روند آبیاری در 
باغ یا باغچه شما نظارت داشته باشد و از گیاهان 
مختلف به شکل دل خواه مراقبت کند تا به حداکثر 
رشد برسند. این ربات به گونه ای طراحی شده است 
که می تواند به سیستم وای فای خانگی متصل شود 
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و هم چنین از مخزن آب رسانی حیاط برای آبیاری 
باغچه ها استفاده می کند. طراحان این ربات جدید 
که  دارد  هم  باتری  یک  اسپیس  گاردن  می گویند 
توسط پنل های خورشیدی قابل شارژ است و دیگر 
نیازی به اتصال به برق و استفاده از انرژی الکتریکی 
ندارد. جالب این که این ربات به یک اپلیکیشن نیز 
مجهز است که محل دقیق هر کدام از گیاهان باغ 
یا باغچه را به ربات آموزش می دهد و اطالعات اولیه 
در مورد حفظ و نگه داری آن ها را به گاردن اسپیس 
منتقل می کند. این اپلیکیشن به گونه ای طراحی شده 
است که می توان از آن برای برنامه ریزی در جهت 
باغ یا کاشت گیاهان جدید  تغییر شکل و آرایش 
استفاده کرد. از دیگر امتیازات ربات گاردن اسپیس 
مجهز بودن آن به یک برنامه پیشرفته آبیاری است که 
این امکان را به ربات شما می دهد تا نحوه آبیاری هر 
کدام از گیاهان را بر اساس احتیاجات آن گیاه خاص 
روزهای  در  منطقه  آب وهوایی  شرایط  هم چنین  و 
مختلف سال تنظیم کند. از آن جا که طراحان گاردن 
اسپیس نمی خواهند هیچ کدام از گیاهان باغچه شما 
از مراقبت های دائمی این ربات محروم بمانند، آن را 
با استفاده از یک سر چرخان تجهیز کرده اند. این سر 
چرخان هم چنین به یک دوربین مجهز شده است 
تا بتواند در هر لحظه از زمان روی همه گیاهان باغ 
نظارت داشته باشد. یکی دیگر از امکانات این ربات 
باغبان داشتن یک سنسور حرارتی است که شرایط 
برگ گیاهان مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار 
می دهد و اگر گیاهی به هر دلیل نیاز به آب بیشتری 
داشته باشد، آبیاری آن را شروع می کند. برای آبیاری 
گیاهان توسط ربات گاردن اسپیس فشار آب متوسط 
ربات  این  آب  پرتاب  قدرت  و  است  کافی  خانگی 
چیزی حدود 2.4 متر است. از دیگر تجهیزات ربات 
گاردن اسپیس می توان به سیستم آشکارساز حرکتی 
اشاره کرد که وجود حیواناتی مانند خرگوش و... را 
در باغ مشخص کرده و بدون این که به آن ها آسیبی 
بزند، با پرتاب آب حیواناتی را که ممکن است باغ را 
نابود کنند، می ترساند و دور می کند. طراحان گاردن 
اسپیس درحال حاضر آن را روی سایت کیک استارتر 
قرار داده اند تا برای توسعه آن منابع مالی مناسبی 

بیابند. گفته می شود این ربات هنگام ورود به بازار 
قیمتی معاد 3۹۹ دالر خواهد داشت.

 6
 

سلول های خورشیدی با جلبک غنی 
می شوند!

محققـان در دانشـگاه ییـل ایـاالت متحـده آمریکا 
 Organic به تازگـی بـا چـاپ مقالـه ای در نشـریه
Electronics اعـالم کرده انـد کـه بـا دسـتکاری 
افزایـش  بـه  موفـق  دیاتـم  بـه  موسـوم  جلبکـی 
ایـن  شـده اند.  خورشـیدی  سـلول های  کارایـی 
محققـان می گویند بـرای بهبود کارایی سـلول های 
خورشـیدی از موجودات فسـیلی موجود در جلبک 
دیاتـم اسـتفاده کرده و با اعمال یک سـری تغییرات 
و دسـتکاری ها در آن موفـق شـده اند کارایـی ایـن 
افزایـش دهنـد.  به طـور چشـم گیری  را  سـلول ها 
جلبـک دیاتم نوعـی فیتوپالنکتون اسـت که تحت 
عنـوان جواهر دریا نیز شـناخته می شـود. علت این 
نام گذاری وجود پوسـته خارجی از جنس سـیلیس 
اسـت کـه باعـث می شـود ایـن جلبـک زیـر نـور 
خورشـید بدرخشـد. از آن جا که تعـداد جلبک های 
دیاتـم در اقیانوس هـا و دریاهـای آب شـیرین دنیـا 
بسـیار زیاد اسـت، بنابراین می توان آن ها را بهترین 
منبـع بـرای افزایـش عملکـرد و کارایی سـلول های 
خورشـیدی دانسـت. ایـن تحقیقـات توسـط دکتر 
لیندسـی مک میـالن و گروهـی از همکارانـش در 
دانشـگاه ییـل انجـام شـده اسـت. ایـن محققـان 
می گوینـد فتوولتاییک یک الیه فعـال از پلیمرهای 
آلـی دارنـد و به همیـن خاطر هزینه سـاخت آن ها 
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خیلـی پایین تـر از سـلول های عـادی خورشـیدی 
اسـت، امـا درنهایـت کارایی پایین تـری دارنـد، زیرا 
ضخامـت الیـه فعالشـان آن قدر نیسـت کـه بتواند 
انـرژی را بـا بهره وری بیشـتری به نـور تبدیل کند. 
همین جاسـت کـه دیاتوم ها بـه کمک دانشـمندان 
نـور  پرتوهـای  انداختـن  دام  بـه  بـا  و  آمده انـد 
توانسـته اند نـور زیـادی را بـه اطراف سـاطع کنند. 
بـه گفتـه محققـان دانشـگاه ییـل وجـود دیاتوم ها 
باعـث می شـود سـلول های خورشـیدی حتـی بـا 
قطـر بسـیار کـم هـم بتواننـد انـرژی زیـادی تولید 
کنند و بیشـترین حد صرفه جویی را داشـته باشند.

 7
 

داروی آلزایمر کشف شد

مک گیـل  دانشـگاه  پژوهش گـران  از  گروهـی 
بـرای اولیـن بـار در دنیا به این کشـف رسـیدند 
کـه اسـتفاده روزانـه دو عـدد از نوعـی قـرص 
بـه  مبتالیـان  در  مغـز  زوال  می توانـد  جدیـد 
بیمـاری مزمـن آلزایمـر را متوقـف کنـد. نتایـج 
ایـن تحقیقـات در نشسـت بین المللـی انجمـن 
آلزایمـر در تورنتـو ارائـه شـده و ایـن محققـان 
 LMTX موفـق شـده اند بـا تجویز ایـن دارو کـه
نـام دارد، بـرای مبتالیان به آلزایمـر زوال مغزی 
شـرکت کنندگان را در مرحله نهایـی کارآزمایی 
داروی بـرای  مـدت 18 مـاه متوقـف کنند. این 
نتیجـه، امیدهـای تـازه ای را بـرای دسـت یابی 
بـه داروی مناسـب جهـت درمـان ایـن بیماری 
مخرب مغزی افزایش داده اسـت. گفتنی اسـت، 
بیمارانـی که بـرای مدت 1.۵ سـال از این قرص 

اسـتفاده می کردنـد، بـا تضعیف حافظـه روبه رو 
نشـده و توانایـی آن هـا بـرای انجـام کارهـای 
روزمـره بـه قـوت قبـل باقـی مانـد. اگرچـه این 
کارآزمایـی در ابتـدا نتایج مثبتی را نشـان نداد، 
آلزایمـری  بیمـاران  قـرص LMTX روی  زیـرا 
کـه از دیگـر داروهـای زوال عقـل نیـز اسـتفاده 
از  امـا 1۵ درصـد  نبـود.  اثربخـش  می کردنـد، 
8۹1 بیمـاری کـه هیـچ داروی دیگـری مصرف 
نمی کردنـد، نتایـج جالبـی را نشـان دادنـد. این 
اساسـی  مهارت هـای  این کـه  بـر  عـالوه  افـراد 
شـناختی آن هـا طـی 18 مـاه کارآزمایـی حفظ 
شـده بـود، مناطـق اصلی مغزشـان تا یک سـوم 
کمتـر از سـایر شـرکت کنندگان کاهـش یافتـه 
از  آلزایمـری  بیمـاران  حاضـر  حـال  در  بـود. 
داروهایـی ماننـد دونپزیل اسـتفاده می کنند که 
بـرای زمـان محـدودی بـه کنتـرل عالیم کمک 
می کنـد، اما ایـن داروهـا نمی تواننـد از وخیم تر 

شـدن زوال مغـز جلوگیـری کنند.

 8
 

معرفی گوالس؛ رسیع ترین دوچرخه برقی 
جهان

سـریع ترین دوچرخـه برقـی دنیـا کـه می توانـد بـا 
سـرعتی معـادل 11۵ کیلومتـر در سـاعت حرکت 
کنـد، سـاخته و وارد بازار شـد. ایـن دوچرخه حدود 
128 کیلوگـرم وزن دارد و قـدرت آن چیـزی حدود 
38 اسـب بخـار اسـت. گـوالس تاحـدودی شـبیه 
دوچرخـه  راک ایت اسـت کـه در سـال 2008 وارد 
بـازار شـد. امـا اسـتفان گـوالس طـراح آلمانی طی 
سـال های اخیر تغییراتی روی ایـن دوچرخه اعمال 
جهـان  برقـی  دوچرخـه  سـریع ترین  به تازگـی  و 
را وارد بـازار کـرده اسـت. ایـن دوچرخـه مجهـز به 
یک سیسـتم تعلیقی و هم چنین فرمان تلسـکوپی 
اسـت که آن را بیشـتر به یک موتورسـیکلت شبیه 
از دوچرخـه  مـدل  دو  در حـال حاضـر  می کنـد. 
گـوالس بـه قیمـت 23 و 34 هـزار دالر وارد بـازار 

است. شـده 
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دفترچه خاطرات خدا...

ــودن در رشــته های مختلــف  ســرآمد و نخبــه ب
فــرق می کنــد... هرگــز یــک نابغــه ریاضــی قــرار 
نیســت بــا یــک شــاعر بــزرگ شــبیه باشــند... یا 
یــک زیست شــناس شناخته شــده لزومــی نــدارد 
 کــه شــبیه یک هنرمنــد تــراز اول زندگــی کند...

امــا بعضــی رشــته ها هســتند کــه بــرای گرفتــن 
نمــره نخبگــی از آن هــا بایــد یک ســری کارهــا را 
بلــد باشــی! فرقــی هــم ندارد شــغلت چیســت و 

در کــدام معادلــه گیر کــرده ای...
مثــال مــن رفتگــری را می شناســم کــه چنــان 
بــا برگ هــای پاییــزی بــا احتــرام برخــورد 
ــا  ــاد دارد ب ــه ی ــی ب ــه حــس می کن ــد ک می کن
ســبز بــودن ِ هــر بــرگ چنــد بــار نفس کشــیده 

اســت...! او نخبــه شــاعرانه زیســتن اســت...!
یــا کفاشــی را می شناســم کــه یکــی دو کــوک 
بــه کفش هایــش  بایــد،  آن چــه  از  بیشــتر 
می زنــد تــا شــاید پاپوشــی کــه دوختــه اســت، 
یکــی دو روز بیشــتر تــوی پــای عابــران پیــاده ای 
کــه نمی شناسدشــان دوام بیــاورد... او نخبــه 

ــت! ــانیت اس انس
ــه  ــه ب ــر هفت ــه ه ــده ام ک ــری را دی ــا دخت ی
یتیم خانه هــای شــهر ســر می زنــد تــا بــا 
کــودکان بــازی کنــد و حــس غربتشــان را 

بــدزدد! او در مهربانــی ســرآمد اســت...
و ایــن شــهر پــر اســت از نخبگانــی کــه نامشــان 
در هیــچ بنیــادی ثبــت نیســت جــز در دفترچــه 

ــرات خداوند! خاط
راستی خدا جان!

ــر  ــدن و مه ــر دی ــاِن قه ــه خــودت قهرم ــو ک ت
ــر روز  ــودت ه ــه خ ــی ک ــتی! توی ــدن هس ورزی
ســرآمِد رشــته بخشــیدن می شــوی! تویــی 
ــچ  ــدون هی ــی را ب ــدال ِ بزرگ ــار م ــر ب ــه ه ک
رقیبــی گردنــت می انــدازی! می شــود مــرا 
 هــم در میــان دفترچــه خاطراتــت جــا بدهــی؟

آن جا که می نویسی:
او بد است... او نخبه نیست... 

او هیچ کس نیست... اما... 
دوستم دارد...!

 سـیدحسـین متولـیان 



 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d

 گفت وگو با دکتر علی بخشی
 عضو هیئت علمی دانشگاه شریف 

دکتر علی بخشی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف است که سال هاست 
در زمینه طراحی و ساخت جداساز های لرزه ای در مرکز تحقیقات مهندسی زلزله و دفتر دانش بنیان جداساز 
لرزه ای فعالیت می کند. این فناوری که تنها در اختیار چند شرکت محدود در دنیاست، در حال حاضر در 

دانشگاه صنعتی شریف به مرحله تولید صنعتی رسیده است و مناسب ترین شیوه برای ارتقای ایمنی لرزه ای 
ساختمان های با اهمیت باال همانند بیمارستان ها، مراکز امداد و نجات، مخابرات و غیره است. در ادامه 

گفت وگوی ما را با این محقق برجسته درباره جداسازهای لرزه ای و ایمن سازی سازه ها در برابر زلزله می خوانید.

صفحه 36
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