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گفتوگو با رحیم خاکی از نخبگان قرآنی
رحیم خاکی ،نخبه قرآنی است .او از قاریان بنام ایرانی ،مدرس و داور مسابقات
بینالمللی قرآنی و دارای رتبههای اول در مسابقات ملی و بینالمللی در زمینه قرائت
قرآن است و صاحب نظریه قرآنشهر یا شهر حقیقی قرآن .او از اعضای هیئت علمی
جهاد دانشگاهی است و در مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی فعالیت میکند.
او معتقد است ایدههای خالق و نوآورانه در زمینه علوم قرآنی نیز مانند سایر عرصهها
میتواند در توسعه فعالیتهای قرآنی اثربخش باشد و سبک زندگی قرآنی را ترویج
دهد .با او درباره نخبگان قرآنی ،فعالیتهای مرکز رشد قرآنی ،جایگاه ایران در میان
کشورهای اسالمی در زمینه فعالیتهای قرآنی و آینده هنرهای قرآنی گفتوگو کردیم.

صفحه 32

ماهنامهخبری،علمی/آموزشی،تحلیلی
بنیادملینخبگان

saramad

حسـن مطلـع
برخیز سحر ،ناله و آهی میکن
استغفاری ز هر گناهی میکن
تا چند ،به عیب دیگران درنگری
یکبار به عیب خود نگاهی میکن

شیخ بهایی

سرآمد /شماره چهلم /مهر و آبان نودوشش

3

بعوناهللتعالی


حسـن مطلـع
سرمقاله /پرویز کرم 
ی
نخبهها میتوانندسرنوشت کشور را تغییر دهند
آموزش مهمترین شاخصه اقتصاد خالق است
ایران را برای زندگی کردن انتخاب کردیم /فائزه کرمی
اقتدار علمی قدرت ملی کشور است /مهسا نعمتی
عصر جدید هنرمندان جوان ایرانی /نیلوفر منزوی
هیچ سقفی نباید فرو بریزد /ترانه رجبیان
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سرمقاله

ن گ
خود�وری خ�ب� ن�
در�ره ب
ب

جوان امروز برای ایران فردا
پرویز کرمی

بعضــی از ایــن اروپاییهــا بــه خودشــان
مینازنــد کــه اصــا دنــدان عقــل ندارنــد.
یعنــی در طــول دهههــا و ســدهها ،جهــش
ژنتیکــی کردهانــد و دنــدان عقلشــان
کــه بهجــز ایجــاد درد و دردســر بــه
هیــچ کار دیگــری نمیآیــد ،از مجموعــه
دندانهایشــان رخــت بــر بســته اســت.
فکشــان کوچکتــر شــده و جایــی بــرای
مزاحمهــا نــدارد دیگــر .و بعــد ،همیــن
موضــوع را نشــانه پیشــرفت و برتریشــان
میداننــد و حســابی بــه خودشــان میبالنــد
از ایــن جهــش .البتــه بــاز هــم تاکیــد کنــم
کــه بعضیهایشــان اینطــوری هســتند ،نــه
همهشــان.
اصــوال جهــش و پیشــرفت دو تــا نقیضــه بــا
هــم دارنــد .هــم حــال آدم را خــوب میکنــد
و هــم چهــرهاش را میتوانــد بــد بکنــد.
«بــد» از ایــن جهــت کــه غــرور و تفرعــن و
تبختــر ،چنــان گریبــان آدم را میگیــرد کــه
انســان بــودن را بــس نمیدانــد و بــه دنبــال
خواســتههای بیشــتری اســت .بــه همیــن
خاطــر اســت کــه قدیمیهــا میگوینــد
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«خــدا خــر را شــناخت و بــه او شــاخ نــداد»،
امــا فرشــتگان انســان را شــناختند و از علــم و
ارادهای کــه خداونــد بــه ایشــان داد ،به رعشــه
افتادنــد و ســجده کردنــد ،اال شــیطان .پــس
اینکــه مقــام انســان ،خــود یــک فضیلــت و
برتــری اســت ،کار را بایــد بــرای مــا تمــام
کنــد و از خودبرتربینــی و خودبزرگبینــی
رهایمــان ســازد و داشــتن و نداشــتن دنــدان
غرهمــان نکنــد.
عقــلّ ،
بــا همــه ایــن اوصــاف ،حــس حــرص و
رقابــت از مــا جداییناپذیــر اســت .مــا
همگــی دوســت داریــم کــه پیشــرفت کنیــم.
نــه اینکــه فقــط دوســت داشــته باشــیم،
گرایــش روحانیمــان همیــن اســت؛ «مــا ز
باالییــم و بــاال میرویــم» .حــاال ایــن وســط
بــاال رفتــن و بزرگتــر شــدن میتوانــد بــا
کمــک دیگــران باشــد و همچنیــن میتوانــد
پــا گذاشــتن روی ســر و گــردن بیچــارگان.
ملــت مــا و ملیــت مــا ،در تاریخــش،
نشــانهای بســیاری دارد از اینکــه هــم
دوســت داشــته بــاال بــرود و هــم دیگــران را
بــه بــاال برســاند .دوران طالیــی علــم گرچــه

افتخــاری اســت بــرای همــه مســلمانان ،امــا
ایرانیــان ،شــاگرد اول ایــن ماجــرا بودهانــد
و هیچکــس هــم نمیتوانــد و نمیخواهــد
کــه تردیــدی در آن داشــته باشــد.
رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی ،چنــدی پیــش
در دیــدار نخبــگان و جــوان و اســتعدادهای
برتــر علمــی ،نکتههــای نغــز و روشــنی
بخشــی را بیــان کردنــد کــه ظلــم بــه هــم
خواهــد بــود اگــر توجهــی جــدی بــه آن
نکنیــم« .نخبــگان ،نعمتهــای الهــی هســتند
و بایــد شــکر ایــن نعمــت را بجــا آورد .مــن
عمیق ـاً و قوی ـاً ،نخبهبــاور هســتم و مســئوالن
نیــز بایــد بــاور کننــد کــه نخبــه داریــم و
ایــن نخبههــا میتواننــد سرنوشــت کشــور
را تغییــر دهنــد ».مگــر نــه ایــن اســت کــه
عــدهای از نخبههــای مــا ،همیــن االن دارنــد
آن طــرف دنیــا ،روی سرنوشــت یــک کشــور
تاثیــر میگذارنــد و چهبســا سرنوشــت دنیــا
را تغییــر میدهنــد .نمیتواننــد سرنوشــت
مملکــت خودشــان را تغییــر دهنــد؟ چراکــه
نــه .همینهایــی کــه در داخــل کشــور
هســتند یــا آنهایــی کــه بعــد از مدتهــا بــه
وطــن بازگشــتهاند ،آنقــدر قــدرت و همــت و
حمیــت دارنــد کــه دنیــا حســرت نداشتنشــان
را میخــورد و بــه مــا حســودی میکنــد .مــا
آنقــدر نخبــه رســمی و غیررســمی داریــم که
الــی االبــد شــکرگزاریمان ،کفــاف نمیدهــد؛
امــا همانطــور کــه آن پیــر فرزانــه تاکیــد
کردهانــد« ،بــاور» بــه داشــتن اینهــا،
«بــاور» بــه تواناییهــای اینهــا« ،بــاور»
بــه تاثیرگــذاری اینهــا و «بــاور» بــه کســب
اقتــدار اینهــا ،الزم و ضــروری اســت ،خــرج
کار اســت .انگیــزه جهــش و شــتاب اســت.
نخبههــای واقعــی را میشــود از روی
«کپیگریزی»شــان شــناخت .نخبههــای
واقعــی بــه اشرفیتشــان واقفنــد .دائمــا بــه یــاد
میآورنــد کــه روح خدایــی بــر کالبدشــان
دمیــده شــده اســت .پــس ،دائمــا بــه دنبــال

خلــق کــردن هســتند .بــه دنبــال ســاختن
هســتند .از آبــاد کــردن جانــی دوبــاره
میگیرنــد« .مونتــاژکاری» را مذمــوم
میداننــد .مگــر همــان قدرقدرتــان عرصــه
صنعــت جهــان از تجربههــای گذشــتگان مــا
و حضــور و نبــوغ نخبــگان امروزمــان بهــره
نمیبرنــد؟ شــتاب علمــی و جهشهــای
فنــاوری بــا بــاور بــه نخبــگان و میــدان دادن
بــه آنــان ،علــم و فنــاوری مــا را بــه ســمت
واقعیتــر شــدن ســوق خواهــد داد .در میــان،
«تقــوا»ی نخبــگان همــه مشــکالت و موانــع
را پشــت ســر خواهــد گذاشــت .مشــکالت
همیشــه هســت ،کاســتیها همیشــه هســت.
صبــر و تقــوا بــا بزرگتریــن رنجهــا،
آنچنــان میکنــد کــه قطرههــای بــاران
بــا ســنگ خــارا .هــر گام ،نخبههــا ،هــزاران
برکــت بــا خــود مــیآورد .تنهــا الزم اســت
کــه تــا فصــل برداشــت ،بیقــراری نکنیــم.
بنابرایــن «نخبهبــاوری» بایــد کــه از دو ســو
انجــام شــود؛ از ســمت مســئوالن و از جانــب
نخبــگان .تکلیــف مســئوالن که روشــن اســت
و نخبــگان هــم بایــد بــه خودشــان و اهمیــت
حضورشــان ،بیــش از پیــش بــاور و ایمــان
داشــته باشــند تــا کارهــا ســهلتر شــود.
مــا بــه داشــتن دندانهــای عقلمان مینازیــم.
همینطــور کــه بــه هــر آنچــه باریتعالــی
بــه مــا و ملــت مــا عطــا کــرده ،مینازیــم
و شکرگزارشــان هســتیم .شــرایط امــروز و
جهتگیــری کشــور طــی ســالهای گذشــته
کــه بــه اقتصــاد دانشبنیــان و اقتصــاد
مقاومتــی بهــای بســیار داده اســت ،بهتریــن
فرصــت بــرای جوانــان بــه منظــور افزایــش
ایمــان ،تــاش علمــی در جهــت پیشــرفت و
برطــرف کــردن اشــکاالت خواهــد بــود و مــا
نیــز همچــون رهبــر فرزانــه انقــاب مطمئنیــم
کــه «شــما جوانــان ،ایرانــی بهمراتــب بهتــر،
پیــش رو خواهیــد
پیشــرفتهتر و منظمتــر،
ِ
داشــت ».انشــاءاهلل.
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رهبــر معظــم انقــاب اســامی ،دیــدار بــا
نخبــگان جــوان را جلســهای شــیرین و
مطلــوب و سرشــار از امیــد بــه آینــده و
افقهــای پیــش رو خواندنــد و بــا تاکیــد بــر
اینکــه نخبــگان ،نعمتهــای الهــی هســتند
و بایــد شــکر ایــن نعمــت را بــه جــا آورنــد،
گفتنــد :مــن عمیقــا و قویــا ،نخبهبــاور هســتم
و مســئوالن نیــز بایــد بــاور کننــد کــه نخبــه
داریــم و ایــن نخبههــا میتواننــد سرنوشــت
کشــور را تغییــر دهنــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،رهبــر معظــم
انقــاب اســامی ،در دیــدار صدهــا نفــر از
نخبــگان جــوان و اســتعدادهای برتــر علمــی،
جوانــان نخبــه میهــن را مایــه امیــد بــه
آینــده درخشــان ایــران خواندنــد و فرمودنــد:
«افزایــش کیفیــت ضوابــط شــرکتهای
دانشبنیــان»« ،لــزوم افزایــش بودجــه علــم
و فنــاوری»« ،مدیریــت صحیــح منابــع مالــی
در ایــن بخــش» و «ضــرورت ارتقــای کیفیــت
مقــاالت علمــی» ،نکاتــی بــود کــه رهبــر
انقــاب اســامی بــه آنهــا اشــاره کردنــد.
رهبــر انقــاب اســامی ،در بخشــی از
سخنانشــان ،دیــدار بــا نخبــگان جــوان را
جلسـهای شــیرین و مطلــوب و سرشــار از امید
بــه آینــده و افقهــای پیــش رو خواندنــد و
بــا تاکیــد بــر اینکــه نخبــگان ،نعمتهــای
الهــی هســتند و بایــد شــکر ایــن نعمــت را
بــه جــا آورد ،گفتنــد :مــن عمیقــا و قویــا،
نخبهبــاور هســتم و مســئوالن نیــز بایــد
بــاور کننــد کــه نخبــه داریــم و ایــن نخبههــا
میتواننــد سرنوشــت کشــور را تغییــر دهنــد.
ایشــان بــا اشــاره بــه ضــرورت هوشــیاری در
مقابــل مکــر و حیلــه شــیطان بــزرگ ،خطــاب
بــه مــردم ،مســئوالن و فعــاالن سیاســی
و مطبوعاتــی هفــت نکتــه مهــم را دربــاره
قضایــای اخیــر پیرامــون برجــام مــورد تاکیــد
قــرار دادنــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،وابســتگی

سیاســی را بســیار خطرنــاک و مایــه
توســریخوری ملتهــا دانســتند و بــا
اشــاره بــه قطــع کامــل وابســتگی ایــران
بــه آمریــکا خاطرنشــان کردنــد :دشــمن بــا
رصــد تحــوالت و فعالیتهــای جمهــوری
اســامی ایــران ،از تبدیــل ایــران از
«کشــوری عقبافتــاده و وابســته» بــه
کشــوری «اثرگــذار ،متنفــذ و برخــوردار
از اقتــدار روزافــزون سیاســی ،دفاعــی و
علمــی» ،کامــا عصبانــی و بهشــدت نگــران
است.
رهبــر انقــاب ،دشــمنی رژیــم آمریــکا بــا
ملــت ایــران را از همــان روزهــای اول پیــروزی
انقــاب یــادآور شــدند و افزودنــد :آن روزهــا
نــه مســئله انــرژی هســتهای مطــرح بــود و نــه
موشــک و نفــوذ منطق ـهای ،امــا آمریکاییهــا
فهمیــده بودنــد کــه بــا پیــروزی انقــاب،
ایــران را بهعنــوان کشــوری «زیردســت،
مطیــع و بســیار پرمنفعــت» از دســت دادهانــد.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای ،الگــو شــدن ایران
در ذهــن ملتهــا را موجــب خشــم و ناامیــدی
بیشــتر ســلطهگران خواندنــد و افزودنــد :ملــت
ایــران در  40ســال اخیــر بــه جهانیــان ثابــت
کــرده اســت کــه میتــوان از ابرقدرتهــا
نترســید ،در مقابــل آنهــا ایســتادگی کــرد
و بــا وجــود تحریمهــا و فشــارها ،بــه رشــد
و پیشــرفت روزافــزون نیــز دســت یافــت.
ایشــان ،پیشــرفتهای نظامــی و موشــکی
ایــران در عیــن تحریــم کامــل را موجــب
حیــرت و حتــی تحســین برخــی دشــمنان
کینــهورز خواندنــد و افزودنــد :مقالــه چنــد
ســال قبــل یــک ژنــرال صهیونیســت در ایــن
خصــوص ،نمونــهای از ایــن واقعیــت اســت.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه
اینکــه «نمیخواهیــم وقــت جلســه خــوب
و مفیــد بــا نخبــگان جــوان را بــا پاسـخگویی
بــه رئیــس جمهــور آمریــکا ضایــع کنیــم»،
افزودنــد :بــا وجــود ایــن ،همــه بایــد بــه
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یــک نکتــه مهــم توجــه کنیــم و آن ،ضــرورت
شــناخت دشــمن اســت ،زیــرا هــر ملتــی
دشــمنانش را نشناســد و او را دوســت یــا
بیطــرف بدانــد ،حتمــا مــورد تهدیــد و
در معــرض خطــر قــرار خواهــد گرفــت.
ایشــان افزودنــد :امیرمومنــان در نهجالبالغــه
میفرماینــد« :خــواب نمــیروم و میفهمــم
کــه در اطرافــم چــه میگــذرد ».و ملــت
و مســئوالن ایــران نیــز نبایــد دچــار
خوابگرفتگــی و غفلــت شــوند ،چراکــه در
ایــن صــورت بــه مــا شــبیخون میزننــد و
غــارت میشــویم.
رهبــر انقــاب اســامی ،بــا اشــاره بــه
پاســخهای خــوب و درســت مســئوالن
کشــور بــه اباطیــل ترامــپ ،رئیــس جمهــور
و هیئــت حاکمــه آمریــکا را بــه علــت درک
نکــردن تحــوالت ایــران و منطقــه ،دچــار
«عقبافتادگــی ذهنــی» خواندنــد و
ـران
خاطرنشــان کردنــد :آنهــا میخواهنــد ایـ ِ
جــوان ،مومــن ،انقالبــی و پیشــرفته را بــه ۵۰
ســال قبــل برگرداننــد .البتــه معلــوم اســت که
ایــن کار ،شــدنی نیســت ،امــا آنهــا بــه علــت
عقبماندگــی از درک ایــن واقعیــت عاجزنــد و
بــه همیــن علــت دچــار اشــتباه محاســباتی و
شکس ـتهای پیدرپــی از ملــت ایــران شــده
و میشــوند.
رهبــر انقــاب ،رژیــم بســیار شــرور آمریــکا
را بــه تعبیــر حقیقتــا درســت امــام راحــل
«شــیطان بــزرگ» و «شــیطان اکبــر»
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد :نظــام
آمریــکا ،کارگــزار شــبکه خطرنــاک و خبیــث
صهیونیســم بینالملــل ،دشــمن ملتهــای
مســتقل و عامــل اغلــب جنگهــا در منطقــه
و جهــان اســت و ماننــد زالــو درصــدد مکیــدن
دار و نــدار ملتهاســت.
ایشــان بــا یــادآوری ســخنان ترامــپ در
مبــارزات انتخاباتــی مبنــی بــر بــه وجــود
آمــدن داعــش بــهدســت آمریــکا افزودنــد:
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طبیعــی اســت کــه ســردمداران آمریــکا
اکنــون علیــه ســپاه پاســداران کــه اهــداف
خطرنــاک آمریــکا و داعــش را در منطقــه
ســد کــرده اســت ،نعــره بکشــند و ســخنرانی
کننــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،خنثــی شــدن
نقشــههای آمریــکا در منطقــه ازجملــه
در ســوریه ،لبنــان و عــراق را علــت دیگــر
عصبانیــت و خشــم مقامــات آمریکایــی
برشــمردند و افزودنــد :جمهــوری اســامی
نقش ـههای شــوم آمریــکا را برهــم زده اســت.
رهبــر انقــاب اســامی پــس از تبییــن علــل
عصبانیــت و ناامیــدی آمریکاییهــا بــه بیــان
هفــت توصیــه مهــم بــه مــردم ،مســئوالن
و فعــاالن سیاســی و مطبوعاتــی دربــاره
قضایــای اخیــر پرداختنــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در اولیــن نکتــه
تاکیــد کردنــد :همــه یقیــن و مســلم بداننــد
کــه آمریــکا اینبــار هــم از ملــت انقالبــی
ایــران تودهنــی و شکســت خواهــد خــورد.
توصیــه دوم رهبــر انقــاب« ،پرهیــز از غفلــت
در مقابــل مکــر و حیلــه آمریــکا» بــود.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد :نبایــد بالهــت
نشــان دادن رئیــس جمهــور آمریــکا ،موجــب
شــود کــه از مکــر و توطئــه دشــمن غافــل
شــویم و آن را حقیــر بشــماریم ،بلکــه بایــد
همــه بــا تدبیــر و هوشــیاری و آمادگــی کامــل
در صحنــه باشــیم.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای افزودنــد:
البتــه جنــگ نظامــی اتفــاق نمیافتــد،
امــا مســائلی هســت کــه اهمیتــش از
جنــگ کمتــر نیســت ،بنابرایــن بایــد
پیشبینــی کنیــم و مراقــب باشــیم.
رهبــر انقــاب در توصیــه ســوم ،بــه دشــمنی
آمریــکا بــا عناصــر قــدرت ایــران اشــاره و
ـس دشــمن ،همــه بایــد
تاکیــد کردنــد :برعکـ ِ
ایــن عناصــر را تقویــت کنیــم.
ایشــان علــم و قــدرت دفاعــی را ازجملــه

عناصــر اصلــی قــدرت ملــت ایــران خواندنــد
و افزودنــد :تــوان موشــکی بایــد بــه کــوری
چشــم دشــمن هــر روز افزایــش یابــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای اقتصــاد را از
دیگــر عناصــر قــدرت ایــران برشــمردند و
تاکیــد کردنــد :بایــد بــه کاهــش وابســتگی و
افزایــش قــدرت درونزای اقتصــادی اهتمــام
جــدی کــرد.
رهبــر انقــاب در همیــن زمینــه یادآور شــدند:
بارهــا گفتهایــم کــه بــا ســرمایهگذاری
خارجــی ازجملــه غربیهــا مشــکلی نداریــم،
امــا نبایــد اقتصــاد کشــور بــه ســتونی متکــی
باشــد کــه بــا نعــره شــخصی مثــل ترامــپ
بلــرزد.
ایشــان افزودنــد :اقتصــاد ایــران بایــد بــه
«ســتون تــوان و ظرفیــت داخلــی» تکیــه
ِ
کنــد و سیاســتهای اعالمشــده اقتصــاد
مقاومتــی ،پیگیــری و اجــرا شــود.
«بیاعتنایــی بــه القائــات دشــمن»،
چهارمیــن توصیــه مهــم رهبــر
انقــاب دربــاره قضایــای اخیــر اســت.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای گفتنــد :در برجــام
دشــمن القــا میکــرد اگــر توافــق حاصــل
شــود ،دشــمنیها برطــرف میشــود .توافــق
کردیــم ،امــا دشــمنیها بیشــتر هــم شــد.
ایشــان تاکیــد کردنــد :امــروز هــم نبایــد
مطالبــی مطــرح شــود کــه اگــر مثــا در
فــان قضیــه توافــق نکردیــم ،چنیــن و چنــان
میشــود .ایــن از القائــات مــورد نظــر دشــمن

اســت و مــا بایــد بیاعتنــا بــه ایــن القائــات،
مصالــح خودمــان را خودمــان بفهمیــم و آن را
از دشــمن نشــنویم.
پنجمیــن توصیــه رهبــر انقــاب اســامی
یعنــی افزایــش قــدرت دفاعــی بــر
تجربــه دفــاع مقــدس متکــی بــود.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد :در آن ســالها
تهــران زیــر موشــکباران صــدام و حامیــان
غربــیاش بیدفــاع بــود ،جوانــان کشــور
بــرای حــل ایــن معضــل از صفــر شــروع
کردنــد و بهتدریــج بــه چنــان توانایــی دســت
یافتنــد کــه دشــمن وقتــی توانایــی مقابلــه بــه
مثــل مــا را دیــد ،متوقــف شــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای تاکیــد کردنــد:
اکنــون نیــز بایــد تــوان دفاعــی کشــورمان را
افزایــش دهیــم تــا دشــمنان گســتاخ و َجــری
نشــوند و بــه حملــه و دســت از پــا خطــا
کــردن ،تشــویق نگردنــد.
رهبــر انقــاب در توصیــه بعــدی بــه موضــوع
رفتــار اروپاییهــا در مســئله اخیــر پرداختنــد.
ایشــان گفتنــد :اروپاییهــا بــا درک اینکــه
برجــام بــه نفــع آنهــا و آمریکاییهاســت،
بــا ســخنان رئیسجمهــور آمریــکا دربــاره
پــاره کــردن برجــام مخالفــت کردنــد کــه
ایــن موضعگیــری خــوب اســت ،امــا کافــی
نیســت.
رهبــر انقــاب گفتنــد :تــا طــرف مقابــل،
برجــام را پــاره نکنــد ،مــا آن را پــاره
نمیکنیــم ،امــا اگــر برجــام را پــاره
کننــد ،مــا آن را ریــز ریــز میکنیــم.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای تاکیــد کردنــد:
اروپاییهــا بایــد مقابــل اقدامــات دولــت
آمریــکا ازجملــه نقــض برجــام همچــون
تحریمهایــی کــه انتظــار دارنــد از کنگــره
بیــرون بیایــد ،بایســتند و از همصدایــی بــا
آمریکاییهــا در مســائلی نظیــر قــدرت دفاعــی
ایــران و حضــور ایــران در منطقــه بپرهیزنــد،
چراکــه مــا مطلقــا هــمآوازی اروپاییهــا بــا
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زورگوییهــای آمریــکا را قبــول نمیکنیــم.
رهبــر انقــاب در همیــن زمینــه افزودنــد:
آنهایــی کــه موشــک و ســاح اتمــی دارنــد،
ملــت ایــران را از داشــتن موشــک دو یــا
ســه هــزار کیلومتــری نهــی میکننــد .ایــن
موضــوع و دیگــر مســائل مربــوط بــه ایــران
بــه شــما چــه ربطــی دارد؟

جدی گرفنت اقتصاد مقاومتی و اصول
آن

آخریــن توصیــه رهبــر انقــاب« ،جــدی
گرفتــن اقتصــاد مقاومتــی و اصــول آن»
ازجملــه تولیــد داخلــی ،منــع واردات
غیرضــروری ،جلوگیــری از قاچــاق کاال و
ایجــاد اشــتغال بــود.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد :بیــش از نیمــی
از ســال ،گذشــته اســت و بایــد بــرای تحقــق
اهــداف و جبــران عقبماندگیهــای ناشــی از
حرفهــای انتخاباتــی ،تــاش مضاعــف شــود تــا
اقتصــاد ایــران از اتــکا بــه نفــت ،بــه اقتصــادی
مبتنــی بــر ارزش افــزوده تبدیــل شــود.

نخبگان نعمتهای الهی هستند

رهبــر انقــاب اســامی ،در بخــش دیگــری
از سخنانشــان ،دیــدار بــا نخبــگان جــوان
را جلســهای شــیرین و مطلــوب و سرشــار
از امیــد بــه آینــده و افقهــای پیــش رو
خواندنــد و بــا تاکیــد بــر اینکــه نخبــگان،
نعمتهــای الهــی هســتند و بایــد شــکر ایــن
نعمــت را بــه جــا آورد ،گفتنــد :مــن عمیقــا
و قویــا ،نخبهبــاور هســتم و مســئوالن نیــز
بایــد بــاور کننــد کــه نخبــه داریــم و ایــن
نخبههــا میتواننــد سرنوشــت کشــور را
تغییــر دهنــد.

پیرشفت علمی؛ زمینهساز اقتدار کشور

ایشــان ،پیشــرفت علمــی را زمینهســاز
اقتــدار کشــور دانســتند و خاطرنشــان کردنــد:
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کشــور مــا بــا وجــود ســابقه درخشــان در
زمینــه علــم ،متاســفانه در دوران ســلطه
بیگانــگان از قافلــه علــم عقــب افتــاد کــه
بایــد ایــن عقبافتادگــی جبــران شــود.
رهبــر انقــاب اســامی ،اصلیتریــن راه
جلوگیــری از غربزدگــی کشــور را ،از بیــن
بــردن وابســتگی دانســتند و بــا تاکیــد بــر
اینکــه از عناصــر اصلــی رهایــی از وابســتگی،
پیشــرفت علمــی اســت ،خاطرنشــان کردنــد:
در مســیر پیشــرفت علمــی و فنــاوری نبایــد
هیــچ مانعــی از جانــب دســتگاههای مختلــف
بــه وجــود آیــد.

بسرت پیرشفت علمی و فناوری مهیا است

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اســتناد بــه
ظرفیتهــای فوقالعــاده کشــور ،بســتر
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
بــود ،زیــرا تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب
فاصلــه زیــادی داریــم.
رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه ســخنان
خــود بــه یــک نکتــه اساســی اشــاره کردنــد و
گفتنــد :در پیشــرفت علمــی بایــد رویهســازی
و جریانســازی شــود تــا ســایق و روشهــای
مدیریتــی در دولتهــای مختلــف ،در ایــن
مســیر تاثیرگــذار نباشــد و پیشــرفت علمــی
کشــور متوقــف نشــود.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای چنــد نکتــه را
نیــز درخصــوص مســائل مرتبــط بــا علــم و
فنــاوری بیــان کردنــد.

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

ایشــان ،معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری و بنیــاد ملــی نخبــگان را بــه
اســتفاده بیــش از پیــش از ظرفیتهــای

دســتگاهها ،توصیــه موکــد کردنــد.
رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن گفتنــد :بایــد
بــرای صنعــت کشــور ،فکــری اساســی شــود،
زیــرا صنعــت گرفتــار آفــت مونتــاژکاری شــده
اســت و تــا وقتــی کــه ایــن آفــت وجــود دارد،
نــوآوری مــورد توجــه قــرار نخواهــد گرفــت
و تحــرک و کار علمــی نیــز متوقــف خواهــد
شــد و در چنیــن شــرایطی ،میــان دانشــگاه و
صنعــت ،ارتباطــی برقــرار نخواهــد بــود.

لزوم اهمیت دادن به فعالیتهای
فرهنگی در معاونت علمی و بنیاد
ملی نخبگان

ایشــان بــه موضــوع لــزوم اهمیــت دادن بــه
فعالیتهــای فرهنگــی در معاونــت علمــی
ریاســت جمهــوری و بنیــاد نخبــگان نیــز
اشــاره کردنــد و افزودنــد :خطرناکتــر و
تلختــر از تــرور فیزیکــی کــه در ســالهای
گذشــته انجــام شــد و تعــدادی از دانشــمندان
مــا شــهید شــدند ،اســیر فکــری و فرهنگــی
شــدن دانشــمندان اســت ،بنابرایــن
ِ
نخبــگان بایــد بــا تقــوا از خــود مراقبــت
کنند.
رهبــر انقــاب در بخــش پایانــی ســخنان
خــود ،شــرایط امــروز و جهتگیــری کشــور
را بهتریــن فرصــت بــرای جوانــان بــه منظــور
افزایــش ایمــان ،تــاش علمــی در جهــت
پیشــرفت و برطــرف کــردن اشــکاالت
دانســتند و گفتنــد :مطمئــن هســتم کــه
شــما جوانــان ،ایرانــی بــه مراتــب بهتــر،
پیــش رو خواهیــد
پیشــرفتهتر و منظمتــر،
ِ
داشــت.

مهمترین فعالیتها و رویکردهای
بنیاد ملی نخبگان

در ابتــدای ایــن دیــدار دکتــر ســتاری ،معــاون
علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور و رئیــس
بنیــاد ملــی نخبــگان ،بــا اشــاره بــه لــزوم

تغییــر در رویکــرد اقتصــادی ،از اقتصــاد
نفتــی بــه ســمت اقتصــاد مبتنــی بــر نیــروی
انســانی خــاق و مومــن و خودبــاور ،گفــت:
طراحــی مــدل موفــق آموزشــی ،تمرکــز بــر
توانمندســازی نخبــگان ،جــذب ایرانیــان
خــارج از کشــور و ایجــاد شــبکه نخبگانــی
از مهمتریــن فعالیتهــا و رویکردهــای
بنیــاد ملــی نخبــگان بــوده اســت.
در ابتــدای ایــن مراســم ،شــش تــن از نخبگان
در ســخنانی دغدغههــا و پیشــنهادهای خــود
را بیــان کردنــد.
آقایان:
    محمــد ســاالری نســب ،مهنــدسمکاترونیــک و برگزیــده جشــنواره خوارزمــی
ســال ۹۰
    محمــد امیــن صادقــی ،دکتــرایکامپیوتــر و دارنــده نشــان برنــز المپیــاد
جهانــی کامپیوتــر
 محمــد حقشــناس ،دانشــجوی دکتــرایمدیریــت و رتبــه یــک کنکــور سراســری
  سیدرضا کاظمی ،کارشناس ارشد فلسفهعلم و مدیرعامل شرکت دانشبنیان
 عیســی زارعپــور ،دکتــرای مهندســیکامپیوتــر 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 ازتنــش در مراکــز علمــی و آموزشــی
 لــزوم بهکارگیــری نخبــگان در صنعــت ودســتگاههای تصمیمســاز
 لــزوم تغییــر رویکــرد دانشــگاهها بــه ســمتپژوهشهــای کاربــردی و بومــی
 ضــرورت مقابلــه بــا واردات در فضــایمجــازی از طریــق تولیــد محتــوای ســالم و
داخلــی
 لــزوم اصــاح قوانیــن شــرکتهای دانشبنیــانو کس ـبوکارهای نویــن.
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ستاری در دیدار خ�ب�ن ب� مقام معظم ب

آموزشمهمترین
شاخصه اقتصاد خالق است
عاطفه مرآتی
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رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ،در مراســم
دیــدار نخبــگان بــا مقــام معظــم رهبــری،
شــاخصه اصلــی اقتصــاد دانشبنیــان را
آمــوزش عنــوان کــرد و گفــت :آمــوزش از
دوره دبســتان ،دبیرســتان ،دانشــگاه و حتــی
تــا در لحظــه مــرگ نیــاز اســت.
ســورنا ســتاری ،رئیــس بنیــاد ملــی
نخبــگان ،در مراســم دیــدار نخبــگان بــا
مقــام معظــم رهبــری ،گفــت :امســال نیــز
مطابــق ســالهای گذشــته خدمــت مقــام
معظــم رهبــری رســیدیم ،امــا بــا شــیوهای
جدیــد ایــن اتفــاق افتــاد .افــراد حاضــر در
ایــن جلســه اســتعدادهای برتــر ،برنــدگان
جوایــز تحصیلــی بنیــاد نخبــگان ،نفــرات
برتــر کنکــور سراســری و المپیادهــای
دانشآمــوزی ،برنــدگان جوایــز عالمــه
طباطبایــی ،اســتعدادهای برتــر حــوزه ،برخــی
وزرا و ســازمانهایی کــه ســال گذشــته بنیــاد
نخبــگان را در راســتای اهــداف واگــذاری
کمــک کردنــد ،هســتند.
دو مشــکل اصلــی در موضــوع اســتعدادهای
برتــر وجــود دارد .مشــکل اول جامعــه اســت.
جهتگیــری جامعــهای کــه پایــه اقتصــاد
آن نفتــی و منبعمحــور اســت ،بــه ســمت
اقتصــادی کــه پایــه اقتصــادی خــاق بــا
نیــروی مومــن و معتقــد و بــا اعتمادبهنفــس
و خودبــاور باشــد ،ســاده نیســت.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری
بــا اشــاره بــه تالشهــای چهــار ســاله اخیــر
گفــت :جامعــه مــا همــواره گلــه میکنــد از
خــروج جوانــان بــه کشــورهای دیگــر ،امــا
خــود جامعــه و مــا در سیســتم آموزشــی و
دیگــر حوزههــا در ارتبــاط بــا ایــن اتفــاق
موثــر هســتیم .راه آن تغییــر روش اقتصــادی
است.
خوشبختانــه اتفــاق خوبــی در چنــد ســال
گذشــته رخ داده اســت ،بهطوریکــه تعــداد
شــرکتهای دانشبنیــان بــه  3300رســیده

و ارزش اقتصــادی کــه پایــه آن از منابــع
نفتــی جــدا شــده ،بــه حــدود  40هــزار
میلیــارد تومــان رســیده اســت.
ســتاری بــا اشــاره بــه تغییــر جهتگیــری
دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی بــه ســوی
خالقیــت و کارآفرینی گفــت :چیــزی کــه
مــا نیــاز داریــم ،یــک زیســتبوم جدیــد
کارآفرینــی و نــوآوری در کشــور ،مهمتریــن
الزمــه اقتصــاد دانشبنیــان اســت تــا
ســرمایهگذار بخــش خصوصــی بتوانــد بــر
روی جوانــان ســرمایهگذاری کنــد .نیــروی
انســانیای کــه از ســوی آنکتــاد بهعنــوان
چهارمیــن نیــروی انســانی فوقالعــاده در
دنیــا از آن نــام بــرده شــده اســت.
او نکتــه مهــم را معرفــی مــدل موفــق از
آمــوزش بــه توســعه اقتصــاد دانســت و افــزود:
ایــن مــدل موفــق بایــد توســعه پیــدا کنــد.
امــروز ایــن زمینــه بــا چنــد ســال پیــش
متفــاوت اســت و بــه شــاخصههای دیگــری
نیــاز دارد.
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان شــاخصه اصلــی
اقتصــاد دانشبنیــان را آمــوزش عنــوان
کــرد و گفــت :آمــوزش از دوره دبســتان،
دبیرســتان ،دانشــگاه و حتــی تــا در لحظــه
مــرگ نیــاز اســت .ایــن بخــش از آمــوزش
در بســتر شــهرهای خــاق تعریــف میشــود
کــه مــردم هــرروز کــه از خانــه خــارج
میشــوند ،وارد فضایــی شــوند کــه بــه آنهــا
آموزشهــای تــازه میدهــد.
او یکــی از بحثهــای اصلــی در ایــن زمینــه
را اصــاح سیســتم آمــوزش و پــرورش بیــان
کــرد و توضیــح داد :حمایتهــای مختلفــی
در چهــار ســال گذشــته از طریــق معاونــت
علمــی در ایــن زمینــه اتفــاق افتــاده اســت.
تمــام ســتادهای مــا بخــش آموزشــی دارنــد
و تعــداد زیــادی از دانشآمــوزان تحــت
پوشــش ایــن آموزشهــا قــرار میگیرنــد.
بســیاری از شــرکتهایی را کــه در حــوزه
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نانــو ،بیوتکنولــوژی ،ســلولهای بنیــادی
هســتند ،اکثــرا همــان دانشآموزانــی
اداره میکننــد ،کــه در آن سیســتم تحــت
آمــوزش قــرار گرفتهانــد.
بنیــاد ملــی نخبــگان در چهــار ســال گذشــته
بیــشاز پیــش بــر آمــوزش زمــان صــرف خواهد
کــرد .پوشــش طــرح «شــهاب» کــه با اســتقبال
فعلــی وزیــر آمــوزش و پــرورش در حــال
پیگیــری اســت ،امســال بــه یــک میلیــون و
 800هــزار دانشآمــوز خواهــد رســید.

سمپاد احیا میشود

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری
بــه احیــای ســمپاد بـه صــورت جــدی اشــاره
کــرد و گفــت :از طریــق شــورای عالــی انقالب
فرهنگــی ایــن موضــوع در حــال پیگیــری
اســت و امیدواریــم اســاسنامه جدیــد آن
بــهزودی تنظیــم شــود و اتفاقهــای جــدی
در چنــد ســال آینــده در بخــش دانشآمــوزی
داشــته باشــیم .چراکــه بــه دانشآمــوزان
خودبــاور ،بــا اعتمادبهنفــس و نیروهــای
خــاق احتیــاج داریــم .شــروع کــردن از زمــان
دانشــگاه بــرای ایــن امــر دیــر اســت و بایــد از
ش و پــرورش بــه آن برســیم.
آمــوز 
او نکتــه جــدی را خــود دانشآمــوزان
دانســت و بیــان کــرد :ایــن ســرزمین بــه
فرزندانــی خودبــاور و بــا اعتمادبهنفــس نیــاز
دارد ،نــه کســانی کــه از جامعــه و خانــواده
طلبــکار باشــند .آنهــا نبایــد از مــا بخواهنــد
پــول نفــت را بدهیــم ،یــا ســهمیهای برایشــان
در نظــر بگیریــم .برنامههــای بنیــاد ملــی
نخبــگان بــر توانمندســازی تمرکــز دارد.
بایــد بــه قــدری توانمنــد شــویم کــه بتوانیــم
در جامعــه تغییــر ایجــاد کــرده ،اشــتغال
ایجــاد کنیــم و بتوانیــم کارآفرینــی داشــته
باشــیم .ایــران بــه جوانانــی نیــاز دارد کــه
ارزش افــزوده بــرای جامعــه ایجــاد کننــد .در
ایــن راســتا جوایــز بنیــاد ملــی نخبــگان بــر
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اســاس یــک مســیر نخبگانــی طراحــی شــده
است.
بــه گفتــه او هرســال بیــش از چهــار هــزار نفر
تحــت پوشــش جوایــز بنیــاد ملــی نخبــگان
قــرار میگیرنــد .ایــن جوایــز طــوری طراحــی
شــده اســت کــه از تنــوع خاصــی برخــوردار
باشــد و هرکســی در حــوزه خــود بتوانــد از
ایــن جوایــز بهرهمنــد شــود .عــدد جوایــز
نســبت بــه چنــد ســال گذشــته هشــت برابــر
شــده و امیدواریــم از ایــن طریــق بتوانیــم بــه
یــک مســیر نخبگانــی بــرای جوانــان امــروز
برســیم.
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اشــاره بــه
«شــبکه نخبگانــی» گفــت :ایــن شــبکه در
اختیــار اعضــای بنیــاد ملــی نخبــگان اســت.
بــرای مثــال ســال گذشــته بیــش از  100نفــر
از برنــدگان جوایــز تحصیلــی در دانشــگاههای
کشــور عضــو هیئــت علمــی شــدهاند.
ایــن اتفــاق اســتفاده از ســهمیه نیســت .بنیــاد
ملــی نخبــگان فقــط بــه صــورت ویــژه پرونــده
ایــن افــراد را پیگیــری کــرده اســت .امــا آنهــا
خــود بایــد شایســتگیهای خــود را در محیــط کار
نشــان داده و روی پــای خــود باشــند .بایــد بدانند
بنیــاد ملــی نخبــگان بهعنــوان یــک گلخانــه
موقــت اســت و پــس از ورود بــه جامعــه باید خود
را بــا شــرایط وفــق داده و حتــی تغییــرات ایجــاد
کنند.مــا جوانانــی میخواهیــم کــه در جامعــه
تغییــر ایجــاد کننــد .امــا بایــد بیاموزیــم
کــه تغییــر رایــگان نیســت و بــرای آن بایــد
هزینــه پرداخــت کــرد.

نخبگان ایرانی خارج از کشور ،پتانسیل
قابلتوجه هستند

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری
ایرانیــان خــارج از کشــور را پتانســیلی
فوقالعــاده عنــوان کــرد و گفــت :بنیــاد ملــی
نخبــگان در دو ســال گذشــته برنامــه ویــژهای
بــرای ایــن موضــوع در نظــر گرفتــه اســت.

خوشبختانــه رونــد برگشــت نخبــگان رونــد
خوبــی بــوده اســت .الزم بــه ذکــر اســت
کــه در ایــن زمینــه نیــز مــا بــه یــک مــدل
رســیدهایم و توانســتیم تبــادل را انجــام دهیم.
ایــن همــکاری چــه بــرای کســانی کــه
در نظــر دارنــد بــه کشــور بازگردنــد و
چــه بــرای افــرادی کــه میخواهنــد بــا
رویدادهــای علمــی ایــران ارتباطــات علمــی
داشــته باشــند ،خواهــد بــود .مدلــی کــه
بــه ایــن منظــور چیــده شــده اســت ،خــوب
و بــا اعــداد قابلتوجهــی دنبــال میشــود.
در مــدل ارائهشــده بایــد بــه ایــن برســیم کــه
بــا یکدهــم هزینــه یــک بــورس میتوانیــم
فــردی را بــه کشــور بازگردانیــم .ایــن مــدل
بهصــورت وســیعی در بســیاری کشــورها
خصوصــا چیــن در حــال اجراســت و مــا از
آنــان ایــده گرفتهایــم و در دو ســال گذشــته
موفــق بودیم.ایــن زیرســاخت تبــادل اتفاقــات
خوبــی را بــرای مــا رقــم زده و شــرکتهای
دانشبنیــان امــروز بیشــترین منبــع جــذب
افــراد خــاق هســتند .هــزاران اســتارتآپ
در کشــور داریــم کــه وقتــی بــه حــد قابــل
قبولــی میرســند ،میتواننــد بهعنــوان
یــک شــرکت دانشبنیــان فعالیــت کننــد.
بــه گفتــه رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان
ایــن زیســتبوم خــاق اســت و پایــه آن
شــرکتهایی اســت کــه زیرســاختهای آن
بــر اســاس دانــش اســت.

آمارهای مهاجرت نخبگان دقیق نیست

رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــه آمارهــای
مهاجــرت اشــاره کــرد و گفــت :متاســفانه
دربــاره مهاجــرت اعــداد ژورنالیســتی مطــرح
میشــود .مــا ایــن اعــداد را در اختیــار شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی قــرار دادهایــم.
گزارشهــای بینالمللــی هرســال در ایــن
چ عنــوان
زمــان منتشــر میشــود و بــ ه هیــ 
اعــداد مطرحشــده را تاییــد نمیکنــد.

یافتههــای مــا در بنیــاد ملــی نخبــگان نیــز
در صــورت وســیع در اختیــار مراجــع مربــوط
گذاشــتهشــده اســت کــه تاکیــد میکنــد
ایــن اتفــاق رونــد رو بــه رشــد نــدارد.
اگــر پایــه اقتصــادی مــا درســت شــود،
میتوانــد اتفاقــات خوبــی را در ایــن زمینــه
رقــم بزنــد .خیلــی مهــم اســت مرکــز آمــار
ایــران بتوانــد آمارهــای مهاجــرت را هرســال
منتشــر کنــد و اســتنادات بینالمللــی آن
را کــه بهصــورت وســیع در اختیــار دارد،
بــهصــورت رســمی منتشــر کنــد .چراکــه
در غیــاب آمارهــای رســمی طبیعــی اســت
حرفهــای بیاســاس مطــرح شــود.
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان در ادامــه افــزود:
امســال تغییــرات پایــهای در ســاختار بنیــاد
ملــی نخبــگان خواهیــم داشــت .تقویــت جایگاه
قائممقــام بنیــاد ملــی نخبــگان از بحثهــای
جــدی در حــال انجــام اســت .در ایــن تغییــر
ســاختار قطعــا بحــث دانشآمــوزی بخــش
عمــدهای از تمرکــز مــا را خواهــد داشــت.او بــا
اشــاره بــه توجــه جــدی دولــت بــه کارآفرینــی،
از حمایــت همهجانبــه
معظــم
مقــام
خیلی مهم است
قدردانــی
رهبــری
مرکز آمار ایران
کــرد و گفــت :رشــد
بتواند آمارهای
چشــمگیر و پرشــتاب
مهاجرت را
بنیــان
اقتصــاد دانش
هرسال منتشر
مطلــوب
بــا شــرایط
کند و استنادات
مرهــون
کـــــــنونی
بینالمللی آن را
حمایتهــای مقــام
که بهصورت وسیع
معظــــــــم رهبــری
در اختیار دارد،
مدظلهالعالــی اســت
بهصورت رسمی
و رهنمـــــــودهای
منتشر کند .چراکه
حضرتعالــی بهعنــوان
در غیاب آمارهای
چــراغ راه بــرای رسمی طبیعی است
همــکاران و اعضــای حرفهای بیاساس
بنیــاد ملــی نخبــگان
مطرح شود.
بــوده اســت.
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ره� معظم انقالب چه گفتند
ی
دانشجو�ن رسآمد در دیدار ب� ب
فائزه کرمی

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
میشــود ،رهبــر فرزانــه انقــاب عــاوه بــر
تعییــن خــط مشــیعلمــی کشــور ،آنچــه را
کــه از مســائل روز و امــور مبتالبــه جامعــه الزم
اســت کــه مــورد توجــه اســتعدادهای برتــر و
نخبــگان جــوان کشــور باشــد ،بــه آنــان یــادآور
میشــوند.
از ســوی دیگــر ایــن دانشــجویان نخبــه و
برگزیــده هســتند کــه میتواننــد بــا در میــان
گــذاردن دغدغههایشــان بــا رهبــری انقــاب،
ســبب شــوند کــه افقهایــی تــازه پیــش
روی جامعــه گشــوده شــود .آنچــه در پــی
میخوانیــد ،حرفهایــی اســت کــه پنــج
اســتعداد برتــر و نخبــ ه جــوان در مهــر مــاه
امســال بــا مقــام معظــم رهبــری در میــان
گذاشــتند.

بازخوانی منشور انقالب اسالمی

فاطمــه خوشنویســان ،دانشــجوی برتــر
دکتــری مدیریــت آمــوزش عالــی ،در دیــدار
نخبــگان بــا رهبــری ،بــا بیــان دغدغههــای
ایــن حــوزه گفــت :بــدون شــک یکــی از
چالشهــای مهمــی کــه در توســعه علمــی
بــا آن مواجــه هســتیم ،خوانــش ناصوابــی
اســت کــه از علــوم انســانی بــا رویکــرد بومـی
میشــود .تفــوق علــوم تحصلــی و تقویــت
بنیانهــای ســرمایهداری مــدرن بســتری را
فراهــم میکنــد تــا بخــش قابــلتوجهــی از
علــوم انســانی کــه جنبههــای مــادی کمتــری
دارنــد ،بــه حاشــیه رانــده شــوند و ماهیــت
کارکــردی خــود را از دســت بدهنــد و چونــان
علــوم ناکارآمــد جلــوه کننــد .موضوعــی کــه
الزم اســت توســط سیاســتهای باالدســتی
مــورد حمایــت قــرار گیــرد.
وی بیــان کــرد تعبیــر تقلیلیافتــه از تولیــد
علــم بــه مثابــه تولیــد مکانیکــی مقــاالت و
کتــب ،مضــاف بــر آن ایجــاد فضــای رقابتــی
بــرای کســب امتیــاز و منافــع مــادی ،عــاوه
بــر پیامدهــای منفــی ،روح زیســت علمــی را
جریحـهدار کــرده اســت و از اصالــت و اعتبــار
مفاهیمــی چــون نظریهپــردازی و خالقیــت
کاســته اســت .ایــن دانشــجوی برتــر دکتــری
پیشــنهاد کــرد :امتیــاز و منافــع مــادی ایــن
فعالیتهــا حــذف شــوند تــا ســهم واقعــی
تولیــدات علمــی اصیــل مشــخص شــود.
وی مســئله ارزیابــی کیفیــت دانشــگاهها
و آمــوزش در همــه مقاطــع بــر اســاس
شــاخصهای ملــی و جهانــی در وزارت علــوم،
بهداشــت و همچنیــن آمــوزش و پــرورش را
یــک نیــاز فراگیــر دانســت و گفــت :توجــه بــه
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گزارش

ایران را برای زندگی کردن انتخاب کردیم

ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت بومــی کــه وزارت
علــوم بــه آن اهتمــام میکنــد ،نیازمنــد
حمایــت ،تشــویق و گســترش اســت.
خوشنویســان تاکیــد کــرد :در نقــد بــه خــود
بایــد عــرض کنــم بیــش از پیــش آنچــه
انتظــار مــیرود در مطالبــه نســل جــوان و
فرهیختــه کشــور جــای گیــرد ،و بــه مثابــه
کشــتی نجــات در توفانهــای فکــری اســت،
بازخوانــش منشــور انقــاب اســامی بهویــژه
در وصایــای حضــرت امــام (ره) و منویــات و
رهنمودهــای حضــرت عالی در قالــب گفتمان
ایــران انقالبــی اســت .چنیــن امــری مســتلزم
«تدویــن محتوایــی آموزشــی بــا همیــن
مضمــون» در ســطح دانشــگاهی اســت.
وی بیــان کــرد :دانشــگاه در گــذار یــک
«انقــاب خامــوش» اســت .توجــه بــه
جنبههــای مذهبــی و انقالبــی بــرای جــذب
اعضــای هیئـت علمــی کمرنــگ شــده اســت.
در دانشــگاهها اخــاق حرفــهای ،معروفــات
دانشــگاهی و رســالتهای دانشــگاهی در
ســطح وظایــف نهــادی تقلیــل یافتــه و
منکــرات دانشــگاهی از طریــق ســویههای
مادیگرایــی ،تنبلــی دانشــگاهی را مشــهود
کــرده اســت .ایــن دانشــجوی برتــر دکتــری
افــزود :تصمیمگیــران در منافــع گســترش یــا
عــدم گســترش ،حــذف رشــته یــا مجوزهــای
دانشــگاهی ســهیماند.
وی پیشــنهاد داد تــا بــه منظــور حــذف
رقابــت و ســاماندهی و یکپارچهســازی
فعالیتهــای نظــام آمــوزش عالــی تمامــی
دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی اعــم
از دولتــی و غیردولتــی ادغــام و در قالــب
«دانشــگاه ملــی» اداره شــوند .بــه گفتــه وی،
تمایــل دانشــگاهها بــه اســتقالل از یــک
ســو و محدودیتهــای ســاختاری اداری و
مالــی ســبب ایجــاد تعــارض ،تضــاد منجــر
بــه رقابــت و توســعه نامتــوازن و رفتارهــای
سیاســی خواهــد شــد .درنهایــت ایــن اتفــاق
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بــه افــت کیفیــت آمــوزش عالــی میانجامــد.
خوشنویســان معتقــد اســت نظــام آمــوزش
عالــی علیرغــم همــه وجــوه مثبــت و قابــل
تحســین خــود ،نیازمنــد انقــاب فرهنگــی
اســت .تــک ســاحتی شــدن دانشــجویان
چالــش بــزرگ دانشــگاههای ماســت.
وی بیــان کــرد :دانشــجویان مــا بهطــور
تکنیکالــی تربیــت میشــوند و حکمــت،
فلســفه و دانشهــای اجتماعــی و انســانی
را بــه قــدر کفایــت نمیداننــد .تقویــت
درسهــای علــوم انســانی بــرای ســایر
رشــتهها راهحلــی اســت کــه از نظــر ایــن
دانشــجوی دکتــری میتوانــد در ایــن زمینــه
راهگشــا باشــد.
وی گفــت :بــه دلیــل تاکیــد دانشــگاه بــه
پژوهــش و مضــاف بــر آن پیونــد منافــع
اعضــای هیئــت علمــی بــه مقاطــع تحصیالت
تکمیلــی ،مقطــع کارشناســی در بســیاری از
رشــتهها بــه حاشــیه و رو بــه زوال رفتــه
اســت.
خوشنویســان بــا مخاطــب قــرار دادن
مقــام معظــم رهبــری بیــان کــرد :دســتور
حضرتعالــی مبنــی بــر تقویــت مقطــع
کارشناســی ،بهویــژه در حــوزه علــوم انســانی،
باعــث تقویــت شــالوده آموزشــی خواهــد
شــد.
وی یکــی از دســتاوردهای انقــاب را افزایــش
حضــور زنــان در دانشــگاه دانســت و گفــت:
ایــن در حالــی اســت کــه هرچقــدر زنــان
مــدارج علمــی باالتــری را طــی میکننــد،
ســهم آنــان در جــذب هیئــت علمــی کاهــش
مییابــد .ایــن دانشــجوی برتــر دکتــری
افــزود :توجــه بــه عدالــت جنســیتی مطالبــه
جــدی زنــان در قشــرهای تحصیلکــرده در
مــدارج عالــی اســت.
بــه گفتــه وی ،بــه لطــف تدابیــر دولــت تدبیــر
و امیــد چهرههــای فعال و توانمنــدی در رأس
سیاســتگذاری نهادهــای علمــی و اجرایــی

کشــور قــرار گرفتنــد .امیــد بــه اســتمرار
چنیــن تدبیــری کیاســتی را میطلبــد
تــا بهکارگیــری نخبــگان در الیههــای
تصمیمســاز و تصمیمگیــر کشــور تقنیــن و
تضمیــن گــردد .ایجــاد ســهمیههای جــذب
و بهکارگیــری نخبــگان در وزارتخانههــا و
نهادهــای تصمیمســاز راهحلــی اســت کــه
بــه گفتــه خوشنویســان میتوانــد در ایــن
امــر راهگشــا باشــد.
وی مطالبــه قشــر فرهیختــه دانشــگاهی
را بــه معنــای کــمکاری یــا ســهلانگاری
مســئولین ذیربــط ندانســت و گفــت :ایــن
مطالبــه بــه معنــای انتظــار بیشــتری اســت
کــه از آنهــا در قبــال حفــظ ،هدایــت و
بهرهگیــری از ایــن ســرمایههای فکــری
مــیرود .ایــن دانشــجوی دکتــری ادامــه
داد :بهویــژه بعــد از انقــاب ،ظرفیتهــای
بیبدیلــی در کشــور ایجــاد شــد؛ اســتفاده از
ایــن فرصتهــا مســتلزم ایجــاد فضــای آرام
و بــه دور از تنشهــا و تســویه حســابهای
سیاســی اســت.
وی افــزود :نبایــد اجــازه داد وزارت آمــوزشو
پــرورش و علــوم ،بهویــژه بــا تغییــر دولتهــا
دســتخوش ناآرامی شــوند.
خوشنویســان رو بــه مقــام معظــم رهبــری
تاکیــد کــرد :قشــر فرهیختــه و نخبــگان
کشــور هیــچ انتظــاری بیشــتر از آنچــه از
تریبونهــای صــف اولــی دربــاره نخبــگان
گفتــه میشــود ،ندارنــد .در ایــن میــان
امــا پرسشــمان از چرایــی تفــوق گفتمــان
و فرهنــگ وعــظ و خطابــه و کمدقتــی
در ترجمــان آن چیزهایــی کــه حضــرت
عالــی مــدام بــه مســئولین اجرایــی تاکیــد
میفرماییــد؟ غالــب ایــن مطالــب بیعمــل
مانــده اســت.
وی بیــان کــرد :مطالبــه نســل و قشــر مــا
دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه میگوینــد و
میدانیــد و میدانیــم ،امــا عمــل نمیشــود.

رسیدن به «اضطرار» رشط موفقیت و
پیرشفت کشور است

دانشآموختــه مهندســی مکاترونیــک در دیــدار
نخبــگان بــا رهبــر معظــم انقــاب بــه لــزوم
حرکــت بــه ســمت پیشــرفت و توســعه اشــاره
کــرد و گفــت :هــم اجتمــاع نخبگانــی و هــم
مســئوالن بایــد حرکــت بــه ســمت پیشــرفت را
یــک «اضطــرار» بداننــد.
محمــد ساالرینســب ،دانشآموختــه
مهندســی مکاترونیــک و برگزیــده جشــنواره
خوارزمــی ســال  90در دیــدار نخبــگان بــا
مقــاممعظــمرهبــری بــا اشــاره بــه مشــکالت
موجــود در عرصــه دانشبنیــان ،گفــت :عــاوه
بــر مســائل و فاصلــه موجــود تــا رســیدن بــه
نقطــه مطلــوب ،تهدیدهــای دائمــی نیــز وجــود
دارد؛ بهطوریکــه هــر خــس و خاشــاکی بــه
خــود اجــازه میدهــد ایــن جمهــوری اســامی
را تهدیــد کنــد.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم حرکــت بــه ســمت
اهــداف کشــور ،افــزود :مــا تــاش کردیــم بــدون
توجــه بــه مشــکالت موجــود ،روی مســائل و
زیرســاختهای کشــور کــه کمتــر مــورد توجــه
قــرار گرفتهانــد ،کار کنیــم ،درحالیکــه نــه
پــول داشــتیم و نــه اســتعداد ویــژهای؛ ایــن
برچســبهای نخبگــی را نیــز تنهــا توفیــق
الهــی میدانیــم.
ساالرینســب ادامــه داد :در مســیر حرکتــی
خــود یــک حدیــث قدســی را ســرلوحه قــرار
دادیــم کــه خداونــد ســبحان میفرمایــد« :بــه
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ورود در عرصــه دیگــری از صــادرات و جنــگ
اقتصــادی شــما را زیــارت کنیــم کــه ایــن مهــم
ســبب ق ـ ّوت قلــب ماســت.
دانشآموختــه مهندســی مکاترونیــک در پایــان
خاطرنشــان کــرد :مــا منتظــر نمیایســتیم،
منتظــر میدویــم! و چــون میدویــم ،بــه
اضطــرار میرســیم و الحمــداهلل موفــق هــم
میشــویم.

عــزت و جاللــم ســوگند امیــد هــر کســی را کــه
بــه غیــر مــن امیــد ببنــدد ،ناامیــد میکنــم».
دانشآموختــه مهندســی مکاترونیــک اضافــه
کــرد :علیرغــم مشــکالت بســیاری کــه در
بخشهــای مختلــف ازجملــه بودجــه داشــتیم،
امــروزه بــه جایگاهــی رســیدیم کــه شــرکتها
بــا ســابقه  100ســال از پیشــرفت مــا متعجــب
هســتند.
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إِذا َدعــا ُه» ،اظهــار داشــت :مــا در راه رســیدن توجه به تولید محتوای بومی در فضای
بــه اهــداف خــود هرگــز پــا پــس نکشــیدیم دیجیتال
و توســل بــه ایــن آیــه ســبب شــد در هــر
حــوزهای کــه وارد شــدیم ،همــان بــار اول بــه
موفقیــت برســیم .در ایــن مســیر معجزاتــی را
دیدیــم شــبیه بــه معجزاتــی کــه از جنــگ
تحمیلــی شــنیده بودیــم.
برگزیــده جشــنواره خوارزمــی بــا بیــان اینکــه
امــروز زمــان جنــگ اقتصــادی اســت و هــر
جنگــی بــه ســبب لطمــات وارده ،جانبــاز دارد،
تصریــح کــرد :خوشبختانــه بــه جایگاهــی
ی ارشــد فلســفه در
شآموختــه کارشناســ 
رســیدیم کــه  15محصــول هایتــک تولیــد دان 
میکنیــم کــه قیمــت برخــی بــه یــک میلیــون مراســم دیــدار نخبــگان بــا مقــاممعظــمرهبــری
دالر میرســد .از ســوی دیگــر ،جوانانــی بــا اشــاره بــه لــزوم اصــاح آرایــش فرهنگــی و
معتقــد و پرانگیــزه حضــور دارنــد کــه در همــه رســانهای کشــور و الگوهــای حاکــم بــر هدایــت
عرصههــا ازجملــه پزشــکی ،هوافضــا و بخــش افــکار عمومــی ،گفــت :الزم اســت جایگاه رســانه
کشــاورزی بــا محوریــت مکاترونیــک توانســتند در اســناد باالدســتی تبییــن و اندیشــه راهبــردی
در ایــن حــوزه توســط اندیشــکدههای تخصصــی
موفقیتهــای بســیاری را رقــم بزننــد.
ساالرینســب بــا اشــاره بــه اینکــه رســیدن و ترجیحــا خصوصــی تدویــن شــود.
شآموختــه کارشناســی
بــه اضطــرار شــرط اصلــی موفقیــت اســت ،ســیدرضا کاظمــی ،دان 
تاکیــد کــرد :چــه مــا (اجتمــاع نخبگانــی) کــه ارشــد فلســفه ،در مراســم دیــدار نخبــگان بــا
از مســئوالن انتظاراتــی داریــم و چــه مســئوالن ،مقــاممعظــمرهبــری بــا اشــاره بــه ســخنان
همگــی بایــد بــه اضطــرار برســیم تــا شــیعه و ایشــان در دیــدار بــا فعــاالن فرهنگــی و
اســام بــه نقطــه مطلــوب برســد؛ در غیــر ایــن رســانهای در ســال  ،1392گفــت :در آن دیــدار
صــورت راه طوالنــی پیشــرفت ،طوالنیتــر و رهبــر انقــاب فرمودنــد« :شــهید باقــری ابتــدا
در روزنامــه جمهــوری مشــغول بــود و از جنــگ
ســختتر خواهــد شــد.
وی در ادامــه بــا خطــاب قــرار دادن رهبــری چیــزی نمیدانســت .در هــر جــای دنیــا گفتــه
معظــم انقــاب ،گفــت :بســیار دوســت داشــتیم شــود ایــن جــوان بــه یــک استراتژیســت نظامــی
قبــل از عزیمــت بــه خــارج از کشــور بــرای تبدیــل شــد ،بــاور نمیکننــد کــه ســرباز صفــر
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ک ســال و چنــد مــاه بــه فرمانــده
در عــرض ی ـ 
موفــق نظامــی تبدیــل شــود .اگــر در جنــگ این
اتفــاق رخ میدهــد ،چــرا در رســانه و سیاســت و
عرصههــای دیگــر ایــن کار را نکنیــم».
وی افــزود :از همــان روز بــرای رســیدن بــه
الگــوی شــبیه بــه امــر شــما کمــر همت بســتیم
کــه حاصــل آن ،مرکــز نــوآوری فرهنگــی اســت
کــه دو ســال از تاســیس آن میگــذرد تــا بــه
الگــوی جدیــد از فعالیــت دانشبنیــان مبتنــی
بــر لــوازم و اقتضائــات فرهنگــی و رســانهای
دســت یابیــم.
کاظمــی ادامــه داد :شناســایی هســتههای
انقالبــی و گروههــای فرهنگــی رســانهای
خودجــوش مردمــی و توانمندســازی و
شبکهســازی آنهــا از اهــداف ایــن مرکــز
اســت .ایــن گروههــا در فراینــد شــتابدهی
یکســاله بــا ســرمایهگذاری مرکــز ،اقــدام
بــه تجاریســازی ایدههــای نوآورانــه خــود در
حــوزه محصــوالت و خدمــات موثر چندرســانهای
میکننــد .در پایــان ایــن فراینــد ،موسســاتی
مســتقل ،پایــدار و بامحتــوا شــکل میگیرنــد
کــه میتواننــد مســیر خــود را در فعالیتهــای
دانشبنیــان تعریــف کننــد.
شآموختــه کارشناســی ارشــد فلســفه
دان 
اضافــه کــرد :کس ـبوکار زودبــازده و بنگاههــا و
شــرکتهای نوپــا از موضوعــات مهــم در ادبیــات
فضــای نخبگانــی و دانشبنیــان کشــور اســت
کــه خروجــی آن ،پیــرو رونــد جهانــی ،بیشــتر در
حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و نیازهــای
روزمــره مــردم و بــا بدنــه مخاطــب میلیونــی
مواجــه اســت و بــه همیــن دلیــل اثــرات
فرهنگــی زیــادی بــر زندگــی مــردم دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه امــروزه حــوزه فرهنــگ و
ســاحتهای جدیــد فرهنــگ در بســتر فضــای
مجــازی در حــال شــکلگیری اســت ،تاکیــد
کــرد :چالــش اساســی کشــور ،خــأ محتــوا و
توجــه بــه حــوزه محتــوا یعنــی تربیــت خالقــان
محتــوای انقالبــی اســت .در  15ســال گذشــته،

ســرمایهگذاری بســیاری در زیرســاختها و
ســرویسهای اینترنتــی و افزایــش پهنــای
بانــد ،فضــای مجــازی و شــبکههای اجتماعــی،
اساســی
تلویزیونهــای تعاملــی در دو فصــل
ِ
ت اپراتورهــای داخــل و نیــز بــازار
زیرســاخ 
ســرمایههای کاربرمحــور صــورت گرفتــه اســت،
امــا توجــه و ســرمایهگذاری کافــی در حــوزه
محتــوا کــه بناســت ســوار بــر بســتر ســرویسها
باشــد ،بهطــور مناســب انجــام نشــده و
پدیدههایــی ماننــد قاچــاق محتــوا یــا واردات
محتــوا رخ داده اســت.
کاظمــی بــا بیــان اینکــه ســرعت نهادهــای
حاکمیتــی ماننــد صداوســیما ،شــورای عالــی
و مرکــز ملــی فضــای مجــازی ،وزارت ارشــاد
و وزارت ارتباطــات در تنظیمگــری محتــوا ،بــا
ســرعت و شــتاب فزاینــده مجموعــه محتــوای
وارداتــی برابــر نیســت ،گفــت :بــا ادامــه رونــد
کنونــی ،نهتنهــا پــس از چشــمانداز 1404
پیشــتاز منطقــه نخواهیــم بــود ،بلکــه در داخــل
نیــز بــه مــرور و در میانمــدت ،هدایــت افــکار
عمومــی و شــئون زندگــی ایرانیــان از دســت
حاکمیــت و جریــان انقالبــی خــارج میشــود.
وی افــزود :ورود نهادهــای حاکمیتــی عمومــا
شــکلی ،تصدیگرایانــه ،بــدون پشــتوانه
محتوایــی و فاقــد الگــوی بومــی اســت کــه
متاســفانه ایــن موضــوع ناشــی از اعتقــاد اکثــر
مدیــران کشــور بــه جریانهــای گوناگــون
سیاســی ،مــدل پیشــرفت غربــی و کپیبــرداری
و پیادهســازی آنهــا در داخــل اســت.
کاظمــی ادامــه داد :امــروزه شــاهد توســعه
روزافــزون ســرمایهگذاری خارجــی در حــوزه
ســرویسهای خدمــات کاربرمحــور هســتیم.
تنهــا یــک نمونــه از ایــن ســرمایهگذاری کــه
توســط یــک شــرکت خارجــی در حــال انجــام
اســت ،مبلغــی معــادل یــک میلیــارد دالر اســت.
منطقــی اســت کــه ایــن میــزان ســرمایهگذاری
بــرای تولیــد محتــوا و محصــول متناســب بــا
اهــداف شــرکت مذکــور اســت.
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شآموختــه کارشناســی ارشــد فلســفه
دان 
تصریــح کــرد :ایــن رونــد در چهارچــوب برنامــه
دشــمن بــرای ورود بــه حوزههــای فنــاوری
و اقتصــاد موثــر و همچنیــن ســبک زندگــی
و ذهنیــت مــردم خاصــه نســلآینــده و بــا
تمرکــز بــر کارآفرینــان ،زنــان و جوانــان در حــال
شــکلگیری اســت .بعیــد نیســت در آینــده،
شــاهد حبــاب کارآفرینــی و ســرمایهگذاری
خارجــی در ایــن حــوزه باشــیم.
کاظمــی اظهــار داشــت :بــرای پیشــبرد انقــاب
در برابــر ایــن چالشهــا ،نیــاز اســت آرایــش
فرهنگــی و رســانهای کشــور و الگوهــای حاکــم
بــر هدایــت افــکار عمومــی تغییــر یابــد .دیگــر
نمیتــوان بــه صــرف داشــتن پیوســت فرهنگــی
و رســانهای بــرای برنامههــای کالن اکتفــا کــرد.
الزم اســت جایــگاه رســانه در اســناد باالدســتی
تبییــن و اندیشــه راهبــردی در ایــن حــوزه
توســط اندیشــکدههای تخصصــی و ترجیحــا
خصوصــی تدویــن شــود.
وی اضافــه کــرد :فرهنــگ را بایــد امــری عمومــی
و مردمــی دانســت ،امــا ایــن موضــوع بــه معنــای
بیضابطــه بــودن نیســت؛ بلکــه بایــد بــا
مهندســی دقیــق و عملیاتــی ،بــا تعریــف نظــام
اولویتــی مشــخص و رفــع اختالفــات موجــود در
قرارگاههــای فرهنگــی بــه آن پرداختــه شــود.
بــرای رســیدن بــه ایــن مطلــوب ،بایــد از حرکت
مجموعههــای فرهنگــی خودجــوش و مردمــی
حمایــت شــود ،امــا نــه حمایتــی قلکگونــه،
بلکــه حمایتــی هوشــمند بــرای اســتقرار و
پایــداری مجموعههــا.
کاظمــی خاطرنشــان کــرد :بایــد ایجــاد صنــدوق
ســرمایهگذاری و حمایــت از تولیــد محتــوای
فضــای مجــازی بــرای حمایــت هدفمنــد و
ســرمایهگذاری خطرپذیــر در ایــن حــوزه
توســط بخشخصوصــی بــا همــکاری نهادهــای
مربــوط انجــام شــود .گســترش الگــوی حمایتــی
و تربیتــی تجربهشــده و موفــق موجــود در قالــب
مراکــز آمــوزش نــوآوری و مجموعههــای مشــابه
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ل کــردن زیرســاختهای موجــود
در جهــت فعــا 
و معطلمانــده انســانی بــا رویکــرد تمرکززدایــی
از پایتخــت و توســعه شهرســتانها و توجــه بــه
رســانههای قشــری و محلــی ،یکــی دیگــر از
راههــای برونرفــت از وضعیــت فعلــی اســت.
شآموختــه کارشناســیارشــد فلســفه ادامــه
دان 
داد :چالشهــای پیــشروی شــرکتهای
دانشبنیــان و کمبــود قوانیــن تســهیلگر
بــرای تقویــت مجموعههــای کوچــک بــرای
راهانــدازی کســبوکار نوپــا ،ضعــف در قوانیــن
مالکیــت معنــوی ،فراینــد پیچیــده و زمانبــر
ت شــرکت ،عــدم بهروزرســانی قوانیــن
ثبــ 
تجــارت ،ســختگیری در قوانیــن مالیــات ،کار
و تامیــناجتماعــی بــرای شــرکتهای نوپــا،
از دیگــر مشــکالت موجــود اســت کــه الزم
اســت بــرای رفــع آنهــا ،رویــداد کارآفرینــی
و ســرمایهگذاری خطرپذیــر تدویــن شــود تــا
زیس ـتبوم اقتصــاد دانشبنیــان مطلــوب ایجــاد
شــود .وی در بخــش پایانــی صحبتهــای خــود
بــه موضعگیــری اخیــر رئیسجمهــور آمریــکا
اشــاره کــرد و گفــت :ترامــپ ،بهعنــوان نمــاد
فرهنــگ غــرب و فرهنــگ غربــی ،بــار دیگــر
لــب بــه یاوهگویــی بــاز کــرد و یــکبــار دیگــر
بــرای ملــت و مســئوالن ایــران مشــخص شــد
کــه نمیشــود 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 عــاوه بــر تعهــدات و
وعدههــای غــرب ،بــه ســرمایه ،مــدل پیشــرفت
و ســبک القایــی علــم و فنــاوری غربــی نیــز
نمیتــوان اتــکا کــرد.
کاظمــی یــادآور شــد :امــروز ،وقــت رجــوع بــه
داخــل و ســرمایههای داخــل و کنــار گذاشــتن
مــدل ضدپیشــرفت غربــی اســت کــه متاســفانه
عمــوم صفاولنشــینان معتقــد بــه آن هســتند،
امــا امــروز بــار دیگــر از ایــن حســینیه و در جمع
علمــی و نخبگانــی ،مشــت محکمــی بــر دهــان
یاوهگویــان میزنیــم و فریــاد مــرگ بــر آمریــکا

را طنینانــداز میکنیــم.
شآموختــه کارشناســیارشــد فلســفه در
دان 
ب قــراردادن رهبــر معظــم
پایــان بــا مخاطــ 
انقــاب ،گفــت :آقاجــان ،از اعتمــاد و اطمینانــی
کــه شــما بــه مــا هدیــه کردیــد ،بگویــم کــه
ل ســوم انقــاب در
خاطرتــان آرام باشــد .مــا نسـ 
صحنــه هســتیم و انشــاءاهلل بــه اتــکای نیــروی
الهــی ،عنایــت حضــرت صاحباالمــر (عــج) و
هدایــت حضرتعالــی ،ب ـهزودی کارهــای بزرگــی
در کشــور بــرای انقــاب اســامی خــود رقــم
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 علمگیــر شــما روی ســر
مــا /تــا صبــح موعــود و ظهــور جاودانــه.

اصالح فضای کسبوکار ،نیازمند
سیاستگذاری مدبرانه است

دانشآموختــه دکتــری کامپیوتــر در دیــدار
نخبــگان بــا رهبــر معظــم انقــاب گفــت :اصالح
فضــای کســبوکار ،نیازمنــد سیاســتگذاری
مدبرانــه اســت .بــرای ایــن منظــور نیــاز اســت
ارتبــاط خوبــی بیــن سیاســتگذاران و
تحصیلکردههــای اقتصــاد در داخــل و خــارج
از کشور وجود داشته باشد.
محمدامیــن صادقــی ،دانشآموختــه دکتــری
کامپیوتــر و برنــده مــدال برنــز جهانــی المپیــاد
کامپیوتــر ،در مراســم دیــدار نخبــگان بــا مقــام
معظــمرهبــری بــا اشــاره بــه اینکــه  12ســال

پیــش در قالــب تیــم ملــی المپیــاد کامپیوتــر
ایــران در رقابتهــای جهانــی بــه موفقیــت
رســیده اســت ،گفــت :بســیار خوشــحالم کــه
هــر چهــار نفــر عضــو آن تیــم ،بــا افتخــار ایــران
را بــرای ادامــه زندگــی خــود انتخــاب کردهانــد.
وی افــزود :در یکــی از پنــج دانشــگا ه برتــر
آمریــکا تحصیــل کــردم و ســابقه کار در
شــرکتهایی ماننــد گــوگل را نیــز در کارنامــه
دارم ،امــا علیرغــم اینکــه دولــت آمریــکا
حــدود دو میلیــارد تومــان بــرای تحصیــل مــن
هزینــه کــرد ه بــود ،پــس از پایــان تحصیــل بــه
کشــور بازگشــتم و در دانشــگاه تهــران مشــغول
شــدم و چنــد درس جدیــد را در قالــب دروس
دانشــگاهی تدریــس کــردم و در حــوزه فنــاوری
هــر آنچــه را آموختــه بــودم ،بــه صدهــا
دانشــجوی کشــور انتقــال دادم.
صادقــی ادامــه داد :یکــی از حوزههــای فعالیتــی
دیگــر ،حضــور فعــال در صنعــت بــود .بــا
راهانــدازی ســامانه اینترنتــی کــه مــردم را بــه
نیروهــای خدماتــی مــورد نیازشــان وصــل کنــد،
توانســتیم  20هــزار مشــتری و هــزار نیــروی
متخصــص جــذب کنیــم.
دانشآموختــه دکتــری کامپیوتــر اضافــه
کــرد :غالــب شــرکتهای آنالیــن تاکســی و
خدماتــی ،توســط افــرادی تاســیس شــده اســت
کــه در خــارج از کشــور تحصیــل کردهانــد.
ایــن افــراد در عــرض یکــیدو ســال و بــا
کمتریــن بودجــه ،ســفرهای را پهــن کردهانــد
کــه امــروزه حــدود یــک میلیــون نفــر از آن
ارتــزاق میکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه
دولتهــا بــرای ایجــاد اشــتغال بایــد چنــد
ده هــزار میلیــارد هزینــه کننــد .بااینحــال،
اشــتغالزایی اینترنتــی تاکســی و غیــره شــامال
تســهیالت نمیشــود.
وی تصریــح کــرد :برخــاف اقدامــات منفــی
ژورنالیســتی و براســاس تحقیقاتــی کــه تیــم مــا
انجــام داد ،اکثــر دانشــمندان و متخصصان ایرانی
مقیــم در خــارج از کشــور ،عالقهمنــد بازگشــت
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هســتند ،امــا یکــی از موانــع ایــن اتفــاق،
اشــکاالت موجــود در فضــای کس ـبوکار اســت.
برنــده مــدال برنــز جهانــی المپیــاد کامپیوتــر
خاطرنشــان کــرد :اصــاح فضــای کســبوکار،
نیازمنــد سیاســتگذاری مدبرانــه اســت.
بــرای ایــن منظــور نیــاز اســت ارتبــاط خوبــی
بیــن سیاســتگذاران و تحصیلکردههــای
اقتصــاد وجــود داشــته باشــد .در میــان
تحصیلکردههــای خــارج از کشــور ،عــده
بســیاری متخصــص ایــن فــن هســتند کــه بایــد
مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
بیشــتر مشــکالت کالن و اساســی ازجملــه
محیــط زیســت و کمآبــی ،بدهــی دولــت،
صندوقهــای
بحرانهــای
بــیکاری،
بازنشســتگی و بانکهــا ،همگــی ناشــی از
ســاختار اشــتباه انگیزشــی در گذشــته اســت.
در ســاختار انگیزشــی صحیــح ،منافــع نهادهــای
عمومــی و خصوصــی در راســتای منافــع کشــور
و منافــع کشــور در راســتای منافــع نهادهــای
عمومــی و خصوصــی تعریــف میشــود .نخبــگان
متدیــن و خیرخواهــی در کشــور وجــود دارنــد
کــه میتواننــد بــرای عبــور از ایــن بحرانهــا
حفیــظ و علیــم باشــند.وی در پایان خاطرنشــان
کــرد :از تمــام توجــه رهبــر گرانقــدر و
مســئوالنی کــه واقعــا بــه دنبــال پیشــرفت
کشــور هســتند ،عمیقــا تشــکر میکنــم و بــرای
همــه دســتاندرکاران آرزوی توفیــق دارم.

شکلگیری نسل چهارم دانشگاهها از
هماکنون نیازمند برنامهریزی است
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محمــد حقشــناس ،دانشــجوی دکتــری
مدیریــت دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،در مراســم
دیــدار نخبــگان بــا مقــام معظــم رهبــری در مورد
لــزوم شــکلگیری نســل چهــارم اظهــار کــرد:
ســخن بســیار اســت و زمــان کوتــاه .در ایــن
مجــال کوتــاه ســعی خواهــم کــرد در مورد نســل
چهــارم دانشــگاه و لــزوم تغییــر نــگاه وزارت علوم
و مدیریــت دانشــگاهها ســخن گویــم .علیرغــم
وجــود دانشــگاه هــای متنــوع در کشــور هنــوز
دانشــگاههای مــا نتوانســته مســئولیت خــود در
رابطــه بــا پــرورش دانشآموختــگان ،متناســب بــا
نیــاز واقعــی کشــور را بــه ســرانجام رســاند.
حقشــناس در ادامــه ســخنان خــود خطــاب بــه
مقــام معظــم رهبــری عنــوان کــرد :اگــر نســل
اول دانشــگاهها را تعلیــم آمــوزش ،نســل دوم را
دانشــگاه پژوهشمحــور و نســل ســوم را در کنــار
ماموریتهــای آمــوزش و پژوهــش کارآفرینــی
بدانیــم ،امــروز هنــوز نتوانســتهایم نســل ســوم
را بهطــور کامــل در دانشــگاههای کشــور ایجــاد
کنیــم .رابطــه صنعــت و دانشــگاه در وضعیــت
خوبــی نیســت و دانشــگاهها در بســیاری از
رشــتهها تبدیــل بــه کمپانــی تولیــد مــدرک
شــدهاند.
وی ادامــه داد :بســیاری از دانشــگاهها فقــط
ادعــای فعالیــت در مســیر کارآفرینــی را دارنــد و
غالبــا بــه فکــر پــرورش دانشآموختــه مهارتــی
در عمــل نیســتند .رویــه جــذب دانشــجو
در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی حتــی در
دانشــگاههایی کــه ظرفیــت هیئــت علمــی کافــی
ندارنــد ،بــه معضــل جــدی تبدیــل شــده اســت
کــه الزم اســت جهــت حــل آن اقدامــی انجــام
شــود و تصمیــم قاطعــی گرفتــه شــود و ایــن
رویــه دانشــگاهها بــا پــرورش دانشآموختــه
مهارتــی و تقســیم وظایــف بیــن دانشــگاهها
اصالح شود.
دانشــجوی دکتــری مدیریــت دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی گفــت :بــه نظــر میرســد در کنــار
توجــه بــه دانشــگاه نســل ســوم و ادامــه و تکمیل

آن الزم اســت از هماکنــون پیشنگــری کــرده
بــه فکــر نســل چهــارم دانشــگاه و برنامهریــزی
بــرای آن باشــیم تــا از رقابــت جهانــی مثــل
ســابق عقــب نمانیــم .نســل چهــارم دانشــگاه
نســلی تعالیگراســت کــه در آن دانشــگاه مرکــز
تمــام تحــوالت علمــی ،تکنولوژیــک و فرهنگــی
در کشــور خواهــد بــود و ارتبــاط آن بــا جهــان
پیرامــون داخلــی و بینالمللــی نقــش کنشگــر
و آغازگــر خواهــد داشــت .در ایــن وضعیــت
دانشــگاههای کشــورمان بــه دانشــگاههایی
رقابتکننــده بــا ســایر دانشــگاههای جهــان
مشــارکتکننده در تمــام امــور سیاســتگذاری
تبدیــل خواهــد شــد.
حقشــناس بــا بیــان اینکــه ایــن دانشــگاه در
کنــار ماموریتهــای آموزشــی و کارآفرینــی خــود
نقــش بسترســاز اخالقــی خواهــد داشــت ،گفــت:
در ایــن زمــان در مــورد کشــورمان میتــوان
توقــع داشــت کــه توســعهدهنده ارزشهــای
ایرانــی و اســامی بــوده و رویکــرد یکجانبــه
تقلیــد صــرف از غــرب را بــا نقــش مبلــد خــود
جایگزیــن کنــد .دانشــگاه نســل چهــارم بــا
عنــوان تعالیگــرا میتوانــد آغازگــر مفهومــی
بومــی بــرای ریلگــذاری دانشــگاهها بــا هویــت
اســامی و ایرانــی در داخــل کشــور باشــد کــه از
شــما تقاضــا داریــم در ایــن مســیر سیاسـتهای
الزم را تبییــن کنیــد.
وی در بخــش بعــدی ســخنان خــود دربــاره نقش
جامعــه نخبــه و دانشآموختــه بــرای بسترســازی
نســل چهــارم دانشــگاهها پیشــنهاداتی را ارائــه
داد و عنــوان کــرد :تزریــق نخبــگان بــه صنعــت
نخســتین پیشــنهاد اســت و راهحــل آن نیــز ایــن
اســت کــه حمایــت دولتــی از صنایــع بــزرگ و
کوچــک را منــوط بــه تاســیس واحدهــای تحقیق
و توســعه در آن ســازمانها و بهکارگیــری از
پژوهشگــران و نخبــگان دانشــگاهها کنیــم.
همچنیــن اســتفاده از دانــش و اســتعداد نخبــگان
در فعالیتهــای سیاســتگذاری ،بهخصــوص
در نهادهــای مهمــی همچــون مجلــس شــورای

اســامی ،مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و ســایر مراکــز
تصمیمگیــری کــه بسترســاز نقشآفرینــی
مســتعدان خواهــد شــد.رتبه یــک کنکــور
کارشناســی ارشــد بهعنــوان پیشــنهادات بعــدی
عنــوان کــرد :تغییــر مدیریــت ضعیــف و ناکارآمد
دســتگاههای اجرایــی و جایگزینــی بســیاری از
مدیــران و کارکنــان کلیــدی ســازمان دولتــی
ضعیــف و ناتــوان بــا دانشآموختــگان پرانگیــزه
دانشــگاهی انقالبــی و متدیــن ،تغییــر رویکــرد
دانشــگاهها از پژوهشهــای نظــری و محتوایــی
بــه ســمت پژوهشهــای کاربــردی ،اثرگــذار و
بومــی و ایجــاد نهــاد علمســنج بــرای ممیــزی
مقــاالت و پژوهشهــای علمــی و امتیازبنــدی آن
و هدایتگــری پژوهشگــران زیــر نظــر وزارت
علــوم یــا نهــادی کامــا مســتقل بــرای انجــام
پژوهشهــای مســتقل و بومــی از پیشــنهادات
بعــدی اســت.
وی خطــاب بــه مقــام معظــم رهبــری در پایــان
ســخنان خــود گفــت :امــا رهبــر انقــاب دو
نکتــه در پایــان ســخنانم بــه عــرض مبــارک
میرســانم .مــورد نخســت در مــورد مناطــق
محــروم و بحــث اردوهــای جهــادی اســت کــه
اعــزام دانشــجویان و مســتعدین بــه ایــن مناطــق
ضمــن آشــنا کــردن آنهــا بــا محرومیتهــا و
ضعفهــا و دیــدن ظرفیتهــای نهفتــه مناطــق
مختلــف باعــث خواهــد شــد ایــن فضــای بســته
دانشــگاهها شکســته شــود .ضمــن ارج نهــادن
بــه ایــن رویــه نیکــو کــه در حــال انجــام اســت،
پیشــنهاد میشــود کــه در کنــار فعالیتهــای
عمرانــی از ظرفیتهــای علمــی و تخصصــی
دانشــجویان بــرای آبادانــی مناطــق مختلــف
نیــز اســتفاده شــود .امــا نکتــه دوم ،حضــرت
آقــا بســیاری از دوســتان حاضــر در ایــن جلســه
دغدغــه ،ایــده و نظــرات بســیاری داشــتند .تقاضا
دارم کانالــی را فراهــم کنیــد کــه ایــن مطالــب
بهطــور مســتقیم و دائــم بــا شــما یــا مشــاورانتان
مطرح شود.
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گزارش

کریم در جلسه ت
گف�نسازی عمل ،فناوری و فرهنگسازی
اقتصاد دانشبنیان بیان کرد:

اقتدار علمی قدرت ملی کشور است
مهسا نعمتی
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دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری
و اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت علمــی در
جلســه نشســت مشــترک میــان معاونــت
علمــی و فنــاوری و مســئوالن و ســازمان
اوقــاف و امــور خیریــه کل کشــور گفــت:
«تــوان علمــی و فنــاوری یکــی از پایههــای
اقتــدار و قــدرت ملــی یــک کشــور اســت
و لــذا بایــد موضــوع علــم و فنــاوری را در
اســتانهای کشــور تقویــت کنیــم».
ایــن جلســه بــا عنــوان گفتمانســازی
علــم ،فنــاوری و فرهنگســازی اقتصــاد
دانشبنیــان میــان مســئوالن معاونــت علمــی
و فنــاوری و مســئوالن ســازمان اوقــاف و امــور
خیریــه کل کشــور در پــارک فنــاوری پردیــس
معاونــت علمــی برگــزار شــد.
پرویــز کرمــی ،مشــاور معــاون علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــوری و دبیــر ســتاد
توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری و اقتصــاد
دانشبنیــان معاونــت علمــی ،در ایــن نشســت
ضمــن بیــان ماموریتهــا و برنامههــای
معاونــت علمــی گفــت« :بــا حضــور اوقــاف و
خیریــن در حــوزه علــم و فنــاوری بــهزودی
شــاهد جهشــی در زمینــه VCهــا و حمایــت از
شــرکتهای دانشبنیــان برگرفتــه از ســنت
دینــی و ملــی خواهیــم بــود».
او بــا اشــاره بــه برنامههــای آینــده ســتاد
توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری و اقتصــاد
دانشبنیــان معاونــت علمــی ،گفــت:
«امســال دومیــن جشــنواره فرهنگــی،
هنــری ایرانســاخت برگــزار خواهــد شــد.
همچنیــن تــاش داریــم بــا ســازمانهای
فرهنگســاز یــک کار نمونــه در ایــن حــوزه
داشــته باشــیم».
کرمــی ضمــن اشــاره بــر تفاهمنامههــای
معاونــت علمــی بــا آمــوزش و پــرورش ،وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،وزارت تعــاون و
غیــره از ریاســت ســازمان اوقــاف و مدیــران
کل اســتانی اوقــاف تقاضــا کــرد موضــوع علــم

و فنــاوری را جــدا از همــکاری بــا معاونــت
علمــی ،یکــی از موضوعــات اصلــی فعالیــت
خــود در امــور خیریــه قــرار دهنــد .او توضیــح
داد« :ایــن موضــوع مــورد تاکیــد رهبــر فرزانــه
انقــاب اســامی اســت کــه امــکان نــدارد
جلســهای در محضــر ایشــان برگــزار شــود و
بــر موضــوع توجــه بــه علــم و فنــاوری تاکیــد
ویــژه نداشــته باشــند».
دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری و
اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت علمــی ،اقتــدار
علمــی امــروز را همپــا بــا اقتــدار نظامــی
دانســت و گفــت« :اقتــدار علمــی همپــا بــا
قــدرت ملــی یــک کشــور اســت و بایــد
موضــوع علــم و فنــاوری را در اســتانهای
خــود دریابیــد .چراکــه میتوانــد منجــر بــه
ایــن شــود کــه یــک جــوان مســتعد آینــده
خــود را بهخوبــی بیابــد و در اســتان خــود
منشــا ابتــکار و نــوآوری باشــد .در چنــد ســال
گذشــته بــا همــکاری معاونــت علمــی و بنیــاد
ملــی نخبــگان  800نفــر از جوانانــی کــه بــه
هــر دلیلــی مقیــم خــارج از کشــور بودنــد و در
 100دانشــگاه برتــر دنیــا مشــغول بــه کار و
تحصیــل شــده بودنــد ،بــه ایــران بازگشــتند».
روحانیــون میتواننــد رســانهای بــرای علــم و
فنــاوری باشــند
حجتاالســام علــی محمــدی ،نماینــده
ولــی فقیــه و رئیــس ســازمان اوقــاف و امــور
خیریــه ،در ایــن جلســه بیــان کــرد« :بــرای
بهتــر نتیجهگرفتــن از چنیــن جلســاتی بایــد
شــناخت بهتــری از علــم و فنــاوری بــه دســت
بیاوریــم کــه چیســت و چطــور میتــوان از
آن اســتفاده کــرد .در نهایــت مــا میتوانیــم
بهتریــن مبلــغ ایــن عرصــه باشــیم .افــراد
حــوزوی ماننــد مدیــران اســتانی ســازمان
اوقــاف و امــور خیریــه و معاونیــن ســتاد ایــن
ســازمان میتواننــد در شــهرهای خــود و
در میــان مــردم ،بــا توجــه بــه طبیعــت کار
خــود جامعــه را بــه اینســو ســوق دهنــد.
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میتــوان گفــت مــا رســانهای بــرای شــما
خواهیــم بــود».
او همچنیــن بــه نکتــه دیگــری اشــاره کــرد
کــه آن شناســاندن اوقــاف و عرصــه فعالیــت
آن اســت و توضیــح داد« :موقوفاتــی کــه مــا
در اختیــار داریــم ،امانــات مــردم اســت .مــا
صاحــب ســرمایه نیســتیم .امان ـتدار واقفانــی
هســتیم کــه از هــزار ســال پیــش تــا امــروز
ســرمایهای را وقــف کردهانــد .ایــن امانــت
بایــد بــه صورتــی مدیریــت شــود کــه درآمــد
داشــته باشــد و از درآمــد آن ایــن ســرمایه
را نیــز بتــوان نگـهداری کــرد .پــارک فنــاوری
پردیــس مجموعــهای وزیــن و از افتخــارات
جمهــوری اســامی اســت کــه پذیــرای
مهمانــان خارجــی ،دانشــمندان ،مســئوالن
سیاســی و علمــی کشــورهای دنیاســت.
ایــن ظرفیــت قابــل توجهــی محســوب
میشود».
رئیــس ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور
بــر عالقهمنــدی ایــن ســازمان نســبت بــه
توصیــه مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر
اهمیــت شــرکتهای دانشبنیــان و علــم
و فنــاوری تاکیــد کــرد و گفــت« :رهبــری
نجــات کشــور را در ایــن زمینــه میداننــد.
مــا عالقهمنــد هســتیم تــا ایــن ســرمایهای را
کــه از ســوی مــردم بــه امانــت در اختیــار مــا
قــرار گرفتــه اســت ،در زمینــه علــم و فنــاوری
و شــرکتهای دانشبنیــان مصــرف کنیــم».
محمــدی بــا اشــاره بــه ســخن مقــام معظــم
رهبــری افــزود« :ایشــان فرمودنــد «همهچیــز
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امنیــت میخواهــد ،اقتصــاد مبتنــی بــه نفــت
هــم امنیــت میخواهــد» .اقتصــاد مبتنــی بــه
نفــت امنیــت نــدارد .روزی مشــتری خــوب
اســت ،روزی نیســت ،وابســته بــه اقتصــاد
دنیاســت .آن هــم اقتصــادی کــه دیگــران
مدیریــت میکننــد ،نــه مــا .همانطــور کــه
مقــام معظــم رهبــری بــر «ارتقــای ســرمایه
وقــف در زمینــه علــم و فنــاوری» تاکیــد
داشــتهاند ،میتــوان موقوفــات جدیــدی را
در زمینــه علــم و فنــاوری ایجــاد کــرد».
رئیــس ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه بــا
اشــاره بــه اینکــه میتــوان واقفــان را بــرای
وقــف در عرصــه علــم و فنــاوری ترغیــب
کــرد ،افــزود« :اگــر ســالهای قبــل تنهــا
بــرای حســینیه ،مســجد و مــدارس وقــف
میشــد ،امــروز نیــاز کشــور علــم و فنــاوری
اســت و ثوابــش کمتــر نیســت .البتــه کــه مــا
بــه مســاجد و مــدارس و غیــره نیــاز داریــم،
امــا امــروز نیــاز مهمــی ایجــاد شــده اســت
کــه ضــرورت دارد و اگــر بخواهیــم اقتصــاد
و سرنوشــت کشــور را بهخوبــی رقــم بزنیــم
بایــد خیریــن در ایــن زمینــه فعالیــت کننــد».

پیشنهاد تاسیس صندوق رسمایهگذاری در
سازمان اوقاف و امور خیریه

علیرضــا دلیــری ،معــاون توســعه مدیریــت
و جــذب ســرمایه معاونــت علمــی ،در ایــن
جلســه بیــان کــرد« :نیــروی انســانی کشــور
مــا توانمنــد اســت و در منطقــه رتبــه اول
را داریــم .افــراد بافکــر و دانشــمندی داریــم،
امــا در خروجــی تولیــد علــم مشــکل داریــم
و تبدیــل بــه محصــول کــردن آن بــا مشــکل
مواجــه اســت .البتــه در چند ســال گذشــته در
ایــن زمینــه جایــگاه بهتــری پیــدا کردهایــم
کــه علــت آن توجــه بــه زیرساختهاســت،
امــا همچنــان بایــد جایــگاه بهتــری داشــته
باشــیم .مشــکل اینجاســت کــه میتوانیــم
علــم خــود را روی کاغــذ بیاوریــم ،ولــی

عملــی نمیشــود».
معــاون توســعه مدیریــت و جــذب ســرمایه
معاونــت علمــی بــر همکاریهایــی کــه بــا
ســازمان وقــف و امــور خیریــه کشــور بــه
صــورت نمونــه آغــاز شــده اســت ،تاکیــد کــرد
و گفــت« :اقدامــات خوبــی در ایــن زمینــه
انجــام شــد ،از جملــه آنهــا تصویــب وقــف
علــم و فنــاوری در شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی بــود .عملیــات اجرایــی آغــاز شــده
و امــروز بایــد آن را ســامان دهیــم .مــا
پیشــنهاد میکنیــم یــک نهــاد اجرایــی در
قالــب صنــدوق در ســازمان وقــف و امــور
خیریــه ایجــاد شــود .ایــن میتوانــد یــک
ســرمایهگذاری باشــد کــه منفعتــی هــم
بــرای خیریــه دارد .ممکــن اســت در کشــور
دارویــی مــورد نیــاز باشــد ،امــا اینکــه مــا
بــه مــردم کمــک کنیــم ایــن دارو را بخرنــد
بهتــر اســت یــا ایــن کــه کاری کنیــم تــا ایــن
داروی مــورد نیــاز در کشــور تولیــد شــود؟
در ایــن فعالیتهــا دولــت تنهــا بســتر را
فراهــم میکنــد و دســت شــما را در دســتان
شــرکتهای خصوصــی قــرار میدهــد تــا

شــاهد رشــد روزافــزون باشــیم».
مهــدی صفارینیــا ،رئیــس پــارک
فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی ،در
بخــش دیگــری از جلســه بــه توضیحاتــی
دربــاره فعالیتهــای ایــن پــارک و نحــوه
چگونگــی حمایــت از شــرکتها و برگــزاری
رویدادهــای دانشمحــور پرداخــت.
همچنیــن گزارشــی از جایــزه علمــی جهــان
اســام «مصطفــی(ص)» ارائــه شــد .پــس از
ایــن جلســه طــی یــک تــور علمــی حضــور
حجتاالســام و المســلمین علــی محمــدی
نماینــده ولــیفقیــه و رئیــس ســازمان اوقــاف
و امــوری خیریــه و معاونیــن و مدیــران کل
اســتانی ایــن ســازمان ،پرویــز کرمــی مشــاور
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری و
دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری
و اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت علمــی،
علیرضــا دلیــری معــاون توســعه مدیریــت
و جــذب ســرمایه معاونــت علمــی و مهــدی
صفارینیــا رئیــس پــارک فنــاوری پردیــس
معاونــت علمــی از پــارک فنــاوری پردیــس
معاونــت علمــی بازدیــد کردنــد.
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رحیــم خاکــی ،نخبــه قرآنــی اســت .او از قاریــان بنــام ایرانــی ،مــدرس و داور مســابقات
بینالمللــی قرآنــی و دارای رتبههــای اول در مســابقات ملــی و بینالمللــی در زمینــه
قرائــت قــرآن اســت و صاحــب نظریــه قرآنشــهر یــا شــهر حقیقــی قــرآن .او از اعضــای
هیئــت علمــی جهــاد دانشــگاهی اســت و در مرکز رشــد واحدهــای فنــاور هنرهــای قرآنی
فعالیــت میکنــد .او معتقــد اســت ایدههــای خــاق و نوآورانــه در زمینــه علــوم قرآنــی
نیــز ماننــد ســایر عرصههــا میتوانــد در توســعه فعالیتهــای قرآنــی اثربخــش باشــد و
ســبک زندگــی قرآنــی را ترویــج دهــد .بــا او دربــاره نخبــگان قرآنــی ،فعالیتهــای مرکــز
رشــد قرآنــی ،جایــگاه ایــران در میــان کشــورهای اســامی در زمینــه فعالیتهــای قرآنــی
و آینــده هنرهــای قرآنــی گفتوگــو کردیــم.
یکــی از حوزههــای فعالیــت بنیــاد
ملــی نخبــگان ،نخبــگان قرآنــی
هســتند .شــما بهعنــوان نخبــه ایــن
حــوزه بفرماییــد در ایــن زمینــه چــه
فعالیتهایــی بایــد از ســوی نهادهــای
اینچنینــی صــورت بگیــرد؟
یکــی از راههــای پــرورش نخبههــای قرآنــی،
شناســایی و جــذب افــراد مســتعد و عالقهمنــد
بــه حــوزه فعالیتهــای قرآنــی و توســعه
فرهنــگ کارآفرینــی و ایجــاد کســبوکار در
حــوزه محصــوالت و خدمــات اســامی-قرآنی
اســت ،چراکــه طبــق آییننامــه بنیــاد ملــی
نخبــگان جهــت تعییــن نخبــه قرآنــی ،هــر
فــردی کــه در حــوزه قرآنــی کار جدیــد و
نوآورانــه اســتاندارد انجــام داده باشــد ،نخبــه
قرآنــی اســت .حتــی کســی کــه در حــوزه
آمــوزش و پژوهــش توانســته باشــد کار
جدیــدی انجــام دهــد هــم نخبــه قرآنــی اســت.
مرکــز رشــد قرآنــی در راســتای توســعه و
تجاریســازی محصــوالت و خدمــات قرآنــی
بــا ایجــاد فضــا و امکانــات آموزشــی -پژوهشــی
مــورد نیــاز از تمامــی نــوآوران و کارآفرینــان
ایــن حــوزه ،یــا حتــی نوآورانــی کــه در حــوزه
تخصصــی خودشــان کار کردهانــد ،بــا ســمت
و ســوق دادن کار خــود بــه ســمت بهرهمنــدی
از محتــوا و مباحــث قــران کریــم دعــوت کــرده

و بــا بررســی اولیــه طرحهــای پیشــنهادی
جهــت توســعه و موفقیــت کارآفرینــان
اقدامــات الزم را بــه عمــل خواهــد آورد.
ایــن امــر میتوانــد در دوره قبــل از شــروع
تحصیــات دانشــگاهی مخاطبــان یــا در دوران
دانشــجویی نیــز محقــق شــود.
شــما در مرکــز قرآنــی جهاد دانشــگاهی
دقیقــا چــه کاری انجــام میدهیــد
و آیــا فعالیتهــای شــما منجــر بــه
جــذب افــرادی کــه تــا پیــش از ورود
بــه دانشــگاه در حوزههــای قرانــی
فعــال نبودهانــد ،شــده اســت؟
مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور هنرهــای
قرآنــی مرکــزی بــا هــدف حمایــت از تولیــد
محصــوالت و خدمــات فنــاوری بنیــان و هنــر
بنیــان بــا رویکــرد اســامی -قرآنــی اســت.
طبیعتــا بــرای خلــق محصــوالت درخــور و
دارای کشــش در بــازار محصــوالت مرتبــط
بــا ســبک زندگــی اســامی  -قرآنــی بایــد
ایــن محصــوالت توانایــی رقابــت بــا ســایر
محصــوالت موجــود در بــازار را داشــته
باشــد .ایــن امــر مســتلزم مشــارکت افــرادی
بــا تخصصهــای مختلــف و اســتفاده از
ظرفیتهــای موجــود در کل جامعــه اســت.
لــذا از ابتــدا رویکــرد مرکــز مرتبــط ســاختن
تخصصهــا در حوزههــای مختلــف بــوده
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اســت .بانــک اطالعاتــی بــا بیــش از  10هــزار
عضــو بــا تخصصهــای مختلــف و پیشــینه
ارتبــاط بــا قــرآن بیانگــر موفقیــت نســبی
مرکــز در ایــن امــر اســت.
شــاید بــرای مخاطبــان مــا جالــب
باشــد کــه دربــاره مســابقات قرائــت
قــرآن در ســطح بینالمللــی بداننــد.
مثــا اینکــه آیــا قاریــان عربزبــان
مزیتــی بــر ســایر قاریــان دارنــد؟
اینکــه قاریــان مصــری در جهــان
شــهره هســتند ،بــه چــه علتــی اســت؟
حــدود  55ســال پیــش اولیــن دوره مســابقات
بینالمللــی قــرآن در کشــور مالــزی برگــزار
شــد .بــا پیــروزی انقــاب اســامی ایــران
هــم یکــی از میزبانــان قاریــان بینالمللــی
قــرآن در رقابتهــای دورهای اســت .حتــی
قبــل از انقــاب هــم بعضــی از چهرههــای
قرآنــی مــا توانســتند رتبههــای اول مســابقات
جهانــی مالــزی را کســب کننــد و در زمــان
خــود یــک مــوج ایجــاد کردنــد .ازجملــه
ایــن قاریــان هــم مرحــوم محمدتقــی مــروت
اســت .مســابقات بینالمللــی در کشــورهای
مختلفــی مثــل مصــر ،ترکیــه ،اردن ،لیبــی،
ســوریه ،روســیه ،اندونــزی و بنــگالدش هــم
برگــزار شــده اســت .االن هــر کــدام از ایــن
کشــورها بــا اســتانداردهای خودشــان در زمــان
مشــخصی بــا تعــداد مختلفــی از کشــورها
ایــن مســابقات را برگــزار میکننــد و از نظــر
اســتاندارد هــم هــر کــدام ســطح مخصــوص
خــود را دارنــد ،ولــی از جمیــع جهــات و از
نظــر فنــی مســابقات ایــران بخــش قرائــت
جــزء شــاخصترینها و برتریــن مســابقات
کشــورهای اســامی اســت .در رابطــه بــا
برتــری قاریــان عــرب بــر قاریــان ایرانــی بایــد
بگوییــم کــه آن فصاحــت و لحناالدایــی کــه
قاریــان عربزبــان دارنــد ،طبیعتــا بســیار
پختهتــر اســت و ایــن یــک امتیــاز بــرای
آنهاســت .ضمــن اینکــه در کشــورهای
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عربــی کــه شاخصترینشــان کشــور مصــر
اســت ،بحــث حفــظ قــرآن و اینکــه قــاری
قــرآن بایــد حافــظ قــرآن باشــد ،امتیــاز
ویــژهای اســت و متاســفانه قاریــان ایرانــی مــا
عمومــا حافــظ قــرآن نیســتند .بــرای همیــن
اســت کــه قاریــان مصــری تــوان باالتــری
در اداره کــردن مجلــس و قرائــت از حفــظ
دارنــد و ایــن امتیازهــا آنهــا را میــان قاریــان
دیگــر ممتــاز کــرده اســت .امــا بــه لحــاظ
صــوت قاریــان ایرانــی تقریبــا تنــه بــه تنــه
قاریــان مصــری هســتند .حتــی در مســابقات
بینالمللــی قاریــان ایرانــی رتبــه باالتــری
از قاریــان مصــری میآورنــد .ایــن بهحــق
اســت ،چراکــه قاریــان مــا زحمــات زیــادی
میکشــند و تکنیکهــا و تواناییهــای فنــی
الزم در عرصــه فنــی را کســب میکننــد تــا در
مســابقات باالتــر از قاریــان هــر کشــور دیگــری
بایســتند .ولــی در تــاوت مجلســی و تالوتــی
کــه بایــد از حفــظ خوانــده شــود ،قاریــان
مصــری توانایــی بیشــتری دارنــد.
بــا توجــه بــه نکاتــی کــه ذکــر کردیــد،
در بحــث پــرورش قاریــان نوجــوان چــه
برنامههایــی در نظــر گرفتــه شــده
اســت؟
متاســفانه در نســل جدیــد قاریــان مصــری
بــا توجــه بــه افــول آن چهرههــای شــاخص
و گــذر از عصــر طالیــی قرائــت قــرآن در
مصــر ،شــاهدیم کــه ســطح قرائــت قــرآن
افــت داشــته اســت و از ایــن طــرف در ایــران
قاریــان جــوان و نوجــوان تحــت آموزشهــای
دقیقتــری قــرار دارنــد .در ایــن زمینــه بــا
توجــه ویــژه بــه حفــظ قــرآن و بــا دقــت و
آموختــن مهارتهــای الزم قاریــان نوجــوان و
جــوان ایرانــی میتواننــد عصــر جدیــدی را در
آینــده قرائــت قــرآن بــه وجــود بیاورنــد و مــا
بتوانیــم در کنــار کشــور مصــر بــه خلــق آثــار
بپردازیــم.
از نظــر شــما مطــرح شــدن قاریــان

ایرانــی در تــراز اول جهانــی چــه
منافعــی بــه لحــاط تبلیغــی و معنــوی
بــرای مــا بــه دنبــال خواهــد داشــت؟
واقعیــت ایــن اســت کــه هنــر فاخــر تــاوت
قــرآن بهعنــوان یــک هنــر تبلیغــی بــرای
کشــورهای اســامی اســت .چــه بســا بــرای
غیرمســلمانان آن نقطــه شــروع کــه از اســام
چیــزی بشــنوند ،همیــن صــوت قــرآن باشــد.
ایــن یــک کانــال ورود بــه آشــنایی افــراد
مختلــف بــا اســام اســت .قاریــان ایرانــی
بهعنــوان توانمندتریــن هنرمنــدان ایــن
عرصــه میتواننــد نقــش ویــژهای داشــته
باشــند .حتــی بــرای ورود بــه یــک عصــر

جدیــد تحــت عنــوان دیپلماســی قرآنــی،
قاریــان ایرانــی تــوان و مهــارت آن را دارنــد
کــه در عرصــه بینالمللــی بــا تالوتهــای
شــاخص توجــه جمهــوری اســامی ایــران و
جهــان تشــیع بــه قــرآن را در عرصــه جهانــی
بــه اثبــات برســانند .در ســفرها و برنامههــا و
محافــل مختلــف بینالمللــی حتــی در عرصــه
رســانههای بینالمللــی حضــور قاریــان ایرانــی
یــک کار شــاخص تبلیغــی و اثربخــش اســت.
ایــن هنــر روزبـهروز بســته بــه میــزان توجهــی
کــه دســتگاه دیپلماســی رســمی و فرهنگــی
کشــور نســبت بــه آن داشــته باشــد ،میتوانــد
رونــق بگیــرد و اثربخــش باشــد.
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هیچ سقفی نباید فرو بریزد
ترانه رجبیان

عکس :آسیه جهانآرا
دکتر علی بخشی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی
شریف است که سالهاست در زمینه طراحی و ساخت جداسازهای لرزهای در
مرکز تحقیقات مهندسی زلزله و دفتر دانشبنیان جداساز لرزهای فعالیت میکند.
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 مناسبترين
شيوه برای ارتقای ايمنی لرزهای ساختمانهای با اهميت باال همانند بيمارستانها،
مراکز امداد و نجات ،مخابرات و غيره است .در ادامه گفتوگوی ما را با این محقق
برجسته درباره جداسازهای لرزهای و ایمنسازی سازهها در برابر زلزله میخوانید.
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دفتــر جداســاز لــرزهای از کــی و بــا چــه
هدفــی شــروع بــه کار کــرد؟
تحقیقــات مــا از حــدود ســال  1383بــا 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 دانشــگاههای مختلف هســتند
و مــن خیلــی خوشــحالم که ایــن گــروه ،تحقیقات
بـهروز خــود را در ارتبــاط بــا جداســاز لــرزهای بــا
بنــده شــروع کردنــد .امــا دربــاره جداســاز لــرزهای،
بهتــر اســت اول بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه ما
بــه دو روش میتوانیــم ســازه یــا هر ســاختمانی را
کــه بــه دســت بشــر ســاخته میشــود ،در برابــر
زلزلــه ایمــن کنیــم؛ روش اول ایــن اســت کــه این
ســازهها را مطابــق ضوابــط آییننامههــا طراحــی
کنیــم و درواقــع مقاومــت و شــکلپذیری آنهــا را
آنقــدر بــاال ببریــم کــه بتواننــد در برابر ارتعاشــات
ناشــی از زلزلــه دوام بیاورند .بهعنــوان مثــال
اگــر ســاختمان مــورد نظــر بیمارســتان باشــد،
مــا میخواهیــم موقــع زلزلــه همــه کســانی کــه
در ایــن ســاختمان هســتند ،ایمــن باشــند .البتــه
منظورمــان از ایمنــی در ســازههای مختلــف بــا
توجــه بــه عملکــردی کــه دارنــد ،متفــاوت اســت.
مثــا در ســاختمانهایی نظیــر بیمارســتان
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
خانههــا و ســاختمانهای معمولــی متفــاوت
باشــد .مثــ ً
ا ممکــن اســت ســاختمانی مثــل
ســاختمان پالســکو را داشــته باشــیم و بخواهیــم
موقــع زلزلــه ایمــن بمانــد کــه ســطح ایمنــی بــا
توجــه بــه اینکــه در درجــه اول ایــن ســاختمان
یــا ســاختمانهای مشــابه ســاکنان زیــادی دارنــد
و در درجــه دوم از نظــر اقتصــادی مهــم هســتند،
قطعــا بــا یــک ســاختمان عــادی متفــاوت اســت.
در اینجــا یــک راهکار بــرای ایمنســازی ایــن
اســت کــه مقاومــتو دوام ســازه را آنقــدر بــاال

ببریــم کــه در برابــر قویتریــن زلزلههــا هــم
ایمــن شــوند ،ولــی نــه شــرایط اقتصــادی اجــازه
ایــن کار را بــه مــا میدهــد و نــه در عمــل
میشــود اطمینــان پیــدا کــرد کــه آنچــه
طراحــی کردیــم و ســاختیم ،بتوانــد در برابــر هــر
زلزل ـهای کــه رخ میدهــد ،ایمــن بمانــد .علتــش
هــم ایــن اســت کــه زلزلههــا کال پدیدههــای
طبیعــی تعیینی ( )Deterministicنیســتند و
درحقیقــت فــرم تصادفی ( )stochasticدارنــد.
از نظــر کلــی در علــم مهندســی زلزلــه ،زلزلههــا
لزومــا غیرقابــل پیشبینــی نیســتند ،ولــی
بســیاری از خصوصیاتشــان نامشــخص اســت و بــه
صــورت تصادفــی رخ میدهــد و بــر ایــن اســاس
هیچکــس نمیتوانــد ادعــا کنــد کــه صددرصــ ِد
آنچــه طراحــی و ســاخته شــده -بــا وجــود
رعایــت همــه ضوابــط و شــرایط -از ایمنــی کامــل
در برابــر زلزلــه برخــوردار اســت .اینجاســت کــه
راهحــل دوم مطــرح میشــود و مــا بــه جــای
اینکــه فکــر کنیــم چطــور میشــود ســازهها را
در برابــر زلزلــه ایمــن کــرد ،یــا بــه جــای اینکــه
هزینــه زیــادی صــرف ایــن کار کنیــم ،دســت
بــه یکســری اقدامــات میزنیــم تــا اثــر زلزلــه
کمتــر روی ســازهها انتقــال پیــدا کنــد .از ایــن
نظــر ،یکــی از روشهــای کنتــرل ســازه ،همیــن
جداســازی لــرزهای اســت .احتمــاال میدانیــد کــه
ارتعــاش ناشــی از زلزلــه کــه بــه ســازهها میرســد،
بیشــتر در راســتای جانبــی اســت .البتــه اثــر قائــم
هــم هســت ،ولــی قطعــا در فیلمهایــی کــه از وقوع
زلزلههــای مختلــف گرفتــه شــده ،دیدهایــد کــه
ســازههای مختلــف در نتیجــه ارتعاشــات زلزلــه به
چــپ و راســت منحــرف میشــوند و آنچــه باعــث
میشــود ســازه مــا نتوانــد در برابــر زلزلــه دوام
بیــاورد ،ایــن ارتعاشــات اســت .چــون چنان پاســخ
شــدیدی در ســازه مــورد نظــر ایجــاد میکنــد
کــه آن ســازه نمیتوانــد دوام بیــاورد و درنتیجــه
تخریــب میشــود .بنابرایــن مــا بایــد کاری کنیــم
کــه انتقــال ایــن انــرژی بــه ســازه مــورد نظرمــان
کاهــش پیــدا کنــد و در حالــت ایــدهآل نبایــد
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اجــازه دهیــم کــه ایــن انــرژی بــه ســازه مــا
منتقــل شــود .شــاید ســادهترین ایــده بــرای
ایجــاد چنیــن ســطحی از ایمنــی در ســازههای
مختلــف ایــن اســت کــه آنهــا 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 میگرفــت ،اگــر زیــر ســازه بــه دلیــل
زلزلــه ،ارتعاشــاتی بــه وجــود میآمــد ،ســازه مــا
ســر جــای خــودش باقــی میمانــد ،چــون روغــن
اجــازه نم ـیداد امــواج زلزلــه از ایــن الیــه باالتــر
بــرود .درواقــع ســیاالت اجــازه نمیدهنــد امــواج
برشــی بــه الیههــای دیگــر انتقــال پیــدا کننــد،
منتهــا بایــد بــرای ایــن کار یــک راهحــل عملــی
داشــته باشــیم ،چــون نمیتوانیــم ســازهها را روی
مــاده ســیال بنــا کنیــم .محققــان مختلــف بــرای
حــل ایــن مشــکل ،ایــده جداســازی لــرزهای را
پیشــنهاد کردنــد کــه به ســه دســته کلی تقســیم
میشــود؛ یــک نــوع از جداســازها ،تکیهگاههایــی
از جنــس الســتیک هســتند کــه بــه دلیــل
خصوصیــات ویــژهای کــه دارنــد ،میتواننــد یــک
گزینــه ایــدهآل و مناســب از نظــر مهندســی زلزله
باشــند .دســته دوم تکیهگاههایــی هســتند کــه بــا
ایــده لغزشــی کار میکنند .یعنــی یــک ســطح
بســیار صــاف کــه روی آن پوششــی از مصالحــی
همچــون تفلــون قــرار دارد .ایــن تکیهگاههــا زیــر
ســتونها قــرار میگیرنــد و چــون ارتعــاش زلزلــه
از پایــه بــه ســازه انتقــال پیــدا میکنــد ،وقتــی این
تکیهگاههــا را در بــاالی پــی قــرار دهیــم ،زمیــن
کــه بــه ارتعــاش درمیآیــد ،ســازه فوقانــی مــا
ارتعــاش بســیار محدودتــری را خواهــد داشــت .مــا
بــه ایــن حرکــت پریــود نوســانی بلنــد میگوییــم.
پــس ایــن نــوع دوم ایمنســازی اســت کــه حالــت
اصطکاکــی دارد .نــوع ســوم جداســازی ،حالــت
پاندولــی اســت .پاندولــی یعنــی ســازه مــورد نظــر
دو ســتون بســیار قــوی در المانهــای کنــاری
دارد و یــک شــاهتیر فوقانــی در قســمت بــام و
کفهــا توســط سیســتمهایی همچــون کابــل
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از بــاال روی آن مــگا فریــم کلــی معلــق اســت و
حرکــت اینهــا بــه وســیله یکســری میراگــر
کنتــرل میشــود.
تمرکــز تحقیقــات شــما روی کدامیــک
از ایــن مکانیسمهاســت؟
جداســازهای الســتیکی تقویتشــده بــا فــوالد،
فیبــر کربــن و فیبــر پلیآمیــد.
این انتخاب دلیل خاصی داشت؟
بلــه ،یــک دلیــل انتخــاب مــا کارآیی اســت کــه ما
از سیســتممان انتظــار داریــم ،چــون میخواهیــم
ایــن سیســتم تکیــهگاه مناســبی باشــد بــرای
ســازه و هنــگام زلزلــه پاســخ ارتعاشــی آن ســازه را
کاهــش دهــد .درحقیقــت جداســاز بــا ایــن هــدف
طراحــی و ســاخته میشــود تــا ایــن کارایــی را
داشــته باشــد .امــا بهتــر اســت قبــل از اینکــه بــه
ایــن موضــوع بپردازیــم ،ایــن مســئله را توضیــح
بدهــم کــه مــا از هــر تکیهگاهــی کــه مدنظرمــان
باشــد ،ســه خاصیــت را انتظــار داریــم .اول ،اینکــه
بتوانــد بــار ثقلــی آن ســازه را تحمــل کنــد ،چــون
قــرار اســت در بــاالی پــی و زیــر ســتونها واقــع
شــود ،پــس بایــد بتوانــد بــار ثقلـیای را که ناشــی
از وزن ســازه اســت و همچنیــن وزن افــرادی را
کــه در ســاختمان تــردد میکننــد ،یــا تجهیزاتــی
را کــه آنجــا قــرار میگیــرد ،در عمــر مفیــد آن
ســازه تحمــل کنــد .دومیــن کارایــی مهمــی کــه
میخواهیــم ،ایــن اســت کــه ارتعــاش تکیــهگاه
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
هنگامــی کــه زلزلــه رخ داد ،آن حرکتــی را کــه
تکیــهگاه انتظــار داریــم ،داشــته باشــد .ایــن
کارایــی معمــوال بــا اســتفاده از یکســری فیــوز
مهیــا میشــود .خاصیــت ســومی کــه از تکیـهگاه
انتظــار داریــم ،ایــن اســت کــه وقتــی یــک بــار
زلزلــه رخ داد ،مشــکلی برایــش ایجــاد نشــود و
اگــر چنــد ســال بعد هــم قــرار اســت زلزلـهای رخ
دهــد ،بــاز هــم موثــر باشــد و ایــن یعنــی نیــازی
بــه تعویــض ،تعمیــر و نگ ـهداری در عمــر مفیــد

آن ســازه نداشــته باشــد ،یــا حداقــل هزینــهای
کــه بــرای تعویــض ،تعمیــر یــا نگ ـهداری آن الزم
اســت ،بســیار محــدود باشــد .بــر اســاس ایــن ســه
خاصیــت کــه مــا از یــک تکیـهگاه انتظــار داریــم،
الســتیک طبیعــی کــه مــواد اولیــه آن کائوچــوی
اســت ،یکــی از گزینههــای بســیار مناســب اســت.
ســختی ،خاصیــت کشســانی ،مقاومــت کشســانی
و دوام و خاصیــت مکانیکــی ویــژهای کــه ایــن
الســتیک طبیعــی دارد ،ایــن امــکان را در اختیــار
طــراح قــرار میدهــد کــه بتوانــد تکیهگاهــی را
طراحــی کنــد کــه در عیــن حــال کــه بــار ســازه را
تحمــل میکنــد ،وقتــی کــه زلزلــه رخ داد ،بتوانــد
انــرژی زلزلــه را بــه مقــدار کمــی بــه ســازه منتقل
کنــد.
ایــن سیســتم بــرای ســازههای نــو کــه
در حــال حاضــر در حــال ســاخت هســتند،
نیــز کاربــرد دارد؟
بلــه ،ولــی درخصــوص ســازههای موجــود مثــل
ســاختمانهای تاریخــی ،موزههــا و مراکــز
مدیریــت بحــران نیــز میتوانــد کاربــرد داشــته
باشــد .درواقــع یکــی از مناســبترین روشهــا
بــه لحــاظ تاثیرپذیــری و همچنیــن از بعــد
اقتصــادی اســت .حــاال ایــن ســاختمان ممکــن
اســت  50ســال یــا  100ســال قبل ســاخته شــده
باشــد ،مثــل مــوزه جواهــرات یــا قرنهــا قبــل
ســاخته شــده باشــد ،مثــل ارگ بــم کــه بیــش
از  1800ســال قدمــت داشــت و تــا زمانــی کــه
زلزلــه بــم رخ نــداده بــود ،اتفاقــی برایــش نیفتــاده
بــود .خســارتهایی هــم کــه دیــده بــود ،ناشــی از
فرســایش بــود ،نــه ناشــی از زلزلههــا .ولــی وقتــی
یــک زلزلــه قــوی را تجربــه کــرد ،بــا توجــه بــه
اینکــه کل بنــا خشــتی بــود ،خســارت خیلــی
زیــادی دیــد.
چطــور الســتیک میتوانــد زیــر بــار
ثقلــی کــه میفرماییــد ،دوام بیــاورد؟
وقتــی ایــن جداســاز طراحــی و ســاخته میشــود،
حتمــا در طراحــی بایــد یــک نکتــه را در نظــر
بگیریــم و آن هــم ایــن اســت کــه بــرای اینکــه

بتوانــد زیــر بــار ثقلــی دوام بیــاورد ،بایــد آن را
تقویــت کنیــم .بــرای تقویــت آن هــم محققــان
ایدههــای مختلفــی را مطــرح کردنــد کــه تعــدادی
از دانشــجوهای خــو ِد مــن هــم روی تعــدادی از
ایــن ایدههــا کار کردنــد .اولیــن ایــدهای کــه در
ایــن زمینــه مطــرح بــوده ،ایــن اســت کــه مــا از
ورقهــای نــازک فــوالدی اســتفاده کنیــم .شــاید
بــد نباشــد یــک توضیحــی هــم در مــورد خــود
ایــن الســتیک بدهــم .مهمتريــن جــزء یــا بهتــر
اســت بگوییــم بيشــترين جــزء تشــكيلدهنده
ایــن الســتیک ،همــان كائوچــوی اســت ،یعنــی
شــايد چیــزی حــدود  96،97درصــد آن كائوچوی
اســت و  3،4درصــد ديگر از ســایر مصالح تشــکیل
شــده اســت كــه اتفاقا بســيار مهــم هســتند و باید
بهدرســتي و بــا آگاهــی انتخــاب شــوند .الســتيكي
كــه طراحــي ميشــود و قــرار اســت بهعنــوان
تكيــهگاه لــرزهاي اســتفاده شــود ،بايــد فراينــد
پخــت را ســپري كنــد .فراینــد پخــت هــم غالبا به
ایــن صــورت اســت کــه وقتــي نمون ـهاي در يــك
قالــب قــرار ميگيــرد ،مطابــق آن خواصــي كــه
دارد ،تحــت يــك فشــار مشــخص در دمــاي معين
و مــدت زمــان پخــت مشــخص قــرار میگیــرد
و ايــن قالــب در دســتگاه پــرس قــرار ميگيــرد.
مثــا مــا در طراحــي بــه ايــن نتيجــه میرســيم
كــه مــدت زمــان پخــت نمونــه مــورد نظــر مــا در
دمــاي  250درجــه و بــا فشــار معيــن 52 ،دقيقــه
اســت .حــاال فراينــد پخــت بايــد بــه گونــهاي
باشــد كــه هــم مغــز نمونــه (هســته ميان ـياش)
مــورد نظــر پختــه شــود و هــم قســمت بيرونــي
آن كــه زودتــر بــه حــرارت مــورد نظــر میرســد،
بهطوریکــه بهاصطــاح نســوزد و مغزپخــت
شــود .ايــن تبحــر را كســي كــه دارد جداســاز را
طراحــي ميكنــد ،بــه مــرور زمــان پيــدا خواهــد
کــرد و بعــد از طراحــی چنــد نمونــه ،بهراحتــي
ميتوانــد بــه ايــن نتیجــه برســد کــه ایــن نمونــه
بــه چــه دمایــی بــرای پخــت یــا بــه چــه مــدت
زمانــی بــرای مانــدن در دســتگاه پــرس نیــاز
دارد .البتــه طراحــی جداســاز لــرزهاي در شــاخه
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مهندســي عمــران و مهندســي زلزلــه يا مهندســی
مكانيــك خيلــي قدمــت نــدارد و ميتــوان گفــت
بيشــتر از  40ســال نيســت که به صورت گســترده
در جهــان مــورد اســتفاده قــرار ميگيــرد .منتهــا
در آن زمــان ايــن ايــده مطــرح بــوده ،ولــي خــب
تحقيقــات زیــادی روي ایــن سیســتمها انجــام
شــده و ايــن طــي ایــن زمــان توســعه داده شــده و
االن ایــن فنــاوری بــه شــرايطي رســيده كــه مثــا
در كشــوري مثــل ژاپــن ،ضوابــط آييننامــهای
دیگــر اجــازه نميدهــد کــه هيــچ بيمارســتاني
بــدون بهرهگيــري از جداســاز لــرزهاي ســاخته
شــود ،یــا هيــچ پلــي بــدون اينكــه مســئله
كنتــرل لــرزهاي آن از قبــل در نظــر گرفتــه شــده
باشــد ،ســاختهشــود ،و یکــی از سیســتمهای
مــورد اســتفاده بــرای ایمنســازی اغلــب پلهــا
همیــن جداسازهاســت .البتــه بــه اســتثنای
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پلهــاي معلــق كــه معمــوال دهانههــای خيلــي
بزرگــی دارنــد و روشهــاي كنتــرل سازهايشــان
متفــاوت اســت .بنابرایــن اولیــن قــدم در طراحــی
ایــن سیســتم ،تقویــت مناســب آن اســت کــه بــا
اســتفاده از ورقهــای فــوالدی یــا فیبــر کربــن یــا
فیبــر پلیآمیــد صــورت میگیــرد و بخشــی از
تحقیقــات مــا روی ایــن فیبرهــا متمرکــز بــوده
اســت و همچنیــن بــرای اولیــن بــار در دنیــا
روش اســتفاده از فیبرهــای پلیآمیــد را مطــرح
کردیــم و آن را ســاختیم و آزمایــش هــم کردیــم
و دیدیــم کــه همــان خصوصیاتــی را دارد کــه مــا
از فیبرهــای کربنــی انتظــار داریــم .فیبــر كربــن
نســبت بــه فــوالد خيلــي گــران اســت ،امــا
يكســري خصوصيــات ويــژه دارد كــه وقتــی
كســي بخواهــد هزينــه بيشــتري بکنــد ،ميتوانــد
بــه جــاي فــوالد از آن اســتفاده كنــد .

مثــا زمانــی کــه ســازه مــورد نظــر
اهميــت بيشــتري دارد؟  
بلــه ،مثــا وقتــی ســازه اهميــت بيشــتري دارد ،يا
وقتــی خصوصيــات مدنظــر مــا بــه گونـهای اســت
کــه فیبــر کربــن آن را تامیــن میکنــد.
فيبــر پليآميــد چــه امتیــازی نســبت
بــه فيبــر كربــن دارد؟
بسيار ارزانتر است و بسياري از خصوصيات مثبت
فیبر کربن را هم در خود دارد و ميشود گفت که به
نوعی سیستم را به سمت بهينه شدن میبرد .حاال
چه فیبر کربن چه پلیآمید ،در داخل الستيك قرار
میگیرد ،بايد چسبندگي خوبي با الستيك داشته
باشد تا وقتی جداساز با حركت جانبي به صورت
رفت و برگشتی حركت ميكند ،از هم جدا نشوند
و درحقيقت سيستم بتواند يكپارچگي خود را حفظ
كند.
مهمتريــن خاصيتــي كه در الســتيك وجــود دارد،
پديــدهاي اســت کــه مــا بــه آن پديــده ميرايــی
میگوییــم .در علم مهندســی در جاهــای مختلفی
از میرایــی بــه شــكلها و فرمهــاي مختلفــي
اســتفاده میشــود ،مثــل ميراگرهــاي ويســكوز
كــه در كنتــرل درهــاي بــزرگ اســتفاده میشــود،
بــه شــکل يــك دشــپات كــه معمــوال بــاالي در
نصــب ميشــود يــا در صنايــع خــودرو ،وقتــي
اتــاق خــودرو دارد روي شاســي قــرار ميگيــرد،
یکســری كمــك فنرهايــي وجــود دارد كــه
كنــار آن فنرهــا قــرار ميگيرنــد و ایــن کمــک
فنرهــا هــم بــه نوعــی ميراگــر هســتند ،یــا پديــده
اصطــكاك بــه خــودی خــود ميتوانــد ميرايــی و
اثــر ميرايــی را افزايــش دهــد .بهطــور كلــي پديده
ميرايــی بــا وجــود اينكــه از نظــر فرمولبنــدي
رياضــي پديــده بســيار پيچيــدهاي اســت ،ولــي
بســيار ملمــوس اســت ،چــون همــه آن را تجربـه
ميكننــد ،مثــا اگــر اصطــكاك وجــود نداشــته
باشــد ،مســئله راه رفتــن غيرممكــن ميشــود .یــا
در جايــي كــه لغزنــده اســت ،افــراد نميتواننــد
تعــادل خودشــان را در آن محیــط حفــظ كننــد،
چــون آن ضريــب ميرايــی بســيار كمتــر از حــد

انتظــار ماســت .در جداســاز لــرزهاي ميرايــی یــا
آنچــه مــا بــه آن میرایــی موثــر میگوییــم ،بــه
ايــن شــکل در نظــر گرفتــه میشــود کــه وقتــي
مــا در يــك ســازه یــا ســاختماني پــي معمولــي
داريــم ،ايــن توســط میلمهارهــا بــه فونداســيون
بســته ميشــود و هنگامــي كــه زميــن بــه ارتعاش
درميآيــد ،ايــن ســازه هــم مجبــور ميشــود بــه
ارتعــاش دربیايــد و در طبقــات فوقاني ســاختمان،
ایــن شــتاب بــه چندیــن برابــر ميرســد .بــه
خاطــر هميــن هــم هســت كــه افــرادي كــه
در طبقــات بــاال ســاكن هســتند ،هنگامــي كــه
زلزلــه ميآيــد ،حتــي در زلزلههــاي خفيــف،
ارتعــاش را بيشــتر حــس ميکننــد ،چــون اثــر
بزرگنمايــي در طبقــات بااليــي بيشــتر اســت.
حــاال ایــن میرایــی بــا جداســاز چــه كار ميكنــد
کــه اثــر كاهشــي خــود را ميگــذارد؟ مــا بــا قــرار
دادن جداســازها در پايــه ،بــه ســاختمانمان اجــازه
جابهجايــي جانبــي میدهيــم ،يــا ســختي جانبــي
كل ســازه را بــا قــرار دادن ايــن سیســتم ،كاهــش
ميدهيــم .ايــن كاهــش دادن ســختي باعــث
ميشــود وقتــي زلزلــه در پايــه بــه ارتعــاش
درميآيــد ،ايــن قســمت بااليــي يــك حركــت
بطئــی بســيار اندكــی خواهــد داشــت و بعــد از
چنــد لحظــه هــم توقــف میکنــد .شــما حتمــا
دیدهایــد کــه یــک پانــدول هــر چقــدر بلندتــر
باشــد ،مــدت زمــان بيشــتري طــول ميكشــد تــا
يــك بــار رفــت و برگشــت داشــته باشــد .اينجــا
هــم آن اثــر ســختي جانبــي دارد .ايــن ســختي
جانبــي هــر چــه كمتــر باشــد ،بيشــتر طــول
ميكشــد تــا رفــت و برگشــت داشــته باشــد،
ولــي ميــزان جابهجاي ـياش بســتگي بــه ميرايــی
دارد .يعنــي اگــر اصــا ميرايــی نداشــته باشــيم،
بــه واســطه حركتــي كــه ايجــاد ميشــود ،ممكــن
اســت تــا ســاعتها ایــن نوســان ادامــه پیــدا
کنــد .مثــل ماشــينی كــه اگــر كمــك فنر نداشــته
باشــد ،وقتــي در يــك دســتانداز ميافتــد،
سرنشــينهای آن تــا مدتهــا آن نوســان را
احســاس خواهنــد كــرد کــه بســيار آزاردهنــده
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اســت .چــون آنچــه سنســور مغــز انســان در
قســمت مخچــه احساســش ميكنــد ،شــتاب
اســت .مثــا وقتــي ســوار آسانســور ميشــويم و
شــتاب آسانســور از يــك حــد مشــخصی بيشــتر
ميشــود ،افــرادی کــه داخــل آن هســتند ،موقــع
پیــاده شــدن دچــار ســرگیجه میشــوند .بنابرایــن
بــرای اینکــه بتوانیــم چنیــن اثــری را کاهــش
دهیــم ،ضریــب میرایــی کمکمــان میکنــد.
جداســاز لــرزهای کــه مــا اینجــا طراحــی کردیــم
و آن را ســاختیم و بــا آزمایشهــای مختلــف در
آزمایشــگاههای میــز لــرزان و کــف قــوی و بــا
اســتفاده از ســایر تجهیــزات منحصربهفــردی
کــه در دانشــگاه مهیــا هســت ،آن را ســنجیدیم،
نشــان داده اســت کــه کارایــی الزم را بــر اســاس
یکســری معیارهــا و پارامترهــا دارد.
چطــور ایــن را نشــان دادیــد و ایــن
جداســازها در حــال حاضــر چقــدر در
شــهری مثــل تهــران مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد ،چــون بهخصــوص پــس از
اتفاقــی کــه در ســاختمان پالســکو افتــاد،
پیامهــای زیــادی بــا ایــن مضمــون کــه
در تهــران تعــداد ســاختمانهای مقــاوم
در برابــر زلزلــه کــم و حتــی از انگشــتان
دســت هــم کمتــر اســت ،ردوبــدل شــد.
ما از سال  83كه کارمان را شروع كرديم ،هدفمان
اين بود كه در وهله اول اين سیستم را با استفاده
از علم روز دنيا بوميسازي كنيم و بتوانيم آن را در
داخل كشور توليد كنيم ،چون در دنيا هم قدمت
این سیستم بيش از  40سال نيست و در دنيا هم
كارخانجات محدودي هستند كه به اين تكنولوژي
دست پيدا كردند و حاضر هم نيستند دانش
فنیشان را بهراحتي در اختيار ديگران قرار دهند.
بنابراین براي رسيدن به اين تکنولوژی بايد وقت
و انرژي زیادی گذاشت و هزينه داد تا بشود از آن
بهرهبرداري كرد .ما در حال حاضر در این مرکز به
مرحله توليد و توليد صنعتي رسيديم و از اين بابت
اطمينان پيدا كرديم ،یعنی اين امكان در حال حاضر
وجود دارد که از این جداسازهای لرزهای ،چه براي
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ساختمانها و چه براي پلها و چه برای ایمنسازی
تجهيزاتمان استفاده کنیم.
چه تجهیزاتی؟
ما در صنعت مثال در حیطه وزارت نیرو تجهيزات
بسیار مهمي داريم ،ازجمله ترانسفورماتورها كه
معموال در زلزلهها آسيبپذير هستند و با هزينه
بسيار اندكي میتوانیم آنها را به جداساز لرزهاي
تجهیز کرده و اطمينان حاصل کنیم که اگر زلزله
قوي هم بیاید ،میتوانند ارتعاش را تحملكنند و
كارايي خودشان را هنگام زلزله و پس از زلزله حفظ
كنند ،یا مثال در مخابرات ،سيستمهای مخابراتي
به ارتعاش بسيار حساس هستند .ولي در پاسخ به
سوال شما كه آيا این سیستم در ساختمانها و
پلها ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد يا در كشور
ما چقدر مورد استفاده قرار ميگيرد ،میتوانم
بگویم در پلهاي جديد هم مسائل اقتصادي
اقتضا ميكند كه حتما سراغ اين سیستم بروند.
در زمینه ساخت پلها یک مسئله مهم دیگر هم
وجود دارد که استفاده از جداسازها را گریزناپذیر
میکند .شما االن از زیر پل صدر که عبور کنید،
میتوانید این جداسازها را ببینید که بين عرشه
و پايه قرار گرفتهاند .علتش هم بحث انقباض و
انبساط در راستاي طولي پل است که اهميت
زیادی دارد ،چون اگر اين كار انجام نشود ،پل چند
تا زمستان و تابستان بيشتر نميتواند دوام بياورد و
زیر فشار ناشي از انقباض و انبساط دچار فشردگي
و ترکهایی میشود که ممکن است باعث ریزش
پل شود .ولي در مورد ساختمانها شايد بحثهاي
اقتصادي اجازه ندهد ،یا اینکه خیلیها با چنین
سیستمی آشنایی ندارند ،یا ترجیح میدهند که
از خارج وارد کنند ،با وجود اینکه ما میتوانیم
این جداساز را در داخل طراحی کنیم و بسازیم و
اطمينان هم داريم كه كيفيت بسيار بااليي دارد،
يعني همه آزمايشات مورد نظر روی آن انجام شده
است .یک علتش این است که شركتهاي خارجي
جنبههاي تبليغاتيشان خیلی خیلی گسترده
است ،ولي واقعا حيف است كه ما به چنين فناوري
و تكنولوژيای دست پيدا كرده باشيم و مردم ما

در بسياری از ساختمانها مثل بیمارستانها ،مراكز
امداد و ايستگاههاي آتشنشاني آن سطح از ایمنی
را که الزم است ،نداشته باشند.
ســطح ایمنــی بــرای هــر ســاختمان یــا
ســازهای چطــور تعریــف میشــود؟
ايمــن بــودن را مــا غالبــا بــر اســاس آييننامههــای
موجــود ،بــه ســه دســته تقســيم ميكنيــم .اولیــن
ســطح ایمنــی ایــن اســت کــه بتوانیــم بگوییــم
ســازه مــورد نظــر مــا كاربــري يــا خدمترســاني
بــدون وقفــه خــود را بعــد از زلزلــه حفــظ میکند.
مثل بيمارستان؟
مثــا بيمارســتان که تحــت عنوان  IOشــناخته
میشــود و جایــی کــه مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد ،بایــد بتوانــد بــه کار خــود ادامــه
دهــد .مثــا در اتــاق عمــل بیمارســتان،
تجهیزاتــی کــه از قســمتهای فوقانــی معلــق
هســتند و يــك تكيــهگاه دارنــد ،اگــر هنــگام
زلزلــه جــدا شــوند ،معنـیاش این اســت کــه آن
اتــاق عمــل كارآیــي نــدارد ،يعنــي بعــد از زلزلــه
دیگــر قابــل اســتفاده نيســت .ســطح دوم  LSيــا
ايمنــي جانــی اســت .درحقیقــت قســمتهايي
از ســازه مــا در حیــن زلزلــه ممکــن اســت بــه
نوعــي صدمــه ببينــد ،ولــی مــا نســبت بــه آن
خيلــي حساســيت نداريــم .امــا جــان انســانها
بايــد حفــظ شــود ،يعنــي انســانهايی کــه در
آن ســاختمان هســتند ،صدمــهای نبيننــد .در
ســومين ســطح در جایــی که انســان هســت ،به
دلیــل اهمیــت جــان انســان هیــچ ســقفی نباید
فــرو بریــزد کــه بــه آن  CPگفتــه میشــود ،یــا
پیشگیــری از فروریــزش .در اغلــب مواقــع در
ســاختمانهاي معمولــي ،حداكثــر ســطح دو
بــرآورده میشــود .ســطح اول هــر چقــدر هــم
هزينــه كنيــم ،تامیــن نمیشــود .مثــا در يــك
بيمارســتان بــا ســتونهايی بــا ابعــاد بــزرگ و
بــا مقاومــت بســيار بــاال .ولــي ايــن مقاومــت از
نظــر نيرويــي حــدي دارد و يــك زلزلــه قــوي
ميتوانــد نيــروي برشــي را كــه در پايــه آن
ايجــاد ميكنــد ،آنقــدر بــاال ببــرد کــه از حــد

جــاري شــدن فراتــر بــرود ،كــه ایــن مســئله
باعــث ميشــود در زلزلههايــي كــه قبــا رخ
داده ،ببينيــم كــه مثـ ً
ا در ســتونهاي طبقــات
پاييــن ،گســيختگي در انتهــاي ســتونها اتفــاق
افتــاده و بعــد از زلزلــه آرماتورهــا بيــرون زدهانــد.
وظيفــه اصلــی ايــن بــود كــه ایمنــی در حــدی
باشــد کــه بتوانــد جــان انســانها را حفــظ كنــد.
وقتــي ســازه اصلــي دچــار صدمــه ميشــود ،آن
وقــت آن جداكنندههــا ،ديوارهــا و غيــره ممكــن
اســت بيفتنــد و خــود آنهــا ممكــن اســت
ن صدمــه بزننــد .لــذا در دنيــا واقعــا
بــه انســا 
جداســازي بهخصــوص در كشــورهاي لرزهخيــز
کاربــرد زیــادی دارد .فقــط در كشــورهايي مثــل
ژاپــن بــه انــدازه باقي كشــورهاي دنيا جداســازي
لــرزهاي در ســاختمانها هــم اســتفاده ميكنند.
مــن دوره دكتــرا و پســادکترايم در ژاپــن بــودم و
زمينــه تحقيقاتـیام هــم در حیطه جداســازهای
لــرزهاي بــود ،منتهــا كاري كــه بنــده انجــام داده
بــودم ،در زمینــه جداســازهای پاندولــی بــود،
بنابرایــن از ایــن مســئله اطــاع دارم .بههرحــال
اســتفاده از جداســازها در کل دنیــا رواج دارد،
چــون هزينــهاي كــه اســتفاده از جداســاز بــه
کل هزینــه ســاخت بنــا اضافــه میکنــد10 ،
درصــد بیشــتر اســت ،ولــي در عــوض ايمنــي را
يــك رتبــه افزايــش ميدهــد .همچنيــن يــك
صرفهجويــي ديگــر هــم دارد ،چــون وقتــي در
ســازهاي از جداســاز لــرزهاي اســتفاده كرديــم،
ابعــاد تيــر و ســتونها هــم بهطــور قطــع
كاهــش پيــدا میکنــد .پــس از نظــر اقتصــادی
کامــا بهصرفــه اســت .تعــداد تولیدکننــدگان
جداســاز در دنیــا محــدود اســت؛ چنــد شــرکت
در ژاپــن و ایتالیــا و نیوزلنــد و انگلســتان کــه
میشــود هزینــه نمونــه تولیدشــده توســط مــا
را بــا نمونــه خارجـیاش مقایســه کــرد کــه 50
درصــد کمتــر اســت .از نظــر علــم روز دنیــا هــم
مقاالتــي كــه دانشــجويان مــن چــاپ كردنــد،
نشــان ميدهــد كــه مــا کامــا بــا علــم روز دنیــا
كار كردهایــم.
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اخبار داخلی

ثبتنام در دومین دوره جشنواره ایده
سبزکوه آغاز شد

جشنواره «کارآفرینشو  »2017برگزار
میشود

از
»2017
جشنواره «کارآفرینشو
ویژهبرنامههای «مشهد شهر استارتآپی» با
همکاری بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی
برگزار میشود.
ایــن جشــنواره بینالمللــی ،اولیــن
گردهمایــی صاحبــان ایــده ،اســتارتآپها،
شــرکتها ،ســرمایهگذاران ،دیپلماتهــا
و کارآفرینــان از کشــور هــای ،ECO
اســامی و منطقــه در مشــهد مقــدس تحــت
برنامه  ScienceTech+بــه عنــوان یــک
مــدل جدیــد بــرای راهانــدازی و توســعه
کســبوکار بینالمللــی دانشبنیــان
برنامهریــزی شــده اســت.
هدف اصلی این سمینار ،داشتن جذابیت و
سودآوری برای صاحبان ایده ،دانشجویان،
فارغالتحصیالن ،استارتآپها ،شرکتها و
سرمایهگذاران ایرانی و بینالمللی در حوزه
کارآفرینی است که منجر به تیمسازی
بینالمللی و ایجاد استارتآپهای چندملیتی
و بینرشتهای میشود.
«کارآفرینشــو  »2017در ســه بخــش
اصلــی «اســتارتآپها»« ،صاحبــان ایــده» و
«شــرکتها» در روزهــای  16و  17آذرمــاه در
دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار میشــود.
الزم به ذکر است ،متقاضیان میتوانند
برای کسب اطالعات بیشتر به سامانه
بنیاد نخبگان خراسان رضوی به نشانی
 razavi.bmn.irمراجعه کنند.
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دوميــن دوره «جشــنواره ايــده ســبزكوه»
بــا هــدف تبلیــغ و ترویــج ایدهپــردازی و
نخســتین گام بــرای تبدیــل علــم بــه پديــده
و جلــب و هدایــت ســرمایهگذاری در حــوزه
علــوم نوپــا و دانشبنیــان آذرمــاه ســال
جــاري برگــزار ميشــود .ایــن جشــنواره بــا
شــعار هدایــت ،مهــارت و حمایــت ،توليــد
و اشــتغال ،بــا همــکاری مراکــز علمــی و
پژوهشــی و اجرایــی در دو بخــش اختصاصــي
«بحــران آب ،گردشــگري ،فنــاوري اطالعــات
و ارتباطــات ،رســانه ملــي و فضــاي
مجــازي» و بخــش عمومــی «كشــاورزي و
محيطزيســت ،مديريــت و برنامهريــزي،
علــوم پايــه و فنيمهندســي ،مديريــت
شــهري ،علــوم انســاني و علــوم پزشــكي» و در
دو رده آزاد و دانشآمــوزی برگــزار خواهــد
شــد .ايدههــاي برتــر دانشآمــوزي در هفتــه
پژوهــش و فنــاوري معرفــی میشــوند و
اعــام نتايــجنهايــي جشــنواره در هفتــه
فجــر اســت و همچنيــن برگزیــدگان ایــن
جشــنواره عــاوه بــر تجلیــل ،از تســهیالت
مراکــز علمــی و پژوهشــی در مســیر تبدیــل
ایــده بــه محصــول برخــوردار میشــوند.
الزم بــه ذکــر اســت ،متقاضیــان میتواننــد
از تاريــخ یکــم تــا ســیام آبانمــاه  96بــا
مراجعــه بــه وبــگاه جشــنواره ایــده ســبزكوه
بــه نشــاني sabzkoohchb.irايدههــاي
خــود را در ســامانه ثبــت كننــد.

ماراتن تولید محتوای دیجیتال فرهنگی
کردستان برگزار شد

ماراتــن تولیــد محتــوای دیجیتــال فرهنگــی
کردســتان بــا حمایــت ســتاد توســعه فرهنــگ
علــم ،فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،در
آبانمــاه ســال جــاری برگــزار میشــود.

پرویــز کرمــی ،مشــاور معــاون علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــوری ،در رابطــه بــا
ماراتــن تولیــد محتــوای دیجیتــال فرهنگــی
کردســتان گفــت« :در ایــن رویــداد تاکیــد
ویــژه بــر صنایــع فرهنگــی اســت ،زیــرا
برخــاف گذشــته کــه صنایعــی چــون نفــت،
گاز و پتروشــیمی در توســعه اقتصــادی حائــز
اهمیــت ویــژه بــود ،امــروزه صنايــع فرهنگــي
از ایــن جایــگاه برخوردارنــد و کشــورهایی
میتواننــد در آینــده موفــق باشــند کــه در
ایــن حــوزه ســرمایهگذاری کــرده باشــند .در
ایــن رویــداد افــراد صاحــب ایــده در زمینــه
دیجیتالــی موســیقی ،فیلــم،
ســرویسهای
ِ
انیمیشــن و بازیهــای رایانــهای ،گردشــگری
و صنایــع دســتی ،ســامت و ســبک زندگــی،
معــارف دینــی ،فرهنــگ و ادبیــات کــردی،
فرهنگســازی عمومــی و حقــوق شــهروندی،
میتواننــد شــرکت کننــد و در یــک مســابقه
علمــی و عملیاتــی و بــا راهنمایــی خبــرگان
ایــن حــوزه بــه تولیــد آثــار دیجیتــال
بپردازنــد ».دبيــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم،
فنــاوري و اقتصــاد دانــش بنيــان ،شناســایی و
جــذب کارآفرینــان بالقــوه و نوپــا در مراکــز
دانشــگاهی را از اهــداف ایــن رویــداد برشــمرد
و گفــت« :توســعه فضــای تعامــل و همفکــری
بیــن اســاتید و دانشــجویان ،خالقیــت و
ایدهپــردازی بــا رویکــرد بــازار ،هدایــت و
حمایــت از ایدههــا در جهــت تجاریســازی
آنهــا و ایجــاد تســهیالت الزم بــرای ادامــه
فعالیــت ،فراهــمآوردن بســتر ارتبــاط بیــن
نهادهــای صنعتــی و دانشــگاهی ،بسترســازی
توســعه فناوریهــای بازارمحــور در دانشــگاه
بــا هــدف حرکــت ســریع بــه ســمت اســتقرار
دانشــگاه نســل ســوم ،آمــوزش مبانــی تولیــد
محتــوای دیجیتــال فاخــر و حمایــت از
تولیدکننــدگان محتــوا از جملــه اهدافــی اســت
کــه در ایــن رویــداد دنبــال میشــود».
او بــا بیــان اینکــه در پایــان ماراتــن تولیــد

محتــوای دیجیتــال فرهنگــی کردســتان،
ایدههــا و طرحهــای تیمهــای شــرکتکننده
از ســوی داوران بررســی و برگزیــدگان
انتخــاب میشــوند ،بیــان کــرد« :تیمهــای
برگزیــده بــرای تجاریســازی محصــوالت
و ارائــه خدمــات آموزشــی و مشــاورهای در
شــتابدهندهای کــه توســط «زیســتبوم
تولیــد محتــوای دیجیتــال» بــا حمایــت اداره
کل فنــاوری اطالعــات اســتان کردســتان و
همــکاری دانشــگاه پیــام نــور راهانــدازی شــده
اســت ،مــورد پذیــرش قــرار میگیرنــد .قصــد
داريــم تــا پايــان ســال  ١٥ماراتــن توليــد
محتــواي دیجیتــال ديگــر در ســاير اســتانها
توســط هميــن تيــم برگــزار کنیــم».

یکی از مشکالت اساسی رشکتهای
دانشبنیان مستقر در پارکها حل شد

بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران تمــام
بانکهــا موظفنــد قراردادهــای مربــوط بــه
تخصیــص زمیــن در پارکهــای علــم و
فنــاوری را همردیــف اســناد رســمی پذیرفتــه
و تســهیالت اعتبــاری و حقوقــی مربــوط بــه
اســناد رســمی را در خصــوص قراردادهــای
مزبــور اعمــال کننــد.
هیاتوزیــران در جلســه  30مهرمــاه 1396
بــه پیشــنهاد شــماره 11/1197مــورخ دوم
خــرداد مــاه  96معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاس ـتجمهوری و بــه اســتناد اصــل یکصــد
وســی وهشــتم قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران تصویــب کــرد:
“تبصــره ( )2الحاقــی ( )6آییننامــه تســهیالت
اعطایــی بانکــی موضــوع تصویبنامــه شــماره
 88620تاریــخ  1362/12/28و اصالحــات
بعــدی آن بــه شــرح زیــر اصــاح میشــود:
بانکهــا
کلیــه
-2
تبصــره
موظفند قراردادهــای مربــوط بــه تخصیــص
زمیــن توســط ســازمان صنایــع کوچــک و
شــهرکهای صنعتــی ایــران و شــرکتهای
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تابعــه و همچنیــن قراردادهــای مربــوط بــه
تخصیــص زمیــن بــرای اجــرای طرحهــای
صنایــع روســتایی و پروژههــای دامــداری و
آبزیــان و زراعــت کــه حســب مــورد موافقــت
اصولی آنهــا توســط وزارت جهــاد کشــاورزی
صــادر شــده اســت و نیــز قراردادهــای
مربــوط بــه حــق بهرهبــرداری از زمیــن و
خدمــات زیربنایــی در شــهرکهای علمــی
و تحقیقاتــی ،پارکهــای علــم و فنــاوری،
مراکــز رشــد و مراکــز نــوآوری را هــم ردیــف
اســناد رســمی پذیرفتــه و تســهیالت اعتبــاری
و حقوقــی مربــوط بــه اســناد رســمی را در
خصــوص قراردادهــای مزبــور اعمــال کننــد”.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،وزارتخانههــای راه
و شهرســازی و جهــاد کشــاورزی ،ســازمان
صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی
ایــران و ســایر دســتگاههای اجرایــی
بهاســتثنای ســازمان اوقــاف و امــور خیــره
موظفنــد در اجــرای قــرارداد تســهیالت
اعطایــی بنــا بــه درخواســت بانــک و یــا
موسســه مالــی ،اعتبــاری ذینفــع ،آنهــا و
یــا اشــخاص معرفیشــده از طــرف آنهــا را
بــه عنــوان جانشــین مجــری طــرح موضــوع
قــرارداد واگــذاری زمیــن ،شــناخته و بپذیرنــد
و تمــام حقــوق و تعهــدات ناشــی از آن را بــه
بانــک یــا موسســه مالــی ،اعتبــاری ذینفــع و
یــا اشــخاص معرفیشــده منتقــل کننــد.
بــر اســاس اعــام روابــط عمومــی معاونــت
علمــی ،همچنیــن دســتگاههای مذکــور
موظفنــد در صــورت تغییــر یــا تعویــض
قــرارداد بنــا بــه تقاضــای بانــک بــرای تفویض
اختیــار بــه بانــک در اســرع وقــت بــه دفاتــر
اســناد رســمی معرفیشــده مراجعــه کننــد.

دانش بنیان و رسآمد در بیست و سومین
جشنوارهمطبوعات

ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری و
اقتصــاد دانــش بنیــان معاونــت علمــی و
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فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا دو مجلــه
«ســرآمد» و «دانشبنیــان» در بیســت و
ســومین نمایشــگاه مطبوعــات حضــور دارد.
بیســت و ســومین جشــنواره مطبوعــات
در حالــی در حــال برگــزاری اســت کــه در
آن ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری و
اقتصــاد دانــش بنیــان معاونــت علمــی بــا
برپایــی یــک غرفــه بــه معرفــی دو مجلــه
«ســرآمد» و «دانــش بنیــان» مــی پــردازد.
ایــن غرفــه تاکنــون بــه پاتوقــی بــرای
جوانــان ،دانشــجویان و کارآفرینــان عالقمنــد
تهــران و شــهرهای مختلــف تبدیــل شــده
اســت کــه از بیســت و ســومین جشــنواره
مطبوعــات بازدیــد بــه عمــل میآوردنــد.
عالقمنــدان بــا حضــور در ایــن غرفــه عــاوه
بــر مطالعــه ایــن دو نشــریه اطالعاتــی دربــاره
شــرکتهای دانشبنیــان ،حمایتهــای
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
و همچنیــن بنیــاد ملــی نخبــگان کســب
میکننــد .همچنیــن معاونــت علمــی در
بخــش دیگــری از ایــن جشــنواره حضــور
پررنگــی خواهــد داشــت کــه بــا همــکاری
محمــد صاحبــکار خراســانی رییــس امــور
شــرکتها 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
حضــور خواهــد داشــت تــا اهالــی رســانه
و مطبوعــات بــه عنــوان بــازوی توســعه و
فرهنگســازی در ایــن حــوزه بــا ایــن قوانیــن
آشنا شوند.
مباحثــی همچــون نحــوه حمایــت از
شــرکتهای دانــش بنیــان ،آییــن نامــه هــای
اجرایــی در ایــن خصــوص و دســتورالعملها،
بخشــی از مــوارد مطــرح شــده در ایــن کارگاه
اســت .بیســت و ســومین جشــنواره مطبوعــات
 5تــا  12آبــان مــاه  96در مصلــی بــزرگ
تهــران برپاســت.

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی حضور «ایرانساخت» در س یوچهارمین
جشنواره فیلم کوتاه تهران
نخبگان منصوب شد

دکتــر ســورنا ســتاری ،رئیــس بنیــاد ملــی
نخبــگان ،در حکمــی محمدصالــح ترکســتانی
را بــه ســمت معــاون توســعه و مدیریــت بنیــاد
ملــی نخبــگان منصــوب کــرد.
متــن کامــل ایــن حکــم بدیــن شــرح
اســت« :نظر بــه تجــارب ارزشــمند و بــا
عنایــت بــه مراتــب تعهــد و کارآمــدی کــه از آن
برخورداریــد ،جنابعالــی را بــه ســمت معــاون
توســعه مدیریــت و منابــع بنیــاد ملــی نخبــگان
منصــوب مینمایــم .امیــدوارم بــا تــوکل بــر
خداونــد ســبحان و در پرتــو ارزشهــا و اصــول
گرانقــدر اســامی ،بــا رعایــت صرفــه و صــاح
بیتالمــال و امانــتداری کــه از آن برخــوردار
میباشــید و بــا بهرهمنــدی از همــکاری
صمیمانــه و کارشناســانه کلیه همــکاران محترم
در واحدهــای بنیــاد در چارچــوب اســاسنامه
و ســایر ضوابــط مقــررات مربــوط ،بهویــژه
در تحقــق اهــداف عالــی در حــوزه نخبــگان،
روانســازی امــور ،جــذب منابــع و بهرهگیــری
از ظرفیتهــای موجــود در کشــور و بــا تــاش
جهادگونــه در کســب رضایــت الهــی در خدمــت
بــه نخبــگان و اســتعدادهای برتــر عزیــز ،موفــق
و مویــد باشــید.
بیشــک کلیــه همــکاران و مســئولین
محتــرم بنیــاد در تحقــق اهــداف و انجــام
وظایــف محولــه ،جنابعالــی را یــاری
خواهنــد نمــود .توفیقــات روزافــزودن شــما را
از خداونــد متعــال خواســتارم و امیــدوارم در
پرتــو منشــور اخالقــی دولــت تدبیــر و امیــد
نســبت بــه انجــام ماموریتهــای محولــه
کوشــا باشــید.
شــایان ذکــر اســت بدینوســیله از زحمــات
جنــاب آقــای دکتــر ســیدمهدی موســوی
کوهپــر و خدمــات ارزنــده ایشــان در دوران
تصــدی مســئولیت ،کمــال تشــکر بــه عمــل
میآیــد».

جشــنواره ایرانســاخت بــا هــدف
جریانســازی و تولیــد محتــوا بــرای فضــای
مجــازی ،مرتبــط بــا چرخــه تجاریســازی،
کارآفرینــی و اقتصــاد دانشبنیــان ،حمایــت
از خدمــات و تولیــدات دانشبنیــان ســاخت
داخل ،ســاماندهی واردات بیرویــه و ارجنهادن
بــه کاالهــا و محصــوالت ایرانــی باکیفیــت و
کمــک بــه برجستهســازی کاالهــای مرغــوب
ایرانــی برگــزار میشــود و ایــن جشــنواره در
محــل برگــزاری ســیوچهارمین جشــنواره
فیلــم کوتــاه تهــران حضــور داشــت و بــا در
اختیــار داشــتن غرف ـهای اهــداف تعیینشــده
خــود را بــه نمایــش گذاشــته بــود.
ســیوچهارمین جشــنواره فیلــم کوتــاه
تهــران بــه منظــور شناســایی و معرفــی
برتریــن آثــار فیلــم کوتــاه در ســطح ملــی
و بینالمللــی و بــا هــدف «ارتقــای دانــش
ســینمایی»« ،ایجــاد فضــای رقابــت ســازنده
بیــن فیلمســازان»« ،شناســایی و معرفــی
اســتعدادهای ســینمایی»« ،تثبیــت جایــگاه
فیلــم کوتــاه بــه عنــوان ســینمای مســتقل
و آینــده (ســینمای اندیشــه)»« ،بازاریابــی
داخلــی و خارجــی» و «عرضــه اقتصــادی
فیلــم بــه نفــع تولیدکننــدگان فیلــم کوتــاه»
برگــزار شــد.
ایــن جشــنواره هرســاله در دو بخــش
ســینمای ایــران و ســینمای بینالملــل
برگــزار میشــود کــه در بخــش ســینمای
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ایــران همــه آثــار تولیــدی در چارچــوب
اهــداف جشــنواره و در قالبهــای داســتانی،
مســتند ،تجربــی و پویانمایــی میتواننــد در
ایــن بخــش حضــور یابنــد .بخــش بینالملــل
نیــز شــامل آثــار فیلمســازان خارجــی
(کشــور تهیهکننــده غیــر از ایــران باشــد) در
قالــب داســتانی ،مســتند ،پویانمایــی و تجربــی
اســت .آییــن اختتامیــه ســیوچهارمین
جشــنواره بینالمللــی فیلــم کوتــاه تهــران
یکشــنبه  ۳۰مهرمــاه برگــزار شــد .در ایــن
دوره از جشــنواره  ۱۱۷کشــور بــرای شــرکت
در فســتیوال متقاضــی بودنــد و  ۶هــزار اثــر
نزدیــک بــه  7مــاه بررســی شــد و در نهایــت
در مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره بــه
برگزیــدگان هــر بخــش جوایــزی اهــدا شــد.
ســیوچهارمین جشــنواره بینالمللــی فیلــم
کوتــاه تهــران  ۲۵تــا  ۳۰مهــر در پردیــس
ســینمایی ملــت برگــزار شــد.

هامیش بیناملللی «بزرگداشت عالمه
اقبال الهوری» برگزار میشود

یــک کشــور مســتقل را بــرای مســلمانان
هنــد مطــرح کــرد کــه در نهایــت منجــر
بــه ایجــاد کشــور پاکســتان شــد .اقبــال در
ایــن کشــور بــه طــور رســمی «شــاعر ملــی»
خوانــده میشــود.اقبال در ســیالکوت کــه
امــروزه در ایالــت پنجــاب پاکســتان واقــع
شــدهاســت ،بــه دنیــا آمــد .نیــاکان او از
قبیلــه ســپروی برهمنــان کشــمیر بودنــد و
در ســده هفدهــم میــادی ،حــدود دویســت
ســال پیــش از تولــد او ،اســام آورده بودنــد.
پــدر او مســلمانی دی ـندار بــود .اقبــال قــرآن
را در یکــی از مســاجد ســیالکوت آموخــت و
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
۱۸۹۹م بــا رتبــه اول از دانشــگاه پنجــاب
دریافــت کــرد .او پــس از آن از دانشــگاه
کمبریــج و دانشــگاه مونیــخ مــدرک دکتــرای
خــود را در رشــته فلســفه گرفــت.الزم بــه
ذکــر اســت دومیــن «همایــش بینالمللــی
بزرگداشــت عالمــه اقبــال الهــوری»  10و 11
آبانمــاه در دانشــگاه سیستانوبلوچســتان
برگــزار میشــود.

برگزاری مسابقه استفاده از روبات
برای تحول در شستوشوی شیشه
برجهای بلند
دومیــن «همایــش بینالمللــی بزرگداشــت
عالمــه اقبــال الهــوری» بــا همــکاری
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و بنیــاد
نخبــگان اســتان برگــزار میشــود.
محمــد اقبــال الهــوری (عالمــه اقبــال)
شــاعر ،فیلســوف ،سیاســتمدار و متفکــر
مســلمان پاکســتانی بــود کــه اشــعار زیــادی
نیــز بــه زبانهــای فارســی و اردو ســروده
اســت .اقبــال نخســتین کســی بــود کــه ایــده
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مســابقه روبــات شیشهشــوی بــه ســفارش
پــارک فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی ،بــا

نظــارت ســتاد توســعه فناوریهــای نــرم و
هویتســاز معاونــت علمــی و بــا حمایــت
ایــن معاونــت و موسســه دانشبنیــان برکــت
برگــزار میشــود.
در حــال حاضــر در کشــور بــا وجود گســترش
اســتفاده از نمــای شیشــهای ،بــه دلیــل
عــدم وجــود روبــات شستوشــودهنده
شیشــههای ســاختمانهای بلندمرتبــه،
تمامــی نماهــای شیشــهای بــا اســتفاده از
نیــروی انســانی شســته میشــوند؛ امــا بــا
توجــه بــه هزینههــای جانــی ،مالــی و زمانــی
بســیار ایــن کار ،کشــور در آینــده نزدیــک،
بــه ســمت اســتفاده از فنــاوری انحصــاری
شــرکتهای خارجــی ارائهدهنــده ایــن
خدمــات خواهــد رفــت .بــه همیــن دلیــل
اصلیتریــن هــدف برگــزاری ایــن مســابقه،
ایجــاد انگیــزه و بســتر الزم جهــت طراحــی
و ســاخت انــواع ایــن روباتهــا در کشــور
اســت.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه روبــات
ساختهشــده در ایــن مســابقه ،عــاوه بــر
شستوشــوی شیشــههای ســاختمانهای
مــورد نظــر در پــارک پردیــس معاونــت علمی،
میتوانــد خدمــات خــود را بــه طــور عمومــی
بــه همــه متقاضیــان ایــن خدمــت ارائــه دهــد
کــه هریــک از برجهــا و ســاختمانهای بــا
نمــای شیشــهای یــا قســمتی شیشــهای،
میتواننــد از ایــن خدمــت نویــن اســتفاده
کننــد.الزم بــه ذکر اســت برگــزاری مســابقات
هدفمنــد نوآورانــه ،یکــی از جدیدتریــن
مدلهــای موجــود جهــت یافتــن بهتریــن
راهحــل بــرای مســئلهای خــاص از مســائل
موجــود در ایــران و جهــان اســت.
پیشثبتنــام آن از اواســط مهــر مــاه
آغــاز شــد و تــا اواخــر آن ادامــه داشــت.
همچنیــن اواســط آبــان ،ثبتنــام اصلــی
ایــن مســابقه دو مرحلــهای آغــاز خواهــد
شــد .مدتزمــان پیشبینیشــده بــرای

بــه ســرانجام رســیدن ایــن مســابقه ،حــدود
 10مــاه اســت .در ایــن مــدت کمیتــه داوری
متشــکل از اســاتید بهنــام در حــوزه روباتیــک
از دانشــگاههای صنعتــی شــریف ،تهــران و
امیرکبیــر از ایــن مســابقه نوآورانــه پشــتیبانی
علمــی و فنــی خواهنــد کــرد .جوایــز ویــژهای
کــه ایــن مســابقه دربــردارد ،جایــزه نقــدی
 100میلیــون تومانــی و همچنیــن جایــزه
تضمیــن قــرارداد خریــد خدمــات بــه مبلــغ
 200میلیــون تومــان از تیــم برنــده از ســوی
پــارک علــم و فنــاوری پردیــس معاونــت
علمــی اســت.

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

اعضــای کمیســیون برنامــه ،بودجــه و
محاســبات مجلــس شــورای اســامی بــه
همــراه ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،از پــارک
فنــاوری پردیــس ایــن معاونــت بازدیــد بــه
عمــل آوردنــد.
در ایــن بازدیــد غالمرضــا تاجگــردون رئیــس
کمیســیون برنامــه بودجــه و محاســبات
مجلــس ،جهانبخــش محبینیــا نماینــده
مــردم آذربایجــان غربــی ،علــی کاظمــی
نماینــده مــردم چهارمحــال و بختیــاری،
علــی قربانــی نماینــده مریــدم بجنــورد،
محمــد حســینی نماینــده مــردم تفــرش ،داود
آمــریراد دبیــر کمیســیون برنامــه ،بودجــه
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و محاســبات و نیــز علیرضــا دلیــری معــاون
توســعه مدیریــت و جــذب ســرمایه معاونــت
علمــی حضــور داشــتند.
مدعویــن از نمایشــگاه دائمــی محصــوالت
فناورانــه واحدهــای فنــاور عضــو و همچنیــن
از شــرکتهای توســعه پایــدار ســلمان (فعــال
در حــوزه طراحــی و ســاخت تجهیــزات
آزمایشــگاهی کنتــرل کیفیــت و دوام بتــن)،
فراطیــف پویــا (فعــال در حــوزه رادیــو
نرمافزارهــا) ،آبتیــن طــب فنــاور (فعــال در
حــوزه مهندســی پزشــکی) ،شــزان (تیمهــای
فعــال در حــوزه بیوتکنولــوژی ،ســامت،
کامپوزیــت ،میکروفلوئیدیــک و )...بازدیــد
کردنــد.

گامی دیگر برای توسعه صادرات
محصوالت دانشبنیان برداشته شد

محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه
کشــورمان ،در راس هیئــت عالیرتبــه
سیاســی و اقتصــادی بــه آفریقــای جنوبــی
ســفر کــرد .نکتــهای کــه در ایــن میــان
بــه چشــم میآیــد ،حضــور  5شــرکت
دانشبنیــان در ایــن هیئــت عالیرتبــه
اســت تــا دســتاوردها و محصــوالت خــود را
بــا برگــزاری نشســتهای مختلــف عرضــه
کننــد .شــرکتهای ســینا ژن فعــال در زمینــه
داروهــای بیوتکنولــوژی ،زیســتفناوری
ســبز فعــال در تولیــد کودهــای بیولوژیــک،
داروســازی نصــر فعــال در حــوزه داروهــای
دامــی ،توفی ـقدارو فعــال در تولیــد داروهــای
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انســانی و پوینــدگان راه ســعادت فعــال در
زمینــه تجهیــزات پزشــکی شــرکتهایی
هســتند کــه ظریــف را در ایــن ســفر همراهــی
میکننــد .ایــن حضــور میتوانــد زمینهســاز
بهبــود شــرایط اقتصــادی کشــور از طریــق
صــادرات محصــوالت فناورانــه بــه حــوزه
آفریقــا باشــد .در ایــن ســفر برنامههــای
تخصصــی نشســت و آشــنایی بــا محصــوالت
ایــن شــرکتها و همچنیــن برنامــه معرفــی
بــازار محصــوالت ایرانــی بــا شــرکتهای
متناظــر در کشــورهای هــدف برنامهریــزی
شــده کــه امیــد مـیرود حرکتمــان بــه ســوی
اقتصــاد غیرنفتــی 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 شبیهســاز پــرواز» از جملــه
تجهیزاتــی بودنــد کــه بــه مــدت یــک هفتــه
در محــل بــاغ کتــاب تهــران بــرای بازدیــد
عمــوم بــه نمایــش گذاشــته شــدند.
ایــن تجهیــزات بــا هــدف اشــاعه و ترویــج
فرهنــگ هوافضــا و آشــنایی بیشــتر عمــوم
مــردم بــا کاربریهــای فضایــی و تجهیــزات
مــورد نیــاز فضانــوردان بــه نمایــش گذاشــته
شــد و مــورد اســتقبال بازدیدکننــدگان قــرار
گرفــت 12.تــا  18مهــر  1396مقــارن بــا  4تــا
 10اکتبــر  2017میــادی بــه عنــوان هفتــه
جهانــی فضــا انتخــاب شــده بــود .انجمــن

هفتــه جهانــی فضــا شــعار هفتــه جهانــی فضــا
در ســال  2017را «کشــف جهانهــای تــازه
در فضــا» اعــام کــرده بــود.

زمینه تعامل رسمایهگذاران و فعاالن
دانشبنیان ایجاد میشود

نخســتین دوره از رویدادهــای  Tech Dealبا
رویکــرد  Investor Dayو بــا هــدف معرفــی
طرحهــای فناورانــه در حــوزه تجهیــزات
پزشــکی و فناوریهــای پیشــرفته بــرای
جــذب ســرمایهگذاران بــه ایــن طرحهــا ،بــا
مشــارکت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ،اتــاق بازرگانــی تهــران ،مرکــز
فنبــازار ملــی ایــران و شــرکت توســعه
ارتباطــات بــازار شــریف بــه عنــوان کارگــزار
معاونــت علمــی و فنــاوری بــرای حمایــت از
طرحهــای نوآورانــه و در یــک روز برگــزار
شــد.عالوه بــر حضــور فنــاوران و صاحبــان
طرحهــای نوآورانــه کــه بــه ارائــه طرحهــا و
دســتاوردهای خــود میپردازنــد ،صنعتگــران
و صاحبــان کســبوکارهای گوناگــون،
بنگاههــای ســرمایهگذاری ،مشــتریان بالقــوه
اختراعــات و نیز هیئــت داوران کــه شــامل
منتخبــی از خبــرگان هــر صنعــت هســتند،
در ایــن رویــداد یــکروزه حضــور یافتنــد.
از برنامههــای رویــداد  Tech Dealمیتــوان
به برگــزاری دو پانــل تخصصــی بــا هــدف
بوکارها بــا
آشــنایی صاحبــان ایــده و کســ 
حوزههــای مهــم فنــاوری اشــاره کــرد .بــر
همیــن اســاس پانــل تخصصــی تجهیــزات
پزشــکی از ســاعت  9تــا  12و نانوفنــاوری
از ســاعت  14تــا 17برگــزار شد.نخســتین
رویــداد  Tech dealچهارشــنبه 26
مهرمــاه بــا معرفــی ایدههــای نوآورانــه و
کســبوکارهای فنــاور ،برگــزاری پانلهــای
تخصصــی و نشســتهای مذاکــره میــان
صاحبــان کســبوکارها و ســرمایهگذاران در
اتــاق بازرگانــی تهــران برگــزار شــد.

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

مهــدی صفارینیــا ،دبیــر شــورای
سیاســتگذاری جایــزه مصطفــی(ص) و
رئیــس پــارک فنــاوری پردیــس معاونــت
علمــی ،در نشســت هماندیشــی ســفیران
مصطفــی(ص) بــا دانشــجویان جهــان اســام
ضمــن خوشــامدگویی بــه دانشــجویان جهــان
اســام گفــت« :پارکهــای فنــاوری بــه
نوعــی یــک شــهرک علمــی هســتند کــه
موسســات تحقیقاتــی و فنــاوری در آنهــا
فعالیــت میکننــد .ایــن نــوع پارکهــا در
بســیاری از کشــورها وجــود دارنــد .حــدود
 15ســال از عمــر پــارک فنــاوری پردیــس
میگــذرد و بیــش از  200شــرکت فنــاور در
ایــن مجموعــه وجــود داشــتهاند».
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه
یکــی از پروژههــای در حــال برگــزاری پــارک
فنــاوری پردیــس اشــاره کــرد و گفــت« :امروز
شــما دانشــجویان جهــان اســام بــا بخــش
دیگــری از فعالیتهــای ایــن پــارک تحــت
عنــوان جایــزه مصطفــی(ص) آشــنا خواهیــد
شــد .در ایــن جایــزه فعالیتهــای متعــددی
در ســطحهای دانشآمــوزی ،دانشــجویی و
دانشــمندان جهــان اســام صــورت گرفتــه
اســت».
ســیدعلی عمرانــی ،رئیــس کارگــروه اجرایــی
جایــزه مصطفــی(ص) ،نیــز بــه نقــش جوایــز
علمــی دنیــا در توســعه علــم و فنــاوری
پرداخــت و گفــت« :ایجــاد شــبکه همــکاری
از مهمتریــن برنامههــای جوایــز علمــی
دنیاســت و جایــزه فقــط بــه افــرادی اعطــا
میشــود کــه اثــر برجســتهای را انجــام
دادهانــد .چشــمانداز جایــزه مصطفــی(ص)
ارتقــای ســطح امنیــت ،صلــح ،رفاه و ســامت
جامعــه بشــری اســت و ماموریــت ایــن جایــزه
توســعه علــم و فنــاوری در کشــورهای عضــو
ســازمان همکاریهــای اســامی اســت.
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هفــت نفــر داور در ســطح بینالمللــی بــه
داوری آثــار برگزیــده جایــزه مصطفــی(ص)
میپردازنــد کــه در نتیجــه بــه عمــوم معرفــی
میشــوند و بایــد آثــار برتــر در زندگــی بشــر
تاثیرگــذار باشــند .تامیــن منابــع مالــی جایــزه
مصطفــی(ص) نیــز از طریــق وقــف علــم و
فنــاوری صــورت میگیــرد».
سلســله نشســتهای ســفیران مصطفــی(ص)
بــا اهدافــی همچــون آشــنایی بیشــتر جامعــه
علمــی بــا فعالیتهــای جایــزه مصطفــی(ص) و
توســعه علــم و فناوری در جهان اســام ،بررســی
راهکارهــای بهرهبــرداری موثــر از شــبکه علمــی
دانشــمندان جهــان اســام از ســوی مجامــع
علمــی و ایجــاد ارتبــاط دانشپژوهــان جــوان
و دانشــجویان مجامــع علمــی بــا دانشــمندان
برجســته جهــان اســام برگــزار میشــود .جایــزه
مصطفــی(ص) ،نشــان عالــی علــم و فنــاوری
جهــان اســام اســت کــه هــر دو ســال یکبــار
بــه دانشــمندان و پژوهشگــران برتــر جهــان
اســام اعطــا میشــود.

و توســعه شــرکتهاي دانشبنيــان هوايــي
در  3برنامــه و در  7اقــدام صــورت گرفتــه
اســت .ایــن  7اقــدام شــامل «ايجــاد و
توســعه شــرکتهاي دانشبنيــان هوايــي»،
«ايجــاد و توســعه کارگزاريهــاي تخصصــي
صنعــت هوايــي»« ،تشــکیل ســامانه شــبکه
شــرکتهاي هوايــي و هوانــوردي»،
«فنبــازار»« ،تشــکيل بانــک اطالعاتــي
تجــاري صنعــت هوايــي ايــران»« ،کنتــرل
واردات محصــوالت هوايــي مشــابه توليــد
داخــل» و «تامیــن زيرمجموعههــاي شــبکه
هايپرمارکــت هوايــي و هوانــوردي» میشــود.
بــه گفتــه منطقــی« ،شناســايي چالشهــاي
توســعه شــرکتهاي دانشبنيــان هوايــي»،
«رفــع موانــع پيــش روي تجاريســازي»،
«ايجــاد راهکارهــاي مناســب بــراي کاهــش
مخاطــرات و ريســکپذيري بیشــتر» و
«تضميــن ســرمايهگذاري در ايــن بخــش»
از دیگــر راهکارهــای تحقــق تجاریســازی
اســت.

سامانه شبکه رشکتهای دانشبنیان
هوایی و هوانوردی راهاندازی میشود

سند اجرایی همکاری فناورانه ایران و
عامن امضا شد

منوچهــر منطقــی ،دبیــر ســتاد توســعه صنایع
دانشبنیــان هوایــی و هوانــوردی معاونــت
علمــی ،بــا اشــاره بــه برنامهریزیهــای
ســتاد در حــوزه تجــاری ســازی گفــت:
«برنامهريــزي ســتاد در حــوزه تجاريســازي
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ســند اجرایــی همــکاری پــارک فنــاوری
پردیــس معاونــت علمــی و پــارک نــوآوری
مســقط توســط امینرضــا خالقیــان ،مدیــرکل
ارتباطــات و امــور بینالملــل پــارک فنــاوری
پردیــس معاونــت علمــی و خابــوری ،مدیــر
پــارک نــوآوری مســقط ،ضمــن بازدیــد از
پــارک جدیدالتاســیس نــوآوری مســقط
بــه امضــا رســید .ایــن ســند همــکاری در
حضــور علیمرتضــی بیرنــگ ،قائممقــام در
امــور بینالملــل و رئیــس مرکــز تعامــات
بینالمللــی علــم و فنــاوریِ معــاون علمــی
و فنــاوری رئیسجمهــوری ،هــال الهنایــی
دبیــر کل شــورای تحقیقــات عمــان امضــا
شــد.مدیر کل ارتباطــات و امــور بینالملــل
پــارک فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی در

ایــن راســتا بیــان کــرد« :بــا امضــای ایــن
ســند همــکاری و در راســتای کمــک بــه
توســعه نــوآوری در پــارک مســقط ،پــارک
فنــاوری پردیــس دفتــر نمایندگــی خــود را
در پــارک نــوآوری مســقط تاســیس خواهــد
کــرد .تبــادل متخصصیــن و فنــاوری،
ســرمایهگذاری ،ارائــه ســرویسهای مشــاوره
فنــی و غیرفنــی ،متناظریابــی پروژههــای
خــاص مشــترک و پیادهســازی آنهــا و
همچنیــن کمــک بــه شــروع کس ـبوکارهای
جدیــد از ســوی پــارک فنــاوری پردیــس
از دیگــر مــوارد همــکاری ایــن دو پــارک
کشــورهای ایــران و عمــان خواهــد بــود».

برگزاری نشست بیناملللی صندوقهای
رسمایهگذاری جسورانه با محوریت
کشورهای دی  -هشت

اکبــر قنبرپــور ،معــاون دبیــر شــبکه تبــادل و
انتقــال فنــاوری دی  -هشــت ،گفت« :نشســت
بینالمللــی صندوقهــای ســرمایهگذاری
جســورانه بــا محوریــت کشــورهای دی -
هشــت ( )VC’s Meeting 8-Dبــا هــدف
اشــتراک تجربیــات و افزایــش شــناخت
صندوقهای  VCبــا یکدیگــر و همــکاری
و همافزایــی میــان آنهــا همزمــان بــا
برگــزاری دومیــن دور مراســم اعطــای
جایــزه علمــی فنــاوری پیامبــر اعظــم(ص)
برگــزار میشــود .بخشهــای مختلفــی
در ایــن رویــداد در نظــر گرفتــه شــده کــه
از جملــه آنهــا میتــوان بــه پنلهــای
همفکــری در خصــوص موضوعــات روز
ایــن صندوقهــا ،ارائــه مدلهــای کاری
صندوقهــا ،ارائــه چنــد داســتان همــکاری
اســتارتآپها بــا صندوقهــای جســورانه،
ارائــه چنــد اســتارتآپ از کشــورهای عضــو
بــه ســرمایهگذاران ،همفکــری بــرای
ایجــاد یــک تشــکل میــان صندوقهــای
جســورانه ،کارگاههــای آموزشــی و غیــره

اشاره کرد».
قنبرپــور دربــاره وضعیــت ایــران اعــام کــرد:
«نبایــد فکــر کنیــم کــه افزایــش کنونــی
تعــداد صندوقهــای جســورانه در کشــورمان
بــه ایــن معنــی اســت کــه وضعیــت مــا در
منطقــه و دنیــا مناســب اســت .بــرای مثــال
در بیــن  8کشــور اســامی در حــال توســعه
کــه گــروه  8-Dرا تشــکیل دادهانــد ،جایــگاه
ایــران در دسترســی بــه ســرمایهگذاری
جســورانه رتبــه ششــم اســت».
او در پایــان افــزود« :متقاضیــان حضــور
در ایــن نشســت میتواننــد بــا مراجعــه
بــه پایــگاه اینترنتــی ایــن نشســت بــه
نشــا نی  w w w . ti m . d 8 tt e n . o r gو
دریافــت فــرم ،بــرای حضــور در ایــن نشســت
ثبتنام کنند».
ایــن نشســت بــا هــدف اشــتراک تجربیــات
و افزایــش شــناخت صندوقهای  VCبــا
یکدیگــر و همــکاری و همافزایــی میــان
آنهــا همزمــان بــا برگــزاری دومیــن دور
مراســم اعطــای جایــزه علمــی فنــاوری
پیامبــر اعظــم(ص) در تاریــخ  12الــی 14
آذرمــاه  96بــه میزبانــی کشــورمان در تهــران
برگــزار مــی شــود.

انجمن دانشجویی بینرشتهای مغز و
شناخت تاسیس شد

نخســتین انجمــن دانشــجویی بینرشــتهای
مغــز و شــناخت بــا حمایــت ســتاد توســعه
علــوم و فناوریهــای شــناختی معاونــت
علمــی بــه دســت دانشــجویان مســتعد
و توانمنــد دانشــگاه گیــان در ســطح
دانشــگاههای سراســر کشــور بــه ثبــت
رســید .ایــن انجمــن براســاس تفاهمنامــه
میــان ســتاد توســعه علــوم و فناوریهــای
شــناختی معاونــت علمــی و وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری پیرامــون تاســیس و
ترویــج انجمنهــای علمــی  -دانشــجویی
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مغــز و شــناخت ،ثبــت و تاســیس شــده
اســت تــا بـهزودی شــاهد ترویــج حــوزه علــوم
شــناختی در دانشــگاههای کشــور باشــیم.
همچنیــن بــه علــت ماهیــت بینرشــتهای
حــوزه علــوم شــناختی ،انجمــن متشــکل از
دانشــجویان رشــته روانشناســی ،علــوم پایــه
و علــوم فنــی و مهندســی اســت.
توســعه و ترویــج علــوم شــناختی ،توســعه
تعامــات علمــی  -پژوهشــی بینرشــتهای،
ایجــاد همگرایــی بیــن رشــتههای مرتبــط و
زمینهســازی بســتری مناســب بــرای آشــنایی
ســایر دانشــجویان بــا علــوم شــناختی را
میتــوان از اهــداف انجمــن دانشــجویی
بینرشــتهای مغــز و شــناخت دانســت.

راهاندازی پژوهشرسای سلو لهای بنیادی
و پزشکی بازساختی «امید»

محمدجــواد محســنی ،مدیــر بخــش
دانشآمــوزی ســتاد توســعه علــوم و
فناوریهــای ســلولهای بنیــادی معاونــت
علمــی ،طــی ســفری بــه اســتان اردبیــل
از محــل مــورد نظــر جهــت راهانــدازی و
تجهیــز پژوهشســرای ســلولهای بنیــادی
و پزشــکی بازســاختی امیــد در شهرســتان
اردبیــل بازدیــد کــرد.
در ایــن بازدیــد محســنی نقــاط قــوت و ضعف
محــل مــورد نظــر را بــا مســئولین آمــوزشو
پــرورش بــه بحــث گذاشــت و ابــراز امیــدواری
کــرد ،مســئولین اســتان اردبیــل تمامــی
تــاش خــود را جهــت تســریع در تجهیــز و
راهانــدازی ایــن پــروژه مهــم دانشآمــوزی بــه
کار گیرنــد .در ادامــه بازدیــد مســئولین بــرای
بررســیهای بیشــتر پیرامــون پژوهشســرای
ســلولهای بنیــادی و پزشــکی بازســاختی
اردبیــل تشــکیل جلســه دادنــد .در ایــن
جلســه ابتــدا ورودی معــاون پژوهشــی اداره
کل آمــوزش و پــرورش اســتان بــه ارائــه
ش و پــرورش
گزارشــی از پتانســیلهای آمــوز 
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بهویــژه دانشآمــوزان و دبیــران پرداخــت و
همچنیــن خواســتار توجــه بیشــتر مســئولین
بــه اســتان اردبیــل شــد.
شــایقی ،رئیــس بنیــاد نخبــگان اردبیــل ،هدف
از راهانــدازی و تجهیــز ایــن پژوهشســرا را
ترویــج علــوم نویــن ســلولهای بنیــادی و
پزشــکی بازســاختی در بیــن دانشآمــوزان
دانســت و افــزود« :بعــد از راهانــدازی و
تجهیــز ایــن پژوهشســرای امیــد ،اســتان
اردبیــل آمادگــی دارد پذیــرای دانشآمــوزان
عالقهمنــد حــوزه ســلولهای بنیــادی ســایر
اســتانهای همجــوار باشــد».

فراخوان اعطای کمکهزینه به
دانشجویان دکرتی منترش شد

ســتاد توســعه علــوم و فناوریهــای شــناختی
بــه دانشــجویان دورههــای دکتــری تخصصــی
و دســتیار پزشــکی (رزیدنتــی) رشــتههای
مرتبــط در دانشــگاهها و موسســات آمــوزش
عالــی کشــور ،کمکهزینــه شــرکت در
کنگرههــای بینالمللــی علــوم و فناوریهــای
شــناختی کــه مــورد تاییــد باشــد ،اعطــا
میکنــد .در ایــن راســتا دانشــجویان فعــال در
حوزههــای مرتبــط بــا علــوم و فناوریهــای
شــناختی کــه در یکــی از دانشــگاهها و
موسســات داخلــی کشــور مشــغول تحصیــل
هســتند و حداقــل یــک پژوهــش اصیــل در
جایــگاه مولــف اول ،در حوزههــای مرتبــط
بــا اولویتهــای آموزشــی و پژوهشــی علــوم
و فناوریهــای شــناختی داشــته باشــند،
میتواننــد بــرای ارائــه مقالــه در کنگرههــای
منتخــب ســتاد اقــدام کننــد .روانشناســی
شــناختی ،آمــوزش و پــرورش شــناختی،
مدیریــت شــناختی و اقتصــاد شــناختی
برخــی از رشــتههای مــد نظــر ســتاد اســت.
عالقهمنــدان بــرای آشــنایی بــا اولویتهــای
ســتاد در ایــن خصــوص میتواننــد بــه
ســایت ســتاد مراجعــه کننــد.

همچنیــن دانشــجویان متقاضــی پــس از
ثبتنــام در ســایت ســتاد ،طبــق فراخــوان
اعالمشــده ( از اول آبانمــاه) بــا ارائــه
خالصــه مقالــه خــود میتواننــد از فرصــت
فراهمشــده در ایــن زمینــه اســتفاده کننــد.
اســامی افــراد پذیرفتهشــده حداکثــر دو
مــاه پــس از پایــان مهلــت ارســال مــدارک
(آخریــن مهلــت اول آذرمــاه) و بــر اســاس
نظــر شــورای مشــترک آمــوزش و پژوهــش
ســتاد اعــام میشــود.

اخرتاعی ارزشمند است که منجر به
محصولی تجاری شود

مراســم اختتامیــه جشــنواره منطقــهای
اختراعــات و ابتــکارات رویــش خــاوران و
جشــنواره ملــی فناوریهــای ســامت بــا
حضــور قائممقــام و مشــاور بنیــاد ملــی
نخبــگان ،معاونــان وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی و جمعــی از روســای
بنیادهــای نخبــگان اســتانی در کرمــان
برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ،دکتــر ســعید ســهرابپور،
مشــاور رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ،ضمــن
ارائــه گزارشــی از عملکــرد جشــنوارههای
رویــش در ســالهای اخیــر ،بــر لــزوم افزایــش
همافزایــی دانشــگاههای علومپزشــکی و
حــوزه ســامت و درمــان تاکیــد کــرد و گفــت:
«خوشــبختانه در ســالهای اخیــر ،اختراعــات
و ابتــکارات بســیاری در حــوزه پزشــکی و
تجهیــزات پزشــکی انجــام شــده اســت».
او بــا اشــاره بــه داوری تخصصــی اختراعــات
در جشــنوارههای رویــش ،افــزود« :پــس از
تعییــن طرحهــای برگزیــده از ســوی داوران،
بنیــاد ملــی نخبــگان بــرای تکمیــل اختــراع
و زمینهســازی بــرای ورود آن بــه چرخــه
تجاریســازی ،تســهیالتی را اعطــا میکنــد
تــا اختــراع در نهایــت پــس از تبدیــل بــه
محصولــی بازارمحــور و قابلرقابت ،بــه

دســت شــرکتی دانشبنیــان بــه بــازار عرضــه
شــود».
ســهرابپور بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر
معیارهــای علمــی ،کاربردیبــودن اختــراع
یکــی از مالکهــای برگزیدهشــدن در
جشــنواره رویــش اســت ،بیــان کــرد:
«اختــراع بــرای برخــورداری از تســهیالت
اعطایــی بنیــاد ملــی نخبــگان و طــی مســیر
تجاریســازی بــا حمایتهــای ایــن بنیــاد،
بایــد در یکــی از جشــنوارههای منطقــهای
رویــش برگزیــده شــود .اختراعــی کــه منجــر
بــه تولیــد محصــول بازارمحــور و قابلرقابــت
نشــود ،ارزش چندانــی نــدارد .رونــد بایــد
بــهگونــهای باشــد کــه اختــراع زمینهســاز
پیشــرفت صنعتــی کشــور شــود».
در ادامــه ،حســین وطنپور ،رئیــس
دفتــر توســعه فناوریهــای ســامت وزارت
بهداشــت ،بــا تاکیــد بــر لــزوم حمایــت از
طرحهــای فناورانــه ،گفــت« :امــروزه فنــاوری
جایــگاه مهمــی در پیشــرفت و توســعه دارد.
دفتــر توســعه فناوریهــای ســامت وزارت
بهداشــت نیــز تســهیالت مناســبی را بــرای
حمایــت از فنــاوران حــوزه ســامت ،بهداشــت
و درمــان در نظــر گرفتــه اســت».
الزم بــه ذکــر اســت ،محمــود ســعادتفومنی
قائممقــام بنیــاد ملــی نخبــگان ،حقدوســت
معــاون برنامهریــزی ،راهبــردی و هماهنگــی
وزیــر بهداشــت ،حمیدرضــا رشــیدینژاد
رئیــس دانشــگاه علومپزشــکی اســتان
کرمــان و روســای بنیادهــای نخبــگان
اســتانهای کرمــان ،سیســتان وبلوچســتان و
خراسانشــمالی از دیگــر حاضــران در ایــن
مراســم بودنــد.

ایجاد نهادهای قیمتگذار حوزه تامین
مالی رشکتهای دانشبنیان رضوری است

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،در نخســتین نشســت
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شــورای ســرمایهگذاری دانشبنیــان بیــان
کــرد« :بــا توجــه بــه رشــد چشــمگیر
شــرکتهای دانشبنیــان مــا بایــد
زیرســاختهای الزم را در بخــش خصوصــی
بــرای ســرمایهگذاری و قیمتگــذاری در
ایــن حــوزه فراهــم کنیــم .قیمتگــذاری
در حــوزه تامیــن مالــی کار بســیار ســنگینی
اســت کــه بایــد بــا فراهمکــردن بســترها
و زیرســاختهای الزم ایــن مشــکل
حــل شــود ،زیــرا در حــوزه دانشبنیــان
فرهنگســازی بســیار خوبــی اتفــاق افتــاده و
شــرکتهای دانشبنیــان تشــکیل شــدهاند؛
امــا بــا مشــکل ســرمایهگذاری مواجــه
هســتند .نهادهــا و موسســات اعتبارســنجی در
صــورت ایجــاد میتواننــد بــه قیمتگــذاری
و اعتبارســنجی دقیــق و مناســب ایدههــا و
طرحهــای دانشبنیــان کمــک کننــد ،زیــرا
در حــال حاضــر مــا هنــوز مقیــاس دقیــق
و مناســبی بــرای ارزشگــذاری طرحهــا و
ایدههــای دانشبنیــان نداریــم».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
بــه رشــد پرســرعت اســتارتآپها در کشــور
اشــاره کــرد و گفــت« :بــا توجــه بــه اینکــه
اســتارتآپها بهســرعت در حــال رشــد
و باالرفتــن هســتند ،نبــود ســرمایهگذار
مناســب آنهــا را بــا مشــکالتی مواجــه کــرده
اســت و هنــوز اکوسیســتم و زیســتبوم
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 اســتارتآپها یــاد کــرد و گفــت:
«بســیاری از کســانی کــه اســتارتآپهای
موفــق داشــتهاند ،جــزو افــرادی هســتند
کــه از خــارج از کشــور بازگشــته و در آنجــا
حقــوق و مزایــای خوبــی داشــتهاند ،امــا
پــس از بازگشــت بــه ایجــاد اســتارتآپهای
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موفــق و فوقالعــاده در کشــور دســت
یافتهاند».
ســتاری همچنیــن در ادامــه ایــن نشســت
بــه ایجــاد زیســتبوم نــوآوری و کارآفرینــی
از ســوی بخــش خصوصــی اشــاره کــرد و
گفــت« :برخــی از کســانی کــه شــرکتهای
دانشبنیــان ایجــاد کردهانــد ،هنــوز بــا
کســبوکارهای ســنتی و قدیمــی درگیــر
هســتند ،ولــی برخــی از آنها درســت برعکس
ایدههــا و طرحهــای بســیار موفــق و عالــی
ارائــه میکننــد و بــه طــور کلــی سیســتم
بوکار ســنتی را تغییــر میدهنــد کــه
کســ 
تپســی و الــو پیــک از نمونههــای موفــق
ایــن نــوع کسبوکارهاســت».
او بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه بــا توجــه
بوکار
بــه مشــکالت موجــود در حــوزه کســ 
دانشبنیــان گفــت« :مــا باالخــره موفــق
خواهیــم شــد و همیــن اتفاقــات در حــوزه
بانـکداری هــم خواهــد افتــاد .بــه طــور مثال
طــرح آســانپرداخت یکــی از همیــن مــوارد
بــوده اســت .مــا بایــد ســازمانهای مختلــف
را در حــوزه ســرمایهگذاری دانشبنیــان
درگیــر کنیــم و ورود بخــش خصوصــی
بــه ایــن حــوزه را داشــته باشــیم و از وام و
مــواردی از ایــن قبیــل فاصلــه بگیریــم تــا
بــا افــکار و جدیــد در حــوزه ســرمایهگذاری
مشــکل اســتارتآپها و شــرکتهای
دانشبنیــان را حــل کنیــم».

دوره «در جستوجوی فلسفه زندگی»
برگزار میشود

دوره «در جســتوجوی فلســفه زندگــی»
برگــزار میشــود .هــدف اصلــی از برگــزاری
ایــن دوره آشــنایی جوانــان نخبــه و مســتعد
برتــر بــا مبانــی و اســاس گفتمــان انقــاب
اســامی ایــران اســت و از ســوی مدرســین
موسســه بنیــاد تدبیرگــران توســعه فــردا کــه
دارای بیــش از  15ســال فعالیــت در حــوزه

تولیــد و پــردازش فکــر اســت ،ارائــه خواهــد
شــد.
الزم بــه ذکر اســت ،نخبــگان و مســتعدان برتر
متقاضــی میتواننــد بــرای حضــور در دوره
«در جســتوجوی فلســفه زندگی» بــه
ســامانه فرهنگــی بنیــاد ملــی نخبــگان بــه
نشــانی  farhangi.bmn.irمراجعه کننــد.

 5سطح گواهینامه بیناملللی صنعت
ساخت افزایشی ارائه میشود

دورههــای تخصصــی آمــوزش چــاپ
ســهبعدی بــرای نخســتینبار بــا حمایــت
ســتاد توســعه فناوریهــای مــواد و ســاخت
پیشــرفته معاونــت علمــی برگــزار میشــود.
ســتاد بــا ایــن اقــدام قصــد دارد گامــی در
جهــت آمــوزش نیــروی متخصــص ایــن
حــوزه بــا توجــه بــه اهمیــت و رشــد ســریع
آن در دنیــا بــردارد .بنابرایــن اقــدام بــه
برگــزاری ایــن دورههــا و کارگاههــا کــرده
اســت .ایــن دورههــا کــه بــا همــکاری
موسســه بینالمللــی زمســتک اتریــش
برگــزار میشــود ،بــه شــرکتکنندگان در
پایــان گواهینامــه بینالمللــی  I3DLاعطــا
میکنــد .ایــن گواهــی بینالمللــی آشــنایی
بــا فنــاوری چــاپ ســهبعدی اســت کــه از
ســوی موسســه زمســتک اتریــش اجــرا و
ثبــت بینالمللــی شــده اســت.
دورههــای آموزشــی تخصصــی  I3DLشــامل
 ۱۲واحــد فنــی و تخصصــی اســت کــه در هــر
واحــد آمــوزش یکــی از موضوعــات ایــن حوزه
آمــوزش داده میشــود .معرفــی فنــاوری
چــاپ ســهبعدی ،کارکــردن بــا چاپگرهــای
ســهبعدی ،مــواد و فیالمنتهــای جدیــد
نوآورانــه بــرای چــاپ ســهبعدی ،چاپگــر
ســهبعدی خــود را بســازید ،ســاخت روبــات
بــا اســتفاده از چاپگــر ســهبعدی ،نــوآوری و
مدلهــای جدیــد کس ـبوکار بــا بهکارگیــری
چــاپ ســهبعدی و شبیهســازی ،مهندســی

بــا کامپیوتــر و کاربــرد روش المــان محــدود
در چــاپ ســهبعدی برخــی از عناویــن ایــن
واحدهــای آموزشــی هســتند .همچنیــن
پنــج ســطح گواهینامــه بینالمللــی در
طــی ایــن دورههــا اعطــا خواهــد شــد کــه
بــرای دریافــت آن بایــد همــه  12واحــد
را گذراند.
دورههــا و کارگاههــای تخصصــی آمــوزش
چــاپ ســهبعدی  20تــا  25آبانمــاه
ســال جــاری در محــل موسســه ســاخت
افزایشــی ایــران برگــزار میشــود .همچنیــن
ثبتنــام در ایــن دورههــا آغــاز شــده اســت و
عالقهمنــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر
میتواننــد بــه ســایت ســتاد فناوریهــای
مــواد و ســاخت پیشــرفته معاونــت علمــی
مراجعــه کننــد.

تایید  40پتنت برای ثبت بیناملللی

مهــدی ضیغمــی ،مدیــر کانــون پتنــت معاونت
علمــی ،دربــاره آمــار ثبــت بینالمللــی
اختــراع از ســوی ایــن کانــون بیــان کــرد:
« 140درخواســت در شــش مــاه نخســت
ســال جــاری بــرای ثبــت بینالمللــی بــه
کانــون ارائــه شــد .در نهایــت بــا بررس ـیهای
انجامشــده  40درخواســت مــورد تاییــد قــرار
گرفــت .درخواســتهای تاییدشــده بــرای
ثبــت بــه کارگــزاران ثبــت اختــراع کانــون
معرفــی شــدهاند .همچنیــن بــرای افزایــش
شــانس گرنتشــدن درخواســتها در اداره
ثبــت اختــراع آمریــکا یــا ســایر دفاتــر ،آنهــا
را بــر اســاس مدلهــای اســتاندارد اداره
ثبــت اختــراع آمریــکا و اروپــا مــورد بررســی
قــرار دادیم».یکــی از مهمتریــن الزامــات و
پیشنیازهــای ورود محصــوالت دانشبنیــان
بــه بازارهــای بینالمللــی اطمینــان از
حفاظــت از حقــوق مالکیــت فکــری و
اثبــات حــق مالکیــت فنــاوران و شــرکتها
بــر آنهاســت .از ایــنرو از مهمتریــن
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ماموریتهــای کانــون پتنــت ایــران ،حمایــت
از ثبــت اختــراع در ادارات ثبــت اختــراع
بینالمللــی اســت .از مزایــای ثبــت اختــراع،
عــدم افشــای نتایــج بــاارزش حاصــل از
تحقیقــات شــرکتهای دانشبنیــان یــا
پایاننامههــای دانشــجویی در قالــب مقالــه
و کمــک بــه تجاریســازی دســتاوردهای
پژوهشــی پژوهشگــران و نخبــگان علمــی و
صنعتی است.

طریــق جســتوجوی میدانــی و اطالعــات
منــدرج در کتــب نمایشــگاهی تخصصــی
مربوطــه ،شناســایی شــده کــه پس از بررســی،
اطالعــات مــورد نیــاز بــه روش خوداظهــاری از
شــرکتهای مذکــور اخــذ و جمـعآوری شــده
اســت .نســخه انگلیســی کتــاب فناوریهــای
صنعــت بازیهــای ویدئویــی ایــران از طریــق
ســایت ســتاد توســعه فناوریهــای نــرم و
هویتســاز معاونــت علمــی قابــل دانلــود
اســت .نســخه فارســی ایــن کتــاب ب ـهزودی
در اختیــار عالقهمنــدان قــرار خواهــد گرفــت.

کتــاب فناوریهــای صنعــت بازیهــای
ویدئویــی ایــران پــس از ترســیم درخــت
فنــاوری و جمــعآوری اطالعــات مربــوط
بــه شــرکتهای فعــال در ایــن حــوزه،
در  77صفحــه و دو نســخه فارســی و
انگلیســی تدویــن و نهایــی شــد.در بخــش
مقدمــه ایــن کتــاب ضمــن مــروری بــر
فناوریهــای بازیهــای ویدئویــی،
فناوریهــای پیشتولیــد ،فناوریهــای
تولیــد ،فناوریهــای پــس از تولیــد،
فناوریهــای جانبــی و مکمــل تولیــد
بازیهــای ویدئویــی ،فناوریهــای نشــر
و توزیــع بازیهــای ویدئویــی و دانــش و
مهــارت اســتفاده از بازیهــای ویدئویــی
نیــز توضیحاتــی همــراه بــا نمــودار درخــت
فنــاوری ارائــه شــده اســت.
در صفحــات مربــوط بــه شــرکتها عــاوه
بــر تشــریح فناوریهــای موجــود در ایــن
شــرکتها در بخشهــای مختلــف ،نــام و
لوگــوی شــرکت ،مشــخصات افــراد اصلــی
شــرکت ،ماموریتهــا و فعالیتهــای اصلــی
شــرکت در حــوزه بازیهــای ویدئویــی،
تصویــر و مشــخصات نمونــه محصــوالت
شــرکت و اطالعــات کامــل تمــاس شــرکت
درج شــده اســت.
شــرکتهای معرفیشــده در ایــن کتــاب از

محققان کشور  82پروژه پژوهشی را
اجرایی م یکنند

کتاب فناوریهای صنعت بازیهای
ویدئویی ایران تدوین و چاپ شد
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کمیتــه تخصصــی صنــدوق حمایــت از
پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت علمــی در
آخریــن جلســه خــود حمایــت از  82پــروژه
پژوهشــی را تصویــب کــرد کــه شــامل 64
پــروژه پژوهشــی و 18پــروژه پســادکتری
اســت .همچنیــن ایــن پروژههــا حوزههــای
مختلــف علمــی همچــون پزشــکی ،علــوم
انســانی ،فنــی و مهندســی ،علــوم پایــه،
کشــاورزی و تغییــرات اقلیــم و محیطزیســت
را شــامل میشــوند کــه بــر اســاس نیــاز و
اولویتهــای کشــور مــورد حمایــت قــرار
میگیرنــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت فراگیــری کلیــه علــوم
اعــم از رشــتهای و بینرشــتهای ،گروههــای
پژوهشــی موجــود در صنــدوق بــا عنــوان
کارگروههــای تخصصــی تعریــف شــدهاند تــا
در حوزههــای مختلــف علمــی از پژوهشــگران
کشــور در راســتای انجــام فعالیتهــای
پژوهشــی بــر اســاس نیــاز و اولویتهــا
حمایــت کننــد.
طرحهــای تاییدشــده در ایــن کارگروههــا
در نهایــت بــه کمیتــه تخصصــی صنــدوق
میرونــد و پــس از بررســی بــرای حمایــت
تصویــب نهایــی میشــوند.

رویدادهای مورد تایید بنیاد ملی نخبگان

مطابق ماده  5شیوهنامه «شناسایی رویدادهای
نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها» در
خصوص رویدادهای مورد تایید بنیاد ملی نخبگان
موارد زیر به اطالع مخاطبان میرسد.
نام و بخشهای رویدادهای مورد تایید بنیاد به شرح
زیر است:
 -1جشنواره «بینالمللی خوارزمی» :بخشهای
«داخلی»« ،خارجی» و «ایرانیان غیرمقیم»
 -2جشنواره «جوان خوارزمی» :بخشهای
«دانشآموزی» و «دانشپژوهان و فناوران جوان»
 -3جشنواره «تحقیقاتی علوم پزشکی رازی»:
بخشهای «دانشجویی و جوان»« ،بزرگسال» و
«پژوهش برتر»
 -4جشنواره «بینالمللی فارابی» :رتبههای اول
تا سوم بخشهای «بزرگسال» و «جوان»
 -5جشنواره «ملی فنآفرینی شیخبهایی»:
بخش «طراحان کسبوکار (دانشجویی و آزاد) با
ماهیت شخص حقیقی»
 -6جشنواره «تحقیقات صنعتی سلمان
فارسی نیروهای مسلح» :بخشهای «طرحهای
سامانهای (پروژههای سامانهمحور)»« ،طرحهای
فناورانه»« ،طرحهای علمی و دانشی (بنیادی)» و
«محققین»
 -7مسابقات «بینالمللی ربوکاپ آزاد ایران»:
بخشهای «دانشجویی» و «دانشآموزی»
 -8مسابقه «ملی فناوری نانو» :بخش
«دانشجویی»
 -9المپیاد «دانشآموزی علوم و فناوری نانو»:
بخش «دانشآموزی»
يادآوری :در جشنواره فارابي تا پايان سال
 ،1394صرفا دارندگان رتبه اول تا سوم دو بخش

«بزرگسال» و «جوان» مورد تاييد بنياد بودند؛
ليكن با توجه به تغيير رتبهبندي اين دو بخش
(بزرگسال و جوان) در سال  1395از رتبه «اول»،
«دوم» و «سوم» به «برگزيده» و «شايسته تقدير»،
رتبه برگزيده در هر يك از دو بخش بزرگسال و
جوان معادل رتبه اول و رتبه «شايسته تقدير» در هر
يك از دو بخش بزرگسال و جوان معادل رتبه دوم
اين بخشها در نظر گرفته ميشود.
فرایند بهرهمندی برگزیدگان از تسهیالت بنیاد
بدینترتیب است که دبیرخانه رویداد پس از
مشخص شدن نتیجه نهایی رویداد ،برگزیدگان را
به بنیاد ملی معرفی میکند و بنیاد ملی با بررسی
برگزیدگان ،با اعطای تسهیالت زیر از آنان پشتیبانی
میکند:
 -1اعطای لوح تقدیر
 -2اعطای جایزه نقدی
 -3لحاظ امتیاز در سوابق فعالیتهای نخبگانی
به منظور بهرهمندی از تسهیالت مختلف
«دانشجویی»« ،دانشآموختگی»« ،فرهنگی» و
«استادان سرآمد»
 -4لحاظ امتیاز برای بهرهمندی از تسهیالت ارتقای
فناورانه (اختراع برگزیده) و تبدیل آن به محصولی
دانشبنیان و بازارمدار برگزیدگان مورد تایید بنیاد
میتوانند در زمان ثبت درخواست خود در سامانه
اطالعاتی بنیاد به نشانی www.soraya bmn.
 ،irحکم برگزیدگی خود را نیز بارگذاری کنند تا
تسهیل مورد
امتیاز آن برای ایشان مطابق مقررات
ِ
نظر ،اعمال شود .برای اطالع از جایزههای نقدی
و چگونگی لحاظ امتیاز برگزیدگی در سوابق
برگزیدگان مذکور میتوانید به سایت بنیاد بنیاد ملی
نخبگان مراجعه کنید.
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در�ره حضور نز�ن یا� نا� در استارتآپها و ش�کتهای دانشبنیان
پ�وندههای ب

زنان و اکوسیستمهای نوآوری
رضا جمیلی

همیــن یکــی دو مــاه پیــش بــود کــه در نخســتین
کارگاه بینالمللــی بــازار کار ،علــی ربیعــی
بهعنــوان نفــر اول وزارتخانــهای کــه متولــی
کار و اشــتغال کشــور اســت ،هشــدار داد نــرخ
بــیکاری زنــان تحصیلکــرده بــاالی  31درصــد
اســت و در مقایســه بــا آمارهــای  20ســال پیــش،
بــر افزایــش بــیکاری زنــان بهعنــوان هشــداری
بــرای سیاســتگذاران ایــن عرصــه تاکیــد
کــرد .اگرچــه در ایــن کارگاه مســعود نیلــی،
دســتیار ویــژه رئیسجمهــور در امــور اقتصــادی،
خبرهــای خوشــحالکنندهتر داد و عنــوان کــرد
جهتگیــری بــازار کار بــه ســوی اشــتغال زنــان
اســت و زنــان زیــر  30ســال بیــش از گذشــته
توســط ایــن بــازار جــذب میشــوند ،امــا کمــاکان
آمارهــای اشــتغال و بــیکاری نشــان میدهــد
در کشــوری کــه نــرخ فارغالتحصیلــی دختــران
جــوان چنــد ســالی اســت از همتایــان پســر آنهــا
پیشــی گرفتــه ،حضــور دختــران دانشآموختــه
ایرانــی در فضــای کار کشــور تناســبی بــا ایــن
اعــداد و ارقــام نــدارد.از طرفــی رشــد و تقویــت
اکوسیســتمهای نــوآور و مبتنــی بــر تکنولــوژی
کشــور در زمینــه کسـبوکارهای جدیــد ،و غلبــه
فرهنــگ ســازمانی شــرکتهای دانشبنیــان در
چهــار ســال گذشــته بــر بــازار کار فارغالتحصیالن
دانشــگاهی ،ایــن امیــدواری را ایجــاد کــرده کــه
زنــان تحصیلکــرده ایرانــی بیــش از گذشــته
بــا فرصتهــای جــذب ،از ســوی بــازار کار
کشــور روبـهرو شــوند .آ ن هــم بــازار کاری کــه بــا
مفاهیمــی چــون خالقیــت ،مهــارت ،ایدهپــردازی
و در یــک کلمــه کارآفرینــی مبتنــی بــر دانــش،

گــره خــورده اســت؛ فضایــی کــه نهتنهــا امــکان
بهکارگیــری اســتعداد زنــان بادانــش را بــه وجــود
آورده ،بلکــه بــرای زنــان کارآفریــن و باایــده
ایــن فرصــت را فراهــم میکنــد کــه بهعنــوان
صاحــب و بنیانگــذار کســبوکارهای جدیــد
وارد میــدان شــوند .کسـبوکارهایی کــه برخــاف
دادوســتدهای تجــاری ،بیشــتر متکــی بــر دانــش
و ایــده هســتند تــا مناســبات بــازار ســرمایه و
چالشهــای معمــول بــازار ســنتی.با تمــام ایــن
احــوال ،حضــور و نقــش زنــان و دختــران کشــور
در ایــن فضــای نوظهــور بســیار عقبتــر از
حداقلهایــی اســت کــه انتظــار م ـیرود .اینکــه
چــرا بــا وجــود ظرفیــت دانشــگاهی و امیدهــا و
انگیزههــای نســل تــازه دختــران جــوان ایرانــی،
و از همــه مهمتــر فضــای نوآورانــه و نویــن
کســبوکارهای دانشبنیــان و اســتارتآپی
کــه برخــاف فضاهــای ســنتی کســبوکار هــم
اســتقبال بیشــتری از حضــور زنــان در محیطهای
امــروزی خــود میکنــد و هــم موانــع کمتــری
بــرای ایــن حضــور در ذات خــود دارد ،ســهم زنــان
از اکوسیســتمهای کس ـبوکاری نوآورانــه کشــور
بســیار ناچیــز اســت ،ســوالی اســت کــه بایــد بــه
ریشــههای آن پرداخــت .ا ز ایــنرو در پرونــده
ویــژه ایــن شــماره «ســرآمد» تــاش کردهایــم
در گفتوگــو بــا زنــان فعــال در عرصــه راهانــدازی
کســبوکارهای نوآورانــه ،چــه در حوزههــای
اســتارتآپی و چــه در زمینــه شــرکتهای
دانشبنیــان ،بــه ریشــهیابی و واکاوی علــل
حضــور کمرنــگ زنــان دانشآموختــه ایرانــی در
بــازار کار فناورانــه داخلــی بپردازیــم.
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پرونده

گ
ریشه ی� ب� دالیل مکرنگ بودن نقش نز�ن در ش� کتهای نوآور یا� نا� از ن�ه
گ
«همر�نه»
مد�عامل استارتآپ
ب
�رخ ب�ری ،ی

زنان توانمند را باور کنیم
مریم طالبی

کم نیستند زنان توانمندی که دوشادوش مردان ،برای ایجاد زندگی مطلوب و آرامش بیشتر
خانواده ،تالش میکنند ،اما معموال کمتر کسی تالششان را پررنگ میبیند ،یا برای قدرشناسی
از آنها ،دست به قلم میشود .درحالیکه زنان ،توانمندیهای پرشماری در فضای اشتغال دارند،
اما خیلی اوقات ،این تواناییها مسکوت میماند و از ظرفیتهای علمی آنها در محیطهای کاری،
استفادهنمیشود.
گلرخ بحری ،مدیرعامل استارتآپ «مهربانه» از این اوضاع گالیه میکند .او معتقد است هنوز
شرایط بازار کار برای حضور پررنگ زنان ،آماده نیست و خیلی از محدودیتها موجب شده زنان
کمتری در اکوسیستم استارتآپی و دانشبنیانی ،فعالیت گسترده داشته باشند .استارتآپ
پ برگزیده «الکام استارز»
مهربانه که توسط گلرخ مدیریت میشود ،در سال  95بهعنوان استارتآ 
انتخاب شد .گفتوگوی سرآمد با این فعال حوزه استارتآپی درخصوص ریشهیابی حضور کمرنگ
زنان در حوزه کسبوکارهای نوپا را میخوانید.
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بهعنوان زنی که حضور فعالی در بازار کار
دارد ،فکر میکنید زنان بهعنوان نیمی از
جمعیت کشور ،چطور میتوانند تواناییهای
خود را در فضای کسبوکار هم نشان دهند؟
اولیــن چالــش موجــود در ایــن زمینــه ،نگاهــی
اســت کــه جامعــه در مواجهــه بــا کار کــردن
زنــان دارد .نــگاه غالــب در کشــور مــا ،وظیفــه
اصلــی زن را خانــهداری میدانــد ،نــه اینکــه
کارمنــد یــا مدیــر باشــد ،یــا شــرکت خــود
را داشــته باشــد .بــر اســاس ایــن دیــدگاه،
یکســری از شــغلها زنانــه و یکســری دیگــر
فقــط مردانهانــد .مثــا بــا ایــن نــگاه ،مهنــدس
یــا «دولوپــر» بــودن ،یــک شــغل مردانــه اســت.
بنابرایــن بــه نظــر مــن اصلیتریــن چالــش در
پذیــرش نقشهــای اجتماعــی و اشــتغال زنــان،
نــگاه جنســیتی غالــب در کشــور اســت.
تبعیضهــای جنســیتی در نقــاط مختلــف
کشــور نیــز آســیبزننده اســت .تصــور اینکــه
پســر خانــواده میتوانــد فــان کار را انجــام
دهــد ،امــا دختــر نمیتوانــد ،مســئلهای اســت
کــه ریشــه در فرهنــگ مــا دارد .درنتیجــه
زنــان اعتمادبهنفــس و عــزت نفسشــان
کاهــش مییابــد و همیــن مســئله باعــث
حضــور کمرنــگ آنهــا در محیــط کار خواهــد
شــد .موضــوع دیگــر اینکــه گاهــی برخــی
خانوادههــا هــم در تربیــت دخترانشــان طــوری
رفتــار نمیکننــد کــه بــرای حضــور پررنــگ و
فعــال در جامعــه آمــاده شــوند .البتــه امــروزه
میبینیــم کــه دخترهــا تــاش بیشــتری بــرای
حضــور فعــال در جامعــه میکننــد .در بســیاری
از شــرکتها ،حضــور مدیــر ارشــد زن ،در حــال
افزایــش اســت.
معمــوال زنــان در کشــور مــا بــاور نمیشــوند.
درنتیجــه زنــان الزم میبیننــد کــه خــود را
بــه همســر ،بــه فرزنــد ،بــه جامعــه و حتــی بــه
خانــواده خــود ثابــت کننــد .مثــا اگــر یــک زن،
مدیرعامــل یــک شــرکت اســت ،بایــد ثابــت
کنــد کــه مــادر یــا همســر خوبــی هــم هســت.

درحالیکــه اگــر یــک مدیرعامــل مــرد وارد
منزلــش شــود ،همــه میگوینــد خســته اســت
و بایــد تمــام شــرایط اســتراحت و آرامــش را
بــرای او فراهــم کــرد .در صورتــی کــه از یــک
زن انتظــار م ـیرود کــه هــم در شــغلش کامــل
باشــد و هــم همســر و مــادری درجــه یــک
باشــد.
چالــش دیگــری کــه بــه نظــر میرســد ،ایــن
اســت کــه زنهــا در فضــای کار ،بعضــا احســاس
ناامنــی میکننــد .نــگاه جنســیتی بــه زنــان در
برخــی محیطهــای کاری ،امنیــت روانــی زنــان
شــاغل را هــم تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.
با چه راهکاری میتوان در جهت حل این
چالشها و موانع اقدام کرد؟
در ایــن زمینــه احتیــاج بــه فرهنگســازی
عمیقــی در ســطح جامعــه وجــود دارد کــه نقش
رســانههای تصویــری ،صوتــی و مکتــوب را نبایــد
نادیــده گرفــت .نیاز اســت کــه در ایــن خصوص،
تواناییهــای زنــان در کشــور و شــاخصهای
زنــان توانمنــد ،معرفــی و در ایــن زمینــه
تولیــد محتــوا شــود .اگــر یــک زنــی تصمیــم
بــه کارآفرینــی گرفــت ،نیــاز اســت کــه دولــت
هــم از او حمایــت کنــد .طبــق برخــی آمارهــا،
یکســوم خانمهایــی کــه شــاغل هســتند،
بعــد از اینکــه زایمــان میکننــد ،اخــراج
میشــوند .زنــی کــه تــاش کــرده و مثــا
بهعنــوان مدیــر ارشــد مشــغول بــه فعالیــت
اســت ،حــق دارد کــه ازدواج کنــد و مــادر شــود.
امــا مســئله اینجاســت کــه بــا بچ ـهدار شــدن،
امنیــت شــغلیاش بــه خطــر میافتــد .ایــن در
حالــی اســت کــه وقتــی آن زن شــغلش را از
دســت میدهــد ،وضعیــت مالــی خانــوادهاش
هــم تحــت تاثیــر و تهدیــد قــرار میگیــرد .ایــن
فرهنگســازی میتوانــد مــردان و همینطــور
زنــان را در کســب یــک بــاور جمعــی در مــورد
توانمندیهــای زنــان یــاری کنــد.
راهکار دیگــری کــه میتــوان پــی گرفــت ،ایــن
اســت کــه در مــدارس دخترانــه آموزشهایــی
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داده شــود کــه بچههــا را بــه ایــن بــاور برســاند
کــه خــود را جنــس ضعیفــی نداننــد .خیلــی از
معلمهــای تربیتــی بــه دختــران ایــن مســئله
را تزریــق میکننــد کــه مهمتریــن نقشــت
در آینــده ،ایفــای نقــش بچ ـهداری اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه زنــان میتواننــد هــم
مــادر خوبــی باشــند و هــم ماننــد مــردان در
بلندمرتبهتریــن جایگاههــای شــغلی قــرار
بگیرنــد و نقشهــای اجتماعــی پررنگــی را ایفــا
کننــد.
بهره نبردن کامل از ظرفیت علمی زنان
دانشآموخته ،چه تاثیری در حوزههای
صنعت ،اقتصاد و فناوری خواهد داشت؟
صنعــت بــه هــر دو جنســیت مــرد و زن بــرای
کســب تعــادل و موفقیــت نیــاز دارد .در جایــی
زنــان و در جایــی مــردان میتواننــد تعــادل را
بــه سیســتم تزریــق کننــد .اینکــه زنهــا در
حوزههــای مختلــف اجتماعــی حضــور نداشــته
باشــند ،آســیبهای زیــادی ،نهتنهــا بــه خــود
زنــان میزنــد ،بلکــه بــه جامعــه نیــز ضربــه
ســنگینی وارد خواهــد کــرد .مثــا وقتــی در
ســطوح عالــی تصمیمگیــری در دولــت ،زنــان
حضــور کمرنگــی دارنــد ،یعنــی از یکســری
نگاههــا و رویکردهــا در اداره کشــور محــروم
شــدهایم .کمــا اینکــه بســیاری از زنهــا در
ســطحی هســتند کــه میتواننــد تصمیمگیــران
خوبــی باشــند .بههرحــال در جامعــه مــا نــگاه
تبعیضــی باعــث میشــود زن را در جایگاهــی
کــه میتوانــد باشــد ،نپذیریــم .خیلــی اوقــات
مردهــا نمیتواننــد نیازهــای زنــان را درک
کننــد .درنتیجــه وجــود زنــان در نقشهــای
اجتماعــی و تصمیمگیــر در کشــور ،میتوانــد
راهنمــای خوبــی بــرای تصمیمــات خاص باشــد.
مــن بــه ایــن مســئله هرگــز اعتقــاد نــدارم کــه
مشــاغل را مردانــه یــا زنانــه کنیــم ،امــا وجــود
نیــروی مــرد و زن در کنــار هــم در ســطوح
مدیریتــی ،میتوانــد موفقیــت بیشــتری را در
عرصههــای گوناگــون حاصــل کنــد.
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با توجه به اینکه بیشترین تعداد
دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاهی،
خانمها هستند ،به نظرتان چطور میشود از
این ظرفیت ویژه برای حضور بیشتر خانمها
در فضاهای کسبوکار استفاده کرد؟
بخــش عظیمــی از عــدم حضــور زنــان در
نقشهــای پررنــگ اجتماعــی ،حاصــل
تبعیضهــا و نگاه جنســیتی اســت .مثال شــاید
یــک خانــواده اجــازه تحصیــل را بــه دختــرش
بدهــد ،امــا بارهــا دیــده شــده اســت کــه اجازه
نمیدهــد دختــرش در کنــار آقایــان مشــغول
بــه کار شــود ،چراکــه محیطهــای شــغلی
را بــرای خانمهــا امــن نمیدانــد .حــال
بایــد بپرســیم چــه بایــد کــرد کــه فضــای
مطلوبــی بــرای حضــور بیشــتر خانمهــا در
محیطهــای کســبوکار مهیــا شــود؟ بــه
عقیــده مــن ،پاســخ ایــن ســوال از مســیر
فرهنگســازی میگــذرد .موضــوع دیگــری
کــه اهمیــت زیــادی دارد ،عــدم وجــود فضــای
امــن در برخــی محیطهــای کاری اســت.
البتــه ایــن چالشــی اســت کــه در دنیــا هــم
مطــرح اســت و بســیاری از زنــان بــا آن دســت
بــه گریبانانــد .ایــن ،همــان مســئلهای اســت
کــه اگــر حــل شــود ،آمــار اشــتغال زنــان
دانشآموختــه هــم افزایــش پیــدا میکنــد.
حتــی دیــده شــده کــه برخــی زنهــا حاضرند
بــرای اینکــه در اجتمــاع حضــور داشــته
باشــند ،بــا حقــوق کــم و جایــگاه پاییــن
اجتماعــی در محیطهــای کاری فعالیــت
کننــد .یعنــی بســیار میبینــم زنانــی را کــه
بــه حقــوق کمتــر نســبت بــه آقایــان راضــی
میشــوند .حتــی بعضــا مــدرک تحصیلــی
باالتــر دارنــد ،وقتشــناسترند ،قواعــد کاری
را هــم بهتــر بلدنــد ،امــا نســبت بــه آقایــان
حقــوق کمتــری دریافــت میکننــد ،کــه
ایــن مســئله هــم ناشــی از تبعیــض اســت.
مســئله بعــدی ایــن اســت کــه از نــگاه برخــی
کارفرمایــان ،دردســرهای بهکارگیــری یــک

خانــم مجــرد در محیــط اشــتغال ،کمتــر از
یــک خانــم متاهــل اســت و بــه همیــن دلیــل،
برخــی از همیــن کارفرمایــان بــه جــذب
زنــان توانمنــد و متاهــل اقــدام نمیکننــد.
درحالیکــه یــک خانــم متاهــل نیــاز دارد
کــه مــدت زمانــی را بــرای نگــهداری از
کــودک خــود مرخصــی داشــته باشــد ،امــا
برخــی کارفرمایــان ایــن حــق طبیعــی را
بــرای مــادران شــاغل قائــل نمیشــوند.
اگرچــه رقابــت در فضــای کس ـبوکار ،امــری
اســت کــه خــواه ناخــواه وجــود دارد ،امــا
اینکــه ظرفیــت اشــتغال برخــی نهادهــای
دولتــی بــرای پذیــرش آقایــان بیشــتر از
خانمهاســت ،ایــن هــم مشــکل دیگــری
اســت کــه بایــد اصــاح شــود.
در این بین ،چه عواملی موجب شده
که زنان دانشآموخته به اندازه مردان
دانشآموخته در اکوسیستم استارتآپی
فعال نباشند؟
خیلــی از اســتارتآپها اکثــرا از طــرف آقایــان
ایدهپــردازی شــده اســت .بســیاری از ایــن
آقایــان هــم چنــدان خانمهــا را بــاور ندارنــد،
درنتیجــه کمتــر از حضــور خانمهــا در تیمشــان
اســتفاده میکننــد .مســئله دیگــر اینکــه
حتــی اگــر تعــداد فارغالتحصیــان دختــر
حــوزه مثــاآیتــی بیشــتر از پســران باشــد،
خــود دختــران بــرای فعالیــت در ایــن حــوزه
کمتــر اشــتیاق نشــان میدهنــد و بــه ســمت
مشــاغل دیگــر روی میآورنــد .موضــوع بعــدی
ایــن اســت کــه اتفاقــا در تیــم مارکتینگ نســبت
بــه تیــم خالقیــت از دخترهــا بیشــتر میتــوان
اســتفاده کــرد؛ کمــا اینکــه مدیــر مارکتینــگ
بســیاری از اســتارتآپها ،زن هســتند .از
طــرف دیگــر ،برخــی از زنــان اعتمادبهنفــس
کافــی بــرای «فانــدر» یــا بنیانگــذار بــودن را
ندارنــد .ایــن مســئله هــم پیــرو نــگاه جنســیتی
غالــب در جامعــه بــه وجــود آمــده اســت.
اعتمادبهنفــس پاییــن باعــث میشــود برخــی

زنــان ،خــود را درگیــر چالشهــای موجــود
ی بــودن
پ و اســتارتآپ 
بــر ســر راه اســتارتآ 
نکننــد .درنتیجــه میبینیــم کــه تعــداد زنانــی
کــه یــک اســتارتآپ راهانــدازی کردهانــد،
بســیار متفــاوت از تعــداد مــردان ایــن عرصــه
اســت.
به نظرتان حضور بیشتر زنان دانشآموخته
در اکوسیستم استارتآپی و دانشبنیانی،
چه نقشی میتواند در شتاب توسعه کشور
و افزایش تولید ملی داشته باشد؟
وقتــی مــا میخواهیــم کشــوری داشــته
باشــیم کــه بــه توســعه پایــدار برســد ،بایــد
بــه هــر دو نیــروی زنــان و مــردان اعتمــاد
کنیــم تــا رونــد توســعه کشــور در همــه
عرصههــا شــتاب بگیــرد .زنهــا بهخاطــر
ماهیــت زنانگیشــان ،نــوع نگاهشــان بــه
برخــی مســائل بســیار متفــاوت بــا مــردان
اســت .مثــا در بحثهــای بازاریابــی و
فــروش ،زنهــا موفقتــر عمــل میکننــد.
ویژگــی جنگندگــی آقایــان و انعطافپذیــری
خانمهــا کنــار هــم میتوانــد یــک مجموعــه
را بــه رشــد برســاند .مــا هــر دو جنــس را
کنــار هــم نیــاز داریــم تــا کشــور را در مســیر
افزایــش تولیــد و اشــتغال هدایــت کنیــم.
جالــب اســت کــه تفــاوت فکــری و ذهنــی
خانمهــا و آقایــان در بیــن مدیــران ارشــد
اســتارتآپها نیــز بســیار محســوس اســت.
بســیار دیــدهام کــه بچههــا بــا مدیــران
روابــط عمومــی خانــم بهتــر رابطــه میگیرنــد.
شــاید بــه ایــن خاطــر اســت کــه گــوش
شــنوایی دارنــد و انعطافپذیرنــد و بهراحتــی
میتــوان بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کــرد.
البتــه آقایــان هــم میتواننــد ایــن ویژگــی
را داشــته باشــند .از آنجایــی کــه پســرهایی
کــه در ایــن اکوسیســتم هســتند ،بیشــتر از
حــوزه تکنیــکال وارد اســتارتآپ میشــوند،
حضــور یــک زن میتوانــد فضــای کاریشــان
را منعطــف کنــد.
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هدی دوستحممدی ،ایده پ�داز استارتآپ «تهل طب» از راهاکرهای تقویت
ت
آ� کشور یمگوید
حضور نز�ن در
اکوسیس� استارت پ

موفقیت استارتآپها به پشتکار
وابسته است
مریم بهروزیان

زنان توانمند در کنار مردان توانمند میتوانند جامعه را به سمت رشد و شکوفایی
سوق دهند .اینکه بتوانیم این دو بازوی محرکه توسعه کشور را در کنار هم به کار
گیریم و از ظرفیتهای هر دو طیف بهره ببریم ،درنتیجه قادر خواهیم بود که قطار
توسعه کشور را روی ریل نگه داریم .هدی دوستمحمدی ،ایدهپرداز استارتآپ
«تله طب»است که با پیگیری ایدهاش ،توانسته در عرصه ارائه خدمات در حوزه
سالمت ،گام بردارد .این استارتآپ توانسته پای فرهنگ «تله مدیسین» یا همان
ارائه خدمات پزشکی از راه دور را به ایران باز کند .این کارآفرین جوان در گفتوگو
با سرآمد از دغدغههای زنان استارتآپی میگوید؛ از اینکه چطور میتوان زنان
دانشآموخته بیشتری را به سمت کسبوکارهای نوپا سوق داد و فضای فعالیت
استارتآپی را برای آنها فراهم کرد.
قطعــا زنــان ایرانــی ،ایــن قابلیــت
علمــی و اجرایــی را دارنــد کــه
در اکوسیســتم اســتارتآپی و
دانشبنیانــی خــوش بدرخشــند .بــه
نظرتــان چطــور زنــان میتواننــد در
ایــن حــوزه نیــز تواناییهــای خــود را
اثبــات کننــد؟
در تمــام مــدت فعالیــت اســتارتآپیام ،زنــان
تحصیلکــرده پرشــور و متخصــص زیــادی را
دیــدم کــه بــه دنبــال عرصههایــی بــرای بــروز
تواناییهــای خــود بودنــد .پــس چــرا نبایــد
از ایــن ســرمایه مطلــوب اســتفاده کنیــم؟
در فضاهــای کســبوکار نویــن دقیقــا نیــاز
بــه چنیــن نیروهایــی داریــم کــه بــا انــرژی

مضاعــف و روحیــه قــوی بتواننــد گامهــای
بلنــدی بــرای رشــد کسـبوکار خــود بردارنــد.
بــه نظــر مــن مادامــی کــه روحیــه کارآفرینــی
در وجــود هــر شــخصی ،اعــم از زن یــا مــرد،
وجــود داشــته باشــد ،میتوانــد در ایــن
اکوسیســتم موفــق شــود .بنابرایــن مــن
چنــدان بــه مرزبنــدی نقشهــا و مشــاغل
در اکوسیســتم اســتارتآپی و دانشبنیانــی
معتقــد نیســتم .تجربــه بــه مــن ثابــت کــرده
اســت کــه راهانــدازی یــک اســتارتآپ و پیش
بــردن آن ،نیــاز بــه تــاش و ســماجت دارد.
بــه هیــچ عنــوان نبایــد بــه یــک کس ـبوکار
اســتارتآپی بــه چشــم یــک ســرگرمی یــا
فعالیــت پارهوقــت نــگاه کــرد .در همــه ایــن
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حوزههایــی کــه نــام بــردم ،زنــان میتواننــد
نقــش بســیار پررنگــی داشــته باشــند.
اکوسیســتم اســتارتآپی ،زن و
مــرد نمیشناســد .زنــان در ایــن
عرصــه نوظهــور در ایــران ،تــا چــه
حــد توانســتهاند بــه موفقیتهایــی
همپــای مــردان اســتارتآپی
برســند؟
تخصصگرایــی و اســتفاده بهینــه از همــه
تخصصهــا ،ســوای در نظــر گرفتــن
جنســیت فــرد متخصــص ،کلیــد موفقیــت
هــر اســتارتآپ اســت .درنتیجــه حضــور
زنــان متخصــص و خوشفکــر در ایــن عرصــه
میتوانــد ایــن تصــور غلــط را کــه زنــان
نمیتواننــد دوشــادوش مــردان بــه انجــام
امــور تخصصــی بپردازنــد ،از بیــن ببــرد .نبایــد
از خاطــر بــرد کــه در یکــی از رویدادهــای
اســتارتآپی ،از  ۱۰نفــر ارائهکننــده و
بنیانگــذار اســتارتآپها ،هشــت نفــر را
زنــان تشــکیل میدادنــد کــه ایــن اتفــاق،
داوران ایرانــی و خارجــی را بــه تحســین
واداشــت .تــا جایــی کــه داوران خارجــی آن
رویــداد ،بارهــا از حضــور و فعالیــت گســترده
زنــان ایرانــی در عرصــه کارآفرینــی تقدیــر
کردنــد.
فکــر میکنیــد مهمتریــن چالــش
پیــش روی زنــان بــرای درخشــیدن در
فضــای کســبوکارهای نوپــا چیســت؟
بــه نظــرم بیشــتر چالشهــای پیــش روی
زنــان ایرانــی در ایــن حــوزه ،چالشهــای
درونــی اســت .مادامــی کــه مــا زنــان ،خــود
و نقــش موثرمــان را بــاور نداشــته باشــیم،
در هــر دو عرصــه اجتماعــی و خانوادگــی بــا
چالــش همــراه خواهیــم بــود .امــا بــا بــاور
داشــتن بــه تخصــص ،قــدرت و تــوان خــود،
میتوانیــم هــم خانــواده و هــم جامعــه
را متقاعــد کنیــم کــه بــرای انجــام تمــام
نقشهــای خــود ،توانمنــدی کامــل را داریــم.
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پــس اعتقــاد داریــد کــه اگــر زنــان،
توانمنــدی خودشــان را بــاور کننــد،
میتواننــد در حــوزه کســبوکارهای
نوپــا ،قدمهــای بزرگتــری بردارنــد؟
همینطــور اســت .بهتریــن راهکار ،ایمــان بــه
توانمنــدی زنــان از ســوی خــود آنــان اســت.
قــدم بعــدی قبــول ایــن نکتــه اســت کــه زنــان
کارآفریــن در سراســر دنیــا بــا چالشهــای
زیــادی مواجــه هســتند .در «نمایشــگاه
ســبیت آلمــان» ،چندیــن گردهمایــی از زنــان
بنیانگــذار اســتارتآپها برگــزار شــد کــه
نشــان مـیداد پذیــرش نقــش بنیانگــذاری یــک
کس ـبوکار در کنــار نقــش زن بهعنــوان مــادر و
همســر در خانــواده ،کار بســیار پیچیــدهای اســت
کــه نیازمنــد انــرژی مضاعــف زنــان و همراهــی
خانــواده آنــان اســت .خانوادههــا بایــد بپذیرنــد
کــه زندگــی اســتارتآپی بــا زندگــی کارمنــدی
کامــا متفــاوت اســت؛ از ســاعتهای کاری
گرفتــه تــا حقــوق و دســتمزد.
بــه نظرتــان اگــر ایــن روحیــه
خودبــاوری در زنــان کارآفریــن،
تضعیــف شــود ،چــه تبعاتــی بــرای
جامعــه بــه دنبــال خواهــد داشــت؟
کمرنــگ شــدن و حــذف زنــان از عرصههــای
اجتماعــی و اقتصــادی بــه معنــای حــذف
نیمــی از نیــروی پرتــوان ،خوشفکــر و
متخصــص کشــور اســت .تصــور کنیــد بــرای
یــک موتــور هــزار واتــی هزینــه میکنیــد،
امــا عمــا  ۵۰۰وات کار مفیــد دریافــت
میکنیــد .ایــن یعنــی فاجعــه! پــس بــه نفــع
هــر جامعــهای اســت کــه از تمــام ظرفیــت
خــود بــرای رشــد و تعالــی اســتفاده کنــد
و ایــن هیــچ مغایرتــی بــا نقــش زنــان در
خانــواده نــدارد .در وهلــه اول نیــاز داریــم کــه
زنــان بــه تواناییهــای خــود ایمــان داشــته
باشــند و در وهلــه دوم ،خانوادههــا و جامعــه
نیــز بایــد زنــان اســتارتآپی و کارآفریــن را
درک و حمایــت کنــد.

مد�عامل ش� کت دانشبنیان «رام»:
اهلام ی
مع�نپور ،ی

لیال مهداد
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اکوسیستمدانشبنیانکشور
میانبر اشتغال زنان دانشآموخته

حدود یک دهه میشود که زنان در حوزه تحصیالت دانشگاهی ،گوی سبقت را از مردان
ربودهاند ،اما در حوزه اشتغال ،اوضاع اینگونه نیست .بر اساس آمارهای رسمی ،بیشترین
میزان بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی در بین خانمهای دانشآموخته است .اگرچه
بعد از انقالب اسالمی ،جمعیت زنان دارای تحصیالت عالی در طول چند دهه ،حدود 23
برابر افزایش پیدا کرد ،اما سرعت ایجاد فرصتهای اشتغال برای این دانشآموختگان،
تناسب چندانی با سرعت جذب دانشجویان دختر نداشت؛ بهطوریکه بر اساس آمارهای
رسمی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،از هر  ۱۰۰مرد فارغالتحصیل  ۱۳نفر و از هر ۱۰۰
زن فارغالتحصیل  ۳۱نفر بیکار هستند .یعنی میزان بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی
خانم ،بیش از دو برابر میزان بیکاری دانشآموختگان مرد است .در چنین شرایطی ،توسعه
اقتصاد دانشبنیان و حمایت از کسبوکارهای نوپا میتواند راهکار امیدبخشی برای رفع
مشکل بیکاری دختران دانشآموخته دانشگاهی باشد .الهام معینپور ،مدیرعامل شرکت
دانشبنیان توسعه فناوریهای اطالعات و ارتباطات رویان افزار مبتکر (رام) در گفتوگو
با سرآمد به همین فرصتهای اشتغال زنان فارغالتحصیل اشاره میکند و عقیده دارد که
اگر بستر رشد فعالیتهای اکوسیستم استارتآپی و دانشبنیانی در کشور ما فراهم شود،
خیلی از دختران دانشآموخته دانشگاهی میتوانند تواناییهای علمی خود را در مسیر رشد
اقتصاد و توسعه کشور به کار گیرند .گفتوگوی سرآمد با معینپور را از نظر میگذرانید.
با توجه به اینکه طی سالهای اخیر،
بیشترین تعداد دانشجویان و فارغالتحصیالن
دانشگاهی ،خانمها هستند ،به نظرتان چطور
میشود از این ظرفیت ویژه برای حضور بیشتر
خانمها در فضای کسبوکار استفاده کرد؟
در هر کشوری تامین بسترهای الزم برای زایش،
رویش و توسعه کسبوکار بر عهده دولت است.
به عبارت دیگر ،دولت باید اکوسیستم مناسب
برای شکلگیری کسبوکارها را فراهم کند .در
اکوسیستمهای کسبوکار کشور ما پیشبینی
الزم برای حضور کسبوکارهای بانوان انجام نشده،
به همین دلیل و با وجود انبوه فارغالتحصیالن
دانشگاهی خانم ،امکان بهرهمندی از این ظرفیت،
بسیار ضعیف است.
درهرحال در وضعیت کنونی کشور خانمها و آقایان
باید با تیمسازی مناسب وارد فضای کسبوکار
شوند تا بتوانند با رفع نقاط ضعف یکدیگر و افزایش
انطباقپذیری با فضای کسبوکار کشور ،فعالیت
اقتصادی موثرتری داشته باشند .البته این را هم باید
بگویم که پیشنهاد من به زنان جهت تجربه حضوری
فعال در فضای اقتصادی کشور ،ارائه خدمات
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نرمافزاری و پشتیبانی به سایر کسبوکارهاست.
به نظر شما زنان دانشآموخته در چه
بخشهایی از اکوسیستم استارتآپی و
دانشبنیانی کشور میتوانند موفقتر عمل
کنند؟
از آنجایی که طی چند سال اخیر ،زمینه ظهور
و فعالیت بیشتر شرکتهای دانشبنیان در کشور
بیش از پیش آماده شده است ،پیشنهاد من به
خانمهای دانشآموخته ،تشکیل استارتآپهایی
در همین حوزه خدمات دانشبنیان است .از طرف
دیگر ،خانمها میتوانند در ارائه خدمات تخصیصی
پشتیبانی به شرکتهای دانشبنیان بسیار موثر عمل
کنند .در صورت شبکهسازی و مدلسازی مناسب،
زنان عالقهمند میتوانند در بخشهای نرمافزاری
کسبوکارهای دانشبنیان ،نقش موثری ایفا کنند.
بهویژه در مراحل نهایی فرایند کسبوکارهای
دانشبنیان ،یعنی ورود محصوالت به بازار،
جایگیری مناسبی داشته باشند.
با توجه به اینکه جمعیت زنان فارغالتحصیل
بیکار از مردان دانشآموخته بیکار بیشتر
است ،آیا ظرفیت این اکوسیستم میتواند

راهحلی برای این مشکل باشد؟
انجام فعالیتهای اقتصادی در دنیای امروز دارای
پیچیدگیها و دشواریهای بسیاری است .درواقع
مدلهای کسبوکار نسبت به گذشته ،پیچیدهتر
شده است و از حالت سوپرمارکتی به شبکهای
و چندبومی تبدیل شدهاند .هر چند وجود نیروی
انسانی متخصص ،یکی از شروط الزم فعالیتهای
اقتصادی است ،ولی تامین این شرط نمیتواند ضامن
موفقیت کسبوکار باشد .اکوسیستم کسبوکار
تشکیلشده 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،
حتی اگر یک عنصر اکوسیستم ناکارآمد باشد،
احتمال ادامه حیات برای دیگر اعضای اکوسیستم
بهسختی محقق میشود .بهطور مثال ،اگر همه
عناصر برای رشد یک گیاه وجود داشته باشد و
آب به آن دیر برسد ،مسلما گیاه خشک میشود.
به نظر میرسد در اکوسیستم فعلی کسبوکار که
عناصر آن در ساختارهای جزیرهای فعالیت میکنند،
انجام فعالیتهای اقتصادی ،هم برای خانمها و
هم برای آقایان ،بهسختی میسر است ،اما بهطور
کلی ،توسعه اکوسیستم استارتآپی و دانشبنیانی
میتواند در صورت رعایت برخی پیششرطها که نام
بردم ،به افزایش فرصتهای اشتغال برای خانمهای
فارغالتحصیل کمک کند.
فکر میکنید حضور زنان در فعالیتهای نوپا
و کسبوکارهای تازه تاسیس ،چه تاثیری در
افزایش نقش اجتماعی آنها و رعایت عدالت
جنسیتی و توازن بازار کار خواهد داشت؟
مسلما هر خانم فارغالتحصیلی که بعد از سالها
تحصیل و کسب مدارج دانشگاهی ،دارای یک
تخصص میشود ،عالقهمند به حضور در فضای
ش اندوخته خود
کسبوکار و بهرهمندی از دان 
خواهد بود .در صورت ایجاد شرایط مناسب و کاهش
ریسکهای کسبوکار نوپا ،بسیاری از زنان متخصص
در فضای کسبوکار ورود خواهند کرد و نقش موثر
خود را در تشکیل استارتآپها ایفا خواهند کرد،
ولی متاسفانه به دلیل فرهنگ کسبوکار فعلی

کشور ،حضور زنان عالقهمند به کسبوکار برای
تشکیل شرکتهای نوپا بهسختی صورت میگیرد.
درنتیجه هنوز این فرصت بهطور کامل مهیا نشده که
خانمهای فارغالتحصیل ،بتوانند نقش اجتماعی خود
را بهخوبی ایفا کنند.
از نگاه فردی که با فضای اکوسیستم
استارتآپی و دانشبنیانی در ایران آشناست،
به اعتقاد شما حضور پررنگتر زنان در
نقشهای اجتماعی و بهطور ویژه ،حضور
گسترده آنها در فضای کسبوکارهای
استارتآپی و دانشبنیانی ،با چه چالشهایی
روبهروست؟
حضور قویتر بانوان در فضای کسبوکار با موانع
جدی فرهنگی و اجتماعی روبهروست .فضای
کسبوکار برای حضور فعال بانوان فراهم نشده
است .انجام سفرهای مرتبط با کسبوکار برای بانوان
عالقهمند به آسانی و مقبولیت آقایان نیست .خانمها
بهراحتی نمیتوانند در جلسات و گردهماییها
حضور پیدا کنند و عالوه بر انجام فرایندهای مرتبط
با کسبوکار ،باید مالحظات فرهنگی را هم داشته
باشند ،که امیدواریم با تامین شرایط مطلوب در
اکوسیستم کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپ،
زمینه مناسب برای فعالیت این نیروی عظیم و
توانمند هم فراهم شود.
به نظرتان با چه راهکاری میتوان در جهت
حل این چالشها و موانع اقدام کرد؟
اکوسیستم کسبوکارهای دانشبنیان و
استارتآپها ،باید دارای یک مدل جامع برای
زایش ،رویش و تعالی این کسبوکارها باشد ،طوری
که هم خانمها و هم آقایان در این اکوسیستم
بتوانند بهطور یکسان نقش موثر خود را ایفا کنند.
در سیاستگذاریهای کالن ،باید موانع فرهنگی و
اجتماعی برای حضور زنان در کسبوکارهای نوپا
رفع شود .همینطور الزم است که در فهرست کاالها
و خدمات دانشبنیان ،سرفصلهای مناسب برای
فعالیتهای زنان گنجانده شود ،تا زنان دانشآموخته
بتوانند بدون محدودیت جنسیتی ،توانمندیهای
خود را به منصه ظهور برسانند.
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ام� ی ن
در مرامس ی
حس� فردی مطرح شد:
تکر� زنده ی�د ی

گزارش

تخصص و تعهد دو ویژگی بارز بزرگان و
مفاخر فرهنگی است
مهسا محجوب

مراسم نکوداشت «مرحوم امیرحسین فردی؛ امیر
داستان انقالب» بههمت بنیاد نخبگان استان اردبیل
با حضور سرآمدان ،اساتید ،مستعدانبرتر 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 بزرگترین سرمایه فرهنگی
جامعه هستند ».او با بیان اینکه میتوان از ظرفیت
فرهیختگان برای تربیت جامعه استفاده کرد ،تکریم
چهرههای برتر را گامی در راستای الگوسازی برای
نسل جوان دانست و افزود« :نفس تکریم و تجلیل
از مفاخر و بزرگان فرهنگی اقدامی شایسته است.
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استان اردبیل چهرههای برجسته ،هنرمندان و
نویسندگان بزرگی را به جامعه ادبی معرفی کرده
و از جمله این اشخاص تاثیرگذار امیرحسین فردی
است .فردی یکی از چهرههای تاثیرگذار ادبیات
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
در مدیریت ادبیات انقالب اسالمی ،داشتن زبانی
روشن و گویا در آثار ،تعهد و مجاهدت ،از ویژگیهای
بارز این نویسنده شهیر است .حس انساندوستی،
رفتار و اخالق امیرحسین فردی نیز همواره الگوی
نویسندگان نسل جوان متعهد است».

محسن مومنیشریف ،رئیس حوزه هنری کشور،
نیز گفت« :مرحوم فردی شخصی متواضع بود که
ی خود نداشت .او به
هیچگونه رغبتی برای معرف 
عناصر داستاننویسی تسلط داشت و با تبحر خاصی
داستان مینوشت .مرحوم فردی با جهانبینی دینی
به طبیعت نگاه میکرد و نگاهش به طبیعت ،انسان
و زندگی خدامحور بود».
در بخش دیگری از این مراسم ،حجتاالسالم
والمسلمین عبداهلل حسنی ،رئیس دفاتر نهاد
نمایندگی مقا م معظ م رهبری در دانشگاههای 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 میآید که مانند مرحوم فردی ،مجاهدانه در راه
انقالباسالمیقلممیزند».حجتاالسال موالمسلمین
حسنی در خصوص جایگاه این نویسنده تاکید کرد:
«وقتی فقیه عادل و رهبر فرزانه انقالب اسالمی،
نویسندهای را مورد عنایت قرار میدهد و از او تعریف
و تمجید میکند ،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 چهرههای سرشناس
ادبیات داستانی کشور دانست و با اشاره به اینکه
استاد فردی در طول زندگی خود ،خالصانه
عالقهمندی به ادبیات داستانی بهویژه داستان انقالب
را دنبال کرد ،ادامه داد« :تمام زندگی او همراه با
مجاهدت و روحیه انقالبی است .او از نویسندگانی
است که گرفتار مدرکگرایی نشد .امروز ترویج
چنین روحیهای در بین اصحاب فرهنگ و ادبیات
ضروری است و میبایست چهرههایی همچون فردی
به عنوان الگوی برتر نویسندگی معرفی شوند».
حبیب ابراهیمپور ،رئیس دانشکده ادبیات و
علومانسانی دانشگاه محقق اردبیلی ،نیز گفت:
«مرحوم فردی  ۳۰سال دوران کودکی ما را زندگی
کرد و با «کیهان بچهها» اتفاقات زندگی را برای ما
به تصویر کشید».

مرتضی سرهنگی ،نویسنده برجسته ادبیاتپایداری
کشور هم با اشاره به اینکه معلمان عمری باطنی
دارند ،بیان داشت« :فردی از جمله افرادی بود که با
ی انسانی کشور دارد.
کتابهایش حق معلمی بر نیرو 
او شجاعت یاد دادن داشت؛ به همین خاطر شاگردان
زیادی را پرورش داد و به جامعه معرفی کرد».
حجتاالسال موالمسلمین میکائیل مقدسی ،امام
جمعه شهر ،در ادامه این مراسم بیان کرد« :مرحوم
فردی مجاهدانه در مسیر انقالب تالش کرد و برای
نسل موجود و نسلهای آینده تاثیرگذار است».
جواد زنجانی ،فرماندار اردبیل ،نیز در این مراسم
گفت« :امروز فضای فرهنگی به سمت فضای مجازی
سوق پیدا کرده است و این مسئله سبب شده که
جوانان و نسلهای جدید از اصالت ،ریشه و فرهنگ
کمبهره باشند .باید در زمینه مهندسی فرهنگی
کشور چارهاندیشی کرد و برای انتقال فرهنگ به
نسلهای آینده ،الگوی مناسبی طراحی شود».
گ وارشاد اسالمی
سیدناصر اسحاقی ،مدیر کل فرهن 
استان اردبیل ،هم برگزاری مراسم تجلیل و تکریم
بزرگان و مفاخر را از اقدامات ضروری امروز جامعه
دانست و بر تاثیرات مثبت آن بر فرهنگ جامعه
تاکید کرد.در بخش دیگری از این مراسم پیام
سورنا ستاری ،معاون علمیو فناوری رئیسجمهور
و رئیس بنیاد ملی نخبگان ،قرائت و با اهدای هدایایی
به خانواده مرحوم فردی ،از خدمات ارزنده و کمنظیر
این استاد برجسته تقدیر شد.در این مراسم از پرتره
استاد فردی رونمایی و با رونمایی از یادبود مرحوم
ت و علوم
فردی ،خیابان منتهی به دانشکده ادبیا 
انسانی دانشگاه محقق اردبیلی به نام این نویسنده
نامگذاری شد.نامگذاری کتابخانه عمومی و خیابان
دوازدهمتری شهرستان نیز به نام استاد امیرحسین
فردی ،نصب تابلوی زندگینامه مختصر او در میدان
اصلی شهر نیر و روستای قرهتپه ،از دیگر برنامههای
مراسم نکوداشت «مرحوم امیرحسین فردی؛ امیر
داستان انقالب» بود .الزم به ذکر است مراسم
بزرگداشتی نیز در روستای قرهتپه برگزار شد که از
برنامههای آن میتوان به اثرخوانی از کتاب «سیاه
چمن» ،نثر خوانی و شعرخوانی اشاره کرد.
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گفتوگو

ن گ
یزاده ،رئیس بنیاد خ�ب�ن استان خراسان رضوی
گفتوگو ب� سعیدرضا امحد 

بازار سوغات استان را به سمت
تولیدات ایرانی هدایت میکنیم
المیرا حسینی
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اســتان خراســان رضــوی بــا داشــتن ظرفیتهــای جغرافیایــی و صنعتــی و بهــره
داشــتن از نیــروی انســانی مســتعد و ســرآمد ،یکــی از اســتانهای مهــم کشــور
اســت کــه سرنوشــتش میتوانــد روی کل کشــور اثرگــذار باشــد .از ســویی
دیگــر وجــود حــرم امــام رضــا(ع) در شــهر مقــدس مشــهد ،مرکــز ایــن اســتان،
ویژگیهــای دیگــری بــه خراســان رضــوی بخشــیده اســت کــه آن را یگانــه و یکتــا
میکنــد .دکتــر ســعیدرضا احمــدیزاده ،رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان خراســان
رضــوی ،بــا علــم بــه ایــن ویژگیهــا ،برنامههــای ویــژهای را تــدارک دیــده کــه
بخشــی از آنهــا انجــام شــده و بخشــی نیــز در حــال پیگیــری و انجام اســت .او در
گفتوگویــی کــه میخوانیــد ،هــم از ایــن اقدامــات میگویــد و هــم از مشــکالتی
کــه اگــر در بنیادهــای نخبــگان اســتانی حــل شــوند ،رونــد خدمترســانی بــه
اســتعدادهای برتــر تســهیل میشــود.
بنیــاد نخبــگان اســتان خراســان
رضــوی چــه برنامههایــی را در
ماههایــی کــه گذشــت ،بــه انجــام
رســانده اســت؟
در ابتــدای کار کــه منصــوب شــدم ،یکــی از
وظایــف اصلــی بنیــاد را کــه شــناخت جامعــه
مســتعدان و ســرآمدان تحــت پوشــش اســت،
دنبــال کــردم .آنجــا متوجــه شــدم کــه
بانــک اطالعاتیمــان از ســرآمدان اســتان
کامــل نیســت .ممکــن اســت در ســامانه ثریــا
هرکســی ثبتنــام کنــد و در دورهای نیــز
جایــزهای کســب کــرده باشــد ،امــا اطالعاتــش
ب ـهروز نیســت .مثــا نمیدانیــم ایــن جایــزه
در زندگــی او چــه بازخــوردی داشــته و بــه
کجــا رســیده اســت .مــا ایــن بانــک اطالعاتــی
را از هــر کانالــی کــه توانســتیم ،بـهروز کردیم
و دریافتیــم چــه تعدادشــان شــاغل هســتند و
چــه تعــداد نیازمنــد کارنــد .از ایــن افــراد چــه
میــزان تمایــل بــه خــروج از کشــور دارنــد و
نیازهــای اصلیشــان چیســت.
حاصلش جز اینها چه بود؟
نیازهایشــان را هــم دریافتیــم .یکــی از
نیازهایشــان افزایــش کمیــت و کیفیــت جوایز
بنیــاد اســت و دیگــری افزایــش برنامههــای
فرهنگــی اســت .همچنیــن آنهــا نیازمنــد
اشــتغال هســتند و از مــا میخواهنــد آنهــا

را بــه دســتگاهها و پژوهشــگاهها معرفــی
کنیــم .مشــخص شــد حــدود  1100مســتعد
تحــت پوشــش داریــم کــه نیمــی از آنهــا
فارغالتحصیــل و نیمــی دیگــر دانشــجو
هســتند .هفــت درصــد از فارغالتحصیــان
نیــز بیکارنــد .بــا توجــه بــه همیــن
اطالعــات کاریابــی ،توانمندســازی و معرفــی
بــه دســتگاهها یــا شــرکتهای دانشبنیــان
یــا صنایــع هایتــک را در دســتور کار خــود
قــرار دادیــم کــه تــا امــروز موفــق شــدیم
 14نفــر را مشــغول بــه کار کنیــم .حتــی از
شــورای اشــتغال اســتان مجــوزی گرفتیــم
کــه اولویــت اول اشــتغال نخبگانــی باشــد.
مطلــب دومــی کــه دکتــر ســتاری نیز دســتور
داد ،ایــن بــود کــه طرحهــای نخبگانــی ارائــه
دهیــم کــه باعــث تحــول اســتان شــود .مــا در
جلســات کارگروههــا روی مزیتهــای نســبی
فکــر کردیــم و بــه طــرح ســوغات رســیدیم،
چــون خیلــی مهــم اســت .مــا ســاالنه 27
میلیــون مســافر در اســتان خراســان رضــوی
داریــم و ســههزار میلیــارد تومــان گــردش
مالــی کــه  70درصــد ایــن بــازار بــرای چیــن
اســت.
برنامــه شــما در ایــن زمینــه چــه
بــود؟
مــا تصمیــم گرفتیــم ایــن بــازار را بــه ســمت
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تولیــد ایرانــی ببریــم و ســاماندهی کنیــم.
لــذا یــک طــرح اولیــه ســاماندهی ســوغات
بــا پیشبینــی  10اســتارتآپ تدویــن شــد
کــه ســه اســتارتآپ تــا امــروز اجــرا شــده
اســت .ســامت معنــوی ،اســتارتآپ ویکنــد
غــذا و اســباببازی زائــر در حــال اجراســت
و تــا پایــان ســال اســتارتآپ ســنگ تزیینــی
و محصــوالت اصلــی ســبد کاالهــای مــردم
چــون زرشــک ،زعفــران ،عنــاب ،نبــات و...
را نیــز خواهیــم داشــت .ایــن خوراکیهــا در
چرخــه اقتصــادی اســتان خراســان رضــوی
بســیار مهــم هســتند و حداقــل پنــج اســتاد
ســرآمد 10 ،محصــول اســتراتژیک را در ســبد
ســوغات شناســایی کردنــد و قــرار شــد ایــن
چرخــه تولیــد محصــوالت را ارتقــا دهیــم.
در حــوزه صنایــع دســتی نیــز مــواد اولیــه
کاالهایــی را کــه تولیــد میشــود ،عمدتــا از
پاکســتان وارد میکننــد .مــا تــاش داریــم
کاری کنیــم کــه اینهــا در خــود ایــران تولیــد
شــوند .یــا در زمینــه اســباببازی بــا چنــد
شــرکت صحبــت کردیــم کــه فعالیــت خــود
را شــروع کننــد .ایــن طــرح در اســتانداری
مطــرح شــده اســت.
کار بعــدی مــا در زمینــه فرهنگــی ،جــز
بازدیدهــای متعــدد ،برگــزاری کارگاه مقــررات
و قوانیــن بنیــاد در دانشــگاهها بــوده اســت،
چــون شــرکتها از گفتمــان بنیــاد بیــرون
هســتند.
اینکــه دانشــگاه بایــد بــه ســمت کارآفرینــی
و درآمدزایــی از محــل شــرکتهای
دانشــگاهی حرکــت کنــد .در ایــن مــدت
بــرای ایجــاد ایــن گفتمــان جــز کارگاههــای
متعــدد ،ارتبــاط چهــره بــه چهــره بــا
شــخصیتهای دانشــگاهی ظــرف هشــت
مــاه اخیــر داشــتهایم.
بــرای اســتعدادیابی در دبیرســتانها
مســابقات شــهر ریاضــی را برگــزار کردیــم
کــه هنــوز بــه صــورت پایلــوت اســت.
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فایــده مســابقات شــهر ریاضــی
چیســت ؟
در ایــن رونــد هــم اســتعدادهای ریاضــی
مشــخص میشــوند و هــم ســایر
دانشآمــوزان نگاهشــان بــه ریاضــی تغییــر
میکنــد و بــه آن عالقهمنــد میشــوند.
جــز اینهــا شــورای تکریــم را هــم راهانــدازی
کردهایــم و بزرگداشــت دکتــر زنجان ـیزاده را
داشــتیم.
بــه دلیــل اهمیــت آب در ایــران و جهــان،
جشــنواره آب را برگــزار کردیــم کــه مطابــق
بــا اســتانداردهای جشــنواره رویــش بــود .ایــن
جشــنواره هفــت نفــر مختــرع برتــر داشــت
کــه مراحــل توانمندســازی و فنبــازار آن
انجــام خواهــد گرفــت.
مــا بــا وزارت دفــاع نیــز برنامــه داریــم و
صنایــع هایتــک نخبــگان را بــه آنهــا
معرفــی میکنیــم.
چــه برنامههایــی بــرای ماههــای
باقیمانــده از ســال  96داریــد؟
برنامــهای کــه میخواهیــم در ادامــه ســال
بــه صــورت جــدی آن را دنبــال کنیــم ،بــه
غیــر از کارهایــی کــه شــروع کردهایــم و
ادامــه خواهیــم داد ،ایــن اســت کــه بــه یــک
مــدل توانمندســازی نخبــگان برســیم .ایــن
مــدل یکســان نخواهــد بــود و بــا توجــه بــه
ویژگیهــای افــراد و اقتضائــات منطقــهای
فــرق میکنــد .در حــال حاضــر کارگروهــی
در ایــن زمینــه شــکل گرفتــه و بــا جمعــی
از نخبــگان تحــت پوشــش و صنعــت جلســه
میگذاریــم کــه خواســتههای صنعــت و
دانشــگاه را بشــنویم و براســاس آن مــدل
درســتی را ایجــاد کنیــم.
میخواهیــم رویدادهایــی بــا ایــن مفهــوم کــه
اساســا کار چیســت و افــراد چطــور میتواننــد
در صنعــت مشــغول بــه کار شــوند ،برگــزار
کنیــم .تاکنــون افــراد باتجربــه در ایــن زمینــه
کارگاههایــی گذاشــتهاند کــه اتفاقــا بــا

اســتقبال زیــادی مواجــه شــده اســت.
بــا همــکاری ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
و اســتانداری برنامــه اســتفاده از نخبــگان در
جهــت تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی را
داریــم .در ایــنراســتا بــا نخبــگان تحــت
پوشــش جلســه میگذاریــم و در کارگــروه
نیــز فعــال هســتیم.
فکــر میکنیــد چــه اتفاقاتــی
بایــد صــورت گیــرد کــه رونــد
خدمترســانی بــه ســرآمدان و
اســتعدادهای برتــر ســرعت بیشــتری
داشــته باشــد؟
پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه مســئولین بنیاد
انجــام کارهــای روزمــره را بــه مشــاوران یــا
معاونــان خــود بســپارند و خــود بــه کارهــای
بــزرگ و تاثیرگــذار بپردازنــد و تالششــان بــر
ایــن باشــد کــه مدیریــت تحــوالت کشــور
را بــه نخبــگان بدهنــد .روســا بایــد از ایــن
روزمرگــی بیــرون بیاینــد و زمینــه تحــوالت
را ایجــاد کننــد.
جــز ایــن ،نهادهــای باالدســتی چــه
کمکــی میتواننــد بــه شــما بکننــد؟
تفویــض اختیــار بــه بنیادهــای اســتانی
آنطــور کــه بایــد و شــاید ،انجــام نمیگیــرد.
مثــا بــا فــردی مواجــه میشــویم کــه همــه
اســتعداد برتــر او را تاییــد میکننــد ،امــا
بــه دالیــل مختلــف نتوانســته معــدل باالیــی
کســب کنــد و در اشــلهای حمایتــی بنیــاد
نمیگنجــد.
مــا اختیــاری بــرای حمایــت از ایــن اشــخاص
نداریــم و بایــد تهــران را توجیــه کنیــم کــه
ایــن شــخص لیاقــت اســتفاده از تســهیالت و
حمایتهــای بنیــاد را دارد .بــا وجــود اینکــه
در خــط مقــدم مواجهــه بــا نخبــگان اســتان
هســتیم ،امــا ایــن اختیــار بــه بنیادهــای
اســتانی داده نشــده اســت.
از ســویی دیگــر قوانینــی کــه در ســند
راهبــردی کشــور در امــور نخبــگان آمــده،

بــرای دســتگاههای اجرایــی الــزامآور نیســت.
ایــن مســئله بایــد از طریــق نهادهــای باالتــر
حــل شــود و راهکاری بــرای آن اندیشــیده
شــود.
همچنیــن اعتبــارات بنیــاد جوابگــوی
حجــم زیــاد کارهایــی نیســت کــه پتانســیل
اجرایــی دارنــد .مــا بهخاطــر محدودیتهــای
مالــی بســیاری از برنامههــا را کنــار
میگذاریــم 31 .اســتان تنهــا بــا  57میلیــارد
تومــان اعتبــار کار میکنــد کــه  40میلیــارد
آن صــرف جوایــز بنیــاد میشــود .در تقریبــا
همــه ارگانهــا چیــزی در حــدود  98درصــد
بودجــه صــرف هزینههــای جــاری ســازمان
میشــود و دو درصــد بــه برنامههــای
بیرونــی میرســد ،ایــن در حالــی اســت کــه
مــا بــا حداقــل نیــرو و امکانــات کار میکنیــم
و حــدود  25تــا  30درصــد بودجهمــان
صــرف هزینههــای جــاری میشــود .بــه
نظــرم بنیادهــای اســتانی واقعــا بــا نخبگــی
اداره میشــوند و اگــر بودجههــا افزایــش
یابــد ،مــا میتوانیــم بــه مســتعدان برتــر
بیــش از حــاال کمــک کنیــم.
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موفقیت

ت
اخ�اع یک نوجوان  17ساهل ب�ای
هواپ�
ی
جلوگ�ی از انتشار یب�ری در ی

ویروس همهجا
در کمین است!
رها شاهمحمدی

ریمــون وانــگ  Raymond Wangیــک
نوجــوان  17ســاله اســت ،امــا از همیــن
حــاال دســت بــه کار شــده تــا آینــدهای
پاکتــر بــرای ســاکنان کــره زمیــن
رقــم بزنــد .او یــک دســتگاه بــرای
بهبــود جریــان هــوا در داخــل هواپیمــا
ســاخته و نتایجــی کــه بــه آن دســت
پیــدا کــرده ،واقعــا حیرتانگیــز و
البتــه بــه قــول خــودش تــا حــدودی
چنــدشآور اســت! وانــگ میگویــد
شبیهســازیای کامپیوتــری نشــان
داده کــه وقتــی یــک نفــر در طــول
پــرواز عطســه میکنــد ،میتوانــد
میکروبهــای موجــود در دســتگاه
تنفســیاش را بــه دیگــران منتقــل
کنــد و در بدتریــن حالــت باعــث یــک
همهگیــری بــزرگ شــود .چــارهای
کــه او بــرای رفــع ایــن مشــکل
اندیشــیده ،چیســت؟ صحبتهــای
او را در یــک ســخنرانی تــد دربــاره
سیســتم «هدایتکننــده ورود
جهانــی» بخوانیــد.
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لطفا کسانی که طی سال گذشته سوار هواپیما
شدهاند ،دستهایشان را باال بیاورند .خیلی عالی
است .ممنونم .پس معلوم میشود که شما هم
تجربهای مشابه با آن سه میلیارد نفری داشتید
که هر سال از هواپیما استفاده میکنند .خب،
معلوم است که وقتی این همه آدم را در این
قوطی آهنی میگذاریم تا به سراسر دنیا سفر
کنند ،این احتمال وجود دارد که یک بیماری
به صورت همهگیر دربیاید .بله ،چنین چیزهایی
گاهی ممکن است.
اولین باری که ذهنم متوجه این موضوع شد،
وقتی بود که خبر شیوع بیماری ابوال در سال
گذشته به گوشم خورد و فهمیدم اگرچه
ابوال از راه تماس نزدیک و ترشحات دستگاه
تنفسی منتقل میشود ،اما تعداد بسیار زیادی
بیماری دیگر وجود دارد که ممکن است در
کابین هواپیما از یک نفر به نفر دیگر منتقل
شود .بدترین اتفاق در این زمینه زمانی است
که نگاهی به اعداد و ارقام میاندازیم .خیلی
وحشتناک است .بهعنوان مثال در مورد ویروس
 ،H1N1اینکه آدمی که آلوده به این ویروس
است ،تصمیم بگیرد سوار هواپیما شود ،یعنی
این امکان را به وجود میآورد که بیماری به
 17نفر دیگر منتقل شود .و یک نفر دیگر که
آلوده به سارس است ،میتواند در طول یک
پروازه سه ساعته ،بیماری را به  22نفر دیگر
منتقل کند .وقتی این آمار و ارقام را میبینیم،
به یک نکته دیگر هم میرسیم ،و آن هم این
است که شناخت اغلب این بیماریها از قبل
خیلی سخت است .بنابراین وقتی فردی سوار
هواپیما میشود ،ممکن است از قبل بیمار بوده
باشد ،یا شاید بیماریاش در دوره کمون یا
نهفتگی باشد .یعنی درواقع بیمار باشد ،اما هنوز
نشانههای آن ظاهر نشده باشند .در این حالت
فرد در ظاهر بیمار نیست ،اما میتواند بیماری
را به افراد زیادی منتقل کند .این انتقال چطور
اتفاق میافتد؟ اگر ساختمان یک هواپیما را در
نظر بگیرید ،متوجه میشود که هوا از باالی
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کابین و اطراف آن به سمت داخل در جریان
است .بعد همین هوا از طریق یکسری فیلتر
بسیار موثر بیرون میآید و باعث از بین رفتن
 99/97درصد از عوامل بیماریزا در مدخلهای
خروجی میشود .اما آنچه در هواپیما اتفاق
میافتد ،آمیزهای از جریان هواست .بنابراین
اگر کسی داخل کابین عطسه کند ،هوایی که
از دستگاه تنفسی او خارج شده ،چندین بار
در داخل هواپیما گردش میکند و سپس از
طریق آن فیلترها از بین میرود .وقتی متوجه
این قضیه شدم ،به این نتیجه رسیدم که این
مسئله کامال جدی است.
من پولی نداشتم که بخواهم یک هواپیما بخرم،
بنابراین تصمیم گرفتم به جای آن یک رایانه
طراحی کنم و بسازم .درواقع ما با استفاده
از روش دینامیک سیاالت عددی میتوانیم
شبیهسازیهایی را انجام بدهیم که بیشتر از
وقتی که شخصا وارد هواپیما میشویم ،میتواند
به ما اطالعات بدهد .کارکرد این روش به این
شکل است که شما از طرحهای دو بعدی شروع
میکنید که روش کارشان در مقاالت تخصصی
که در اینترنت منتشر شده ،وجود دارد .من
یکی از این طرحها را انتخاب کردم و آن را در
یک نرمافزار طراحی سهبعدی قرار دادم و سپس
آن مدل سهبعدی را به اجرا درآوردم و آن را
ساختم .در ادامه این مدل را به قطعات خیلی
کوچک تقسیم کردم ،راستش را بخواهید آن
را ریز ریز کردم تا کامپیوتر بهتر بتواند تحلیل
کند .بعد یک سری اطالعات مربوط به راههای
ورود و خروج هوا به داخل کابین هواپیما و
یکسری اطالعات فیزیکی دیگر را وارد
کامپیوتر کردم و بعد منتظر شدم تا رایانهام
شرایط را شبیهسازی کند .بنابراین آنچه در
کابین یک هواپیمای معمولی اتفاق میافتد،
این است که میبینیم یک نفر که روی صندلی
وسط نشسته ،عطسه میکند و عطسهاش
مستقیم به سمت صورت بقیه مسافران میرود!
خیلی چندشآور است! و اگر از کنار به این

صحنه نگاه کنیم ،میبینیم که عوامل بیماریزا
بعد از خروج از بینی آن فرد در طول کابین
پخش میشوند .اولین چیزی که بعد از فهمیدن
مسئله به ذهنم رسید ،این بود که اوضاع اصال
خوب نیست .من  32شبیهسازی مختلف انجام
دادم تا درنهایت به راهحل رسیدم ،و آن چیزی
است که اسمش را «هدایتکننده ورود جهانی»
گذاشتم و هماکنون در حال ثبت این اختراع
هستم .با استفاده از این سیستم ما میتوانیم
انتقال عوامل بیماریزا را در داخل هواپیما تا
 55برابر کاهش داده و میزان هوای تازه قابل
تنفس را تا  190درصد افزایش بدهیم.
نحوه عملکرد این سیستم این است که ما
قطعاتی را که از مواد مختلف ساخته شده است،
در بخشهای مختلف هواپیما کار میگذاریم.
نصب این قطعات ارزان تمام میشود و میتوان
این کار را یکشبه انجام داد .برای انجام این کار
قطع چند تا پیچ الزم است و تمام! اما نتیجه کار
واقعا فوقالعاده است .بعد از نصب این قطعات ما
به جای آن سیستم گردش هوای دردسرآفرین
میتوانیم جدارهای هوایی ایجاد کنیم که هوا
را بین مسافرهای هواپیما به جریان درمیآورد
و باعث میشود هر کدام از آنها یک فضای
اختصاصی برای تنفس داشته باشند.
بیایید دوباره سراغ آن آدمی برویم که روی
صندلی وسطی نشسته بود و حالش خوش
نبود .وقتی او عطسه میکند ،ما به کمک این
سیستم میتوانیم هوای آلوده را به سمت پایین
و در جهت جایی که فیلترها نصب شدهاند،
هدایت کنیم .به این ترتیب مالحظه میکنید
که فرد وسطی مجدد عطسه میکند ،اما اینبار،
میتوانیم آن هوا را به سمت پایین در جهت
فیلترها هدایت کنیم تا قبل از اینکه فرصتی
برای انتقال بیماری به دیگران داشته باشد،
از بین برود .بنابراین دو مسافر دیگری که
در طرف راست و چپ او نشسته بودند ،بدون
اینکه هیچ عامل آلودهکنندهای وارد بدنشان
شود ،میتوانند هوا را تنفس کنند.

با وجود چنین سیستمی ما برنده هستیم و
وقتی به روش کار آن دقت میکنیم ،میبینیم
که این سیستم نه فقط برای عطسههای کسی
که وسط نشسته ،بلکه برای عطسه مسافران
کنار پنجره و راهرو هم موثر است.
فایده این راهکار برای دنیا چیست؟ ما نگاه خود
را از مدل شبیهسازیشده کامپیوتری به دنیای
واقعی معطوف میکنیم ...ببینید برای ساخت
این مدل از پرینتز سهبعدی استفاده شده است
و در آن همان مدل جریان هوا را میبینیم که
به سمت مسافران هواپیما در حرکت است.
در گذشته همهگیری سارس هزینهای معادل
 40میلیارد دالر روی دست دنیا گذاشت و در
آینده هم همهگیری یک بیماری دیگر مانند
آن میتواند هزینهای معادل سه تریلیون دالر
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 ،دهها هزار
دالر /نفر ساعت و چند میلیون دالر دیگر هزینه
شود .درحالیکه ما امروز میتوانیم یکشبه آن
را نصب کنیم و نتایج استفاده از آن را بالفاصله
ببینیم.
بنابراین تنها کاری که باقی مانده ،این است که
مجوز این سیستم صادر شود و در پروازهای
مختلف مورد آزمایش قرار گیرد و تمامی
مراحل قانونی کسب تایید نامه را طی کند.
اما جدای از همه این نکات ،آنچه مهم است،
این است که گاهی وقتها بهترین راهحلها،
سادهترین راهها هستند .شاید حتی دو سال
پیش این پروژه نمیتوانست شکل بگیرد ،چون
در آن زمان تکنولوژی در دسترس نمیتوانست
آن را حمایت کند .اما حاال با وجود امکانی که
برای محاسبات پیشرفته وجود دارد و با توجه
به اینترنت توسعهیافتهای که در اختیار داریم،
میتوانیم بگوییم که ما واقعا در عصر طالیی
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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موفقیت

ما بیشتر از شکست ،از
موفقیتهایمانمیترسیم
رضا فقیهی

بهعنــوان یــک کارآفریــن جانســخت ،یشاســوینی راماســویمی (Yeshasvini
 ، )Ramaswamyبنیانگــذار  ،e2epeoplepracticesبــه دیگــران کمــک
میکنــد تــا معنــای واقعــی کارآفرینــی را درک کننــد و بفهمنــد کــه چطــور
میتواننــد بــه یــک رهبــر موفــق در دنیــای کس ـبوکار تبدیــل شــوند .ایــن زن
جــوان در ســال 2012بهعنــوان یکــی از زنــان موفــق و تاثیرگــذار هنــد انتخــاب
شــد و در برنامــه رهبــران زن قدرتمنــد جــزو  25زنــی بــود که جایــزه گرفــت .او در
ایــن گفتوگــو از اهمیــت گســترش روحیــه کارآفرینــی در میــان زنــان و تعریــف
واقعــی کارآفرینــی میگویــد.
چه عاملی باعث شده که تو
بهعنوان 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
بود که همیشه دنبال کمک
گرفتن از دیگران هستم .میدانم
که کامل نیستم ،بنابراین از اینکه
از دیگران کمک بگیرم ،خجالت نمیکشم .و دیگر
اینکه خیلی خودم را جدی نمیگیرم .همه ما
باالخره یک روز میبینیم و سوال اصلی این است
که چه چیزی به دست آوردیم .من به این موضوع
معتقد نیستم که باید حتما چیز معنیدار یا مهمی
برای نسلهای آینده به یادگار بگذاری تا تو را به
واسطه آن بهخاطر بیاورند .من فقط یک بار زندگی
کردم و از قبل برای همه زندگیام برنامهریزی
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نکردم و فکر میکنم که درست
به همین دلیل هم هست که
خیلی موفق شدم .من معتقدم اگر
یک برنامه کامل برای زندگیتان
داشته باشید ،دیگر به ذهنتان
اجازه نخواهید داد که آزادانه
در مورد اتفاقاتی که پیرامونتان
میافتد ،فکر کنید .من چیزهای
زیادی میخوانم .وقتی مطلبی را
برای خواندن انتخاب میکنید،
باید کام ً
ال روی آن متمرکز
شوید .در غیر این صورت دچار بحران شخصیتی
خواهید شد ،چون سعی میکنید کارهای زیادی
را با هم انجام دهید .چیزی که من واقعا به آن
اعتقاد دارم ،این است که ما بیشتر از شکست ،از
موفقیتهایمان میترسیم .همه محدودیتهایتان را
فراموش کنید .این همه کاری است که من میتوانم
انجام بدهم .به مغزتان بگویید ساکت شو! اگر ما
همه چیز را – هوش و استعداد ،میل و اشتیاق

و – ...در اختیار داشته باشیم ،زیادی میترسیم .به
همین خاطر تنبل میشویم و شروع به بهانهتراشی
میکنیم .من میخواهم موفق باشم و چیز متفاوتی
ایجاد کنم .این در مورد من نیست .این در مورد
شغلهایی است که ایجاد میکنم و کارهایی که در
آنها سهیم میشوم.
کارآفرینی واقعی را چطور توصیف میکنید؟
اول ،انجام دادن کاری که میخواهی انجام بدهی،
ولی باید این کار را به صورت مداوم انجام بدهی ،و
دوم باید فکر روشنی داشته باشی .یک کارآفرین
واقعی میتواند کاری را که انجام میدهد ،به هر
زبانی که برای سرمایهگذارهای مختلف قابل فهم
باشد ،توضیح دهد .شما باید بتوانید اهدافتان را برای
خودتان شرح دهید و در این زمینه کامال روشن و
شفاف باشید.
بهطور کلی گسترش کارآفرینی و افزایش
زنان شاغل چه تاثیری بر هند دارد؟
واقعیت این است که ما به زنان کارآفرین بیشتری
در هند احتیاج داریم .این مسئله نه فقط برای
رفاه اقتصادی ،بلکه از منظر اجتماعی هم الزم
است .بچههای مادران شاغل قدر زحمت مضاعف
مادرانشان را میدانند و احترام بیشتری به آنها
میگذارند .در این صورت وقتی ازدواج کنند ،با
زنانشان هم رفتار متفاوتی خواهند داشت و بعدها
به دخترانشان هم این فرصت را میدهند که
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 ،میتوانیم نسلی را
در آینده تربیت کنیم که استقالل بیشتری در فکر
و اندیشهاش 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 میتواند کسبوکار خود را راه بیندازد ،از این
طریق هویت پیدا میکند ،درحالیکه مردان در
دنیای تجارت معموال به دنبال افزایش سود و درآمد

هستند .سرمایهگذاری روی کارآفرینهای زن بسیار
پایدارتر است ،چون ما اغلب در مقایسه با مردها،
بیشتر به بلندمدت فکر میکنیم و این در طبیعت
ماست.
چه پیشنهادی برای زنانی دارید که
میخواهند کسبوکار خود را راه بیندازند؟
به قلبتان گوش دهید .ما میخواهیم به چیزی
برسیم ،ولی از آن میترسیم .ممکن است قدم
اول را برداریم ،ولی برداشتن قدم دوم و سوم فرق
میکند و شما همچنان باید به ندای قلبتان گوش
دهید.بهعنوان یک زن ما خیلی قضاوتگر هستیم.
حتی در مورد خودمان هم همینطور هستیم و
مدام از خودمان انتقاد میکنیم و عادت داریم که بار
زیادی برداریم ،حتی اگر این بار چیزهای سادهای
مثل داشتن ظاهر خوب ،لباس خوب و ...باشد .ما
همیشه به دنبال فیدبکهای خارجی هستیم و این
اصال خوب نیست .من نمیدانم ما زنها چه اصراری
داریم که همیشه کامل باشیم .مردها هیچوقت از
کامل بودن و تعادل داشتن بین زندگی خانوادگی
و زندگی کاری حرف نمیزنند .ولی ما این کار را
میکنیم! ما همیشه میخواهیم مادر کاملی باشیم،
ولی مردها هیچوقت نمیگویند پدر کامل یا چیزی
مثل این.
دختران هندی وقتی از مدرسه برمیگردند،
مستقیم به آشپزخانه میروند .پسرها برای
بازی بیرون میروند .وقتی من مجبور بودم توی
آشپزخانه باشم ،به مادر میگفتم که باید برادرم را
هم اینجا بیاوری .مادر من یک اقتصاددان بود و
من میدیدم که تحصیالت چه تاثیری روی تربیت
فرزند دارد .به او این فرصت داده شده بود و او هم
میخواست که این فرصت را به ما بدهد.
در پایان روز همه ما انسانهایی هستیم که فقط
یک زندگی برای زیستن داریم .پس بیرون بزنید و
زندگیتان را زندگی کنید .رویاپرداز باشید .به درون
خودتان نگاه کنید تا پاسخ همه سوالها را پیدا
کنید .بله ،البته این کار سخت است ،ولی هیچچیز
بدون فداکاری و کار سخت به دست نمیآید .شما
بهترین دوست خودتان هستید.
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ها� از وارن ب�فت ب�ای میلیاردر شدن!
درس ی

موفقیت

الهامبخشمیلیاردرها
مسیح فقیهی
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وارن بافت ،این سرمایهگذار میلیاردر ،از دوران کودکی برای رسیدن به موفقیت
هدفگذاری کرده بود؛ از همان زمانی که به همسایهها کیسه آشغال میفروخت
و روزنامههای صبح را تحویل میداد .در  15سالگی او صدها دالر سرمایه داشت
و روی ملک سرمایهگذاری میکرد!  70سال بعد اوراکل از اوماها (لقب وارن
بافت) آنطور که فوربس گزارش کرده ،ثروتی معادل  77میلیارد دالر دارد و
دومین مرد ثروتمند دنیاست .وارن بافت موفق شد با خواندن کتاب «چه كسی
میتواند مشاور خود را پیدا كند» نوشته بنجامین گراهام که یکی از معروفترین
فعاالن بورس در سالهای دهه  60میالدی بود و پدر سرمایهگذاری ارزشی
نامیده میشد ،کسبوکار خود را متحول کند و به میلیونها دالر سود از تصاحب
شرکت بیمه جیکو برسد .از آن زمان تاکنون بافت الهامبخش هزاران سرمایهگذار
و کارآفرین جوان بوده که میخواهند  40دالرشان را  4میلیاردی کنند!

درباره زمان

مهــم نیســت چقــدر هــوش و اســتعداد و
تــاش کردیــد ،چــون بعضــی چیزهــا بــه
زمــان بیشــتری نیــاز دارد .همانطــور کــه
نمیتوانیــد بــا داشــتن  9زن بــاردار ،یــک
ماهــه صاحــب بچــه شــوید!

درباره ریسک

دنبــال ایــن نیســتم کــه از روی میلههــای
دو متــری بپــرم ،بلکــه دنبــال موانعــی 30
ســانتیمتری میگــردم تــا پایــم را بلنــد کنــم
و از آن رد شــوم.

درباره تغییر

اگــر خودتــان را تــوی یــک ســوراخ پیــدا
کنیــد ،مهمتریــن کار ایــن اســت کــه دســت
از کنــدن بکشــید.

درباره موفقیت

تــا وقتــی کارهــای غلــط زیــادی در زندگــی
انجــام نــداده باشــید ،کارهــای درســت کمــی
وجــود دارد کــه انجــام دهیــد.

درباره توامنندسازی

فکــر کنیــد تــوی قایقــی هســتید کــه مــدام

ســوراخ میشــود .در ایــن شــرایط بهتــر
اســت بــه جــای اینکــه انرژیتــان را صــرف
درزگیــری ایــن قایــق کنیــد ،از ایــن قایــق بــه
قایقهــای دیگــر بپریــد.

درباره فرصت

فرصــت بهنــدرت پیــش میآیــد ،پــس وقتــی
بــاران طــا میبــارد ،بــه جــای یــک انگشــتانه،
زیــر آن ســطل بگذاریــد.

درباره ذهنیت

 20ســال طــول میکشــد تــا بتوانیــد بــرای
خودتــان شــهرتی دســتوپا کنیــد و پنــج
دقیقــه طــول میکشــد کــه آن را از بیــن
ببریــد .اگــر ایــن قضیــه را بفهمیــد ،کارهــا را
جــور دیگــری انجــام میدهیــد.

درباره رهربی

یــک نفــر امــروز زیــر ســایه درخــت مینشــیند،
چــون یــک نفــر دیگــر خیلــی وقــت قبــل یــک
درخت کاشــته اســت.

درباره انگیزه

پیشبینــی زمــان باریــدن بــاران حســاب
نیســت ،امــا ســاختن قایــق چــرا
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موفقیت

گ
استاد دانش�ه اکلیفرنیا
ت
در�ره �قیقات عیمل یمگوید
ب

تاکتیکهایپژوهش
جان بائز
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جــان بائــز اســتاد دانشــگاه کالیفرنیــا در
ریورســاید اســت .تــا ســالهای اخیــر در
نظریــه کتگوریهــای عالــی و گرانــش
کوآنتومــی کار میکــرد .ســتون اینترنتــی
او بــهنــام «یافتههــای ایــن هفتــه» کــه بــه
ســالهای  ۱۹۹۳بازمیگــردد ،بهعنــوان
نخســتین وبــاگ اینترنتــی قلمــداد میشــود.
در ســال  ۲۰۱۰بــه تغییــر اقلیــم و آینــده
کــره زمیــن ســوق پیــدا کــرد و بــه مطالعــه
موضوعــات کاربردیتــر روی آورد و پــروژه
آزیمــوت را کــه یــک همــکاری بینالمللــی
بــرای همگرایــی دانشــمندان و مهندســان
عالقهمنــد بــه حفاظــت از زمیــن اســت،
آغــاز کــرد .تحقیقــات او اکنــون متمرکــز
بــر ریاضیــات شــبکهها و نظریــه اطالعــات
اســت کــه بــرای فهــم سیســتمهای پیچیــده
کــه در بیولــوژی و اکولــوژی غالــب هســتند،
کمککنندهانــد .گفتوگــوی لــوک ملهــاوز
بــا جــان بائــز را در پــی میخوانیــم.
لــوک ملهــاوزر :در مصاحبــه قبلــی ،از اســکات
آرانســون ســوال کــردم چــه تاکتیکهــای
پایــهای را بــرای پیشــرفت در پژوهشهــای
بنیــادی ســودمند میدانــد ،و چنــد مثــال
بیــان کــردم .آیــا شــما نظــری در مــورد
تاکتیکهــای پژوهشــی کــه اســکات و
مــن بیــان کردیــم ،داریــد؟ شــخصا چــه
تاکتیکهــای پژوهشــی را توصیــه میکنیــد؟
جــان بائــز :منظورتــان از تاکتیکهــای
پژوهشــی پایــهای چیســت؟ مــن دههــا
تاکتیــک دارم .بعضــی از آنهــا اســتراتژیهای
حــل مســائل و بعضــی بــا درجــه اهمیــت
مشــابه ،بــرای دســت یافتــن بــه مســائل
مناســبی بــرای حــل هســتند .منظــورم
دســت یافتــن بــه مســائلی اســت کــه در عیــن
جالــب بــودن ،بــرای حــل کــردن کمــاکان
ســهلالوصول هســتند .آیــا مقصودتــان از
«پایــهای» ،اولیــن مــورد اســت؟
لــوک :هــر دو! بهدســت آوردن و طــرح تمیــز

مســائل پژوهشــی خــوب ،اغلــب میتواننــد
حتــی از حــل کــردن مســائل پژوهشــی قبــا
شناساییشــده ،مهمتــر باشــند.
جــان :بســیار خــب .چنــد تــا از تاکتیکهــای
مــن اینهــا هســتند.
 .1زیــاد یــاد بگیریــد .تــاش کنیــد بفهمیــد
کل دنیــا چگونــه کار میکنــد ،از نظــر
فلســفی ،منطقــی ،از نظــر جنبههــای ریاضــی
و فیزیــک گرفتــه تــا شــیمی ،بیولــوژی و
علــوم بــر پایــه آنهــا ،از نظــر علــوم تاریخــی
ماننــد کیهانشناســی ،دیرینهشناســی،
باستانشناســی و از نظــر علــوم اجتماعــی
ماننــد روانشناســی ،جامعهشناســی،
انسانشناســی ،سیاســت و اقتصــاد و از
جنبههایــی کــه از ادبیــات و موســیقی
میآینــد .ایــن یــک جس ـتوجوی الیتناهــی
اســت ،البتــه واضــح اســت کــه تخصصــی
کار کــردن و در موضوعــات خاصــی خِ بــره
شــدن بازدهــی بیشــتری دارد .امــا هــر چــه
زوایــای متعــددی بــرای مواجهــه بــا هــر
موضوعــی داشــته باشــید ،شــانس یافتــن
ســواالت خــوب و جوابهــای خــوب بــرای
ســواالت موجــود برایتــان بیشــتر مهیــا
میشــود .همچنیــن وقتــی در یــک مســئله
بــه بنبســت برمیخوریــد ،یــا خســته
میشــوید ،یادگیــری چیزهــای جدیــد واقعــا
باعــث دمیــده شــدن روح تــازهای در شــما
خواهــد شــد.
 .2آنچــه را فــرا میگیریــد ،بهصــورت
قواعــد موجزتــر و روشــنتر در ذهــن خــود
ترکیــب کنیــد .هــدف از یادگیــری ،حفــظ
کــردن مقــدار زیــادی داده نیســت .بلکــه
الزم اســت بهطــور جــدی بــه فشردهســازی
دادههــا و فیلتــر کــردن نویــز بپردازیــد .غالبــا
افــراد چیزهــا را بــهصــورت درهــم و برهــم
بــه شــما توضیــح میدهنــد ،بــه جــای
اشــاره بــه قواعــد کلــی ،حالتهــای خــاص
را معرفــی میکننــد ،یــا قواعــد کلــی را بــه
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صــورت نادرســتی بیــان میکننــد و غیــره.
ایــن فراینــد بــرای همیشــه ادامــه مییابــد.
بــرای مثــال وقتــی توپولــوژی جبــری یــاد
میگیریــد ،بــه شــما نظریــه همولــوژی درس
میدهنــد .در ســطح مقدماتــی ایــن بیشــتر
بــه صــورت یــک دســتورالعمل پیچیــده
بــرای گرفتــن یــک فضــای توپولوژیــک و
دریافــت یــک تعــداد گــروه از روی آن معرفــی
میشــود .بــا نــگاه کــردن بــه مثالهــا،
چشــم باطــن پیــدا میکنیــد کــه ایــن
گروههــا چــه کاری انجــام میدهنــد:
گروه nام ،تعداد حفرههای  nبعدی را
میشمارد .یاد میگیرید که چگونه آنها را
برای حل مسائل به کار گیرید و چگونه بهطور
کارآمد آنها را محاسبه کنید.
امــا بعدتــر ،بــرای حالــت مــن خیلــی بعدتــر،
یــاد میگیریــد کــه توپولــوژی جبــری از ایــن
نــوع ،درحقیقــت دربــاره فضاهــای توپولوژیــک
نیســت ،بلکــه دربــاره مفهومــی مجردتــر بــه
نــام نوعهــای هموتوپــی اســت .ایــن کشــفی
اســت کــه خیلــی طــول کشــید و در حوالــی
ی کــه فــردی بــه نــام
ســالهای  ،۱۹۶۸زمان ـ 
کویلــن کتابــی در جبــر هموتوپــی نوشــت،
متبلــور شــد .همیشــه وقتــی چنیــن چیزهایی
رخ میدهــد ،خیلــی مجذوبکننــده اســت:
هنگامــی کــه افــرادی در یــک موضــوع کار
میکننــد ،متوجــه میشــوند هــدف صحیــح
مطالعــه ،آن چیــزی کــه فکــر کــرده بودنــد،
نیســت.
اما این تازه آغاز ماجرا بود :بعد از سالهای
 ۱۹۶۰اتفاقات زیادی افتاد .در همان ابتدای
این سالها گروتندیک پا به عرصه گذاشت و
رویای جدیدی به ما عرضه کرد؛ اینکه چه
نوعهای هموتوپی عمال میتوانند محقق شوند.
به زبان غیردقیق ،او واقف شد که اینها بهطور
طبیعی وقتی ظاهر میشوند که به «برابری» به
چشم فرایند (فرایند اثبات اینکه دو چیز یکی
هستند) نگاه کنیم تا به یک رابطه استاتیک.
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اینها را کمی سربسته بیان کردم ،اما میخواهم
تاکید کنم که این یک کشف بسیار بنیادی با
فنی
پیامدهای بسیار وسیع بود ،نه یک نکته ِ
محدود و باریک.
تا مدتهای طوالنی ،افراد برای دقیق کردن
رویای گروتندیک دستوپنجه نرم میکردند.
من هم برای مدتی درگیر این موضوع بودم .اما
از حدود پنج سال قبل ،فردی بهنام وودسکی به
ما نشان داد که چگونه با در نظر گرفتن برابری
بهعنوان یک نوع فرایند تا یک رابطه صِ رف،
میتوان مبانی ریاضیات را دوباره بنا نهاد .این
رهیافت نو که از آغاز ،نوعهای هموتوپی را به
جای مجموعهها ،بهعنوان اشیای ریاضی معرفی
میکند ،یک آلترناتیو برای نظریه مجموعهها
خلق میکند .یک قرن طول خواهد کشید تا
اینکه تاثیر این کشف در سرتاسر ریاضیات
ریشه بگستراند.
بنابراین همانطور که میبینید ،با در نظر
گرفتن چیزی مهم اما بسیار فنی مانند
توپولوژی و قانع نشدن با رفتار با آن مانند
حفظ یک دستورالعمل آشپزی ،میتوان حقایق
عمیقی کشف کرد .اما این سماجت عظیمی
طلب میکند .حتی اگر چنین حقایقی را
خودتان کشف نکنید ،و فقط آنها را بیاموزید،
مجبورید آنها را سادهسازی و متحد کنید.
 .3بیشتر در جستوجوی مسائل در شکافهای
بین رشتهها باشید تا در خود رشتهها.
تقسیمبندی علم به رشتهها کمی سلیقهای
و دلبخواهی است و افراد اغلب انرژی خود
را صرف سواالتی میکنند که درون رشته
خودشان است و اینگونه خیلی تعجبآور
نیست که چیزهای بسیار جالبی در بین این
شکافها در خفا ماندهاند و در انتظار کشف
شدن هستند.
اینجا ،تاکتیکهای  1و  2بسیار سودمند
هستند .اگر موضوعات زیادی را مطالعه کنید و
تالشتان را برای پاالیش ایدههای خام و رسیدن
به صورتبندیهای موجز و تقویتشده از آنها

معطوف دارید ،بهزودی متوجه نقاط تالقی این
موضوعات خواهید شد .گاهی شباهتهایی
وجود دارند که میارزد آنها را دقیق کرد.
گاهی افراد در یک رشته شگردهایی بلدند که
میتوانند افراد رشتههای دیگر را بسیار منتفع
سازند .گاهی افراد در یک رشته چکش اختراع
کردهاند و افراد رشته دیگر فقط ناخن ،و جالب
است که هیچکدام نمیدانند این چیزها به چه
کار میآیند!
 .4با خیلیها صحبت کنید .این یک راه بسیار
خوب برای توسعه افق دیدتان و پیدا کردن
ارتباط بین موضوعاتِ درظاهر متفاوت است.
با باهوشترین افرادی که با فراغ بال پذیرای
صحبت با شما هستند ،حرف بزنید .اما حوصله
آنها را سر نبرید .افراد باهوش خیلی زود
حوصلهشان سر میرود .سعی کنید به جای
ش دادن
اینکه خودنمایی کنید و آنها را به گو 
به ایدههای درخشانتان مجبور کنید ،آنها را
در موقعیتی قرار دهید که درباره چیزهای مورد
عالقهشان صحبت کنند .اما مراقب باشید به
آنها «هدایایی» دهید كه آنها رغبت داشته
باشند با شما دوباره صحبت کنند« .هدایا»
میتوانند توضیح دقیق چیزهایی که آنها
نمیفهمند ،دانستنیهای غافلگیرکننده و
نکات کوچک طالیی باشند.
یکی از استراتژیهای من در این مورد ،نوشتن
وبالگ «یافتههای این هفته» و توضیح مقدار
زیادی ریاضیات و فیزیک پیشرفته در آن
بود .شاید بتوان گفت که این ستون اینترنتی،
خرواری از هدیه بود .من بهعنوان یک فرد
ناشناس در آنجا شروع کردم ،اما بعد از
حدود  10سال ،افراد باهوش زیادی مرا کشف
ن ترتیب اکنون برای من به اندازه
کردند .بدی 
کافی آسان است به هر موضوعی ورود کنم،
یک مطلب وبالگی در مورد آن بنویسم و کنار
متخصصانی باشم که مرا تصحیح کنند یا
مطالب بیشتری به من بگویند .همچنین برای
دادن سخنرانی دعوت شوم و بدین صورت با

افراد باهوش بسیاری مالقات کنم.
لوک :شما تاکتیکهایی را توضیح دادید که
چگونه به مسائلی برای حل دست یافت .وقتی
یک لیست خوب از آنها پیدا کنید ،چگونه از
بین آنها انتخاب میکنید.
جان :دو نصیحت کوچک در این زمینه دارم.
 .1حتما لیستی از مسائل را یادداشت کنید.
وقتی من تازه شروع کرده بودم ،فقط یک
موجودی کوچک از مسائل برای فکر کردن
داشتم؛ آنقدر کوچک که بیشتر آنها را
بهخاطر دارم .بیشتر آنها مسائلی بودند که از
دیگران شنیده بودم ،اما اغلب آنها زیاد از حد
سخت بودند .البته مسائلی از خودم هم داشتم،
اما آنها هم اغلب یا زیاد از حد سخت ،یا زیاد
از حد مبهم ،یا زیاد از حد بدیهی بودند.
در سالهای اخیر ،توانستهام مقادیر معتنابهی
از مسائل برای فکر کردن ایجاد کنم .بدین
ترتیب اکنون بیشتر نیازمند مرتب کردن و
لیست کردن آنها هستم .اغلب با استفاده از
تاکتیکهای فشرهسازی دادهها که در قسمت
 ۲از جواب قبلی خود به آنها اشاره کردم ،این
مرتبسازی را انجام میدهم .وقتی چیزی یاد
میگیرم ،از خود سواالت کلی زیر یا سواالت
متعدد مشخصتر دیگری میپرسم:
آیا این مفهوم یا حقیقت در ظاهر جدید،
حالت خاصی از مفهوم یا حقیقتی است که قبال
میدانم؟
آیا از دو مفهوم شبیه به هم میتوانم مفهوم
کلی سومی پیدا کنم که این دو ،حالت خاص
آن باشند؟
آیا میتوانم با استفاده از قیاس بین الف و
ب ،چیزی جدید در موضوع ب انجام دهم که
متناظر آن در موضوع الف ،قبال توسط افراد
انجام شده باشد؟
آیا میتوانم یک قاعده تجربی را بهطور
دقیقتری بیان کنم که همیشه معتبر باشد ،یا
حداقل در موارد بیشتری معتبر باشد؟
اینگونه اکنون بهجای دربهدر دنبال ایده بودن
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و کمبود مسئله برای کار کردن ،از نظر ایده
غنی هستم و کارزار اصلیام پیگیری همه
مسائل و پیدا کردن بهترینهای آنهاست.
همیشــه یــک دفتر یادداشــت بــه همــراه دارم.
مســائلی را کــه جالــب بــه نظــر میرســند،
یادداشــت میکنــم ،بهخصــوص هنگامــی
کــه حوصل ـهام ســررفته اســت .صِ ــرف عمــل
یادداشــت کــردن یــا از آنهــا ابهامزدایــی
میکنــد ،یــا ســبب میشــود آنهــا کامــا
تیــره و تــار شــوند تــا از آنهــا قطــع امیــد
کــرد .گاهــی بــا صِ ــرف وقــت گذاشــتن بــرای
بیــان دقیــق صــورت یــک مســئله موفــق بــه
حــل آن میشــوم .بهعــاوه ،عمــل یادداشــت
کــردن ســواالت ،بهطــور طبیعــی بــاب
ســواالت دیگــری را میگشــاید.
بهغیــر از ســواالت ،بــه جدولهــای
مقایســه ،مشــتمل بــر دو یــا چنــد ســتون
بــا آیتمهــای متناظــر همردیــف هــم
عالقهمنــدم .یــک نمونــه از ایــن جدولهــا
را میتوانیــد در انتهــای دومیــن مقالــهام
در کوآنتروپــی ببینیــد .کوآنتروپــی ایــدهای
اســت کــه از تناظــر بیــن ترمودینامیــک و
مکانیــک کوآنتومــی خلــق شــد .ایــن یــک
تناظــر بســیار معــروف اســت کــه از ســالها
قبــل مشــغله ذهنـیام بــود ،امــا نوشــتن یــک
جــدول مقایســه ،مــرا متقاعــد ســاخت کــه
یــک جــای خالــی در ایــن تناظــر وجــود دارد.
در ترمودینامیــک ،مفهومــی داریــم بــهنــام
آنتروپــی ،امــا نظیــر آن در مکانیــک کوآنتمــی
چیســت؟ معلــوم شــد کــه کوآنتروپی پاســخی
بــرای ایــن حلقــه گمشــده بــود.
بعدها مقالهای با بلیک پوالرد درباره کوآنتروپی
نوشتم ،اما به یک مقاله وبالگی لینک دادم.
برای من این یک جنبه دیگر از چگونگی
پیگیری سواالت است .صرفا یک لیست برای
خودم درست نمیکنم ،بلکه درباره چیزهایی
که میخواهم بهتر بفهمم ،مقاالت وبالگی
مینویسم.
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 .2فقــط روی مســائلی کار کنیــد کــه فکــر
میکنیــد مهــم باشــند و نســبت بــه چگونگــی
حــل آنهــا شــهود داشــته باشــید .ایــن
تاکتیــک بــرای همــه کارســاز نیســت ،امــا
بــرای مــن کارایــی داشــته اســت .وقتــی کــه
تــازه شــروع کــرده بــودم ،تــاش میکــردم
مســائلی را حــل کنــم کــه هیــچ ایــدهای بــرای
چگونگــی حلشــان نداشــتم .شــاید افــرادی
کــه در حــل معمــا تبحــر دارنــد ،بتواننــد
از ایــن راه موفــق شــوند ،امــا مــن عمومــا
نتوانســتهام چنیــن کنــم.
به این نتیجه رسیدم که رهیافت بهتر برای من،
درست کردن یک لیست طوالنی از سواالت
و پیگیری و رها کردن آنها طی سالهای
متمادی است .بهآرامی جلو میروم تا برایم
مسجل شود که چیز جدید و مهمی میبینم.
فقط این زمان است که یک مسئله را از حاشیه
درمیآورم و بهطور ضربتی شروع به کار کردن
روی آن میکنم.
جاب ویل ِر فیزیکدان این را اینگونه میگوید:
هرگز محاسبهای را انجام ندهید ،مگر اینکه
جواب آن را از قبل بدانید .این حرف کمی
اغراقآمیز است ،چون گاهی خوب است کمی
کلنجار رفت و مشاهده کرد چه اتفاقی میافتد.
اما در این حرف بیش از آنچه تصور میکنید،
حقیقت نهفته است.
فاینمن یک قاعده دیگر اما مرتبط داشت :او
فقط روی مسئلهای کار میکرد که احساس
میکرد یک حس درونی نسبت آن دارد ،یک
بینایی یا برگ برندهای که در اختیار هیچکس
دیگر نیست.
لوک :بعد از آنکه مسئلهای برای حل انتخاب
کردید ،تاکتیکهای ترجیحی شما برای حل
عملیاتی آن چیست؟
جان :همانطور که قبال گفتم ،روشن است که
فقط بعد از اینکه بهطور قابل توجهی ایدههای
خوب از چگونگی حل یک مسئله داشته باشم،
روی آن حساب باز میکنم .حداقل باید باور

داشته باشم چه باید کرد .و اینگونه بیدرنگ
دست به کار میشوم.
اما کار معموال اینقدرها هم آسان نیست.
اگر تنها با مسائلی درگیر شوید که مطلقا همه
دستاندازهای آن را با تفکرات پیشین هموار
کرده باشید ،خیلی محتاط میشوید و شانس
کار کردن روی خیلی از چیزهای جالب را از
دست میدهید .بسیاری از محققان جوان
اشتباه نقطه مقابل را انجام میدهند و با ماندن
در بنبست مطلق ،زمان زیادی را تلف میکنند.
تعادل صحیح بین اینها قرار دارد .مسئله را به
زیرمسئلههای کوچکتر تقسیم کنید و اینها را
هم به زیرمسئلههای هنوز کوچکتر بشکنید و
وقتی به نقطهای رسیدید که حتی قبل درگیر
شدن با جزئیات ،این زیرمسئلهها به نظر قابل
انجام بیایند ،برای حمله به مسئله تصمیمتان
را بگیرید.
اما چطور میتوان فهمید این مسائل کوچکتر
قابل انجام هستند؟ این بسیار بستگی به
تجارب قبلی مواجه شدن با مسائل مشابه
دارد .اگر تازهکار باشید ،چیزهایی که برایتان
دشوار است ،میتوانند برای متخصصان واقعا
آسان باشند .برعکس چیزهای در ظاهر ساده،
میتوانند بسیار بغرنج از آب درآیند .حتی با
اتکا به تجربه ،بعضی از زیرمسئلهها که بهظاهر
سرراست به نظر میرسند ،میتوانند دشوارتر
از آنچه پیشبینی میشود ،ظاهر شوند .و
اینجاست که کار واقعی شروع میشود و بلد
بودن فوتوفنهای بسیار ،برگ برنده خواهد
بود .مثال:
 .۱اگر قادر به حل مسئلهای نیستید ،خیلی
محتمل که یک مسئله مشابه وجود داشته باشد
که کمی سادهتر است .سعی کنید آن را حل
کنید .و اگر این مسئله جدید را هم نمیتوانید
حل کنید ،دوباره از همین اصل استفاده
کنید .آنقدر ادامه دهید تا به چیزی برسید
که بتوانید آن را حل کنید .آنگاه از راهی که
پایین آمدهاید ،قدم به قدم باال بروید.

از سادهسازی یک مسئله به صورتی که بتوانید
عمال آن را انجام دهید ،نگران نباشید.
 .۲راههای بسیاری برای سادهسازی مسئلهها
وجود دارد .گاهی باید یک حالت خاص را در
نظر بگیرید .در ریاضیات ،حالتهای خاص،
حالتهای خاصتر و آنها هم حالتهای بسیار
خاصتر دارند .اینگونه آزادی عمل زیادی
برای کاوش وجود دارد .اگر خوب مشاهده
کنید حالتهای خاص چگونه کار میکنند،
ایدههایی که میگیرید ،برای حل مسئله اصلی
كمککننده واقع میشوند.
 .۳از طرف دیگر ،وقتی یک مسئله را تعمیم
میدهید ،بعضی مفروضات زائدش حذف
میشوند و درغایت سادهتر میشود .اغلب افراد
در شلوغی دادهها گیر میکنند .البته اگر معلوم
شود که تعمیم راه به جایی نمیبرد ،به شما در
مورد اینکه کدامیک از جزئیات نقش اساسی
دارد ،کمک میکند.
 .4گاهی به جای پایین و باال رفتن از نردبان
تعمیم ،بررسی یک مسئله مشابه در یک زمینه
مرتبط ،راه عبور را تسهیل میکند.
 .5در پایان یک توصیه کلی :از تالشهایتان
برای حل یک مسئله یادداشت بنویسید ،حتی
شامل توضیح چیزهایی که به نتیجه نرسید
و اینکه چرا .هر از چند گاهی ،آنچه را
نوشتهاید ،نگاه کنید .اغلب متحیرکننده است
چگونه گاهی به انجام درست چیزی نزدیک
میشوم ،بعد آن را فراموش میکنم و وقتی
دوباره به آن برمیگردم (گاهی سالها بعد) و
چیزها را از زاویه کمی متفاوت میبینم ،همه
چیز ردیف میشود .شکست فقط گاهی چند
میلیمتر با پیروزی فاصله دارد.
لوک :ممنون جان!
یادداشت مترجم :این مصاحبه در سال ۲۰۱۴
توسط موسسه تحقیقاتی یادگیری ماشین
(برکلی ،کالیفرنیا) انجام شده است.
سیدمحمد غالمزاده محمودی ،دانشکده علوم
ریاضی ،دانشگاه صنعتی شریف
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ف
معر� مج هل دانشجو� ش
«�رت»
ی

نشریهای درباره شهر
ماجده مقدم

شــهرت ،نشــریهای بــرای شــهر ،فصلنامــهای
اجتماعــی ،هنــری ،فرهنگــی اســت کــه
بههمــت انجمــن علمــی دانشــجویی شهرســازی
پردیــس هنرهــای زیبــا بــه چــاپ میرســد.
در شــماره یازدهــم ایــن نشــریه کــه
جدیدتریــن نســخه آن اســت و بــه پاییز ســال
 96اختصــاص 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 میخوانیــد بــا عناویــن« :حصــر
شیشــهای؛ حکایــت رواق هنــر و صاحبــان
آن»« ،پــارک ₌ پنجــری»« ،نئودورهمــی:
میتینــگ»« ،بــاغ کتــاب»« ،مــرا بــه خیــر تــو
امیــد نیســت؛ شــر مرســان»« ،چهــار قــاب
از میــدان شــهرداری رشــت»« ،فراغــت از
فراقــت ...ســهم مــن کــو؟».
ایــن نشــریه دو بخــش دیگــر نیــز دارد کــه
عبارتنــد از تقویــم و گوناگــون .در تقویــم
مطالبــی بــا عنــوان «چنــد جملــه دربــاره
تجمــل»« ،از خودســازی تــا شهرســازی» و
«الکامــپ  »1396خواهیــد خوانــد و بخــش
گوناگــون شــامل «از صفــر مســکو تا شــبانههای
نوســکی» « ،زیــر درخــت کذایــی»« ،ســمفونی
شــهر بــزرگ»« ،پرتقالهــای خونــی»« ،روح
پــراگ»« ،اینجــا رو تهرونــش میگــن» و
«عکسهــای برگزیــده» میشــود.
یکــی از نــکات مهــم و جــذاب ایــن نشــریه،

برخــورداری از گرافیــک و عکسهــای
حرفــهای اســت کــه آن را از ســایر نشــریات
دانشــجویی متمایــز میکنــد .دبیــر عکــس
ایــن نشــریه یاســمن یوســفی و کارهــای
گرافیکــی بــر عهــده فرینــاز عالــم اســت.
مضــاف بــر اینهــا ،نشــریه شــهرت خــارج از
فضــای دانشــگاه نیــز قابــل دسترســی اســت
و آن را میتوانیــد از برخــی کتابفروشــیها
و کیوســکها تهیــه کنیــد .نســخه اینترنتــی
آن نیــز از طریــق اپلیکیشــن طاقچــه در اختیــار
مخاطبــان قــرار میگیــرد .ایــن نشــریه کــه در
 83صفحــه منتشــر شــده اســت ،تنهــا 3000
تومــان قیمــت دارد کــه نســخه پــیدیاف آن
 2000تومــان ارزانتــر اســت .شــاید نقطــه
قــوت ایــن مجموعــه ،داشــتن مدیــر تبلیغــات
(میــاد ســعیدی) ،مدیــر فــروش (پــگاه قانــع) و
تیــم فــروش (رومینــا اکبرپــور ،عطیــه صفایــی،
نوشــین فیروزبخــش ،زهــرا نجمــی) باشــد.
دســتاندرکاران «شــهرت» از فضــای مجــازی
و تاثیرگــذاری آن نیــز غافــل نماندهانــد و یــک
گــروه جــدا (نیکــو حبیبــی ،شــهریار دادگــر،
کیانــا اکبــری) بــه امــور ایــن بخــش رســیدگی
میکنــد.
مدیرمســئول «شــهرت» حمیدرضــا رضایــی
و ســردبیر آن ســاناز اخبــارده اســت .اعضــای
هیئــت تحریریــه را محیــا احمدیدانــش ،زهــرا
دانیــاری داریــان ،فائــزه محمــدی و حنانــه
مرعشــی تشــکیل میدهنــد.
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داستان پرواز در آسمان
در شاهنامه فردوسی
علیاصغر بشیری

به باور بسیاری از دانشمندان ،تخیالت و آرزوهاست
که از دیرباز مبنای بسیاری از پیشرفتهای علمی در
بین مردم بوده است .برخی از داستاننویسان جهان
در همین زمینه داستانهای علمی-تخیلی در بین
همتایان خود ،سرآمد هستند .برای نمونه ژول ورن را با
داستانهایی میشناسند که از تخیل و علم با هم بهره
گرفته است؛ منتها مسائلی که ژول ورن در زمان خود
بهعنوان تخیل مطرح کرده ،بسیاریشان بعدها لباس
واقعیت بر تن کردهاند .در روانشناسی نوین یکی از
تعالیمی که به افراد داده میشود ،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
در بسیاری از داستانها و اساطیر هم انعکاس یافته
است .مردم با دیدن پرندگان یا حشرات در ذهن خود
داستانهایی میساختهاند که انسان نیز به نوعی میتواند
پرواز کند .هر چند که خواستههای 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 پیشپاافتاده بدل شد و اصل فلسفه پرواز برای
کاربردهای حملونقل انسان و بار یا اهداف نظامی و...
بدل شد که در دنیای معاصر نیز این فناوری در اختیار
معدودی از کشورهاست و بهعنوان یکی از نمودهای
صنعتی شدن در دنیای مدرن از آن یاد میشود.
در بسیاری از اسطورهها و داستانهایی که از اقوام
مختلف در سرزمین ایران رواج یافته است ،آرزوی
پرواز را میتوان بهوضوح مشاهده کرد .داستانهایی
که در شاهنامه یا دیگر متون ادب فارسی وجود دارد،

این آرزوها را بیان کردهاند .در «سمک عیار» گفته
شده که سمک برای یافتن فرخروز سوار بر سیمرغ
شد و به جزایر دوردست رفت .همین سواری بر
سیمرغ یا عنقا شدن را نیز در داستان «هزار و یک
شب» داریم .جایی که سندباد بحری برای فرار از یک
جزیره سوار بر پرندههای غولپیکر میشود .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 میبرده است؛
چنانکه زمانی که سام به دنبال زال میرود ،سیمرغ
به زال میگوید:
روا باشد اکنون که بردارمت
بیآزار نزدیک او آرمت
سیمرغ پس از آنکه مدتی با سام سخن میگوید،
او را برداشته و به آسمان میبرد و آنگاه زال را نزد
سام میبرد:
دلش گشت پدرام و برداشتش
گرازان به ابر اندر فراشتش
ز پروازش آورد پیش پدر
رسیده به زیر برش موی سر
همین داستان نشاندهنده این است که زال به
واسطه سیمرغ ،قدرت پرواز داشته است.
در شاهنامه از پرواز جمشید نیز سخن رفته است.
زمانی که دیوان او را بر آسمان میبرند و جمشید در
آسمان قرار میگیرد:
چو خورشید تابان میان هوا
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علم در متون کهن

مهی چرخ گردان سز د جای تو

نشسته بر او شاه فرمانروا
عدم پرداخت فردوسی و پردازندگان این داستانها به
این دو مورد باعث شده که جزئیات بیشتری در این
موارد بیان نشود .اما یکی از داستانهای بسیار مشهور
دیگر شاهنامه که با جزئیات بیشتری بیان شده و در
آن داستان پرواز دقیقتر بیان شده است ،داستان
پرواز کاوسشاه به آسمان است .نوع پرواز کاوس به
آسمان با پروازی که به نمرود منسوب است ،یکسان
است و به گفته پژوهشگران داستان کاوسشاه به
احتمال زیاد از نمونه مشابه بینالنهرینی خود گرفته
شده است.
داستان پرواز کاوسشاه بدین قرار است:
وقتی که کاوس از نبرد با شاه هاماوران برمیگردد،
ابلیس که میبیند با پادشاه قدرتمندی مواجه شده
است ،تصمیم میگیرد از راهی دیگر او را فریب دهد
و او را از راه یزدان بازدارد:
بگرداندش سر ز یزدان پاک
فر یزدانش خاک
فشاند بر آن ّ
او از دیوان میخواهد که این کار را انجام دهند .یکی
از دیوان برای این کار داوطلب میشود .او خود را
شبیه یکی از خادمان کاوسشاه تغییر چهره میدهد
و نزد او میرود و به او میگوید:
فر زیبای تو
چنین گفت کاین ّ
همی چرخ گردان سزد جای تو
دیو به او میگوید :تو که همه کارهای بزرگ را در
جهان انجام دادهای ،بهتر است به آسمان هم پرواز
کنی؛ مگر خورشید و ستارگان چه اسراری دارند که
تو نباید از آنها آگاه شوی؟
چگونه است ماه و شب و روز چیست؟
بر این گردش چرخ ساالر کیست؟
کاوسشاه سرانجام پذیرفت؛ چراکه این موضوع
برای او هیجان بسیاری داشت .او از ستارهشناسان
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 جوجههای
عقاب بزرگ و قوی شدند ،کاوس دستور داد که در
چهارسوی تخت او ،چهار نیزه بلند آویزان کنند و بر
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باالی هر کدام از آن نیزهها ،پارهای گوشت بگذارند.
سپس چهار عقاب گرسنه را که پرورش داده بودند،
در پای تخت بستند .کاوس نیز در درون تخت
نشست .زمانی که عقابها به سوی برهها پرواز
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
عقابها ،هر چقدر که بیشتر پرواز کردند ،کمتر به
هدف خود ،یعنی خوردن گوشت دست یافتند .به
همین دلیل خسته شدند و از گرسنگی و کمطاقتی
بسیار سقوط کردند و کاوس هم با تختش سقوط
کرد .آنان در بیشه شیرچین در آمل به زمین
نشستند.
زمانی که خبر به پهلوانان ایران مانند رستم و گودرز
و گیو و ...رسید ،آنان با هم به جستوجوی کاوس
رفتند و سرانجام او را یافتند و به پایتخت برگرداندند.
کاوس که خود را مستحق سرزنش دید و از این
کار احساس گناه میکرد ،به درگاه خدا توبه کرد و
سرانجام نیز خدا توبه او را پذیرفت.
یکی از نکاتی که در این داستان شگفتانگیز وجود
دارد ،این است که آرزوی پرواز از دیرباز در ذهن
انسانها وجود داشته و از آنجایی که در بیرون
مجال بروز نداشته ،در داستانها ،آن هم مبتنی بر
تخیالت شاعران و نویسندگان خود را نشان میداده
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 برنمیتافتهاند
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 دانشهایی
نظیر ستارهشناسی را هم باید از همین منظر مورد
توجه قرار داد.

قزلباش شاعر
مریم گودرزی
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چنین کنند بزرگان
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زند� دو�نه صاد� بیک افشار ،مرد � ی

به بستر افکند بیماری چشمت مسیحا را
ستون سر کند اعجاز حسنت دست موسی را
بیشــک زمانــی کــه صادقــی بیــک افشــار ایــن
بیــت را در مجلســی خوانــده ،شــوری در جــان
مجلســیان افتــاده و بــه احســنت آمدهانــد کــه
شــغل قزلباشــان شمشــیرزنی و جنــگاوری بــود.
امــا صادقــی بیــک ،قزلبــاش شــاعری بــود کــه
عمــده شــهرتش نــه بــه جنــگاوری و شــاعری،
بلکــه بــه نگارگــری و نقاشــی بــود .نگارگــری کــه
کتابآرایــی و نگارههــای تکبرگــی را در دو بعــد
ســنتی (نگارگــری) و نــوآوری (فرنگیســازی) بــه
انجــام میرســانید و نخســتین هنرمنــدی بــود
کــه کتابــی بــه نظــم در آمــوزش فــن نقاشــی بــه
تحریــر درآورد و علــم ایــن هنــر را کــه بــا شــرایط
ویــژه از شــاگرد بــه اســتاد منتقــل میشــد ،در
اختیــار همــگان قــرار داد .هنرمنــدی کــه در
رأس مکتــب هنــری قزویــن میدرخشــید.
صادقــی بیــک در تبریــز چشــم بــه جهان گشــود،
در خانــوادهای کــه از اشــراف ایــل بــزرگ افشــار
بودنــد ،او بــه شــیوه پــدر خــود کــه از ســران
قزلبــاش دولــت صفــوی بــود ،رســم نظامیگــری
را در پــی گرفــت .پــدر صادقــی بیــک زمانــی کــه
او  20ســال داشــت ،در یکــی از جنگهــا کشــته
شــد و پــس از آن صادقــی بیــک بــه مــدت پنــج
ســال بــه ســفر پرداخــت .او بــه بغــداد رفــت و
کربــا و نجــف را نیــز زیــارت کــرد ،مدتــی در
عتبــات مانــد و زمانــی را نیــز در حلــب بــه ســر
بــرد .صادقــی بیــک پــس از ایــن ســفر مدتــی در
خدمــت امیــران متفاوتــی بــود ،پس از  30ســالگی
تصمیــم گرفــت دل بــا هنــر یکدلــه کنــد و از کار
گل بــه کار دل بپــردازد .پــس بــه ســراغ شــاعران
نــامدار زمــان خویــش رفــت و در محضــر هرکــدام
زمانــی را بــه تلمــذ گذرانــد کــه مهمتریــن
آنهــا میرصنعــی بــود کــه عــاوه 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،
صادقــی بیــک  35ســاله از تبریــز راهــی قزویــن
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پایتخــت صفویــان گردیــد؛ اینبــار بــه دنبــال
اســتاد نقاشــی کــه نشــان از کمالالدیــن بهــزاد،
اســطوره نقاشــان دوره صفــوی داشــته باشــد:
تمنای دلم این بود پیوست
که گیرد همت بهزادی ام دست
ایــن جس ـتوجو او را بــه مظفرعلــی ،خواهــرزاده
و شــاگرد کمالالدیــن بهــزاد ،رهنمــون شــد.
مظفرعلــی هنرمنــدی بــود کــه لقــب «نقــاش
شــاهی» داشــت و بیشــتر نقاشـیهای دولتخانــه
همایونــی و مجلــس ایــوان چهــل ســتون را رقــم
زده بــود .او نــزد شــاه تهماســب چنــان عــزت و
مقامــی داشــت کــه شــاه بارهــا اشــاره کــرده بــود
کــه مظفرعلــی را بــر بهــزاد ترجیــح میدهــد.
مظفرعلــی در خطاطــی هــم اســتاد بــود و
قطعــات میرعلــی هــروی و ســلطانعلی مشــهدی
را بــه گون ـهای مینوشــت و تقلیــد میکــرد کــه
حتــی اهــل خبــره را بــه اشــتباه میانداخــت.
صادقــی بیــک بــه مــدت هشــت ســال تــا زمــان
مــرگ ایــن هنرمنــد بــه شــاگردی او پرداخــت.
یــک ســال بعــد از مظفرعلــی ،شــاه تهماســب
نیــز وفــات یافــت و فرزنــدش اســماعیل دوم کــه
بالــغ بــر  18ســال در زنــدان قهقهــه محبــوس
بــود ،بــه ســلطنت رســید .دلیــل حبســش
ایــن بــود کــه شــاه تهماســب بیــم داشــت تــا
فرزنــدش علیــه او شــورش کنــد .صادقــی بیــک
در توصیــف او میگویــد« :پادشــاهی خــوشذوق
و عالیشــأن و هیبتنــاک بــود و طبــع نقاشــی
داشــت .بــا اینکــه ظاهــر مهیبــی داشــت،
در باطــن خیلــی مالیــم و خوشخلــق بــود».
شــاه اســماعیل بالفاصلــه امــور هنــری کتابخانــه
را ســر و ســامان بخشــید و هنرمنــدان تــراز اول
ازجملــه صادقــی بیــک را در آنجــا گــردآورد و
بــه آنهــا کتابآرایــی شــاهنامه را ســفارش داد.
امــا ایــن دوره ارج هنــر دیــری نپاییــد ،زیــرا شــاه
اســماعیل کــه به علــت زنــدان طوالنیمــدت دچار
عــدم تعــادل روانــی بــود ،شــماری از شــاهزادگان و
درباریــان را بــه قتــل رســاند و بــه همیــن ســبب
درباریــان و نزدیکانــش دسیســه کردنــد و یــک

ســال و نیــم از حکومتــش نمیگذشــت کــه
مســموم شــده و بــه قتــل رســید .پــس از قتــل
شــاه اســماعیل و بــه حکومــت رســیدن محمــد
خدابنــده ،صادقــی بیــک  45ســاله دربــار را تــرک
کــرد و در کســوت قلنــدران و درویشــان مدتــی
در غــرب ایــران بــه مســافرت پرداخــت .یکــی
از دالیــل ایــن آوارگــی را عــدم عنایــت ســلطان
محمــد خدابنــده بــه هنــر و هنرمنــدان گفتهانــد،
امــا دلیــل دیگــری نیــز در کار بــود و آن تندخویی
و تنگحوصلگــی زبانــزد صادقــی بیــک بــود کــه
کار کــردن بــا ســایر اســتادکاران را بــرای او بــه
امــری صعــب تبدیــل میکــرد .بــه همیــن ســبب
پــس از شــاه اســماعیل کــه عنایــت ویــژهای بــه او
داشــت ،دیگــر نتوانســت در دربــار بــه کار خــود
ادامــه دهــد .در مــورد خــوی ســرکش او روایتــی
هســت از مــا غــروری شــاعر کــه میگویــد:
مــن قصیــدهای در مــدح صادقــی گفتــم و در
قهوهخانــهای بــر وی خوانــدم ،هنــوز قصیــده
بــه آخــر نرســیده بــود کــه مســوده آن را از مــن
گرفــت و گفــت بیــش از ایــن تاب شــنیدن نــدارم.
ســپس برخاســته ،لحظ ـهای بعــد بیامــد و پنــج
تومــان بــه دســتاری بســته بــا دو صفحــه کاغذ که
خــود از ســیاهقلم طرحــی کــرده بــود ،بــه مــن داد
و گفــت تجــار هــر صفحــه کار مــرا بــه ســه تومان
میخرنــد کــه بــه هندوســتان برنــد ،مبــادا ارزان
بفروشــی ،ســپس عــذر بســیار خواســت و برفــت.
در دوره قلنــدری بــه همــدان رفــت و در
آنجــا مــورد التفــات امیرخــان بیــک،
حاکــم همــدان ،قــرار گرفــت ،بهطوریکــه
صادقــی بیــک او را بــرادر طریقــت خــود
نامیــد .امیرخــان او را از آوارگــی و شــوریدگی
نجــات بخشــید و نــزد خــود گرامــی داشــت.
او در همــدان بــا اهــل ادب و هنــر معاشــرت
داشــت و در مــدت زمــان اقامــت در آنجــا
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
آنهــا علیــه حاکــم مشــهد کــرده بودنــد ،شــرکت

کــرد و دوبــاره قزلباشــی از ســر گرفــت .اســکندر
بیــک ترکمــان نویســنده کتــاب عالمآرای عباســی
در تاریــخ صفویــان بیــان مــیدارد کــه صادقــی
بیــک حتــی در میــدان جنــگ نیــز از مشــق
نقاشــی غافــل نبــود و ســپس بــه بیتــی شــاهکار
از صادقــی بیــک در جنگنامــه اشــاره میکنــد:
ملخهای پیکان ز پرندگی
شده آفت مزرع زندگی
پــس از ایــن دوران صادقــی بیــک عــازم یــزد
شــد و تصاویــری بــه شــیوه فرنگــی بــرای خواجــه
غیاثالدیــن نقشــبند کشــید تــا آنهــا را روی
پارچههــای تولیــدی خــود نقــش کنــد .ایــن
طرحهــا بــر پایــه طراحیهــای چاپــی اروپایــی
بــود کــه در زمــان صفویــان وارد ایــران میشــد.
غیاثالدیــن نقشــبند از اهالــی شــیراز و فرزنــدان
شــیخ اجــل ســعدی بــود کــه در نســاجی و
نقشبنــدی و شــعربافی (نوعــی پارچهبافــی)
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  53ســالگی عــازم هــرات شــد و
بــه مالزمــت علیقلــی خــان شــاملو ،اتابــک عباس
میــرزا درآمــد و دو ســال در مالزمــت بود تــا اینکه
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
کتابخانــه ســلطنتی رونــق گرفــت و صادقــی
بیــک بــه ریاســت کتابخانــه ســلطنتی برگزیــده
شــد .در ایــن دوره کــه  10ســال بــه طول کشــید،
چندیــن کتــاب ازجملــه شــاهنامه شــاه عباســی
تحــت نظــارت مســتقیم او کتابآرایــی شــد .در
ایــن زمــان رضــا عباســی نقــاش ،فرزنــد موالنــا
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علیاصغــر کاشــی ،در کنــار او حضــور داشــت.
در ایــن چنــد ســال صادقــی بیــک چنــان مقامــی
داشــت کــه توانســت همچــون شــاهزادگان بــرای
خــود کتابآرایــی کنــد .کتابــی کــه او بــرای خــود
برگزیــد« ،انــوار ســهیلی» بــود کــه نگارههــای آن
اوج کتابآرایــی صادقــی بیک اســت .انوار ســهیلی
بازنویســی «کلیلــه و دمنــه» اســت کــه هــدف از
بازنویســی آن بـهروزآوری زبــان «کلیلــه و دمنــه»
بــود .هرچنــد ایــن ترجمــه در میــان فارسـیزبانان
هند بســیار مشــهور و پرخواننــده بود .امــا در میان
ایرانیــان آن دوره نســبت بــه «کلیلــه و دمنــه»
بهرامشــاهی چنــدان اقبالــی نداشــت ،زیــرا شــایعه
بدشــگون بــودن آن بــه گون ـهای بــود کــه کمتــر
ایرانــیای حاضــر بــه تهیــه و خوانــدن آن بــود.

تالیفات صادقی بیک

صادقــی بیــک کــه زمــان چهــار پادشــاه صفــوی را
درک کرده بود ،در ســن  70ســالگی و در اصفهان
ســرودههای خــود را گــردآوری کــرد و آثــار خود را
ســر و ســامان داد کــه برخــی از آنها عبارتنــد از:
 مثنــوی فتحنامــه عباس نــامدار بر وزن شــاهنامهفردوســی کــه به امر شــاه عباس اول ســروده شــد.
 مقــاالت و حکایــات بــر وزن مخزناالســرارنظامــی و بوســتان ســعدی
 مثنــوی ســعد و ســعید بــر وزن مثنــوی خســروو شــیرین نظامــی
 تذکرهالشــعرا بــه تقلیــد از مجالــس النفایــسامیرعلــی شــیر نوایــی بــه ترکــی کــه در آن بیــش
از چهارصــد شــاعر را معرفــی میکنــد و بــه
مجمــع الخــواص شــهرت دارد.
 قانــون الصــور بــه صــورت منظــوم در نقاشــی ونگارگــری و اســباب و ادوات آن.

تذکره مجمع الخواص

ایــن کتــاب کــه بــه ترکــی نوشــته شــده ،هــم
حــاوی اطالعاتــی از زندگــی خــود صادقــی
بیــک اســت و هــم بــه زندگــی هنرمنــدان آن
دوره میپــردازد .صادقــی بیــک در آن عــاوه
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بــر شــاعران بــه نقاشــان شــاعر نیــز توجــه دارد
و بــا بیانــی هنرمندانــه بــه توصیــف اوضــاع و
احــوال زمانــه هنــری خــود میپــردازد .او در ایــن
کتــاب از طنــز نیــز غافــل نمیمانــد .آنجــا کــه
در مــورد قامتــی گیالنــی شــاعر مینویســد:
«نامــراد و درویــش نهــاد اســت و بــا مــردم
آمیــزش نمیکنــد .تخلصــش بــا خــودش
بســیار مناســب اســت .مــن کــه ســیاحت
کــردهام ،در هیــچ والیتــی بــه بلنــدی قامــت او
کســی را ندیــدهام .حدیــث نبــوی کل طویــل
احمــق در ایــن شــخص مصــداق پیــدا کــرده.
چنانکــه از ایــن مقطــع هــم ظاهــر اســت:
قامتی تند مرو در پی آن آهو باز
چون قد نحس ترا دید رمیدن گیرد

قانون الصور

ایــن کتــاب منظــوم کــه بــه زبــان فارســی و در
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
ایــن کتــاب بــدان ســبب اســت کــه پیــش از
صادقــی بیــک کســی مبــادرت بــه نوشــتن چنین
رســالهای نکــرده و ایــن کتــاب اولیــن خودآمــوز
نقاشــی اســت .صادقــی بیــک از بســتن قلــم و
قلمگیــری آغــاز میکنــد:
شود چون شوق نقاشیت غالب
قلم بستن بود اصل مطالب
مخوان حرف هوس از نامه کس
مکن عادت بهطور 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 طــا و نقــره و صورتگــری و

جانورســازی میپــردازد و انــواع رنگهــا از رنــگ
جســمی تــا رنــگ زنــگار را معرفــی میکنــد
و بدیــن ترتیــب یکــی از رســاالت نــادر تاریــخ
نقاشــی ایــران را مکتــوب میکنــد.

مرگ هرنمند

صادقــی بیــک در یکــی از قطعــات خــود میگوید:
ای صادقــی ار قیمــت فضــل و هنــر ایــن اســت
در دهــر بــه خــواری ابدالدهــر بمانــی
رو مســخرگی پیشــه کــن و مطربــی آمــوز
تــا داد خــود از کهتــر و مهتــر بســتانی
صادقــی بیــک ســرانجام پــس از  10ســال
خدمــت در کتابخانــه ســلطنتی از ایــن مقــام

خلــع شــد .ازجملــه دالیلــی کــه بــرای برکنــاری
او میآوردنــد ،وجــود رقیــب جوانــی بــه نــام
علیرضــا تبریــزی بــود؛ خطــاط مــورد عالقــه
شــاه عبــاس کــه پــس از برکنــاری صادقــی
بیــک ،ریاســت کتابخانــه بــه او واگــذار شــد.
همچنیــن اتهــام دزدی یکــی از گرانبهاتریــن
نقاشــیهای شــاه و فــروش آن و نیــز تندخویــی
از حــد گذشــتهاش را در ایــن برکنــاری بیدلیــل
نمیداننــد ،هرچنــد مواجبــش تــا  10ســال بعــد
کــه مــرگ او را دریافــت ،پرداخــت میشــد.
میرالهــی همدانــی مــاده تاریــخ وفــات او را بــه این
کلمــات تعییــن کــرد« :دگــر عجــب کــه دمــد
صبــح صــادق از شــب مــا».
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گ
گ
ن�یه به کتاب «آ�یه» سوزان بلمکور
کتاب

آگاهی راز است
مریم گودرزی

آگاهی راز است؛ رازی که هنوز به چیستی و
چگونگی آن راهی قانعکننده پیدا نشده .برای
آگاهی میتوان هزاران مثال آورد ،ولی نمیتوان
ریشههای آن را پیدا کرد .هرچه بیشتر درباره آگاهی
تحقیق میشود ،سردرگمیها بیشتر میشود.
ولی این باعث نمیشود از لذت دستوپنجه نرم
کردن با چنین مبحث وسوسهکنندهای گذشت.
فهمیدن چیستی آگاهی راهی است به فهمیدن
چیستی «من» و همه سواالتی که از دورههای
کهن برای انسان درباره خودش مطرح بوده .کتاب
«آگاهی» سوزان بلکمور ،کتاب علمی ساده ،روان
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و دلچسبی است برای ورود به دانش آگاهی که
حیطه عظیم و پرطرفداری است و توجه بسیاری از
فیلسوفان ،مغز و عصبپژوهان ،فیزیولوژیکپژوهان
و روانشناسان را جلب کرده است .این کتاب بیشتر
از آنکه پاسخهای قاطع برای چیستی آگاهی ارائه
دهد ،سواالت بزرگی را که در این زمینه میتوان
مطرح کرد و تا کنون مطرح شده است ،با خواننده
در میان میگذارد تا او را هم در این لذت تفکر
و جستوجو شریک کند .ترجمه رضا رضایی هم
بر این کتاب بسیار عالی و روان است و فرهنگ
معاصر آن را در  196صفحه منتشر کرده است .در

ادامه نگاهی میاندازیم به هشت فصل این کتاب.

چرا راز؟

فصل اول کتاب همانطور که انتظار میرود ،با این
سوال شروع میشود که «آگاهی چیست؟» اگرچه
این سوال بسیار ساده به نظر میرسد ،پاسخ به
آن دشوار است .همین سوال رشتهای از مطالعات
را با عنوان «آگاهیپژوهی» شکل داده است که
روانشناسان و زیستشناسان در این رشته تحقیقاتی
به دنبال پاسخ به این سواالت هستند که آگاهی چه
میکند؟ آیا بدون آگاهی میتوانستیم همین بشویم
که هستیم؟ ممکن است که آگاهی نوعی وهم و
خیال باشد؟ و مهمتر اینکه آگاهی چیست؟ گذشته
از این سواالت ،مسئله بسیار مهمی که «مسئله
دشوار آگاهی» نامیده میشود ،این است که بین
مغز مادی که از چیزهای قابل لمس مادی ساخته
شده و تجربههای آگاهانه یا کیفیات وصفناپذیر که
هیچ موجودیت مادی ندارند ،چگونه میتوان ارتباط
برقرار کرد؟ این نظریه را دیوید چامرز ،فیلسوف
استرالیایی ،مطرح کرد .مخالفان این نظریه معتقدند
هیچ مسئله دشواری وجود ندارد ،چون اصوال قضیه
مربوط میشود به تصور کاذب از آگاهی .بههرحال
برای آگاهی نمیتوان تعریف دقیق و مشخصی ارائه
داد و تنها میتوان حول آن بحث و گفتوگو کرد و
تا حدی آن را درک کرد .بنابراین آگاهی رازی است
که صحبت کردن دربارهاش به این سادگیها نیست.

مغز انسان

«میگویند مغز انسان بغرنجترین چیزی است که در
عالم معلوم یافت میشود ».این جمله شروع فصل
دوم است و در ادامه به ساختار فیزیکی مغز پرداخته
میشود؛ وزن و تعداد نورونهای قابل مالحظه .برای
پیدا کردن ارتباط این همه نورون و سلول عصبی
با آگاهی ،نویسنده به تحلیل چند بیماری ذهنی
میپردازد؛ مثل حسآمیزی که در آن برخی افراد
صداها را میبینند یا شکلها را میشنوند ،یا بیماری
دی.اف یا کوربینی که باعث میشود بیمار شکلها
را نتواند تشخیص دهد و همچنین سکتههای مغزی

که در آن بخشی از نورونها کارکرد خود را از دست
میدهند .در همه این بیماریها آسیبهای مغزی
عالوه بر تاثیر فیزیکی بر اجزای بدن باعث تغییر
آگاهی و جهانبینی انسان میشود .مثال وقتی یک
نفر سکته مغزی میکند و نیمی از مغزش از کار
میافتد و نمیتواند نیمی از فضای اطرافش را ببیند،
به مرور حس میکند آن نیمه که نمیبیند ،وجود
ندارد ،یعنی نیمی از جهانش را از دست میدهد.
جالبترین بخش این فصل مربوط به بیماری دی.اف
و آزمایشهای عصبشناسان روی این بیماران است.
در این بیماری عجیب فرد بیمار میتواند اشیا را ببیند
و حتی آنها را بردارد ،ولی نمیتواند ماهیت آنها را
تشخیص دهد .نویسنده چنین نتیجه میگیرد که
ممکن است برخی استدالل کنند که این بیماری
ثابت میکند که آگاهی چیزی است اضافهشده و
جدا از کارکردهای مادی بینایی .نویسنده اضافه
میکند« :کوربینی پدیده جالب توجهی است ،اما
اثبات نمیکند که آگاهی را میتوان از فرایند بینایی
جدا کرد ».زیرا در این بیماری فرد در مسیر دید
خود در بخشی از خطوط موازی مقابل چشمش
واقعا کور است.

زمان و مکان

«تاخیر لیبت» یا «تاخیر نیم ثانیهای» نام نظریهای
است که بنجامین لیبت در سال 1961با آزمایشهایی
ارائه داد و از دل این پژوهشها این سوال درآمد که
«آیا آگاهی ممکن است نسبت به رویدادهای جهان
واقع تاخیر داشته باشد؟ » تحقیقات لیبت به این
پرسش پاسخ مثبت میدهد .درواقع سلولهای
عصبی مغز انسان نیم ثانیه فعالیت میکنند تا آگاهی
صورت گیرد .این را لیبت «کفایت عصبی برای
آگاهی» خواند .البته ما متوجه این تاخیر نمیشویم.
توجیه لیبت برای این مسئله پدیده «ارجاع به عقب»
یا «سبقت ذهنی است»« .او میگوید ما متوجه
این تاخیر نمیشویم ،زیرا به محض اینکه کفایت
عصبی حاصل میشود ،رویدادها از لحاظ زمانی
ارجاع به عقب مییابند ».در این فصل نویسنده اکثر
نظریههای آگاهی را به دو دسته کلی تقسیم میکند:
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«یا نظریههایی دوباورانهاند که به ذهن یا روح یا
«خود» مجزا قائلاند ،یا شگفتیهای فیزیک مدرن
را مطرح میکنند ».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 کنشهای متقابل کامال متعادلی
که در تالقیگاه نورونها روی میدهد ،بر مغز تاثیر
میگذارد .اما نظریه مورد قبول اکثر دانشمندان و
فیلسوفان مدرن به فیزیک کوآنتومی بازمیگردد .در
هر صورت طرفداران هر دوی این نظریات نتوانستهاند
مسئله آگاهی را درست و دقیق تبیین کنند و مسئله
محوری ذهنیت همچنان رازآمیز میماند.

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 میدهند ،وجود آگاهی را
انکار نمیکنند ،بلکه معتقدند آگاهی آنچه مینماید،
نیست .این فصل چند بخش جذاب و مهم دارد،
ازجمله مبحث «پر کردن جای خالی» که به نقطه
کور چشمان انسان میپردازد .اگرچه به نظر میرسد
بینایی انسان تکامل یافته و بیعیبونقص است ،اما
ما نسبت به زاویه  15درجه از مرکز دید خود کور
هستیم .برای همین بسیاری از اوقات چیزی را که
به دنبال آن هستیم ،در مقابل خود نمیبینیم ،چون
آن چیز در همین نقطه کور که شبیه یک حفره
خالی است ،قرار میگیرد .سوال اینجاست که چرا ما
متوجه این حفره خالی نمیشویم .برخی معتقدند که
دلیل آن این است که دو چشم ما عیبهای یکدیگر
را همپوشانی میکنند ،ولی حتی با یک چشم هم
اگر نگاه کنیم ،این حفره را نمیبینیم .پاسخ این
مسئله احتماال این است که ذهن این حفره خالی را
پر میکند و اجازه نمیدهد تصویر یکدستی که ما از
فضای اطراف خود داریم ،دچار نقص و بریدگی شود.
اگرچه بر سر این نظر چند و چونهای بسیار وجود
دارد ،ولی ظاهرا قانعکنندهترین نظریهای است که تا
به حال برای این مسئله ارائه شده .از این مسئله و
چند مسئله دیگر شبیه به این و مربوط به بینایی
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نویسنده چنین نتیجه میگیرد« :میارزد این ایده را
جدی بگیریم که بینایی توهمی بزرگ است».

خود

در مبحث آگاهی «خود» مسئله بسیار مهمی است،
زیرا هروقت که تجربه آگاهانهای وجود دارد ،میدانیم
که این تجربهها البد برای کسی روی میدهند و
تجربهکنندهای دارند .اما ایدههای ما درباره خود
بسیار مغشوش است .در مقابل بسیاری از فیلسوفان
که «خود» را عنصری واحد میدانند ،دیوید هیوم
و پیروانش «خود» را یک چیز واحد نمیدانند،
بلکه آن را بستهای از احساسها میدانند ،گویی ما
«خود»های متعدد و متفاوتی داریم که به صورت
پیوسته و به دنبال هم تجربههایی دارند .در بخشی
از این فصل درباره «مغز دو شقه» صحبت میشود
و اینکه با تحقیقات و آزمایشهای بسیار نشان
داده شده که اگر مغز انسان دو شقه شود و ارتباط
اطالعاتی بین دو نیم کره مغز قطع شود ،مسئله
خود دچار چالش میشود« .در مغز دو شقه ،نه یک
«خود» هست و نه دو «خود»؛ تجربههایی هست ،اما
کسی نیست که دارنده این تجربهها باشد مثل من و
شما ».مسئله «خود» از آن دست مباحثی است که
هرچقدر بیشتر دربارهاش اندیشیده و صحبت شود،
گیجکنندهتر میشود .در پایان این فصل نویسنده
چنین نتیجه میگیرد« :هیچ نوع «خود» درونی
وجود ندارد .بلکه فقط فرایندهای موازی چندگانهای
وجود دارند که منجر به توهم مفید یا بیضرری
میشوند بر ساختهای سودمند ».و پیشنهاد میکند
«خود» را یک هویت پایدار که تجربههای متعدد
دارد ،ندانیم ،بلکه «بپذیریم که هر بار که به نظر
میآید من وجود دارم ،این صرفا یک برساخته موقت
است ،نه آن من مفعولی که به نظر میرسید یک
لحظه پیش وجود داشته»...

اراده آگاهانه

جبر و اختیار از مسائل فلسفی قدیمی محسوب
میشود که بحثش در همه فرهنگها داغ است.
دیوید هیوم مسئله اختیار را بحثانگیزترین مسئله

متافیزیک میخواند .این مبحث در اینجا از آن
جهت اهمیت دارد که با آگاهی ارتباط مستقیم دارد.
درواقع آگاهی است که به کل مسئله موضوعیت
میبخشد .ولی آیا آگاهی ما را به اختیار میرساند
یا جبر؟ این سوالی است که دربارهاش آزمایشهای
بسیاری انجام شده که شرح این آزمایشها مبحث
این فصل را تشکیل داده است .یکی از جالبترین
آزمایشهای این حیطه را لیبت در سال  1985انجام
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
به عمل را اندازه گرفت .در حالت عادی تصور بر
این است که ما نخست تصمیم میگیریم تا کاری
را انجام دهیم و بعد پتانسیل ذهنی برای شروع آن
عمل در مغز ما شروع میشود ،ولی طبق نتایج لیبت
پتانسیل ذهنی  150میلی ثانیه زودتر از تصمیم افراد
شروع میشود .لیبت از این آزمایشها به این نتیجه
نرسید که اختیار نوعی توهم است و آزمایشهای
بیشتری انجام داد و متوجه شد گاهی با اینکه
پتانسیل ذهنی شروع میشود ،ولی داوطلب تصمیم
میگیرد آن کار را انجام ندهد .به عبارت دیگر ،ما
با اینکه اختیار خواستن آزادانه نداریم ،ولی اختیار
نخواستن آزادانه داریم .نویسنده در ادامه این فصل
نقدهایی بر آزمایشهای لیبت وارد میکند و برای
نمونه زمانسنجی پتانسیل ذهنی را بهکل ناممکن
میداند .با همه اینها آزمایشهای لیبت و نتایج
او همچنان اهمیت دارند و مورد بحث و جدلهای
بسیاری است.

حالتهایتغییریافتهآگاهی

یکی از معمولترین حالتهای تغییریافته آگاهی
خواب دیدن است .در این فصل درباب رویا سواالتی
مطرح میشود .مثال اینکه آیا رویا تجربه است؟
آیا رویا در مدت واقعی رخ میدهد؟ آیا رویا درون
جریان آگاهی ما شکل میگیرد؟ بلکمور معتقد است
در مدت خواب فرایندهای مغزی متعددی به موازات
هم جریان دارند و هیچکدام نه درون آگاهی هستند
و نه بیرون آن« .هیچ رویایی بالفعل وجود ندارد.

هیچ داستانی که واقعا در آگاهی اتفاق افتاده باشد،
وجود ندارد .بر اساس این تئوری «قهقرا گزینی»
رویا سیالن تجربههایی نیست که از ذهن عبور
میکند ».از دیگر حالتهای تغییرشکلیافته آگاهی
در این فصل به مخدوش شدن آگاهی با داروهای
روانگردان و همچنین تجربههای غیرمعمول مثل
تجربههای خارج از بدن (فرد احساس میکند از
بدنش جدا شده است) و مراقبههای طوالنی اشاره
شده که همگی مباحث جذاب و مفصلی هستند.

تکاملآگاهی

در فصل پایانی کتاب درباره آگاهی در جانداران دیگر
صحبت شده .سواالت اساسی این فصل عبارتاند از:
آیا درختها هم آگاهی دارند؟ باالترین رده آگاهی و
پایینترین رده از آن کیست؟ کدامیک از جانوران
آگاه هستند؟ نویسنده در پاسخ این سواالت و صدها
سوال دیگر میگوید« :بار دیگر مواجه میشویم با
ویژگی عجیب و غریب آگاهی که نمیتوانیم بدانیم
چیست؛ هیچ نوع دستگاه آگاهییاب در اختیار
نداریم ».نویسنده معتقد است با همه اینها با دالیلی
میتوان به پاسخ این سواالت نزدیک شد.
برخی معتقدند جانوران آگاهی دارند ،زیرا درد و رنج
میکشند ،درحالیکه موجود خودکار ناآگاه نمیتواند
ناراحت شود .اما طرفداران مسئله قدیمی آینه نظر
مخالفی دارند و معتقدند که موجودی که نتواند خود
را در آینه بشناسد ،نمیتواند آگاهی داشته باشد.
اما خط فارق نهایی به اعتقاد نویسنده ،زبان است
که در بحث آگاهی بهشدت اهمیت دارد .برخی
میگویند که زبان اسباب و لوازم آگاهی را به وجود
میآورد .بنابراین چون زبان منحصر به انسان است،
پس آگاهی هم منحصر به انسان است .ولی «از
کجا مطمئنیم؟» به اعتقاد سوزان بلکمور در برابر
سردرگمی عظیم ما در حیطه آگاهی ،این سردرگمی
اصال به حساب نمیآید.
کتاب «آگاهی» همانطور که با انبوهی از سواالت
شروع شده بود ،با انبوهی از سواالت دیگر پایان
مییابد .با این تفاوت که در پایان کتاب ما نسبت به
خود و میزان آگاهیای که از جهان اطرافمان داریم،
آگاهتریم.
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محیط زیست

دیوید سدالک در یک خ
س ن� نا� تد
از راههای مقابهل ب� همم ت� ی ن� ب�ران
ج�ان امروز یمگوید

آخرین شانس
انسان برای
تامین آب
وجیهه محدث
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بــا تغییــرات غیرمنتظــرهای کــه در الگوهــای
آبوهوایــی جهــان در حــال اتفــاق افتــادن اســت،
خیلــی از مناطقــی کــه تــا پیــش از ایــن منابــع
گســتردهای بــرای تامیــن آب آشــامیدنی مــورد
نیازشــان داشــتند ،ممکــن اســت بــهزودی در
معــرض کمبــود جــدی آب شــرب قــرار بگیرنــد و
آبهــای زیرزمینــی ممکن اســت خشــک شــده و
از بیــن برونــد .دیویــد ســدالک ،مهنــدس محیــط
زیســت ،در یــک ســخنرانی تــد چهــار راهحلــی
را کــه میتــوان گفــت آخریــن شــانس بــرای
حــل بحــران آب اســت ،بــا مــردم دنیــا در میــان
میگــذارد.
پدربزرگهــای مــا شــبکهای منحصربهفــرد از
راهآبهــا و ســدهایی را بــه وجــود آوردنــد کــه این
امــکان را بــه مــردم م ـیداد در مناطقــی زندگــی
کننــد کــه آب زیــادی نــدارد .بهعنــوان مثــال
در دورهای کــه رکــود بــزرگ اقتصــادی آمریــکا
را فــرا گرفتــه بــود ،آنهــا 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 السوگاس و
لسآنجلــس را تامیــن میکــرد.
مــا در قــرن بیســتم میلیاردهــا دالر پــول خــرج
کردیــم تــا زیرســاختهای الزم را بــرای تامیــن
آب مــورد نیــاز شــهرهای مختلــف بــه وجــود
بیاوریــم .اگــر از دیــدگاه اقتصــادی نــگاه کنیــم،
ایــن کار ســرمایهگذاری بزرگــی محســوب
میشــود ،امــا در دهــه پایانــی ایــن قــرن شــاهد
بودیــم کــه همزمــان بــا تغییــرات آبوهوایــی،
رشــد جمعیــت و رقابــت بــر ســر منابــع آب ،ایــن
روش منابــع آبــی را تهدیــد میکنــد و مانعــی
بــرای پیشــرفت اســت.
از ســال  2000بــه بعــد ســطح آب دریاچــه میــد
شــروع بــه پاییــن رفتــن کــرده اســت و ســرعت
افــت ســطح آب در ایــن ناحیــه بــه گونـهای بــوده
کــه ورودی منابــع آب شــهر السوگاس باالتر از آن
قــرار دارنــد و شــروع بــه خشــک کــردن کردهانــد.
بــه همیــن خاطــر هــم هســت کــه نگرانیهــای

جــدیای بــرای این شــهر ایجــاد و در حــال حاضر
ورودیهــای جدیــدی بــرای تامیــن آب ایــن
منطقــه ســاخته شــده ،کــه کانــال ســوم نــام دارد
و امــکان دریافــت را از عمــق بیشــتری از دریاچــه
ممکــن میکنــد.
اگرچــه چالــش تامیــن آب فقــط محــدود بــه
شــهرهای بــزرگ جنــوب غربــی آمریــکا نیســت.
بهعنــوان مثــال در ســال  ،2007بریســبن،
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  2010پــر شــده
بــود و در حــال حاضــر تقریبــا خالــی اســت.
آن دســته از افــرادی کــه ایــن شــانس را داشــتهاند
کــه در شــهرهای بــزرگ دنیــا زندگــی کننــد،
هیچوقــت بــه صــورت جــدی یــک خشکســالی
وحشــتناک را تجربــه نکردهانــد .مــا بدمــان
نمیآیــد در مــورد اینکــه بایــد جنگــی دوش
بگیریــم ،غــر بزنیــم و حتــی بدمــان نمیآیــد کــه
همســایه بغلدســتی منظــره ماشــین کثیــف یــا
باغچــه خشــکمان را ببینــد .ولــی هیچکــدام از مــا
هیچوقــت بــا ایــن صحنــه مواجــه نشــدیم کــه
شــیر آب را بــاز کنیــم و چیــزی از آن بیــرون نیاید.
علتــش هــم ایــن اســت کــه وقتــی بــا کمآبــی
روبــهرو میشــدیم و اوضــاع خــوب پیــش
نمیرفــت ،همیشــه بــه طریقــی مخــازن آب را
گســترش میدادنــد ،یــا چنــد حلقــه چــاه جدیــد
حفــر میکردنــد .امــا امــروز کــه بــا هــم صحبــت
میکنیــم ،هیچکــدام از ایــن منابــع دیگــر قابــل
اعتمــاد نیســتند تــا بتوانیــم بــه صــورت آزمــون و
خطــا بــه آنهــا بــرای تامیــن آب مــورد نیازمــان
اعتمــاد کنیــم.
بعضیهــا فکــر میکننــد مــا میخواهیــم
مشــکل کمبــود آب در مناطــق شــهری را بــا
ســرقت آب از روســتاهای مجــاور حــل کنیــم،
ولــی ایــن راهکار مســتلزم یکســری جنــگ و
جدلهــای سیاســی ،اجتماعــی و قانونــی اســت و
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مــا حتــی اگــر موفــق شــویم کــه بخشــی از آب
روســتاییها را بدزدیــم ،درواقــع فقــط مشــکل
کمبــود آب را بــه جــای دیگــری منتقــل کردهایــم
و بــه احتمــال قــوی بــه دلیــل بــاال رفتــن قیمــت
مــواد غذایــی کــه بــه دنبــال ایــن اتفــاق پیــش
میآیــد ،بــاز تــوی دردســر میافتیــم و همچنیــن
بــه زیســتبومهای آبــی کــه آب مناطــق
روســتایی از طریــق آنهــا بــه دســت میآیــد،
آســیب میزنیــم.
بــه نظــر مــن بــرای حــل مســئله تامیــن آب
مناطــق شــهری راه دیگــری هــم وجــود دارد و
آن هــم اســتفاده از چهــار منبــع آب محلــی اســت
کــه بــه شــیرهای آب متصــل میشــوند .مــا اگــر
بتوانیــم ســرمایهگذاری هوشــمندانهای روی ایــن
منابــع جدیــد انجــام دهیــم ،در ســالهای آینــده
میتوانیــم مشــکل کمبــود آب شــهرهایمان را
حــل و احتمــال تاثیرپذیــری از خشکســالیهای
وحشــتناک آینــده را کــم کنیــم.
اگــر  20ســال قبــل از مــن میپرســیدند کــه
آیــا میشــود یــک شــهر بــزرگ و مــدرن بــدون
داشــتن یــک منبــع آب در بیــرون شــهر داشــت
یــا نــه ،احتمــاال شــما را یــک آدم رویاپــرداز،
غیرواقعبیــن و خوشخیــال میدانســتم .ولــی
تجربیاتــی کــه طــی ســالهای اخیــر در کار
بــا خشــکترین و تشــنهترین شــهرهای ایــن
کشــور بــه دســت آوردهام ،بــه مــن نشــان داد کــه
مــا مهارتهــای مدیریتــی و فنــاوری الزم را در
اختیــار داریــم تــا بتوانیــم در عمــل آب دریافتــی
از منابــع بیرونــی را کنــار بگذاریــم و ایــن چیــزی
اســت کــه در ایــن جلســه میخواهــم در مــورد
آن صحبــت کنــم.
نخســتین منبــع آب محلــی کــه بایــد بــه فکــر
توســعه آن باشــیم تــا بتوانیــم بــا مشــکل تامیــن
آب مــورد نیــاز مناطــق شــهری مقابلــه کنیــم،
اســتفاده از آب حاصــل از بارشهاســت .یکــی از
غــم انگیزتریــن جنبههــای توســعه بــه صورتــی
کــه در حــال حاضــر در شــهرها اتفــاق میافتــد،
ایــن اســت کــه بــا رشــد و توســعه شــهر،
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ســطح زمیــن بــا ســیمان و آســفالت پوشــانده
میشــود و بــه محــض اینکــه ایــن کار را انجــام
میدهیــم ،مجبوریــم یکســری جــوی آب هــم
تعبیــه کنیــم تــا آب بارانــی کــه روی ســر شــهر
میریــزد ،قبــل از ایجــاد ســیل ،خــارج شــود و
ایــن یعنــی دور ریختــن یــک منبــع آب بســیار
ارزشــمند .بهعنــوان مثــال اگــر مــا در شــهر ســن
خــوزه میتوانســتیم تنهــا نصــف آب حاصــل از
بارشهــای ســاالنه را جمـعآوری کنیــم ،آنقــدری
آب بــه دســت میآمــد کــه بــرای مصــرف یــک
ســال ایــن شــهر کافــی بــود.
میدانــم کــه بعضــی از شــما االن داریــد بــه
ایــن موضــوع فکــر میکنیــد کــه «پــس راهحــل
مشــکل مــا ایــن اســت کــه تعــداد زیــادی
منبــع بــزرگ بســازیم و آنهــا را زیــر نــاودان
ســاختمانها قــرار دهیــم تــا بتوانیــم آب بــاران را
جمـعآوری کنیــم» .امــا نــه! ایــن ایــده فقــط برای
بعضــی از مناطــق قابــل اســتفاده بــوده و شــاید
کاربــرد داشــته باشــد .امــا اگــر در شــهری زندگــی
کنیــد کــه عمــده بارشهــا در فصــل زمســتان
اتفــاق بیفتــد و بیشــترین نیــاز شــما بــه آب در
فصــل تابســتان باشــد ،ایــن روش بــرای حــل
مشــکل کمآبــی اقتصــادی نخواهــد بــود .و اگــر
شــهر شــما متاثــر از یــک خشکســالی چندیــن
ســاله و مشــکالت آب باشــد – مثــل وضعیتــی که
در حــال حاضــر کالیفرنیــا بــا آن روبهروســت – آن
وقــت نمیشــود منبعــی آنقــدر بــزرگ ســاخت
کــه مشــکل شــما را حــل کنــد.
مــن فکــر میکنــم راههــای عملیتــری بــرای
اســتفاده از آب بــاران در شــهرها وجــود دارد و
آن هــم جمـعآوری آب و نفــوذ دادن آن بــه درون
خــاک اســت .بعــد از ایــن کار همــه شــهرهای
مــا روی منابــع خــوب آبهــای زیرزمینــی قــرار
میگیــرد ،کــه میتوانــد حجــم زیــادی آب را
در خــود جــای دهــد .بهعنــوان مثــال اگــر از
نظــر تاریخــی بخواهیــم بررســی کنیــم ،شــهر
لسآنجلــس تقریبــا یکســوم از آب مــورد نیــاز
خــود را از ســفره آب زیرزمینــی بزرگــی کــه زیــر

دره ســنفرناندو قــرار داشــته ،تامیــن میکــرده
اســت .بنابرایــن از ایــن بــه بعــد ،هــر وقــت دیدیــد
کــه آب روی پش ـتبام بــه ســمت حیــاط و پــس
از آن مجــرای فاضــاب مـیرود ،بــا خودتــان فکــر
کنیــد« :آیــا واقعــا میشــود ایــن آب را خــورد؟»
خــب ،جــواب ایــن اســت کــه نــه ،نمیشــود قبــل
از اینکــه ایــن آب کمــی تصفیــه شــود ،آن را
خــورد .بنابرایــن چالشــی کــه ما بــرای تامیــن آب
شــهری بــه ایــن شــکل بــا آن روب ـهرو هســتیم،
جمـعآوری آب ،تصفیــه آن و ســپس نفــوذ دادنش
بــه زیــر زمیــن اســت.
ایــن دقیقــا همــان اتفاقــی اســت کــه در حــال
حاضــر در شــهر لسآنجلــس و در قالــب پــروژه
جدیــدی بــه نــام بوربانــک کالیفرنیــا انجــام
میشــود .در ایــن شــهر یــک پــارک فاضــاب
ســطحی بــه وجــود آمــده اســت کــه ایــن پــارک
از مرتبــط شــدن بخشــی از سیســتم جم ـعآوری
فاضــاب ســطحی بــه هــم ایجــاد شــده اســت.
ســپس ایــن فاضــاب به ســمت یــک معدن شــن
متــروک هدایــت میشــود و آب در معــدن بــه
دام میافتــد .ایــن آب بــا جریانــی آرام بــه ســمت
تاالبــی مصنوعــی پیــش مـیرود و پــس از آن وارد
یــک زمیــن ســبز میشــود و در آنجــا بــه درون
خــاک نفــوذ میکنــد تــا ذخایــر آب زیرزمینــی را
احیــا کنــد.
در ایــن چرخــه و وقتــی آب از تــاالب عبــور
میکنــد و قــرار اســت بــه درون زمیــن نفــوذ کند،
یکســری میکروبهــا وارد آن میشــوند کــه بــه
صــورت طبیعــی روی زمیــن و در ســطح خــاک
زندگــی میکننــد و بــه تصفیــه و پاکســازی آب
کمــک میکننــد.
دومیــن گرهــی کــه بایــد بــرای حــل مشــکل
کمبــود آب شــهری بــاز شــود ،بــا اســتفاده از
پســابهایی کــه از تصفیــه خانههــا جــاری
میشــوند ،قابــل رفــع خواهــد بــود .احتمــاال
خیلــی از شــما کــه امــروز اینجــا هســتید ،بــا
مفهــوم آب بازیافتشــده آشــنا هســتید .احتمــاال
شــنیدهاید کــه میگوینــد فــان بوت ـهزار ،فضــای

ســبز وســط میــدان و زمیــن گلــف بــا آبــی آبیاری
شــده کــه از یــک کارخانــه تصفیــه پســاب آمــده
اســت .دههــا ســال اســت کــه مــا ایــن کار را در
کشــورمان انجــام میدهیــم ،ولــی از تجربیاتــی که
در ایــن ســالها بــه دســت آوردیــم ،میدانیــم
کــه ایــن راهحــل خیلــی پرهزینهتــر از آن چیــزی
اســت کــه بایــد باشــد .علتــش هــم ایــن اســت که
وقتــی اولیــن سیســتم بازیافــت را نزدیــک کارخانه
تصفیــه پســاب میســازیم ،بایــد شــبکهای از
لولههــای بلندتــر و بلندتــر بســازیم تــا بتوانیــم آن
آب را بــه مناطقــی کــه الزم اســت ،بفرســتیم .امــا
ایــن کار بــه دلیــل هزینــه زیــاد غیرممکــن اســت.
درحالیکــه راهحلــی کــه مــا بــرای تبدیــل آب
بازیافتــی بــه آب قابــل آشــامیدن بــه آن رســیدیم،
خیلــی کاربردیتــر و اقتصادیتــر اســت و درواقــع
یــک فراینــد دو مرحلـهای محســوب میشــود .در
مرحلــه اول آب بــا فشــار از یــک غشــای اســمزی
معکــوس عبــور داده میشــود کــه یــک غشــای
پالســتیکی تراواســت کــه بــه مولکولهــای آب
اجــازه میدهــد از ایــن غشــا عبــور کننــد .ولــی
نمکهــا ،میکروبهــا و ســایر ارگانیســمهای
موجــود در پســاب در ایــن غشــا بــه دام میافتنــد.
در مرحلــه دوم مقــدار کمــی پراکســید هیــدروژن
بــه آب اضافــه شــده و المــپ فرابنفــش داخــل
منبــع آب روشــن میشــود .کارکــرد ایــن المــپ
ایــن اســت کــه پراکســید هیــدروژن را میشــکافد
و آن را بــه دو بخــش کــه مــا بــه آن رادیکالهــای
هیدروکســیل میگوییــم ،تبدیــل میکنــد .ایــن
رادیکالهــا فرمهایــی از اکســیژن هســتند کــه
میتواننــد خیلــی از ارگانیســمهای موجــود در
آب را از بیــن ببرنــد .آب بعــد از طــی کــردن ایــن
دو مرحلــه قابــل آشــامیدن اســت .ایــن نکتــه را
میدانــم ،چــون  15ســال اســت کــه بــا اســتفاده
از هــر روشــی کــه در علم مــدرن وجــود دارد ،روی
آبهــای بازیافتــی مطالعــه میکنــم .مــا در ایــن
مــدت ترکیبــات شــیمیایی مختلفــی را شناســایی
کردیــم کــه میتواننــد از ســد مرحلــه اول عبــور
کننــد ،ولــی وقتــی بــه مرحلــه دوم یــا فراینــد
سرآمد /شماره چهلم /مهر و آبان نودوشش 109

اکسیداســیون شــیمیایی میرســند ،کمتــر مــاده
شــیمیایی باقــی میمانــد .بنابرایــن آب بازیافتــی
بعــد از طــی ایــن مرحلــه معــادل آب معمولــی
اســت کــه از آن بــرای مصــارف خوراکــی اســتفاده
میکنیــم.
البتــه یــک راه دیگــر هــم بــرای بازیافــت آب
وجــود دارد؛ بهتازگــی در ســانتا آنــا ریــور در
جنــوب کالیفرنیــا یــک تــاالب تصفیــه آب
مهندســی شــده وارد فعالیــت شــده اســت .آب
مــورد نیــاز از بخشــی از رود ســانتا آنــا وارد
تــاالب میشــود ،کــه در فصــل تابســتان تقریبــا
جــز فاضــاب چیــز دیگــری در آن نیســت .ایــن
آب از شــهرهایی نظیــر ریورســاید و برنادینــو
میآیــد و وارد تــاالب میشــود و در معــرض
نــور خورشــید و در تمــاس بــا انــواع جلبکهــا
قــرار دارد ،کــه همــه ایــن عوامــل باعــث از بیــن
رفتــن همــه مواد شــیمیایی آلــی موجــود در آب
و عوامــل بیمــاریزا میشــود .ســپس ایــن آب
دوبــاره بــه رود ســانتاآنا بازگردانــده میشــود و
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از آنجــا تــا آناهایــم م ـیرود و پــس از عبــور از
آناهایــم بهآرامــی بــه درون زمیــن نفــوذ پیــدا
میکنــد و تبدیــل بــه آب آشــامیدنی میشــود
کــه مــردم ایــن شــهر بــه آن نیــاز دارنــد .شــاید
بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه نوشــیدن آب
فاضــاب یــک جــور رویاپــردازی مربــوط بــه
ســالها بعــد اســت ،یــا اینکــه هنــوز معلــوم
نیســت ایــن اتفــاق عملــی هســت یــا نــه .ولــی
بایــد بدانیــد کــه مــا همیــن حــاال در کالیفرنیــا
ســالی  150میلیــارد متــر مکعــب آب را بازیافت
میکنیــم .ایــن آب بــا طــی آن دو مرحلــه
تصفیــه پیشــرفته فاضــاب کــه در مــورد آن
توضیــح دادم ،تامیــن شــده و حتــی اگــر هیــچ
منبــع آب دیگــری وجــود نداشــته باشــد ،قــادر
اســت یــک میلیــون نفــر را ســیراب کنــد.
ســومین گرهــی هــم کــه بایــد بــازش کنیــم،
درواقــع اصــا گــره نیســت ،یــا بهتــر اســت
بگویــم یــک جــور گــره مجــازی اســت و آن
حفاظــت از آبــی اســت کــه بــه دســت میآوریم.

و جایــی هــم کــه بایــد در مــورد حفاظــت از آب
بــه آن فکــر کنیــم ،بیــرون از محیــط منــازل
مســکونی اســت .زیــرا در کالیفرنیا و در بســیاری
از شــهرهای پیشــرفته دیگــر ،نیمــی از آب مورد
نیــاز ،صــرف مصــارف بیرونــی میشــود.
در خشکســالی فعلــی دیدیــم کــه بــا نصــف آبــی
کــه قبــا مصــرف میکردیــم هــم میتوانیــم
گل و گیــاه و باغچهمــان را حفــظ کنیــم .پــس
واقعــا الزم نیســت کــه بتنهــا را رنــگ ســبز
بزنیــم یــا چمــن مصنوعــی و کاکتــوس بخریــم! ما
میتوانیــم فضــای ســبز را بــا خاکهــای مجهــز
بــه نمایانگــر رطوبــت بپوشــانیم و از کنترلهــای
هوشــمند بــرای آبیــاری فضــای ســبز اســتفاده
کنیــم و همچنــان در شــهرهایمان فضاهــای ســبز
زیبایــی داشــته باشــیم.
چهارمیــن و آخریــن گرهــی که بــرای تامین آب
مــورد نیــاز شــهرها بایــد بــاز شــود ،مربــوط بــه
نمکزدایــی آب شــور اســت .میتوانــم حــدس
بزنــم کــه چــه چیزهایــی در مــورد نمکزدایــی
آب دریــا شــنیدید .احتمــاال چیزهایــی مثل این
بــه گوشــتان خــورده کــه ایــن کار خیلــی بزرگ
و ســنگین اســت و وقتــی انجــام میشــود کــه
روی ذخایــر بــزرگ نفــت مفت و نه آب نشســته
و نگرانــی هــم از بابــت تغییــرات آبوهوایــی
نداشــته باشــید .نمکزدایــی از آب دریــا هــر
طــور کــه بــه آن نــگاه کنیــد ،باعــث صــرف
انــرژی زیــادی میشــود ،ولــی ایــن مکانیســم
شیرینســازی آب دریــا – کــه موفقیتآمیــز
هــم نیســت– فوقالعــاده قدیمــی و از رده
خــارج اســت .مــا طــی دو دهــه گذشــته بــه
پیشــرفتهای زیــادی در زمینــه نمکزدایــی
از آب دریــا رســیدهایم .در حــال حاضــر
بزرگتریــن آب شــیرین کــن نیمکــره غربــی
در ایــرا در شــمال ســندیهگو وجــود دارد .در
مقایســه بــا مجموعــه دیگــری کــه حــدود 25
ســال قبــل در ســانتا باربــارا ســاخته شــده،
مقــدار مصــرف انــرژی بــرای تهیــه یــک گالــن
آب شــیرین در س ـندیهگو نصــف شــده اســت.

ولــی اینکــه در حــال حاضــر شــیرین کــردن
آب دریــا بــه انــرژی کمتــری نیــاز دارد ،بــه
ایــن معنــی نیســت کــه بایــد همــه جــا شــروع
بــه ایــن کار کنیــم ،چــون در مقایســه بــا همــه
گزینههــای دیگــری کــه در اختیــار داریــم،
همچنــان باالتریــن میــزان مصــرف انــرژی
را دارد و ممکــن اســت در مقایســه بــا ســایر
روشهــا ،بــه محیــط زیســت نیــز آســیبهایی
برســاند.
بــا اســتفاده از ایــن چهار منبــع آب ،از وابســتگی
بــه آب وارداتــی خــاص میشــویم .مــا بــا تغییر
شــیوه احــداث فضای ســبز و پوششــی کــه برای
ســطوح اســتفاده میکنیــم و ...میتوانیــم
مصــارف بیرونــی آب را تــا  50درصــد کاهــش
دهیــم و بــه ایــن ترتیــب  25درصــد بــه ذخایــر
آبمــان اضافــه کنیــم .همچنیــن میتوانیــم
فاضالبهــای ســطحی را پاکســازی کنیــم تــا
 40درصــد دیگــر بــه منابــع آبــی کــه داریــم،
اضافــه شــود .همچنیــن میتوانیــم بــا ترکیــب
ایــن روشهــا هــم از سیســتم پاکســازی
فاضالبهــای ســطحی و هــم شــیرین کــردن
آب دریــا بــرای افزایــش ذخیــره آب اســتفاده
کنیــم.
بنابرایــن بیاییــد منبــع آبــی ایجــاد کنیــم
کــه بتوانــد در مقابــل هــر چالشــی ،ازجملــه
چالشهایــی که بــه دنبــال تغییــرات آبوهوایی
در ســالهای آینــده ایجــاد میشــود ،دوام
بیــاورد .بیاییــد منابــع آبــی بســازیم کــه از
ذخایــر محلــی اســتفادهکنــد و آب بیشــتری
بــرای ماهیهــا و تامیــن مــواد غذایــی در
ی بگذاریــم .بیاییــد منابــع
محیــط بیــرون باق ـ 
آبــی بســازیم کــه بــا ارزشهــای زیسـتمحیطی
همخوانــی داشــته باشــند و بیاییــد ایــن منبــع
را بــرای فرزنــدان و نوههایمــان ایجــاد کنیــم
و بگوییــم ایــن ســازوکاری اســت کــه بایــد
در آینــده از آن محفاظــت کننــد ،چــون ایــن
آخریــن شــانس مــا بــرای داشــتن یــک منبــع
آب جدیــد اســت.
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چند اشتباه رایج درباره نخبگان
طنز

مهدی استاداحمد

یکــی از خبرگزاریهــای معتبــر داخلــی در هفتههــای گذشــته مطلبــی
منتشــر کــرد کــه در آن دربــار ه مفهــوم نخبگــی آمــده بــود کــه در کشــور
مــا ایــن مفهــوم چالشبرانگیــز و در مــواردی بــا انتظــارات مبهــم و گاه
متعــارض همــراه شــده اســت کــه در اینجــا بــه چنــد نکتــه آن اشــاره
میشــود .البتــه منظــور از در آنجــا در آنجاســت .چــون اینجــا مطلــب
صفح ـ ه قصــه مــا بــه ســر رســید ماهنامــه «ســرآمد» اســت و آنجــا آن
خبرگــزاری بــود .درهرحــال در اینجــا هــم از آنجــا یــادی خواهیــم کــرد
و اشــتباهاتی را کــه در کشــور مــا دربــاره مفهــوم نخبگــی رایــج اســت،
یکــی یکــی بررســی خواهیــم کــرد .باشــد کــه ایــن اشــتباهات در کشــور
مــا از رواج بیفتــد.
 112سرآمد /شماره چهلم /مهر و آبان نودوشش

اشتباه اول

«نخبــه همــواره شــخصیتی خــاص و صاحــب
رأی اســت .ایــن مفهــوم اشــتباه اســت ،چــون
ممکــن اســت افــراد نخبــه در طــول «زمــان»
دچــار دگرگونــی شــوند و از چرخــه رقابــت
حــذف شــوند».
چرخــه رقابــت چرخندهتریــن چرخهاســت.
یکــی از بــزرگان میگویــد بچــرخ تــا
بچرخیــم .بــزرگ دیگــری میگویــد گردونــه
رو بچرخــون .و حتــی دیــده شــده کــه
افــرادی گفتهانــد چــرخ چــرخ عباســی خــدا
منــو ننــدازی .نخبــهای گفتــه میچرخــم و
میرقصــم و مینوشــم از ایــن جــام و نخبــه
دیگــری تصریــح کــرده کــه چــرخ بــر هــم زنم
ار غیــر مــرادم گــردد ،کــه ظاهــرا بلوفــی بیــش
نیســت .حــاال چــه بیــش باشــد چــه بیــش
نباشــد ،گاهــی نخبــگان را میپیچاننــد و
دور میزننــد و میچرخاننــد کــه از شــدت
چرخــش و بــه دلیــل نیــروی گریــز از مرکــز
نخبــه مــورد چرخــش از مرکــز بــه ســمت
بیــرون پــرت میشــود .بــه ایــن پدیــد فــرار
مغزهــا گفتــه میشــود.

اشتباه دوم

«نخبــه چــون شــخصیتی باهــوش در رشــته
خــود شــاخص اســت ،پــس میتوانــد در همــه
امــور صاحبنظــر باشــد .اینگونــه نیســت
کــه فــرد نخبــه تنهــا در رشــته خــود مطــرح
اســت ،در دیگــر رشــتهها یــک فــرد عامــی
اســت».
تصــور عمومــی ایــن اســت کــه نخبــگان همــه
چیــز میداننــد ،امــا خیلیهــا غافــل از ایننــد
کــه همــه چیــز را همــگان داننــد و همــگان
هنــوز از مــادر نزادهانــد .پــس تــا قبــل از
اینکــه همــه از مــادر زاییــده شــوند ،ایــن
تصــور عمومــی مثــل زائــدهای آزاردهنــده
نخبــگان را آزار میدهــد .واقعیــت ایــن اســت
کــه نهتنهــا نخبــگان هم ـ ه چیــز را نمیداننــد،

کــه در مــوارد نهچنــدان کمــی در دستشــان
کاس ـهای موســوم بــه کاســه چهکنــم چهکنــم
گرفتهانــد و بــا وجــود اینکــه ایــن ســوال را
بســیار میپرســند ،امــا نمیداننــد چــه کننــد.
در همیــن راســتا یکــی از نخبــگان گفتــه چــه
کنــم چــی کار کنــم تــو منــو نشــناختی ...وی
در ادامــه میافزایــد بــرو کــه بیحقیقتــی تــو
قلــب مــن جــات نیســت .امــا چــون مخاطبــش
نمــیرود ،خــودش مــیرود .بــه ایــن پدیــده
فــرار مغزهــا گفتــه میشــود.

اشتباه سوم

«هــر نخبــه میتوانــد الگــوی جوانــان واقــع
شــود؛ درحالیکــه شــرایط الگــو شــدن فــرد
متفــاوت اســت و نخبــه جــز در برخــی مــوارد
تخصصــی نمیتوانــد بهعنــوان الگــو مطــرح
شــود ،حتــی در بعضــی شــرایط ویژگیهــای
فــرد معمولــی را نیــز نــدارد».
وقتــی نخبــگان را الگــوی جوانــان معرفــی
کنیــم ،جوانــان دائمــا در صفحههــای نخبــگان
حضــور پیــدا میکننــد و بــا پیگیــری
فــراوان کلیــات و جزئیــات زندگــی نخبــگان را
زیــر نظــر میگیرنــد .تــا اینجــای کار همــه
چیــز خیلــی خــوب پیــش مـیرود ،امــا ممکن
اســت ناگهــان یکــی از نخبــگان اشــتباهی
دســتش بخــورد و یکــی از عکسهــای
خصوص ـیاش در صفح ـهاش منتشــر شــود .در
ایــن مــوارد ناگهــان عمــارت باشــکوه تصــور
جوانــان دربــاره نخبــه مذکــور فــرو میریــزد
و آبــروی نخبــه مذکــور مـیرود .از آنجــا کــه
نخبــگان بــه آبرویشــان خیلــی وابســتهاند،
وقتــی آبرویشــان مــیرود ،خودشــان هــم
دنبالــش میرونــد .بــه ایــن پدیــد فــرار مغزهــا
گفتــه میشــود.
تــا اینجــا ســه اشــتباه رایــج دربــاره نخبــگان
را بررســی کردیــم .تــا آنجــا بقیــه اشــتباهات
رایــج دربــاره نخبــگان را خودتــان بررســی
کنیــد .ایــام بــه کام.
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قصهها و آدمها
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ت
ژ نا� عیمل -خ�ییل در سیاره میمونها

وقتی که میمونها
ارباب بودند
محمد سرابی
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گفتــه میشــود کــه از نظــر زیستشناســی
میمونهــا نزدیکتریــن خویشــاوندان
انســانها هســتند و برخــی گونههــای
آن ماننــد شــامپانزه و گوریــل آنقــدر مغــز
پیشــرفتهای دارنــد کــه تنهــا بــا چنــد درصــد
پیشــرفت دیگــر میتوانســتند بــه انــدازه
مغــز انســان کارایــی داشــته باشــند .البتــه
ایــن ادعــا هنــوز در حــد فرضیــه باقــی
مانــده و کســی نــه توانســته ایــن را اثبــات
و نــه آزمایــش کنــد .امــا در عرصــه خیــال،
بــه تصویــر کشــیدن میمونهایــی کــه
میتواننــد ماننــد انســانها رفتــار کننــد،
ســابقه طوالنــی دارد و در یکــی از ایــن آثــار
ایــن حیوانــات ماننــد قومــی در مقابــل قــوم
انســانها قــرار میگیرنــد.
زمانــی کــه در اواخــر دهــه  60میــادی
فیلــم «ســیاره میمونهــا» اکــران شــد ،بــا
دســتمایه قــرار دادن دو موضــوع مهــم
جامعــه آمریــکا ،یعنــی تبعیــض نــژادی و
جنــگ ســرد ،توجــه بســیاری از مخاطبــان
را بــه خــود جلــب کــرد .حــاال نزدیــک بــه
نیــم قــرن از اکــران ایــن فیلــم میگــذرد و
جدیدتریــن نســخه «ســیاره میمونهــا» بــا
اســتقبال منتقــدان روبـهرو شــده اســت .فیلــم
«جنــگ بــرای ســیاره میمونهــا» ســهگانه
جدیــد آن را بــه پایــان میرســاند ،امــا ایــن
ایــده ادامــه دارد ،زیــرا داســتان در طــول ایــن
ســالها بارهــا تمــام و دوبــاره از نقطــهای
دیگــر شــروع شــده اســت.
ماننــد بســیاری از آثــار مشــهور علمــی-
تخیلــی «ســیاره میمونهــا» هــم از یــک
کتــاب اقتبــاس شــده اســت .پیــر بــول
فرانســوی در ســال  1963کتابی نوشــت که در
آن روزنامهنــگاری بــه یــک ســیاره ناشــناخته
ســفر میکنــد و در آن بــا انســانهایی
روبــهرو میشــود کــه قــادر بــه حــرف زدن
نیســتند و لباسهــای خاصــی بــه تــن دارنــد.
ایــن انســانهای ناتــوان بــه شــکل بردههــای
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میمونهایــی درآمدهانــد کــه دارای تمــدن
پیشــرفته شــدهاند .در آن دوران بــاغ وحشهــا
یکــی از مکانهــای تفریحــی پرطرفــدار بــه
شــمار میآمــد و بیــر بــول یــک بــار در بازدیــد
از بــاغ وحشــی بــا دیــدن حــرکات گوریلهــا
بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه امــکان دارد
ایــن حیوانــات بتواننــد بــا جهشهــای زیســتی
بــه تواناییهــای انســانی دســت پیــدا کننــد و
در مقابــل انســانها هــم ممکــن اســت قــدرت
امــروزی خــود را از دســت بدهنــد .کتــاب او
در انگلیــس و آمریــکا بــا دو نــام متفــاوت کــه
هــردو بــه معنــی «ســیاره میمونهــا» بــود،
منتشــر شــد .او تصــور نمیکــرد ایــن کتــاب
بــه شــهرت خاصــی دســت پیــدا کنــد ،امــا
اثــر مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و بــه دلیــل
اینکــه داســتان میتوانســت معماگونــه
و هیجانانگیــز باشــد ،کمپانیهــای
فیلمســازی بــه فکــر تولیــد فیلــم از روی آن
افتادنــد.
آرتــور جیکوبــز ،تهیهکننــده آمریکایــی،
رمــان «ســیاره میمونهــا» را خوانــد و امتیــاز
ســاخت فیلــم آن را از وکیــل پیــر بــول خرید.
او مدتــی بــه دنبــال نویســندهای گشــت تــا
بتوانــد بــر اســاس ایــن کتــاب فیلمنامــه
مناســبی بنویســد و ســرانجام رادســرلینگ
را پیــدا کــرد .او نویســنده ســریال مشــهور
زمــان خــود« ،منطقــه گــرگ و میــش» بــود
کــه قســمتهای مختلــف آن در ژانرهــای
مختلــف وحشــت ،علمــی  -تخیلــی و معمــا
رخ م ـیداد .ســرلینگ کــه از ذائقــه روز خبــر
داشــت ،مفاهیــم مرتبــط بــا جنــگ ســرد
و خطــر نابــودی جهــان در اثــر اســتفاده از
ســاحهای کشــتار جمعــی را بــه داســتان
اضافــه کــرد و قســمتهایی از آن را تغییــر
داد .بااینحــال ســاخت فیلــم بــا توجــه بــه
لــزوم اســتفاده از انــواع جلوههــای ویــژه خیلی
هزینهبــر شــده بــود .ســرمایهگذاران در ایــن
شــرایط بایــد اطمینــان پیــدا میکردنــد کــه

فیلــم بــه فــروش مناســب میرســد ،آن هــم
درحالیکــه تــا پیــش از آن فیلــم مشــابهی
ســاخته نشــده بــود .راهحلــی کــه جیکوبــز
پیــدا کــرد ،اســتفاده از یــک ســتاره بــود .او
فیلمنامــه را بــه چارلتــون هســتون پیشــنهاد
داد .هســتون پیــش از آن در فیلمهــای
حماســی و پرفروشــی ماننــد «بنهــور»،
«دهفرمــان» و «الســید» بــازی کــرده بــود
و میتوانســت گیشــه را تامیــن کنــد.
هســتون فرانــک شــافنر را بــرای کارگردانــی
پیشــنهاد کــرد .بــرای اطمینــان بیشــتر از یک
فیلمنامهنویــس 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
ویرانگــر را نگــه داشــت .فیلــم بــا بودجــه
پنــج میلیــون دالر ســاخته و در ســال 1968
اکــران شــد .قســمتهای مربــوط بــه ســیاره
ناشــناخته فــروش ایــن فیلــم بــه بیــش از 33
میلیــون دالر رســاند.
موفقیــت فیلــم باعــث شــد جیکوبــز بــه
فکــر ســاخت یــک ســریال تلویزیونــی بــر
اســاس آن بیفتــد .اولیــن ســریالی کــه
بــر ایــن اســاس ســاخته شــد ،شــامل 14
قســمت بــود ،ولــی روایــت پرهیجــان فیلــم
در آن بســیار کنــد شــده بــود کــه مــورد
توجــه مخاطبــان قــرار نگرفــت .مدتــی بعــد
یــک شــبکه تلویزیونــی دیگــر یــک ســریال
پویانمایــی بــر اســاس همیــن داســتان
ســاخت کــه آن هــم موفقیتآمیــز نبــود ،امــا
ایــده «ســیاره میمونهــا» در کتابهــای
کمیــک مــورد توجــه قــرار گرفــت و کتابهــا
و داســتانهای زیــادی بــر اســاس آن تولیــد
شــد.
ایــده «ســیاره میمونهــا» بیــش از همــه
جــا در ســینما بــه موفقیــت رســیده اســت.
درســت دو ســال بعــد از اولیــن فیلــم «در
عمــق ســیاره میمونهــا» بــه کارگردانــی تــد

پســت ســاخته شــد .در ایــن فیلــم مســتقیما
موضــوع ســاحهای هســتهای و خطــر
آنهــا مطــرح شــده اســت .یــک ســال بعــد
در « 1971فــرار از ســیاره میمونهــا» بــه
کارگردانــی دان تایلــر ســاخته میشــود کــه
در آن یــک بازگشــت زمانــی رخ میدهــد و
یــک زوج میمــون از تمدنــی کــه در آینــده
دارنــد ،بــه زمــان حــال منتقــل میشــوند و
در آمریــکای ســالهای  70فــرود میآینــد.
آنهــا میخواهنــد هویــت خــود را بهعنــوان
موجوداتــی کامــا هوشــمند پنهــان کننــد،
ولــی ایــن کار خیلــی دشــوار اســت .ســال بعد
«نبــرد ســیاره میمونهــا» بــه روی پــرده
میآیــد .ایــن فیلــم در ســال  1972ســاخته
شــده ،ولــی وقایــع آن در  1992رخ میدهــد؛
جایــی کــه میمونهــا بــه جــای ســگ و
گربــه تبدیــل بــه حیــوان خانگــی شــدهاند و
بــا انس ـانها زندگــی میکننــد .یــک میمــون
از نســل هوشــمند بــاز هــم تــاش میکنــد
هویــت خــود را مخفــی کنــد تــا کســی ندانــد
کــه او از نســل هوشــمند مربــوط بــه آینــده
اســت ،امــا باالخــره جنــگ آغــاز میشــود.
ســزار از اینجــا وارد داســتان میشــود .او
در فیلمهــای بعــد تــا امــروز نقــش اصلــی
را ایفــا میکنــد .در ســال « 1973نبــرد
بــرای ســیاره میمونهــا» ســاخته میشــود
کــه اتفاقــات آن بعــد از یــک جنــگ بــزرگ
بیــن میمونهــا و انســانها رخ میدهــد.
حــاال ســزار رهبــر میمونهاســت ،امــا او
نوعــی پیونــد و ه ـمدردی بــا انســانها حــس
میکنــد و تــاش میکنــد بــا انســانها بــه
صلــح برســد ،در عیــن حالــی کــه میدانــد
بایــد میمونهــا را از دســترس انســانها
دور نگــه دارد .گوریلــی بــه نــام آلــدو ،از
زیردســتان او ،بــا ایــن کار مخالــف اســت و
عقیــده دارد انســانها بــه دلیــل ظلمــی
کــه همیشــه در حــق میمونهــا کردهانــد،
بایــد مجــازات شــوند .پــس از ایــن فیلــم کــه
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پایانبنــدی کاملــی داشــت ،تــا مدتهــا
فیلــم دیگــری ســاخته نشــد.
ســالها بعــد یــک کارگــردان مشــهور ســاخت
نســخه جدیــدی از «ســیاره میمونهــا» را
شــروع کــرد کــه دنبالههــا را کنــار گذاشــت.
ایــن فیلــم بــه نوعــی بازســازی قســمت
اول بــر اســاس رمــان محســوب میشــد و
همــان نــام ابتدایــی را داشــت .در فیلــم تیــم
برتــون فضانــوردان میمونهــای دســتآموز
در اختیــار دارنــد و از آنهــا در آزمایشهــا
و کارهــای روزمــره اســتفاده میکننــد.
فضانــوردی بــه نــام لئــو شــامپانزهاش را گــم
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میکنــد و بــرای جســتوجوی او روانــه
ســفری میشــود کــه او را بــه یــک ســیاره
میرســاند؛ جایــی کــه میمونهــا تمدنــی
اشــرافی شــبیه بــه امپراتــوری روم دارنــد و
انســانها اگرچــه الل و ناتــوان نیســتند ،امــا
بــرده بــه شــمار میآینــد .در ایــن فیلــم هــم
یــک گــذر از زمــان رخ میدهــد.
 10ســال بعــد روبــرت ویــات ســاخت فیلمــی
بــا عنــوان «ظهــور ســیاره میمونهــا» را
شــروع کــرد .پنــج فیلــم اول را میتــوان یــک
مجموعــه محســوب کــرد کــه داســتان بــه هم
مرتبطــی دارنــد .فیلــم تیــم برتــون هــم یــک

اثــر مســتقل اســت .ولــی از زمانــی کــه ویــات
در ســال « 2011ظهــور ســیاره میمونهــا»
را ســاخت ،یــک ســهگانه جدیــد بــا داســتانی
جدیــد شــروع شــد کــه اگرچــه بیارتبــاط
بــا قســمتهای قبلــی نیســت ،ولــی از نظــر
پیوســتگی داســتانی و حتــی تکنیکهــای
ســاخت یــک مجموعــه جدیــد بــه حســاب
میآیــد .ســزار در ایــن فیلــم هــم حضــور
دارد و در اختیــار یــک پزشــک بــه نــام ویــل
رادمــن اســت کــه روی دارویــی بــرای مقابلــه
بــا آلزایمــر کار میکنــد .او آزمایشهــای
ناخوشــایندی روی شــامپانزهها انجــام
میدهــد .بــا شکســت آزمایــش ثابــت
میشــود کــه دارو اثــر مخــرب دارد و بایــد
میمونهایــی کــه بهعنــوان ســوژه آزمایــش
اســتفاده شــدهاند ،کشــته شــوند .ســزار
زنــده میمانــد و فرماندهــی میمونهــا را بــه
عهــده میگیــرد .در قســمت بعــدی کــه در
ســال  2014ســاخته شــد و «ســقوط ســیاره
میمونهــا» نــام داشــت ،تمــدن انســانها
در اثــر نوعــی بیمــاری از بیــن رفتــه اســت
و انســانها و میمونهــا ماننــد دو قبیلــه
متخاصــم زندگــی میکننــد ،اگرچــه ســزار
کــه رئیــس قبیلــه میمونهاســت ،نظــر
مثبتــی نســبت بــه انســانها دارد .مــت
ریــوز ،کارگــردان ایــن فیلــم ،ســه ســال بعــد
«جنــگ بــرای ســیاره میمونهــا» را ســاخت
و نبــرد دو طــرف را همچنــان ادامــه داد.
ســه قســمت اخیــر «ســیاره میمونهــا»
یــک نکتــه مشــترک دیگــر هــم دارنــد و آن
اســتفاده از یــک بازیگــر بــرای نقــش ســزار
اســت .انــدی ســرکیس کــه در فیلمهــای
«اربــاب حلقههــا» و «هابیــت» نقــش ایفــا
کــرده اســت ،بازیگــری اســت کــه بارهــا
توانســته در قالــب موجــودات شــبیه انســان
روی پــرده بــرود .شــیوه کار ایــن اســت کــه از
بــازی او فیلمبــرداری میشــود و بــا اســتفاده
از برخــی حسگرهــا و برنامههــای رایانــهای

حرکتهــای شــخصیت ســزار ســاخته
میشــود .ایــن حرکتهــا حتــی در اجــزای
صــورت هــم وجــود دارد.
در فیلمهــای قبلــی تــا ســال  2001بــر
موضــوع چهرهآرایــی بازیگــران حتــی در
تبلیغــات ســینمایی تاکیــد میشــد و در
قســمتهای جدیــد اســتفاده از تکنیکهــای
رایان ـهای باعــث بــه وجــود آمــدن لشــکری از
میمونهــا شــده اســت کــه از نظــر جســمی
کامــا شــبیه دیگــر حیوانــات هســتند ،امــا بــه
شــکلی باورپذیــر میتواننــد ماننــد انســانها
رفتــار کننــد.
باوجــود اینکــه محصــوالت هنــری دیگــر بــا
موضــوع «ســیاره میمونهــا» نتوانســتند بــه
ســطح موفقیــت آن در ســینما دســت پیــدا
کننــد ،ولــی تولیــد برخــی از آنهــا همچنــان
ادامــه پیــدا کــرد .کمیکهــای پراکنــدهای بــا
ایــن موضــوع نوشــته و نقاشــی شــدند کــه از
اولیــن کمیــک شناختهشــده در ســال 1971
در ژاپــن آغــاز شــده و تــا کنــون ادامــه پیــدا
کــرده اســت .در ســال  1983بــرای کنســول
آتــاری بــازی «ســیاره میمونهــا» ســاخته
شــد .تولیــد بازیهــای ویدیویــی ادامــه
پیــدا کــرد و در ســال  2014نســخهای بــرای
گوشــیهای هوشــمند هــم بــه بــازار آمــد.
همچنیــن عروســکهای میمونهــای ایــن
مجموعــه بهعنــوان اســباببازی بچههــا
بارهــا تولیــد شــده اســت.
مجموعــه فیلمهــای «ســیاره میمونهــا»
در ابتــدا بــا توجــه بــه موضــوع نژادپرســتی
ســاخته شــد و در آن ایــن فرضیــه طــرح
میشــد کــه بــا وجــود برتــری قطعــی انســان
بــر میمــون ممکــن اســت چنــد جهش زیســت
یــا آشــوب جنگــی باعــث وارونــه شــدن ایــن
نســبت شــود و میمونهــا بــر انســان مســلط
شــوند؛ اتفاقــی کــه اگرچــه امــروزه غیرممکــن
بــه نظــر میآیــد ،امــا حتــی فکــر کــردن بــه
آن هــم میتوانــد عجیــب باشــد.
سرآمد /شماره چهلم /مهر و آبان نودوشش 119

اسنپ چت چطور میلیاردی شد؟
ایوان اشپیگل در  27سالگی با
بیش از دومیلیارد دالر سرمایه
جوانترین کارآفرین میلیاردی
دنیاست .او که در یک خانواده
میلیونر به دنیا آمده و تفریح
دوران نوجوانیاش گشت و گذار
با هلیکوپتر و جایزه گرفتن
گواهینامهاش یک دستگاه
کادیالک اسکاالد آخرین مدل
بوده ،اعتراف میکند که خیلی
خوششانس بوده و البته به
قول او زندگی همیشه آنقدرها
هم منصفانه نیست .بااینحال
در سال  2011و در  21سالگی
توانست با همکاری دوستانش
در استنفورد یک برنامه ارسال
و دریافت تصاویر مخصوص
پلتفرم موبایل طراحی کند که
طی دو سال تعداد کاربرانش
به  100هزار نفر رسید.

 4ژوئن  1990ایوان اشپیگل
بنیانگذار 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.

در انجمن دانشگاه
با رگی براون و بابی
مورفی آشنا شد.

2008
ایوان وارد استنفورد شد.

ژوییه 2011
اپلیکیشن پیکابو توسط
این سه نفر النج شد.

سروکله رگی با ایده طراحی
یک اپلیکشین برای حذف
کامل عکسهایی پیدا
شد که پیش از این در
اینترنت منتشر شده بود.
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2009
ایوان و بابی اپلیکشنی را برای
گرفتن پذیرش در کالج طراحی
کردند که به موفقیت نرسید.

اوت 2011
تعداد کاربران پیکابو
به  127نفر رسید.

ایوان از استنفورد
بیرون انداخته شد.

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

ایوان و بابی نام
اپلیکشنشان را
به اسنپ چت
تغییر دادند.

آوریل 2012
اولین سرمایهگذاری
انجام شد.

بهار 2012
تعداد کاربران اسنپ چت به
 100هزار نفر رسید که اغلبشان
دانشآموزان دبیرستانی بودند.

رگی از اسنپ چت به
دادگاه شکایت کرد.

بهار 2013
روزانه  60میلیون
اسنپ میان کاربران
ردوبدل میشد.

ژوئن 2016
به صورت کامال پنهانی
اپلیکیشنی طراحی شد که
به کاربران اجازه میداد تا
سلفیهای سهبعدی بگیرند.

اکتبر 2016
اولین سهام این
شرکت به صورت
عمومی عرضه شد.

ایوان این پیشنهاد
را نپذیرفت.

نوامبر 2013
فیسبوک تالش کرد اسنپ
چت را به قیمت  3میلیارد
دالر خریداری کند.

 2مارس 2017
روز عرضه اولیه سهام؛ سهام اسنپ چت
در بازار سهام نیویورک عرضه شد.
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سالمت
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 9ماده غذایی که
سیستم ایمنی را تقویت میکند
مستانه تابش

اگر دنبال راهی هستید که سیستم ایمنیتان را برای فصلهای 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  9ماده غذایی را در برنامه روزانهتان جدی بگیرید.

بادام

اکسیداتیو ناشی از فعالیت رادیکالهای آزاد مقابله
کند .به این ترتیب سطح ایمنی بدن را باال میبرند
تا سلولهای ایمنی بدن همیشه در خط مقدم برای
مقابله با انواع بیماریها آماده باشند .البته شاید در
همه فصلهای سال توت تازه پیدا نشود ،اما نوع
یخزده آن هم به همان اندازه مفید و مغذی است.

ماست
بادام سرشار از ویتامین ای و منیزیم است که هر
دو در افزایش سطح ایمنی بدن و باال رفتن تعداد
سلولهای کشنده طبیعی بدن نقش دارند.

انواع توتها

انواع توتها سرشار از آنتیاکسیدانهای طبیعی
هستند که به بدن کمک میکنند تا با استرس

پروبیوتیکهای موجودر در ماست به تقویت سیستم
ایمنی بدن کمک میکنند .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 بهتنهایی دوست ندارید ،با کمی عصاره
وانیل و میوههای طبیعی دسر ماست درست کنید.
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ساملون

سبزیجاتی باشد که شما میتوانید در سبد
غذاییتان بگنجانید .بروکلی با داشتن ویتامین آ،
ث و انواع آنتیاکسیدانهای طبیعی ،تقویتکننده
سیستم ایمنی است و شما را در برابر بیماری بیمه
میکند.

اسفناج

سالمون سرشار از امگا  3است .امگا  3یک اسید
چرب ضروری است که نه فقط برای رشد مغز
مفید است ،بلکه خاصیت ضدالتهابی هم دارد که
باعث افزایش جریان خون و محافظت از ریهها و
پیشگیری از عفونتهای تنفسی میشود .آخرین
مطالعات نشان داده که این اسیدهای چرب در
افزایش تعداد سلولهای ایمنی بدن نیز نقش دارند.

اسفناج مملو از انواع ویتامینها و مواد معدنی
تقویتکننده سیستم ایمنی است .این سبزی
برگ سبز که اغلب افراد آن را منبع غنی آهن
میدانند ،حاوی ویتامین آ ،ای ،ث ،فوالت،
منیزیم ،روی و سلنیوم نیز هست که همه این
مواد مغذی از طرق مختلف سیستم ایمنی را
تقویت میکنند .اگر اسفناج را به شکل آبپز
دوست ندارید ،میتوانید آن را همراه با ناگت مرغ
و ...در بشقاب غذایتان جای دهید.

تخممرغ

دان ههای خوراکی

انواع دانههای خوراکی از تخم کدو گرفته تا
آفتابگردان و ...جزو مواد غذایی مقوی سیستم
ایمنی محسوب میشوند ،زیرا حاوی مقدار باالی
روی ،ویتامین ای و اسید چرب امگا سه هستند.

سیر
مطالعاتی که در مورد نقش تغذیه در افزایش توان
ایمنی بدن انجام شده ،نشان داده است که افرادی
که از کمبود ویتامین دی رنج میبرند ،بیشتر نسبت
به بیماری آسیبپذیر هستند .تخممرغ یکی از
مواد غذایی است که بهطور طبیعی ویتامین دی
دارد .البته خاصیت تخممرغ تنها به ویتامین دی
آن محدود نمیشود ،بلکه ویتامینهای گروه ب
و سلنیوم موجود در آن نیز میتوانند به تقویت
سیستم ایمنی بدن کمک کنند.

بروکلی

بروکلی شاید یکی از بهترین و مقویترین
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یکی دیگر از روشهای ایدهآل برای دور کردن
بیماری استفاده از سیر در تهیه غذاست .این سبزی
پرخاصیت حاوی مواد مغذی ضد ویروس و ضد
باکتری است که باعث افزایش تولید آنتی بادی در
بدن میشوند .عالوه بر این ،سولفور موجود در سیر
نیز دارای خاصیت آنتیاکسیدانی است.

این دمنوشها را زیاد بنوش!
انواع چایهای گیاهی با خواص منحصربهفردشان 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
زندگیتان را عوض میکنند و هم سالمتی را برایتان به ارمغان میآورند.
حفظ سالمت
ضد استرس

نعناع
نعناع فلفلی
اسطوخودوس
یاسمین
گل ساعتی
زیرفون

ضد التهاب

پوست
چای بابونه
اسطوخودوس
گشنیز
میوه گل رز
چای سفید
اولونگ
گل ختمی

شیرین بیان
تمشک
چای قرمز
اکیناسه
زنجبیل
زیرفون

نعناع
چای سفید
گل همیشه
بهار

آنتی اکسیدان

تمشک
جینکو
یاسمین
زیرفون
چای سیاه،چای سفید
چای سبز،اولونگ
پرتقال

تقویت
سیستم

ایمنی
اکیناسه
میوه گل رز
بابونه

سالمت سیستم

قلبی عروقی
چای سبز
پرتقال
یاسمین
میوه گل رز
جینکو

بهبود خواب

بابونه
اسطوخودوس
بادرنجبویه
رازیانه

سالمت دهان و دندان

بهبود مشکالت گوارشی
نعناع فلفلی
بادرنجبویه
زنجبیل
گشنیز
گل ختمی
چای قرمز
شیرین بیان

رفع عالیم
سندروم پیش
از قاعدگی

رازیانه
شیرین بیان
چای قرمز
زغال اخته
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اخبار خارجی

1

خط قرمز کاسینی بر فرضیات دانشمندان
درباره زحل

محققـان دانشـگاهی در ایـاالت متحـده آمریـکا بـا
بررسـی آخرین دادههای بهدسـتآمده از فضاپیمای
کاسـینی اعلام کردهانـد فرضیاتی که دانشـمندان
تـا پیـش از ایـن دربـاره حلقه  Aسـیاره زحـل در
نظـر گرفته بودند ،اشـتباه اسـت .اگرچه فضاپیمای
کاسـینی پیـش از این نابـود شـده و در حال حاضر
هیـچ اطالعاتـی از آن دریافـت نمیشـود ،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 بهدسـتآمده از ایـن فضاپیمـا
هسـتند .پیش از این دانشـمندان ناسـا اعالم کرده
بودنـد کـه سـیاره زحـل دارای  52قمـر ثابـت و 8
قمـر موقـت اسـت و تـا کنـون  7حلقـه متراکـم و
نامتراکم آن شـناخته شـده اسـت .حلقه  Aازجمله
حلقههـای اصلـی زحـل اسـت کـه در دورتریـن
فاصله نسـبت بـه آن قـرار دارد .بااینحـال محققان
دانشـگاه کرنـل بهتازگـی اعلام کردهانـد فرضیاتی
کـه تا پیـش از این درباره این سـیاره در نظر گرفته
میشـد ،اشـتباه است .طی  30سـال اخیر منجمان
و محققـان فضایـی بـاور داشـتند قمـر ژانـوس این
سـیاره کـه خارج از حلقه  Aقرار گرفتـه و دور زحل
گـردش میکنـد ،بهتنهایـی سـاختار حلقـه  Aرا
حفـظ میکنـد و درواقـع نیـروی جاذبـه ناشـی از
ایـن قمر اسـت که حلقـه  Aرا حفـظ میکنـد .اما
دادههایـی که توسـط فضاپیمای کاسـینی به زمین
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مخابره شـده ،نشـان میدهد حفـظ حلقه  Aعالوه
بـر قمـر ژانـوس توسـط قمرهـای دیگـری ازجمله
پانـدورا و ...صـورت میگیـرد و چهـار قمـر دیگـر
سـیاره زحل هـم در کنار ژانوس باعث ایجاد سـدی
در برابـر پخـش شـدن ذرات موجـود در ایـن حلقه
در فضـا میشـوند و در حفـظ آن نقـش مهمی ایفا
میکننـد .دکتـر رادوان تاجالدیـن و همکارانـش در
دانشـگاه کرنـل بـا اسـتفاده از ایـن اطالعـات تـازه
نشـان دادهانـد که میدان مغناطیسـی سـیاره زحل
مشـکالت زیـادی دارد و وقـوع بادهـای شـدید در
آن را کـه از ماسـههای هیدروکربنـی در قمر تایتان
این سـیاره شـکل میگیـرد ،میتوان نشـانه همین
کمبودها دانسـت.

2

کمبود خواب و کاهش توانایی مقابله با
اسرتس

بـر اسـاس نتایـج مطالعـهای کـه توسـط
پژوهشگـران دانشـگاه آالبامـا در بیرمنـگام
انجـام و نتایـج آن در مجلـه Physiology and
 Behaviorمنتشـر شـده ،اگـر فرزنـد نوجوانـی
داریـد کـه از اسـترس رنـج میبـرد و میخواهـد
از شـر آن خلاص شـود ،الزم اسـت کـه سـاعات
خوابـش را تنظیـم کنـد و دور بیخوابـی و
کمخوابـی را خـط بکشـد .آمارهـا نشـان میدهد
کـه بیـش از  70درصـد از جمعیـت آمریـکا از
اختلاالت خـواب رنـج میبرنـد و ایـن مسـئله
منجـر به افزایـش ابتال به اختالالت شـناختی و...
شـده اسـت .در حال حاضر مطالعات نشـان داده
اسـت کـه اختلاالت خـواب روی نوجوانها تاثیر
بیشـتری دارد و آنهـا را در برابـر بیماریهـای
جسـمی و روانی آسـیبپذیرتر میکند .البته این
مسـئله نه فقط سلامت ،بلکه وضعیت تحصیلی
آنهـا را نیـز تحـت تاثیر قـرار میدهـد .محققان
میگویند این مسـئله ناشـی از اختلال در محور
هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنـال اسـت که پاسـخ
بـدن بـه اسـترس را تنظیـم میکنـد.

3

انسان از کره زمین بیرون میرود؟

بتوانـد در آینـده بـه انتخابـی ایـدهآل بـرای احداث
پایـگاه قمـری تبدیـل شـود .همچنین این شـکاف
در محلـی قـرار گرفته که میتواند از انسـان در برابر
اشـعه مـاورای بنفش خورشـید مراقبـت کند.

4

شادی با طعم آنتی اکسیدان

محققـان سـازمان فضایـی ژاپـن بهتازگـی موفق به
کشـف یـک غـار بـزرگ در سـطح زیرین کـره ماه
شـدهاند و بنـا بـر تاییـد ناسـا و سـازما ن فضایـی
روسـیه ،ایـن غار تازه کشفشـده میتوانـد انتخابی
مناسـب بـرای ایجاد یـک پایـگاه انسـانی در آینده
باشـد .کشـف جدید محققان فضایـی ژاپن میتواند
انسـان را یـک قـدم بـه آرزوی دیرینـه خـود کـه
زندگـی در کـرات دیگر اسـت ،نزدیک کند .کشـف
اخیـر محققـان ژاپنـی توسـط کاوشگـری بـه نام
سـلین کـه جـزو کاوشگران مهندسـی سـطح ماه
اسـت ،انجـام شـده اسـت .ایـن کاوشگـر مجهز به
یـک سیسـت رادار اسـت تـا بتوانـد سـطح زیریـن
کـره مـاه را مـورد بررسـی قـرار دهـد ،و کشـف
اخیـر ایـن کاوشگـر در سـطح زیرین کره مـاه که
تحـت عنـوان مارویوس هیلز شـناخته میشـود ،با
اسـتفاده از همیـن سیسـتم راداری صـورت گرفته
اسـت .ژاپنیهـا اعلام کردهانـد که این شـکاف 50
کیلومتـر طـول و حـدود  100متـر عـرض دارد و از
سـنگهایی پوشـیده شـده اسـت که احتمـال دارد
حاوی ذرات آب باشـند .محققان آژانس اکتشـافات
هوافضـای ژاپـن میگوینـد کـه ایجـاد این شـکاف
میتوانـد حاصـل گـذر گدازههـای آتشفشـانی
باشـد که  3.5میلیارد سـال قبل فعال شـده اسـت.
ژاپنیهـا امیدوارنـد ایـن غـار بـه دلیل پایـدار بودن
شـرایط حرارتـی در آن و اینکـه میتوانـد محلـی
امـن بـرای محافظت از ابزارها و وسـایل و انسـانها
در برابـر برخـورد اجـرام آسـمانی مختلـف باشـد،

یکی از کلیدهای اصلی زندگی شـاد داشـتن تغذیه
سـالم اسـت و تحقیقـات نشـان میدهـد هـر چـه
میـزان آنتـی اکسـیدانها در برنامـه غذایـی روزانه
بیشـتر باشـد ،افـراد میتواننـد زندگـی شـادتری
داشـته باشـند .یکـی از عواملی کـه میتواند جلوی
اسـترس اکسـیداتیو را در بـدن بگیـرد ،اسـتفاده
از امـگا  3و منابـع آن اسـت .امـگا سـه بـا گـروه
وسـیعی از آنتی اکسـیدانها ازجملـه کارتنوییدها،
ویتامیـن ای ،کورکومین ،کوآنزیم کیـو  ،10میوهها
و سـبزیجات و چـای سـبز محافظـت میشـود.
کارتنوییدهـای زردرنگ ازجمله لوتئیـن و گزانتین
نیـز امـگا  3را در مغـز و چشـم محافظـت کـرده و
مانـع از تاثیـر اسـترس اکسـیداتیو بـر ایـن اندامها
میشـود ،کـه نتیجـهاش پیشگیـری از دمانـس یا
زوال عقـل و کاهـش بینایـی اسـت .جالـب اینکـه
افـرادی کـه آنتی اکسـیدان بیشـتری در طـول روز
مصـرف میکننـد ،آدمهـای خوشبینتـری نیـز
هستند .

5

ربات باغبان ساخته شد

گاردن اسپیس نام یکی از تازهترین رباتهای
عرضهشده در بازار است که میتواند همراهی خوب
و ایدهآل برای انجام کارهای باغبانی باشد .این ربات
به صورت تمام اتوماتیک میتواند در روند آبیاری در
باغ یا باغچه شما نظارت داشته باشد و از گیاهان
مختلف به شکل دلخواه مراقبت کند تا به حداکثر
رشد برسند .این ربات به گونهای طراحی شده است
که میتواند به سیستم وای فای خانگی متصل شود
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و همچنین از مخزن آبرسانی حیاط برای آبیاری
باغچهها استفاده میکند .طراحان این ربات جدید
میگویند گاردن اسپیس یک باتری هم دارد که
توسط پنلهای خورشیدی قابل شارژ است و دیگر
نیازی به اتصال به برق و استفاده از انرژی الکتریکی
ندارد .جالب اینکه این ربات به یک اپلیکیشن نیز
مجهز است که محل دقیق هر کدام از گیاهان باغ
یا باغچه را به ربات آموزش میدهد و اطالعات اولیه
در مورد حفظ و نگهداری آنها را به گاردن اسپیس
منتقل میکند .این اپلیکیشن به گونهای طراحی شده
است که میتوان از آن برای برنامهریزی در جهت
تغییر شکل و آرایش باغ یا کاشت گیاهان جدید
استفاده کرد .از دیگر امتیازات ربات گاردن اسپیس
مجهز بودن آن به یک برنامه پیشرفته آبیاری است که
این امکان را به ربات شما میدهد تا نحوه آبیاری هر
کدام از گیاهان را بر اساس احتیاجات آن گیاه خاص
و همچنین شرایط آبوهوایی منطقه در روزهای
مختلف سال تنظیم کند .از آنجا که طراحان گاردن
اسپیس نمیخواهند هیچکدام از گیاهان باغچه شما
از مراقبتهای دائمی این ربات محروم بمانند ،آن را
با استفاده از یک سر چرخان تجهیز کردهاند .این سر
چرخان همچنین 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
میدهد و اگر گیاهی به هر دلیل نیاز به آب بیشتری
داشته باشد ،آبیاری آن را شروع میکند .برای آبیاری
گیاهان توسط ربات گاردن اسپیس فشار آب متوسط
خانگی کافی است و قدرت پرتاب آب این ربات
چیزی حدود  2.4متر است .از دیگر تجهیزات ربات
گاردن اسپیس میتوان به سیستم آشکارساز حرکتی
اشاره کرد که وجود حیواناتی مانند خرگوش و ...را
در باغ مشخص کرده و بدون اینکه به آنها آسیبی
بزند ،با پرتاب آب حیواناتی را که ممکن است باغ را
نابود کنند ،میترساند و دور میکند .طراحان گاردن
اسپیس درحال حاضر آن را روی سایت کیک استارتر
قرار دادهاند تا برای توسعه آن منابع مالی مناسبی
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بیابند .گفته میشود این ربات هنگام ورود به بازار
قیمتی معاد  399دالر خواهد داشت.

6

سلولهای خورشیدی با جلبک غنی
م یشوند!

محققـان در دانشـگاه ییـل ایـاالت متحـده آمریکا
بهتازگـی بـا چـاپ مقالـهای در نشـریه Organic
 Electronicsاعلام کردهانـد کـه بـا دسـتکاری
جلبکـی موسـوم بـه دیاتـم موفـق بـه افزایـش
کارایـی سـلولهای خورشـیدی شـدهاند .ایـن
محققـان میگویند بـرای بهبود کارایی سـلولهای
خورشـیدی از موجودات فسـیلی موجود در جلبک
دیاتـم اسـتفاده کرده و با اعمال یکسـری تغییرات
و دسـتکاریها در آن موفـق شـدهاند کارایـی ایـن
سـلولها را بهطـور چشـمگیری افزایـش دهنـد.
جلبـک دیاتم نوعـی فیتوپالنکتون اسـت که تحت
عنـوان جواهر دریا نیز شـناخته میشـود .علت این
نامگذاری وجود پوسـته خارجی از جنس سـیلیس
اسـت کـه باعـث میشـود ایـن جلبـک زیـر نـور
خورشـید بدرخشـد .از آنجا که تعـداد جلبکهای
دیاتـم در اقیانوسهـا و دریاهـای آب شـیرین دنیـا
بسـیار زیاد اسـت ،بنابراین میتوان آنها را بهترین
منبـع بـرای افزایـش عملکـرد و کارایی سـلولهای
خورشـیدی دانسـت .ایـن تحقیقـات توسـط دکتر
لیندسـی مکمیلان و گروهـی از همکارانـش در
دانشـگاه ییـل انجـام شـده اسـت .ایـن محققـان
میگوینـد فتوولتاییک یک الیه فعـال از پلیمرهای
آلـی دارنـد و به همیـن خاطر هزینه سـاخت آنها

خیلـی پایینتـر از سـلولهای عـادی خورشـیدی
اسـت ،امـا درنهایـت کارایی پایینتـری دارنـد ،زیرا
ضخامـت الیـه فعالشـان آنقدر نیسـت کـه بتواند
انـرژی را بـا بهرهوری بیشـتری به نـور تبدیل کند.
همینجاسـت کـه دیاتومها بـه کمک دانشـمندان
آمدهانـد و بـا بـه دام انداختـن پرتوهـای نـور
توانسـتهاند نـور زیـادی را بـه اطراف سـاطع کنند.
بـه گفتـه محققـان دانشـگاه ییـل وجـود دیاتومها
باعـث میشـود سـلولهای خورشـیدی حتـی بـا
قطـر بسـیار کـم هـم بتواننـد انـرژی زیـادی تولید
کنند و بیشـترین حد صرفهجویی را داشـته باشند.

7

داروی آلزایمر کشف شد

اسـتفاده میکردنـد ،بـا تضعیف حافظـه روبهرو
نشـده و توانایـی آنهـا بـرای انجـام کارهـای
روزمـره بـه قـوت قبـل باقـی مانـد .اگرچـه این
کارآزمایـی در ابتـدا نتایج مثبتی را نشـان نداد،
زیـرا قـرص  LMTXروی بیمـاران آلزایمـری
کـه از دیگـر داروهـای زوال عقـل نیـز اسـتفاده
میکردنـد ،اثربخـش نبـود .امـا  15درصـد از
 891بیمـاری کـه هیـچ داروی دیگـری مصرف
نمیکردنـد ،نتایـج جالبـی را نشـان دادنـد .این
افـراد علاوه بـر اینکـه مهارتهـای اساسـی
شـناختی آنهـا طـی  18مـاه کارآزمایـی حفظ
شـده بـود ،مناطـق اصلی مغزشـان تا یکسـوم
کمتـر از سـایر شـرکتکنندگان کاهـش یافتـه
بـود .در حـال حاضـر بیمـاران آلزایمـری از
داروهایـی ماننـد دونپزیل اسـتفاده میکنند که
بـرای زمـان محـدودی بـه کنتـرل عالیم کمک
میکنـد ،اما ایـن داروهـا نمیتواننـد از وخیمتر
شـدن زوال مغـز جلوگیـری کنند.

8

گروهـی از پژوهشگـران دانشـگاه مکگیـل
بـرای اولیـن بـار در دنیا به این کشـف رسـیدند
کـه اسـتفاده روزانـه دو عـدد از نوعـی قـرص
جدیـد میتوانـد زوال مغـز در مبتالیـان بـه
بیمـاری مزمـن آلزایمـر را متوقـف کنـد .نتایـج
ایـن تحقیقـات در نشسـت بینالمللـی انجمـن
آلزایمـر در تورنتـو ارائـه شـده و ایـن محققـان
موفـق شـدهاند بـا تجویز ایـن دارو کـه LMTX
نـام دارد ،بـرای مبتالیان به آلزایمـر زوال مغزی
شـرکتکنندگان را در مرحله نهایـی کارآزمایی
داروی بـرای مـدت  18مـاه متوقـف کنند .این
نتیجـه ،امیدهـای تـازهای را بـرای دسـتیابی
بـه داروی مناسـب جهـت درمـان ایـن بیماری
مخرب مغزی افزایش داده اسـت .گفتنی اسـت،
بیمارانـی که بـرای مدت  1.5سـال از این قرص

معرفی گوالس؛ رسیعترین دوچرخه برقی
جهان

سـریعترین دوچرخـه برقـی دنیـا کـه میتوانـد بـا
سـرعتی معـادل  115کیلومتـر در سـاعت حرکت
کنـد ،سـاخته و وارد بازار شـد .ایـن دوچرخه حدود
 128کیلوگـرم وزن دارد و قـدرت آن چیـزی حدود
 38اسـب بخـار اسـت .گـوالس تاحـدودی شـبیه
دوچرخـ ه راک ایت اسـت کـه در سـال  2008وارد
بـازار شـد .امـا اسـتفان گـوالس طـراح آلمانی طی
سـالهای اخیر تغییراتی روی ایـن دوچرخه اعمال
و بهتازگـی سـریعترین دوچرخـه برقـی جهـان
را وارد بـازار کـرده اسـت .ایـن دوچرخـه مجهـز به
یک سیسـتم تعلیقی و همچنین فرمان تلسـکوپی
اسـت که آن را بیشـتر به یک موتورسـیکلت شبیه
میکنـد .در حـال حاضـر دو مـدل از دوچرخـه
گـوالس بـه قیمـت  23و  34هـزار دالر وارد بـازار
شـده است.
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سخن آخر

دفترچه خاطرات خدا...
سـیدحسـین متولـیان

ســرآمد و نخبــه بــودن در رشــتههای مختلــف
فــرق میکنــد ...هرگــز یــک نابغــه ریاضــی قــرار
نیســت بــا یــک شــاعر بــزرگ شــبیه باشــند ...یا
یــک زیستشــناس شناختهشــده لزومــی نــدارد
کــه شــبیه یک هنرمنــد تــراز اول زندگــی کند...
امــا بعضــی رشــتهها هســتند کــه بــرای گرفتــن
نمــره نخبگــی از آنهــا بایــد یکســری کارهــا را
بلــد باشــی! فرقــی هــم ندارد شــغلت چیســت و
در کــدام معادلــه گیر کــردهای...
مثــا مــن رفتگــری را میشناســم کــه چنــان
بــا برگهــای پاییــزی بــا احتــرام برخــورد
میکنــد کــه حــس میکنــی بــه یــاد دارد بــا
ســبز بــودن ِ هــر بــرگ چنــد بــار نفس کشــیده
اســت !...او نخبــه شــاعرانه زیســتن اســت!...
یــا کفاشــی را میشناســم کــه یکــی دو کــوک
بیشــتر از آنچــه بایــد ،بــه کفشهایــش
میزنــد تــا شــاید پاپوشــی کــه دوختــه اســت،
یکــی دو روز بیشــتر تــوی پــای عابــران پیــادهای
کــه نمیشناسدشــان دوام بیــاورد ...او نخبــه
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انســانیت اســت!
یــا دختــری را دیــدهام کــه هــر هفتــه بــه
یتیمخانههــای شــهر ســر میزنــد 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
خاطــرات خداوند!
راستی خدا جان!
قهرمــان قهــر دیــدن و مهــر
تــو کــه خــودت
ِ
ورزیــدن هســتی! تویــی کــه خــودت هــر روز
ســرآم ِد رشــته بخشــیدن میشــوی! تویــی
کــه هــر بــار مــدال ِ بزرگــی را بــدون هیــچ
رقیبــی گردنــت میانــدازی! میشــود مــرا
هــم در میــان دفترچــه خاطراتــت جــا بدهــی؟
آنجا که مینویسی:
او بد است ...او نخبه نیست...
او هیچکس نیست ...اما...
دوستم دارد!...

گفتوگو با دکتر علی بخشی
عضو هیئت علمی دانشگاه شریف

دکتر علی بخشی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف است که سالهاست
در زمینه طراحی و ساخت جداسازهای لرزهای در مرکز تحقیقات مهندسی زلزله و دفتر دانشبنیان جداساز
لرزهای فعالیت میکند .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 مناسبترين شيوه برای ارتقای ايمنی لرزهای
ساختمانهای با اهميت باال همانند بيمارستانها ،مراکز امداد و نجات ،مخابرات و غيره است .در ادامه
گفتوگوی ما را با این محقق برجسته درباره جداسازهای لرزهای و ایمنسازی سازهها در برابر زلزله میخوانید.
صفحه 36

ماهنامهخبری،علمی/آموزشی،تحلیلی
بنیادملینخبگان
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