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سرمقاله
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پرویز کرمی

كار سرمايهداران افسارگسيخته جهان بدون خاورميانه
راه نميافتد .ضمن اينكه از هرحيث كه نگاه كنيم،
اين منطقه سوقالجيشيترين منطقه جهان است.
براساس اتفاق و حادثه ،صهيونيستها فلسطين
را تصاحب نكردهاند و سليقهاي و اتفاقي نبوده كه
استعمارگران تور استثماري خود را در این جغرافيا
پهن كردهاند .القاعده و داعش و بوكوحرام و دهها
گروه كوچك و بزرگ سلفی ،وهابی همگي شبيه
به افعيهايي هستند كه از آستين آمريكا و اسرائيل
بيرون آمدهاند .نقطه اشتراكي كه همه اين افعيهاي
دستساز را به هم پيوند ميزند ،حركتهاي
تروريستي و حمله و ارعاب است .به اسم اسالم به
مردم بيپناه حمله ميكنند و اسم دین مبین و صلح
را با جنگ و خون و سربريدن مترادف ميكنند .در
اينجا همآوايي رسانههاي فراگير را دستكم نگيريد.
خوب كه نگاه كنيد ميبينيد رسانهها خود جزئي از
پروژه اسالم هراسياند و مدام كاري ميكنند كه نام
پيامبر اسالم ،آواي اهلل اكبر و الاله اال اهلل ،انفجار و سر
بريدن و خونريزي و حمله به بيگناهان را تداعي كند.
به واسطه عملکرد رسانهای غربیها ،هرجا صحبت از
اسالم به میان میآید بالفاصله تصویری از جنگ و
ناامني و خونريزي در ذهن مخاطب تداعی میشود.
از اینها بدتر این است که رسانهها جا انداختهاند
كه كشورهاي اسالمي عالوه بر بحرانهاي سياسي
و اخالقي و عقيدتي گرفتار عقبماندگی علمی و
فناوری هم هستند .این معنی را به خورد جهان
دادهاند که مركز علم در آمريكا و اروپاست و هرچه
از اين مركز دور ميشويم ،خرافات و ناداني قدرت
ميگيرد .اين فرض چنان بديهي شده است كه اگر
دانشمندي مسلمان ببينند به آن به ديده اعجاب و
خالفآمد عادت نگاه ميكنند .در ازايش مسلمان
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اسلحه به دست خشن ،چهرهای عادی است انگار.
حقيقت اين است كه ما مسلمانان در اين روزگار
گرفتاريها و مشكالت فراواني داريم كه اگر
هوشيارانه و خردمندانه با آنها مواجه نشويم و اگر با
تكيه بر علم و عقل فرد فرد مسلمانان نتوانيم حل و
فصلشان كنيم ،هويت و موقعيت جهانيمان را بحران
جدي مبتال ميشود و حيثيت فردي و جمعي ما به
خطر ميافتد .از خاطر نبايد دور نگه داشت كه آنچه
امروز اتفاق ميافتد و در صدر اخبار مينشيند ،مبتني
بر نقشهها و دسيسههاي حسابشده دشمنان است
كه رخ مينمايد .جداي از این تحليل ،خبرهاي موثق
و قابل استنادي وجود دارد كه به ما نشان میدهد
آمريكا و اسرائيل در پي تضعيف و تحديد «اسالم»
بودهاند و از سالها پيش در اتاقهاي فكر خود برنامه
ريختهاند و مقدماتي فراهم آوردهاند تا قوه و فعل
مسلمانان را به حداقل برسانند.
در چنین شرایطی ،يادآوري سوابق علمي و تمدني
مسلمانان در سدههاي قبل اگرچ ه خوب است و تا
حدودي ميتواند اعتمادبهنفس آسیبدیده جوامع
اسالمي را ترميم كند ،اما ما نياز به كارهايي جديتر
و امروزيتر داريم .با بازخواني مكرر صفحات زرين
تاريخ شايد بتوانيم براي مسلمانان ايجاد انگيزه كنيم
تا بار ديگر همت كنند و مرزهاي دانش را درنوردند،
اما كار مهمتر و جديتر اين است كه ما با هوشياري
و زيركي و كياست ديني ،كاري كنيم كه مردم دنيا با
چهره واقعي مسلمانان آشنا شوند.
چهره واقعي مسلمانان ربطي به آن ساختههاي
دروغين سيانان و فاكسنيوز و از اين قبيل رسانهها
ندارد ،بلكه ما هم مثل همه مردمان دنيا آميختههايي
از داشتهها و نداشتهها ،ضعفها و قوتها و بایدها و
نبایدها داريم .مسلمانها هم دانشمند دارند و اتفاقا

دانشمندانمسلمانتوانستهاندگامهايبلنديبردارند
و خدمات ارزندهاي به علم كنند .اينكه دنياي امروز
وامدار عالمان مسلمان در قرون ميانه است ،تقريبا
بديهي است .از آن دوره به اينطرف گرفتاريهاي
ريز و درشتي داشتهايم كه ما را از آن راه و روش
درست و دينيمان دور كرده .عقل حكم ميكند
دوباره به توليد علم و ثروت روي بياوريم .اينجا
بحث فردي نيست .باالخره بعضي مسلمانان از نظر
فردي اتفاقا موقعيت ممتازي دارند .نكته اينجاست
كه جامعه اسالمي بايد همت كند و به سمت توليد
علم و ثروت برود .راز برآمدن دوران شکوهمند
طالیی علم ،تنها و تنها یک چیز بود؛ گرد نام پیامبر
صلح و محبت به سمت تعالی حرکت کردن .بله؛
ایرانیان مسلمان و جهان اسالم آنچنان با اعتقاد به
رحمانیت دین تازهشان به پیش میتاختند که شور
و شوقی وصفناشدنی پیکره فرهنگ تازهشان را در
بر گرفته بود .ارابه تاریخ در مسیری هموار افتاده بود
و شتابان به سمت روزهای روشن حرکت میکرد.
حضرت محمد مصطفی(ص) به پیروانش آموخته
بود که« :هر چیزى راهى دارد و راه بهشت دانش
است ».هزاران کتاب و پژوهش و دستاورد و اختراع
و یافته بینظیر علمی حاصل این دوره بود و آنان
که مومنانه در مسیر دانش قدم نهاده بودند ،محیط
زندگی انسانها را نورانیتر و خواستنیتر کردند؛ اما
بزرگترین آسیب همینجاست که داشتههایمان
را مدتهای مدید فراموش کردیم و یادآوریاش را
درمان دردهایمان نمیدانستیم.
اينها را گفتم تا بگويم اکنون حواسمان جمعتر شده
است .اتفاقات تازهای افتاده .مدتی است که جمهوری
اسالمی ایران با شتاب علمی باالیی که طی چند سال
اخیر نصیبش شده ،دست به کارهایی زده کارستان.
در کنار دستاوردهای دانشمندان خود ،نوآوریهایی
هم برای جامعه اسالمی دارد ،مثال نمونهاش راهاندازی
جايزه مصطفي(ص) است که همانا نشان عالی علم
و فناوری در جهان اسالم شناخته میشود .تازه
دو دورهاش برگزار شده .هنوز جوان است و برای
خودنمایی هرچه بیشتر و بهترش نیاز به کمی
زمان دارد .با توجه به آنچه در باال گفتیم ،اهمیت

برگزاری این رویداد ،دالیل راهاندازیاش و اهمیت
تداومش بیشتر برایمان آشکار میشود .این جایزه به
دانشمندان مسلمان یا غیرمسلمانان تابعه کشورهای
مسلمان اهدا میشود .مبلغش هم کم نیست؛ 500
هزار دالر به هر برگزیده و از طریق سنت اسالمی
وقف .با همه این اوصاف ،اصل ماجرای این جایزه
پر کردن فاصلهای است که جوایز و تبلیغات غربیها
طی چند دهه اخیر ایجاد کردهاند .شرایط طوری
شده بود که انگار همه کارهای خوب و مهم علم و
فناوری دنیا را غربیها و غیرمسلمانان میکنند و
الغیر؛ اما جایزه مصطفی(ص) نشان داد که مسلمانان
یا بهتر بگویم جوامع اسالمی حرفهای زیادی برای
گفتن دارند و دستپروردههایشان کارهای سترگی
کردهاند .گره زدن نام پيامبر عظيمالشان اسالم با
علم فناوری ،قدمي است كه ميتواند ما را به مقابله
با دسيسههاي دشمنان بكشاند و دنیا را به آشتی
نزدیکتر کند .عالوه بر اينها حقيقت دين اسالم
نيز دستور موكد داده و ما را ترغيب كرده تا علم
را بياموزيم و عالمان را تكريم كنيم .جايزه مصطفي
نهالي است كه بايد آبياري شود ،بايد از آن نگهداري
كنيم ،بايد مراقبش باشيم تا انشاءاهلل سالهاي آتي
به بار بنشيند .در اين جايزه نوعي فرهنگسازي و
خيرخواهي هم ضميمه است و ميتواند عالمان جوان
جوامع اسالمی را وادارد تا با نشاط و انگيزه بيشتر
ماموريتهاي علمي خود را دنبال كنند .اين جايزه نه
سياسي است و نه متعلق به يك كشور ،بلكه متعلق به
جهان اسالم است و البته آثار خيرش به دنيا ميرسد.
شکی نیست که با اعتباربخشی مناسب و بهموقع
به جایزه مصطفی(ص) ،روزهای جهانیشدنش را
میشود جلو انداخت و آنگاه دیری نخواهد پایید که
همه دانشمندان و اهالی علم جهان ،آرزوی داشتن
این نشان عالی را در کارنامه زندگیشان در سینه
خواهند داشت .وقت آن رسیده است که دنیا بار دیگر
بداند که حقیقت آیین مسلمانی بر مسیر شکوفایی و
آرامش و مهربانی استوار است؛ پس بهترین بهانه برای
فهماندن این حقیقت نشان دادن علم نافعی است
که پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) بر آن
تاکید داشته است.
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اخیــرا اظهارنظــری از یــک مســئول دانشــگاهی
خوانــدم کــه نهتنهــا عجیــب بــود ،بلکــه نشــان
مـیداد منابــع اطالعاتــی دانشــگاهیها هــم چندان
دقیق نیســت .ایشــان از مهاجــرت  180هــزار نخبه
ایرانــی در ســال ابــراز نگرانــی کــرده بــود و در ادامــه
هشــدار داده بــود کشــور در ســالهای بعــد بــا
کمبــود ژنهــای خــوب و باهــوش مواجــه خواهــد
شــد ،طــوری کــه آدم خیــال میکنــد از نظــر
بعضــی مســئوالن دانشــگاهی آنهایی کــه میروند
همــه دانشــمند و نابغــه و نخبهانــد و آنهایــی کــه
میماننــد زبانــم الل همــه خنــگ و کــور و کچــل.
بــه اســتدالل ایــن اســتاد عزیــز کاری نــدارم ،حتــی
نمیخواهــم وارد بحــث ژن خــوب و ژن بــد شــوم،
بــه ایــن هــم نمیخواهــم بپــردازم کــه اصــوال آیــا
هــر مهاجرتــی جــزو دســتهبندی فــرار مغزهــا بــه
حســاب میآیــد یــا نــه ،حرفــم ایــن اســت کــه
ایــن عــدد  180هــزار نخبــه را از کجــا آوردیــم؟ آیــا
مــا کارخانــه نخبــه ســازی داریــم ،طــوری کــه فقط
هــر ســال  180هــزار نفــر از آنهــا چمدانهایشــان
را میبندنــد و بــه آنطــرف آبهــا میرونــد؟ اگــر
واقعــا اشــرافمان بــه همــه موضوعــات دانشــگاهی
همینقــدر اســت ،تعجبــی نــدارد کــه وضــع
محیطهــای علمــی کشــور نابســامان بــه نظــر
بیایــد .در حالــی کــه میشــنویم تعــداد زیــادی
از مهاجــران علمــی در ســالهای گذشــته بــه
کشــور بازگشــتهاند و همینجــا مشــغول فعالیــت
شــدهاند ،اظهارنظرهــای اینچنیــن میتوانــد بــه
معنــای ناامیــد کــردن نیروهــای علمــی داخلــی
باشــد ،آن هــم از زبــان یــک مســئول رســمی در
یــک دانشــگاه مهــم.
واقعیــت ایــن اســت کــه ســرمایه حقیقــی یــک
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کشــور نــه معادنــش هســتند ،نــه چاههــای نفتش،
نــه تکنولــوژی بـهروزش ،نــه ثــروت انباشــتهاش در
صندوقهــای امــن؛ ســرمایه اصلی جوانانی هســتند
کــه میتواننــد آینــده آن کشــور را بســازند .شــما
فکــر کنیــد کشــوری بیایــد بهتریــن مربــی فوتبال
جهــان را اســتخدام کنــد و مدرنترین تجهیــزات را
در اختیــارش بگــذارد ،آیــا بــدون فوتبالیســت خوب
و مســتعد آن مربــی میتوانــد کاری از پیــش ببــرد؟
تجربــه نشــان داده گرههــای کشــور مــا غالبــا بــه
دســت جوانــان متخصــص خودمــان گشــوده شــده،
از جنــگ بــه ایــن طــرف هــر جــای کــه نیــروی
جوانــی بــا تخصــص علمــی گــره خــورده کارهــای
بــزرگ انجــام شــده ،در صورتــی کــه جوانــان علمی
آنطــور کــه شایســته اســت پشــتیبانی نشــدهاند.
همیــن خبــر اخیــر بازگشــت بســیاری از نخبــگان
بــه کشــور نشــان میدهــد آنهــا کشورشــان
را دوســت دارنــد؛ بــه آنهایــی کــه میرونــد و
پشــت ســر خــود را هــم نــگاه نمیکننــد کاری
نــدارم ،ایــن خبــر و خبرهایــی مشــابه بــه ایــن
نشــان میدهــد بســیاری از کســانی کــه جــزو
مهاجــران علمــی شــناخته میشــوند از تنگنــای
کار علمــی در داخــل بــه دانشــگاههای خــارج پنــاه
بردهانــد وگرنــه در صــورت آمــاده بــودن مقدمــات و
امکانــات حاضــر بودهانــد همینجــا بماننــد و بــرای
کشورشــان کار کننــد؛ مــا اینهــا را نمیبینــم ،بــه
فکــر نخبــگان باقیمانــده نیســتیم و فقــط بــا آمــار
غلــط بــه مســائلی دامــن میزنیــم کــه از اســاس
نادرســت هســتند.
خــوب اســت در پایــان گوش ـهای از بیانــات رهبــر
معظــم انقــاب را دربــاره تکریــم نخبــگان بخوانیم:
«در برنامهریــزی بــرای نخبــگان ،هــدف مــا بایــد

چــه باشــد؟ البتــه هــدف نبایــد بههیچوجــه تحقی ِر
غیرنخبــگان باشــد؛ چــون غیرنخبــگان ممکــن
اســت کارهایــی انجــام دهنــد کــه بســیار برجســته
و ممتــاز و واال باشــد؛ ایــن بدیهــی اســت .امــا یــک
جامعــه بــدون دارا بــودن اســتخوانبندیهای
ـى قــوی ،در حرکــت جهانــی نخواهد توانســت
ذهنـ ِ
از ســرباالییهای دشــوار و پیچهــای ســخت عبــور
کنــد .بنابرایــن جامعــه همچنــان کــه بــه بدنــه
فکــری نیــاز دارد ،بــه نقطــه ممتــاز فکــری هــم
نیــاز دارد .بنابرایــن اگــر هوشــمندانی در جامعــه
هســتند کــه از لحــاظ ذهنــی نخبهانــد ،اینهــا
میتواننــد بــه پیشــرفت علــم و فرهنــگ و هنــر
و کار و پیشــرفت هــر چیــزی کــه جامعــه بــه آن
نیــاز دارد ،کمــک کننــد .بنابرایــن ،منهــای اینکــه
مــا بخواهیــم غیرنخبــه را مــورد تغافــل قــرار دهیم،
بایــد بــرای نخبــگان حســابی بــاز کــرد .ممکــن
اســت بــه نظــر بیایــد ایــن یــک تبعیــض اســت؛
امــا تبعیــض همهجــا غیرعادالنــه نیســت؛ گاهــی
اوقــات تبعیــض عیــن عدالــت اســت .ایــن حســاب
بــاز کــردن بــرای نخبــگان عیــن عــدل اســت؛ بــه
خاطــر اینکــه مــا بایــد نخبــه و هوشــمند را در
حــدی کــه میتوانــد رشــد کنــد ،رشــد بدهیــم.
هــدف دیگــری کــه در خصــوص برنامهریــزی
بــرای نخبــگان وجــود دارد ،ایــن اســت کــه
اینهــا احســاس کننــد میتواننــد از اســتعداد
خــود اســتفاده نماینــد احســاس بنبســت نکننــد.
صحبــت فــرار مغزهــا میشــود .فــرار مغزهــا ابعــاد
گوناگونــی دارد .یــک بُعــد بســیار زشــت و بــد آن
ایــن اســت کــه بیگانگانــی میخواهنــد بیاینــد
ـانى یــک کشــور سوءاســتفاده
ـى انسـ ِ
از ثــروت ملـ ِ
کننــد .کشــوری انســانهایی را پــرورش دهــد و
اســتعدادهایی را  -بــا همــه عوامــل بهوجودآورنــده
اســتعدادهای درخشــان  -بــه وجــود آورد و بــه قول
دوســتمان ایــن را در طبــق اخــاص بگــذارد و بــه
دیگــران بدهــد؛ دیگــران هــم بیاینــد بــا صــرف
پــول  -کــه غالبــا زحمــت دیگــری هــم نمیکشــند
 ایــن ثــروت را بــه ثَ َمــن بَخْ ــس از ایــن ملــتبگیرنــد و او را محــروم کننــد؛ ایــن ،بعــد بســیار بــد

و دردنــاک قضیــه اســت.
بعــد دیگــری هــم وجــود دارد کــه البتــه بــه ایــن
بــدی نیســت؛ امــا آن هــم فینفســه خوب نیســت.
آن ایــن اســت کــه جــوان نخبـهای احســاس کنــد
در محیــط خــارج از کشــور ،زندگــی بــه او راحتتــر
و خوشتــر میگــذرد و دغدغــهاش کمتــر اســت؛
ـى
شــغل بهتــری پیــدا میکنــد و امکانــات تحصیلـ ِ
بهتــری دارد .بنابرایــن اینجــا را رهــا کنــد و بــرود.
ایــن هــم بعــدی از ابعــاد نامطلــوب ایــن کار اســت.
بعــد دیگــری در ایــن کار وجود دارد و آن عشــق
بــه علــم اســت .مــن یکــی دو ســال پیــش از
ایــن بــه جماعتــی از جوانــان کــه اینجــا بودنــد،
ـن نخبــگان بــه خارج از کشــور
در خصــوص رفتـ ِ
گفتــم :میشــود اســم ایــن را مهاجــرت نخبگان
بــرای تکمیــل خــود و اســتفاده از امکانــات
موجــود دنیــا گذاشــت؛ منتهــا بــا ایــن نیــت که
ایــن تکمیــل ،بــرای کشورشــان و مردمــی کــه
آنهــا را پــرورش دادنــد و بــه آنهــا خدمــت
کردنــد ،باشــد.
برخــی از دوســتان گفتنــد کــه اســام افــراد را بــه
طلــب علــم تحریــض کــرده و بایــد طلــب علــم
کــرد .هــر جــای دنیــا کــه علمــی وجــود دارد و
میتــوان از آن اســتفاده کــرد و بــرای رفتــن مــا
محــذوری وجــود نــدارد ،بایــد رفــت و علــم را بــرای
ملــت و کشــوری کــه متعلــق بــه آن هســتیم ،بــه
دســت آورد .بنابرایــن تــاش بــرای نخبــگان ،یــک
هدفــش بایــد ایــن باشــد کــه آنهایی که احســاس
میکننــد نمیتواننــد در اینجــا دســت و پــای
علمــی بزننــد ،پــر و بــال علمی بــاز کننــد و ببینند
میتواننــد .بایــد بــرای اینهــا کارهایــی انجــام
گیــرد و  -بــه قــول یکــی از شــما  -برنامهریــزی
شــود .بــا برنامهریــزىِ منظمــی برونــد معلومــات
را یــاد بگیرنــد و برگردنــد .اینهــا کارهایــی اســت
کــه بایــد صــورت گیــرد؛ مــا ایــن را از دوســتانمان
در دولــت خواســتهایم؛ خــود آنهــا هــم اظهــار
کردهانــد کــه بــه ایــن کارهــا ،هــم در زمینــه
پژوهــش و هــم در زمینــه حمایــت و پشــتیبانی
نخبــگان ،عالقهمندنــد».
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گزارش

افزایش جذب نخبگان ایرانی
غیرمقیم در کشور
مهدیه نیکخواه

دولــت یازدهــم و دوازدهــم در طــول پنــج ســال
اخیــر ،تــاش خــود را روی موضــوع توســعه علم
و فنــاوری در کشــور و بسترســازی در ایــن بخش
متمرکــز کــرده اســت و بــا همــت دانشــمندان و
مدیــران ایــن مــرز و بــوم ،تالشــی دوبــاره بــرای
اعتــای جایــگاه اصلــی ایــران در حــوزه علــم و
فنــاوری آغــاز شــده اســت کــه در گــزارش 100
روزه معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری
بــر ایــن فعالیتهــا تاکیــد شــده اســت.
دولــت تدبیــر و امیــد بــرای کاربردی کــردن علم
و دانــش گامهــای موثــری برداشــته کــه عمــده
ایــن فعالیتهــای علمــی و فناورانــه در معاونــت
علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری صــورت
گرفتــه و منجــر بــه ارتقــای جایــگاه بینالمللــی
ایــران در تولیــد علــم و فنــاوری شــده اســت ،بــه
گونــهای کــه بــر اســاس گــزارش ســال 2017
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شــاخص جهانــی نــوآوری ،رتبــه ایــران از نظــر
شــاخصهای مختلــف علــم ،فنــاوری و نــوآوری
طــی ســالهای  2014-2017بهبــود یافتــه
اســت.
در ایــن گــزارش تاکیــد شــده اســت کــه توســعه
نــوآوری و اقتصــاد دانشبنیــان بــا اتــکا بــه
منابــع محــدود و دولتــی ناممکــن اســت و نیــاز
اســت منابــع مالــی بخــش عمومــی و خصوصــی
در ایــن مســیر ســازماندهی شــوند .بــر ایــن
مبنــا صندوقهــای ســرمایهگذاری جســورانه
در بــازار بــورس 12 ،صنــدوق بــا ســرمایه بیــش
از  500میلیــارد تومــان مصــوب شــده اســت.
همچنیــن مجــوز راهانــدازی بیــش از شــش
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی صــادر
شــده و تــاش میشــود.
همچنیــن در ایــن گــزارش آمــده اســت

کــه عملکــرد صندوقهــای جدیــد در حــوزه
ســرمایهگذاری خطرپذیــر ســاماندهی شــود.
همچنیــن بــرای حمایــت از زیســتبوم
کارآفرینــی در دور جدیــد سیاســت حمایــت
از شــتابدهندههای نــوآوری در دســتور کار
قــرار گرفتــه اســت کــه در دور جدیــد حــدود
 11مرکــز شــتابدهی بــا مشــارکت بخــش
غیردولتــی فعــال شــدهاند .برنامه «توســعه شــهر
نــوآور» بــا مشــارکت شــهرداری تهــران اقــدام
بعــدی معاونــت علمــی در ایــن حــوزه اســت.
ایــن طــرح ،بــرای تغییــر چهــره شــهری بهویــژه
بافتهــای فرســوده صنعتــی بــه کارخانههــای
نــوآوری در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت ،کــه
اولیــن کارخانــه نــوآوری کشــور بــرای حضــور
اســتارتآپها در ایــن محدودههــا در آذرمــاه
افتتــاح خواهــد شــد.

شکلگیری بیش از  100استارتآپ جدید
در حوزههای خدمات عمومی

بــر اســاس گــزارش منتشرشــده ،بیــش از 100
اســتارتآپ جدیــد در حوزههــای خدمــات
عمومــی ماننــد حــوزه نظــام توزیــع محصــوالت
باغــی و پروتئینــی ،حملونقــل (موتــوری،
تاکســی و باربــری بیــن شــهری) ،نظــام
پرداخــت و فناوریهــای نویــن خدمــات مالــی
و ســرویسهای ضــروری عمــوم مــردم در ایــن
دوره شــکل گرفتــه کــه تا پایــان دولــت دوازدهم
شــاهد اثــرات جــدی در حــوزه خدمــات از نظــر
کیفیــت ،قیمــت و رضایــت مــردم خواهیــم بــود.
دولــت یازدهــم و دوازدهــم در طــول پنــج ســال
اخیــر ،تــاش خــود را روی موضــوع توســعه علم
و فنــاوری در کشــور و بسترســازی در ایــن بخش
متمرکــز کــرده اســت و بــا همــت دانشــمندان و
مدیــران ایــن مــرز و بــوم ،تالشــی دوبــاره بــرای
اعتــای جایــگاه اصلــی ایــران در حــوزه علــم و
فنــاوری آغــاز شــده اســت .دولــت تدبیــر و امیــد
بــرای کاربــردی کــردن علــم و دانــش گامهــای
موثــری برداشــته کــه منجــر بــه ارتقــای جایــگاه

بینالمللــی ایــران در تولیــد علــم و فناوری شــده
اســت .بــه گونـهای کــه بــر اســاس گزارش ســال
 2017شــاخص جهانــی نــوآوری ،رتبــه ایــران
از نظــر شــاخصهای مختلــف علــم ،فنــاوری و
نــوآوری طــی ســالهای  2014-2017بهبــود
یافتــه اســت .بــر اســاس ایــن گــزارش ،ایــران از
نظــر شــاخصهای مختلــف علــم و فنــاوری طی
ســالهای  45، 2014-2017رتبــه بهبــود یافتــه
اســت و نســبت بــه ســال  2014بــه جایــگاه 75
جهــان در ســال  2017رســیده اســت .دلیــل این
ارتقــای جایــگاه بــه بهبــود چهارچــوب نهــادی و
افزایــش در خروجیهــا (اعــم از خروجیهــای
دانــش و فنــاوری و خروجــی عملکــرد خالقانــه)
بــاز میگــردد.
در ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه اجــرای قانــون
حمایــت از شــرکتها و موسســات دانشبنیــان
آمــده اســت کــه اجــرای ایــن طــرح ،فضــای
امیدبخشــی در جامعــه نخبگانــی و جوانــان
تحصیلکــرده در مســیر ایفــای نقــش قابــل
توجــه در حــوزه اقتصــادی ایجــاد کــرده اســت.
در ایــن راســتا آمــار اشــتغال شــرکتهای
دانشبنیــان بــه مــرز 105هــزار نفــر و فــروش
آنهــا بــه حــدود  400هــزار میلیــارد ریــال
رســیده اســت.
از زاویــه رشــد علمــی ،در یک ســال اخیــر عالیم
امیدوارکننــدهای در حــوزه شــتاب گرفتن مجدد
تولیــدات علمــی کشــور مشــاهده میشــود .در
ایــن بخــش ،بــا وجــود اینکــه هنــوز آمارهــای
مربــوط بــه ســال  2017کامــل نشــده اســت ،اما
آمارهــای پایــگاه نمایــه اســتنادی  ISIاز ارتقــای
یــک پل ـهای جایــگاه کشــور در دس ـتیابی بــه
رتبــه  16دنیــا خبــر داده اســت.
در پایــگاه  Scopusنیــز جایــگاه کشــور در
ســال  2017رتبــه  16گــزارش شــده اســت کــه
در ادامــه ایــن مســیر ،در  100روزه اول دولــت
دوازدهــم تــاش شــده اســت حرکتهــای
جدیــدی بــرای تــداوم ایــن فضــا و بهویــژه
تحــول در بخشهــای اقتصــادی کشــور در
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دســتور کار قــرار گیــرد.

اجرای قانون حامیت از رشکتها و
موسساتدانشبنیان

در ایــن گــزارش عنــوان شــده اســت کــه اجــرای
قانــون حمایــت از شــرکتها و موسســات
دانشبنیــان ،آمــار اشــتغال شــرکتهای
دانشبنیــان را بــه مــرز  105هــزار نفــر و فــروش
آنهــا را بــه حــدود  300هــزار میلیــارد ریــال
رســانده اســت و در اثــر فعالیتهــای گســترده
فرهنگــی ،تعــداد متقاضیــان تاییــد صالحیــت
شــرکتهای دانشبنیــان از چهارهــزار و 321
درخواســت در ســال  1394بــه  10هــزار و 89
درخواســت در ســال 1396افزایــش یافتــه ،کــه
ایــن موضــوع نشــاندهنده تغییــر در نگــرش
دانشــگاهها و ایجــاد تحــرک در بیــن جوانــان
تحصیلکــرده بــرای حضــور در عرصههــای
اقتصــادی و حــل مســائل جامعــه اســت .بــه
واســطه اهتمــام دولــت یازدهــم بــه اجــرای
قانــون دانشبنیــان ،تعــداد شــرکتهای تاییــد
صالحیتشــده از  55شــرکت در ســال 1392
بــه ســههزار و  293شــرکت در ســال 1396
افزایــش یافتــه اســت.

افزایش جذب نخبگان ایرانی غیرمقیم در
کشور

در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش تصریح شــده
اســت کــه از طریــق پلتفرم طراحیشــده توســط
بنیــاد ملــی نخبــگان و بــا همــکاری  48پایــگاه
تخصصــی همــکار (دانشــگاههای برتــر کشــور،
پژوهشــگاههای برتــر کشــور و شــرکتهای
دانشبنیــان بــزرگ) در طــول دو ســال گذشــته،
چهارهــزار و  547نخبــه ایرانــی غیرمقیــم بــرای
بازگشــت ثبتنــام کردهانــد و تــا کنــون 807
نفــر از آنهــا بــه کشــور بازگشــتهاند.
از ایــن میــان  275نفــر مربــوط بــه دور جدیــد
بــوده اســت .بــا تــاش مضاعــف انجامشــده
در دولــت دوازدهــم ،متوســط ثبتنــام بــرای
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بازگشــت نخبــگان در دوره اخیــر افزایــش یافتــه
و نــرخ تقاضــای بازگشــت روزانــه بــه پنــج نفــر
رســیده اســت.

طراحی و اجرای برنامه حامیت از صنایع
خالق

بــا توجــه بــه اهمیــت تکمیــل قانــون حمایــت
از شــرکتها و موسســات دانشبنیــان ،ایــن
معاونــت حمایــت از شــرکتهای فعــال در
مدلهــای نویــن کســبوکار و صنایــع خــاق
فرهنگــی را در دســتور کار قــرار داد.
در ایــن راســتا در  100روز اول کاری دولــت
دوازدهــم بیــش از  200شــرکت فعــال در ایــن
حوزههــا شناســایی و از مزایــای برنامــه حمایــت
از صنایــع خــاق معاونــت علمــی و فنــاوری
رئیــس جمهــور برخــوردار شــدهاند.

افزایش مشارکت استارتآپها و
رشکتهای نوپا در عرصه بهبود خدمات
اجتامعی

در گــزارش  100روزه معاونــت علمی تاکید شــده
اســت کــه ارائه خدمــات نوین اجتماعی در بســتر
اســتارتآپهای نوپــا در حوزههــای کلیــدی بــا
جلــب مشــارکت وزارتخانههــا و دســتگاههای
اجرایــی بهویــژه وزارت جهــاد کشــاورزی ،راه و
شهرســازی ،ســازمان میــراث فرهنگــی و نظایــر
آن از دیگــر اقدامــات معاونت علمــی در  100روز
اخیر اســت.
بیــش از  100اســتارتآپ جدیــد در حوزههــای
خدمــات عمومــی ماننــد حــوزه نظــام توزیــع
محصــوالت باغــی و پروتئینــی ،حملونقــل
(موتــوری ،تاکســی و باربــری بیــن شــهری)،
نظــام پرداخــت و فناوریهــای نویــن خدمــات
مالــی و ســرویسهای ضــروری عمــوم مــردم
در ایــن دوره شــکل گرفتهانــد کــه تــا پایــان
دولــت دوازدهــم شــاهد اثــرات جــدی در حــوزه
خدمــات از نظــر کیفیــت ،قیمــت و رضایــت
شــهروندان خواهیــم بــود.

مرجعیت جهان اسالم بهواسطه علم و
دانش میسر میشود
فائزه کرمی

مراســم اهــدای دومیــن جایــزه مصطفــی(ص)
 12آذرمــاه در تــاالر وحــدت برگــزار شــد.
ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،در مراســم اهــدای دومیــن
جایــزه مصطفی(ص) بیــان کــرد« :بایــد بــار
دیگــر همپیمــان شــویم تــا تمدنــی نویــن
را پایهگــذار باشــیم و نظریهپــردازی علــم و
فنــاوری را مومنانــه بــر تــارک جهــان بنشــانیم.
بیشــک قــدرت ،عــزت و مرجعیــت جهــان
اســام بهواســطه علــم و دانــش میســر خواهــد

بــود .علمــی کــه منشــأ و خاســتگاه آن هماننــد
دوران طالیــی تمــدن اســامی در کالبــد جهــان
اســام نقــش بســته باشــد .آن علــم از مغزهایــی
متفکــر و بااســتعداد جوشــیده و حاصــل آن رفــاه
عمومــی بــر پایــه توســعه فناوریهــای نویــن
اســت».
وی در ادامــه بیــان کــرد« :امــروز بــه نــام نامــی
پیامبــری گــرد هــم آمدهایــم کــه خــدای
متعــال او را رحمــت عالمیــان نــام نهــاد .از مــا
بــه مــا مشــوقتر و دلســوزتر بــود .در مهربانــی
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و تواضــع از همــه جلوتــر بــود .تعلیــم و تعلــم را
بــر پیرامــون خــود فــرض کــرد و در زندگــی و
دوران نبــودش دشــمنی را سرســختتر و پلیدتــر
از جهــل و جهالــت ندانســت .امــا شــرمندهایم
در مقابــل چهــره نوران ـیاش کــه در ایــن روزگار
بهواســطه جنــگ و تــرور و خشــونت و فقــر و
نادانــی و ارعــاب اکثــر مســلمانان در مضیقهاند».
ســتاری گفــت« :در دوران اســامی دورههایــی
ظهــور کــرد کــه مــا ،همگــی مــا مســلمانان،
بــه خــود بالیدیــم .روزی محــل رجــوع بســیاری
از علــوم و فنــون شــدیم کــه از بیــت الحکمــه
در بغــداد تــا دانشــگاه جندیشــاپور ،جهانــی را
ســیراب ســاختیم .مســلمانان هیـچگاه در دوران
طالیــی علــم ،ســاحی نســاختند بــرای کشــتن
زودتــر انســان ،بــه دنبــال کیمیایــی بــرای
تســخیر روح و جســم مردمــان نبودنــد».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری ادامه
داد« :راهــی علمــی بــرای اســیر کــردن ذهنهــا
و روانهــا و کالبدهــا نیافتنــد و هیــچگاه ایــن
را نخواســتند ،چراکــه عقیدهشــان بــر برابــری
و بــرادری اســتوار بــود .علــم نافــع ،هیــچگاه از
مســلمانان دور نشــد ،حتــی آنگاهکــه گرفتــار
ســلطهگران و زورگویــان بودنــد .امــا حــال بــار
دیگــر بــه نظــاره نشســته اســت تــا بــر آنچــه
خواهیــم کــرد ،قضــاوت کنــد».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بیــان کــرد« :امــا
نکتــهای دیگــر ،نکتــهای بســیار مهــم ،جهــان
اســام اکنــون از حضــور جوانان پرشــماری ســود
میبــرد کــه بــه فــردای روشــن میاندیشــند .پــر
از ایدهانــد و سرشــار از خالقیــت .تحصیلکــرده
و باســوادند .کارآفرینــی را خــوب میشناســند.
بهرهمنــدی از علــم نافــع را بلدنــد .دس ـتهایی
پرقــدرت دارنــد و ســری پرشــور .آنهــا
میتواننــد راههایــی جدیــد و بســیاری را بســازند
تــا همــه را بــه روزهــای خــوب و آرام برســانند.
وظیفــه همــه ماســت کــه بــه وارســتگی ایــن
جوانــان مومــن ایمــان بیاوریــم .چــون آنچــه
غیرقابــل ارزشگــذاری اســت ،نــوآوری بشــر
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اســت».
ســتاری خاطرنشــان کــرد« :بیگمــان ســامت،
امنیــت و رفــاه نــوع بشــر جــز بــه اقتــدار علمــی،
دانشمحــوری و پیشــبرد فنــاوری در تعامــل
دانشــمندانی برجســته محقــق نخواهــد شــد.
بنیــاد علــم و فنــاوری مصطفــی(ص) در پــی
احیــای تمدنــی غنــی ،سرشــار از علــم و فرهنگ
بــا تحــول در پیشــرفت علــم و فنــاوری در جهان
اســام اســت».
وی در پایــان گفــت« :بدیــن منظــور تقدیــر
از دانشــمندانی فرهیختــه و ارائــه الگوهایــی
فاخــر در حــوزه علــم و فنــاوری بــرای جهــان
اســام ،ضمــن ایجــاد بســترهای موثــر در
تبــادل اندیشــههایی نــاب و افزایــش ســطح
همافزاییهایــی علمــی باعــث تحــول در
پیشــرفت علــم و فنــاوری جهــان اســام خواهــد
شــد .جایــزه جهانــی مصطفــی(ص) در ســالروز
میــاد بــا ســعادت پیامبــر صلــح و دوســتی،
میتوانــد امارتــی بلنــد و واال بــرای انســان امــروز
و فــردا بســازد تــا در زیــر ســقف آرامــش آن ،راه
ســعادت و کمــال را ســامان دهــد ،انشــاءاهلل».
الزم بــه یــادآوری اســت کــه جایــزه علمــی و
فنــاوری مصطفــی(ص) در دوره نخســت و در
چهــارم دی مــاه  1394به دانشــمندان برجســته
جهــان اســام از کشــورهای اردن و ســنگاپور بــا
حضــور دانشــمندان بیــش از  25کشــور جهــان
اعطــا شــد .بازتــاب این حرکــت در ســطح جهان
بــه گونـهای بــود کــه بیــش از  300خبرگــزاری و
نشــریه علمــی معتبــر در دههــا کشــور جهــان به
انعــکاس آن پرداختنــد.
محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه
کشــورمان ،در نخســتین دوره ایــن رویــداد
گفتــه بــود« :برگــزاری ایــن جایــزه بــرای رشــد
علمــی کشــورهای اســامی اهمیــت ویــژهای
دارد .جایــزه مصطفــی(ص) در پــی ارتقــای حوزه
علمــی جهــان اســام اســت و امیــدوارم همــه
کشــورهای اســامی بــا کمــک یکدیگر شــرایطی
را فراهــم آورنــد کــه ایــن هــدف بهســرعت

جامــه عمــل بپوشــد و مــا شــاهد جایــگاه
بــاالی علمــی مســلمانان و بازگشــت بــه دوران
طالیــی علمی باشــیم .دیپلماســی علمــی نیز در
رســیدن بــه اهــداف عالیــه کشــورهای اســامی
جایــگاه خاصــی دارد .یکــی از دالیلــی کــه مــا
توانســتیم در مذاکــرات ژنــو موفــق عمــل کنیــم،
پیشــرفتهای علمــی و بهویــژه در زمینــه
انــرژی هســتهای بــود کــه ســبب بــاال بــردن
قــدرت چانهزنــی مــا در ایــن مذاکــرات شــد
و انشــاءاهلل ایــن رونــد موفقیتآمیــز در ادامــه
نیــز بــه پشــتوانه پیشــرفتهای علمیمــان
ادامــه مییابــد».
در نشســت خبــری ایــن دوره اعطــای جایــزه
مصطفــی(ص) نیــز حســن ظهــور ،رئیــس
کارگــروه جایــزه ،دربــاره فراخــوان جایــزه
مصطفــی(ص) گفتــه بــود« :دوره اول جایــزه
مصطفــی در دی مــاه  94در تهــران برگــزار
و از دو نفــر از برگزیــدگان ایــن جایــزه تقدیــر
شــد .دومیــن دوره جایــزه بــا ارســال فراخــوان
بــه  700دانشــمند 200 ،نهــاد معتبــر علمــی
و دانشــگاههای معتبــر داخــل و خــارج از
اردیبهشــت  95کار خــود را آغــاز کــرد .در ایــن
فراخــوان از دانشــمندان و نهادهــای معتبر علمی
خواســته شــد تــا افــراد مــورد نظــر خــود را در
چهــار حــوزه علــم و فنــاوری نانــو ،علــم و فناوری
اطالعــات و ارتباطــات ،علــم و فنــاوری زیســتی و
پزشــکی و همــه زمینههــای علــم و فنــاوری بــه
دبیرخانــه معرفــی کننــد .در ســه حــوزه اول قرار
شــد بــه یــک نفــر (هــر حــوزه یــک نفــر) جایــزه
اعطــا شــود و در حــوزه چهــارم دو نفــر تقدیــر
شــوند .در حــوزه چهــارم فقــط شــرط مســلمان
بــودن بــرای افــراد تعییــن شــد .ایــن فراخــوان
به  51کشــور از  57کشــور اســامی ارســال شــد
و تــا دی مــاه  241 ،95اثــر از  31کشــور بــرای
داوری مقدماتــی دریافــت شــد .ســه شــرط برای
دانشــمندان در ایــن فراخــوان تعییــن شــد ،بــه
ایــن ترتیــب کــه افــراد معرفیشــده بایــد جــزو
دانشــمندان برتــر در حــوزه خــود باشــند ،دارای

یــک اثــر علمــی خــاص بــوده و اثــر آنهــا نفــوذ
جهانــی یــا منطق ـهای داشــته باشــد .درنهایــت
 12اثــر بــه شــورای سیاســتگذاری ارســال
و داوریهــای پایانــی صــورت گرفــت .البتــه در
حــوزه چهــارم فقــط  21اثــر ارســال و درنهایــت
یــک نفــر بهعنــوان برگزیــده انتخــاب شــد».
رئیــس کارگــروه جایــزه مصطفــی(ص) گفتــه
بــود امســال جایــزه مصطفــی در حــوزه نانــو و
حــوزه زیســتی و پزشــکی هیــچ اثری را شایســته
انتخــاب ندانســته اســت و ایــن دو حــوزه هیــچ
نفــر برگزیــدهای را معرفــی نمیکنــد.
در ادامــه ایــن نشســت حمیدرضــا ربیعــی ،رئیــس
کارگــروه علــم و فنــاوری جایــزه مصطفــی ،گفتــه
بــود« :قــرار اســت در آینــده جایــزه مصطفــی
بــه صــورت نوبــل مصطفــی جهانــی شــود.
شــورای سیاســتگذاری ایــن جایــزه متشــکل از
دانشــگاههای معتبر جهان اســام اســت .هفــت داور
بینالمللــی در کمیتــه فنــاوری اطالعات هســتند و
در ســطوح خیلــی بــاال مشــاوران بینالمللــی وجود
دارنــد کــه آثــار را بررســی میکننــد .مطمئنــا
پروســه خیلــی طوالنــیای انجــام میشــود تــا
افــراد برگزیــده انتخــاب شــوند».
مراســم اختتامیــه دومیــن دوره اعطــای جایــزه
مصطفــی روز  12آذرمــاه در تــاالر وحــدت تهران
از ســاعت  10تــا  12برگــزار شــد و بــه ایــن
ترتیــب از دو برگزیــده دومیــن دوره ایــن جایــزه
یعنــی محمدامیــن شــکراللهی از ایــران در زمینه
ارائــه کدهــای رکتــور و شــبکههای اطالعاتــی
و ارول گلمبــی دانشــمند ترکیــهای در زمینــه
مدلســازی شــبکههای اطالعاتــی تقدیــر شــد.
مبلــغ جایــزه مصطفــی  500هــزار دالر بــه هــر
برگزیــده بهعــاوه مــدال مصطفــی(ص) اســت.
براســاس ســند اجرایــی جایــزه پیامبــر اعظــم،
ســورنا ســتاری (معاون علمــی و فناوری ریاســت
جمهــوری) رئیــس شــورای سیاســتگذاری
و مهــدی صفارینیــا (رئیــس پــارک فنــاوری
پردیــس معاونــت علمــی) دبیــر شــورای
سیاســتگذاری ایــن جایــزه هســتند.
سرآمد /شماره چهلویکم /آذر نودوشش
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گفتوگو ب� ی
مد�عامل ش� کت دانشبنیان دادهن�ر داتیس پ�رس
مر� ستار ،ی
گفتوگو

نگاهمان به نیازها
و شرایط جامعه است
ملیکا حسینی

تیــم جــوان اســت .میگویــد در شــرکتی کــه مدیرعاملــی آن را بــر عهــده دارد ،میتــوان
جوانانــی  23 ،22ســاله را هــم دیــد کــه بــا اشــتیاق کار را دنبــال میکننــد و ایدههــای
زیــادی دارنــد ،امــا منابــع مالــی محــدود دســت و پایشــان را بســته و نمیتواننــد
آنطــور کــه بایــد و شــاید ،پذیــرای جوانــان خوشفکــر اســتان فــارس باشــند .مریــم
ســتار ،مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان دادهنــگار داتیــس پــارس ،میگویــد بــه همــراه
همســرش ایــن کار را راه انداختهانــد تــا مشــکلی را از روی دوش شهرشــان بردارنــد و بــرای
جوانــان مســتعد شــیرازی حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اتفــاق جدیــدی را رقــم
بزننــد .بــا وجــود معضالتــی کــه در ایــن چنــد ســال داشــتهاند ،کارهــای خــب و متنوعــی
انجــام دادهانــد ،امــا آنهــا بــه ایــن مقــدار نیــز راضــی نیســتند و بــا نگاهــی بــه نیازهــا و
شــرایط جامعــه در پــی ایدههــای نــو هســتند تــا هــر روز کارشــان را گســترش دهنــد.
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زمینــه اصلــی فعالیــت شــرکت
دادهنــگار داتیــس پــارس چیســت و تــا
امــروز موفــق بــه ارائــه چــه محصوالت
یــا خدماتــی شــدهاید؟
زمینــه اصلــی فعالیــت مــا حــوزه فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات اســت .یکــی از
کارهایــی کــه انجــام میدهیــم ،تولیــد
محتــوای آموزشــی بــرای دانشــگاههای
مجــازی اســت .آنهــا بایــد یکســری محتــوا
را تدریــس کننــد کــه اســاتید آن را بــه مــا
میدهنــد و مــا بــا تکنولــوژی و افکتهــای
روز آنهــا را روی ســایت بارگــذاری میکنیــم.
کالس مجــازی را هــم مــا ترتیــب میدهیــم
کــه در آن امــکان حضــور و غیــاب ،پرســیدن
ســوال و ارائــه هــومورک وجــود دارد .در
زمینــه اتوماســیون اداری هــم فعــال هســتیم
و بــرای بعضــی دانشــگاهها ســامانه نوشــتیم
و گاهــی هــم محتــوا ســاختیم .دانشــگاههای
علوم پزشــکی شــیراز ،شــیراز ،شــهید بهشــتی
تهــران و دانشــگاه شــهید رجایــی از ایــن
امکانــات مــا اســتفاده کردهانــد .در زمینــه
تولیــد انیمیشــن هــم فعالیــت میکنیــم ،ولــی
چــون هزینــه زیــادی دارد ،اســتقبال چندانــی
نمیشــد .البتــه توانســتهایم بــا همــکاری
ط زیســت شــیراز یــک
اداره حفاظــت از محیـ 
انیمیشــن بــرای گروههــای ســنی الــف و ب
بســازیم کــه در آن بــه معرفــی گونههــای
زیســتمحیطی اســتان فــارس پرداختــه
شــده اســت .همچنیــن از آنجــا کــه نســل
جدیــد وقــت زیــادی را بــه بازیهــای
موبایلــی میپــردازد ،در حــوزه گیــم لرنینــگ
نیــز فعالیتهایــی داشــتهایم و یــک بــازی
بــرای اداره محیــطزیســت فــارس و مدیریــت
پســماند اســتان ســاختهایم کــه «شــهر
پــاک» نــام دارد .تمــام نیروهــای مــا جــوان
هســتند و بــا نــگاه بــه معضــات جامعــه
ایــده میآورنــد تــا بــه صــورت گیــم لرنینــگ
دربیاوریــم .یعنــی بچههــا هــم بــازی کننــد

و هــم در حیــن بــازی آمــوزش ببیننــد .در
حــال حاضــر بیشــتر بهخاطــر شــرایط
جامعــه گرایشــمان بــه ســمت اپهــای
موبایلــی رفتــه اســت.
چنــد ســال اســت ایــن شــرکت را راه
انداختهایــد و چــه شــد کــه بــه ایــن
ســمت کشــیده شــدید؟
مــا تقریبــا پنج ،شــش ســال اســت کــه در این
شــرکت فعالیــت داریــم .ابتــدا بــا همســرم که
اکنــون رئیــس هیئــت مدیــره اســت ،شــرکتی
داشــتیم کــه آن را منحــل کردیــم و بــه ایــن
کار روی آوردیــم .همســرم بــرق خوانــده و بــا
بخــش مجــازی دانشــگاه شــیراز در ارتبــاط
بــود .ایــن بــود کــه اولیــن تولیــدات مجــازی
را همســرم بــرای دانشــگاه شــیراز انجــام داد
و بعــد کمکــم کارهــا گســترش پیــدا کــرد.
مــن نیــز فــوق لیســانس عمــران ،گرایــش
محی ـط زیســت دارم و طرحــی را بــه محی ـط
زیســت اســتان پیشــنهاد دادم کــه پذیرفتــه
شــد و همکاریهــا ادامــه پیــدا کــرد.
مشــکل بزرگتــان در طــول ســالهای
فعالیــت شــرکت چــه بــوده اســت؟
یکــی از مشــکالتی کــه بــا آن مواجهیــم،
ســرمایه اســت .انیمیشنســازی کاری بســیار
پرهزینــه اســت کــه انجــام آن بــا ســرمایه
شــخصی شــدنی نیســت و حتمــا بایــد یــک
اسپانســر قدرتمنــد داشــت .غیــر از دو نهــادی
هــم کــه اســم بــردم ،کمتــر ســازمان یــا نهادی
ایــن هزینههــا را تقبــل میکنــد و مایــل بــه
همــکاری اســت .مســئله بیمــه نیــز داریــم.
هزینههــا باالســت و بخــش مالیــات و دارایــی
هــم کــه بــه آن اضافــه میشــود ،هزینههــا را
برایمــان خیلــی ســنگین میکنــد .امســال هــم
بایــد طــرح دیگــری بدهیــم تــا دانشبنیــان
باقــی بمانیــم .ایــن رونــد اداری و کاغذبازیهــا
از مــا زمــان و انــرژی بســیاری میگیــرد .ایــده
و نیــرو بســیار زیــاد اســت ،امــا نیروهایمــان
بــه جــای اینکــه روزبــهروز بیشــتر شــوند،
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کمتــر میشــوند ،چــون بایــد بــرای کارهــای
اداری وقــت بســیاری بگذاریــم .افــراد مســتعد
از مــا میخواهنــد بــه شــرکتمان بیاینــد ،امــا
پروژههــا طــوری نیســتند کــه بتوانیــم بــا
خیــال راحــت بــه کار دعوتشــان کنیــم .مــا در
ایــن مــدت تمــام تالشــمان ایــن بــوده کــه گام
موثــری بــرای جوانــان ایــن شــهر و کال ایــن
شــهر برداریــم.
پیــش آمــده کــه دوری از پایتخــت
رونــد کارتــان را مختــل کنــد؟
مــا بــا یکســری از دانشــگاههای تهــران
هــم کار کردهایــم و چــون غالــب کارهایمــان
از طریــق اینترنــت و فضــای مجــازی رخ مــی
دهــد ،دور بــودن از پایتخت نتوانســته برایمان
ایجــاد مشــکل کنــد ،ولــی در رونــد اداری و
پرداختهــا گاه دچــار مشــکل میشــویم.
ن همــه در ایــن مــدت ســعی
امــا بــا ایــ 
کردهایــم خــود را بــه دانشــگاههای شــیراز
محــدود نکنیــم و بــا دانشــگاههای تهــران،
بندرعبــاس و زاهــدان همــکاری داشــتهایم.
ایــن ارتباطــات و پیگیریهــا البتــه بیشــتر
بــه عهــده همســرم بــوده اســت کــه بســیار
پیگیرانــه کار را دنبــال میکــرد.
شــرکت شــما چطــور توانســت
بــازار را قانــع کنــد کــه محصــول
تولیدیتــان را بخرنــد؟ بهخصــوص
کــه بــا دانشــگاههای تهــران هــم کار
کرد هایــد...
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بــا تــاش و پشــتکار و پیگیــری خیلــی زیــاد
توانســتیم آنهــا را قانــع کنیــم کــه از خدمــات
مــا اســتفاده کننــد .اول کــه بــه دانشــگاههای
تهــران مراجعــه کردیــم ،بــه مــا گفتنــد چــه
لزومــی دارد از خدمــات شــما اســتفاده کنیــم
وقتــی شــرکتهای مشــابه در تهــران مشــغول
بــه کار هســتند؟ امــا ناامیــد نشــدیم ،برایشــان
نمونــه کار بردیــم و بســیار پیگیــر شــدیم.
وقتــی آنهــا کیفیــت کارمــان را دیدنــد و
دریافتنــد هــم کارمــان خــوب اســت و هــم
دســتمزد پایینتــری از تهرانیهــا میگیریــم،
باالخــره قبولمــان کردنــد و بــه مــا کار دادنــد.
چــون از کیفیــت راضــی بودنــد ،همکاریمــان
ادامــه پیــدا کــرد ،امــا خیلــی ســخت بــود.
پیــش آمــده زنبــودن در کار شــما
اختاللــی ایجــاد کنــد؟ مثــل اینکــه
جدیتــان نگیرنــد و فکــر کنیــد ایــن
جــدینگرفتــن بهخاطــر جنســیتتان
بــوده اســت.
بهخاطر اینکه ما عمده فعالیتهایمان با
بخشهای دانشگاهی است و فرهنگ آنها در
سطح باالتری قرار دارد ،زن بودن هیچوقت
برایم مانع کار نبوده است و تبعیضی ندیدم.
حتی بعضی وقتها کارشناسان یا مسئولینی
که با آنها همکاری میکنم ،خانم هستند.
البته اعتراف میکنم که گاهی احساسات
زنانهام گرفتن برخی تصمیمها را برایم سخت
میکند.
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محصول ما برتر از نمونه خارجی است
المیرا حسینی

شــرکتهای بزرگــی کــه بــر پایــه دانــش فعالیــت میکننــد ،مســیر موفقیــت خــود را ی ـکروزه ســپری
نکردهانــد .آنهــا ماههــا و ســالهای بســیاری را تــاش کردهانــد و هنــوز هــم بــا همــان جدیــت روزهــای
اول و حتــی جدیتــر از آن زمــان ،ایــن راه را ادامــه میدهنــد .شــرکت توســعه صنایــع نفــت و گاز ســرو
یکــی از همیــن شرکتهاســت .ایــن شــرکت بــر پایــه یکــی از نیازهــای مهــم بــازار بنــا شــد .امیرهومــن
کریمــی وثیــق ،مدیرعامــل ایــن شــرکت ،معتقــد اســت برنامـهای کــه آنهــا در ایــن شــرکت پیادهســازی
کردنــد ،مصــداق دقیقــی از عمــل بــه اقتصــاد مقاومتــی اســت.
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شرکت دانشبنیان نفت و گاز سرو از چه
سالی و چطور کار خود را شروع کرد؟
ایــن شــرکت از دو دهــه پیــش و بــا هــدف
دسـتیابی بــه دانــش فنــی ســاخت واحدهــای
پاالیشــگاهی  GTLتاســیس شــد.
درباره این تکنولوژی توضیح میدهید؟
تکنولــوژی  GTLیــا ()Gas to Liquid
تکنولــوژی پیشــرفتهای اســت کــه طــی آن
گاز طبیعــی تحــت واکنشهــای خــاص
شــیمیایی و در حضــور کاتالیســت بــه
میعانــات بــا ارزش نفتــی تبدیــل میشــود.
ماموریتــی کــه دولــت بــرای ایــن شــرکت در
زمــان تاســیس تعریــف کــرده بــود ،کســب
دانــش فنــی ســاخت واحــد پاالیشــگاهی GTL
بــا هــدف اســتحصال محصــوالت بــاارزش آن
بــود کــه ایــن هــدف طــی پنــج ســال تــاش
فــراوان متخصصــان ایرانــی و بــا احــداث ســه
واحــد تولیــدی بــه نتیجــه رســید .از ایــن
موفقیــت طــی مراســمی بــا حضــور وزرای
نفــت و صنایــع وقــت در ســال  1392رونمایی
شــد .در پاســخ بــه پرســش قبلــی شــما بایــد
بگویــم درواقــع زمــان دقیــق تاســیس شــرکت
نفــت و گاز ســرو ســال  1383اســت ،امــا
تحقیقــات محققــان ایــن شــرکت از اوایــل
دهــه  70بــا ثبــت اختراعــات متعــددی آغــاز
شــد ،بهطوریکــه تاکنــون شــاهد کســب 59
دانــش فنــی هســتیم.
درباره سایر محصوالت و خدمات این
شرکت بفرمایید .این محصوالت یا خدمات
چه ویژگیهایی دارند که باعث شدهاند در
زمره شرکتهای دانشبنیان قرار بگیرید؟
شــاخه دیگــر فعالیــت شــرکت نفــت و گاز
ســرو تولیــد نانوکاتالیسـتهای مــورد اســتفاده
بــرای صنایــع پتروشــیمی ،پاالیشــگاهی و
فــوالد اســت .تکنولــوژی تولیــد کاتالیســت
تنهــا در اختیــار چنــد کشــور معــدود قــرار
دارد و از آنجــا کــه ایــران در آن زمــان مــورد
تحریــم ظالمانــه کشــورهای معــدود و صاحــب
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دانــش فنــی آن قــرار داشــت ،مــا ملــزم بــه
تــاش بــرای کســب ایــن هــدف نیــز بودهایــم
کــه درنهایــت بهعنــوان یــک دســتاورد ملــی،
صنعــت جدیــد کاتالیســت را توانســتیم در
کشــور پایهگــذاری کنیــم ،بهطوریکــه عــاوه
بــر دســتیابی بــه کاتالیســتهای مــورد
اســتفاده در فراینــد  ،GLTدر حــال حاضــر
شــرکت در نقطــهای قــرار دارد کــه توانســته
نیــاز کاتالیســت شــرکتهای فوالدســازی،
مجتمعهــای پتروشــیمی و پاالیشــی کشــور را
برطــرف کنــد و بزرگتریــن دغدغــه مدیــران
صنایــع کشــور را رفــع کنــد.
فکر میکنید کدام ویژگی شرکت سبب
شده است نفت و گاز سرو بتواند به موفقیت
در این عرصه دست پیدا کند؟
ایــن شــرکت دانشبنیــان از نعمــت وجــود
دانشــمندانی برخــوردار اســت کــه جــزو
نخبههــای حــوزه تولیــد کاتالیســت هســتند،
بهطــور مثــال دکتــر مهــران رضایــی ،بهعنــوان
مدیــر مهندســی تحقیقــات کاتالیســت شــرکت
نفــت و گاز ســرو طــی ســه ســال گذشــته
بهعنــوان برتریــن دانشــمند حــوزه فنــی و
مهندســی کشــور معرفــی شــده و در ســال
گذشــته نیــز از ســوی مرجــع رویتــرز  -تایمــز
در جمــع یــک درصــد دانشــمند برتــر جهــان
قــرار گرفتــه اســت.
به واســطه وجــود واحــد  ،R&Dســرعت تبدیل
یــک تحقیــق بــه تکنولــوژی در شــرکت نفــت و
گاز ســرو بــه کمتر از ســه ســال رســیده اســت.
بهطــور مثــال خــط تولیــد چهــار محصــول
جدیــدی کــه توســط آقــای دکتــر ســتاری،
معــاون علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری ،در
ســال  1395افتتــاح شــد ،از نتایــج تحقیقــات
مقطــع دکتــرای محققــان واحــد  R&Dایــن
شــرکت بــود کــه ایــن نشــاندهنده ارزش
واالی تحقیــق و توســعه در ایــن شــرکت اســت.
درواقــع نفــت و گاز ســرو بــا تکیــه بــر دانــش
متخصصــان خــود ســعی داشــته اســت همــواره

روی مرزهــای دانــش حرکــت کنــد .فضایــی
کــه در اینجــا حکمفرماســت ،فضایــی علمــی،
مســئوالنه و دلســوزانه اســت ،بــه گونـهای کــه
تمامــی کارکنــان نفــت و گاز ســرو عــرق باالیی
بــه فعالیــت در ســازمان خــود دارنــد ،چراکــه
از اهمیــت محصــول اســتراتژیکی کــه بــرای
کشــور تولیــد میکننــد ،آگاهانــد .همیــن امــر
باعــث شــده اســت بــا اشــتیاق ســهم و نقــش
خــود را در تولیــد محصــوالت ایفــا کننــد.
ســرمایه اولیــه ثبــت شــرکت را
چطــور تهیــه کردیــد؟ در ادامــه و بــرای
گســترش کار از چــه راهــی ســرمایه بــه
دســت آوردیــد؟
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع کاتالیســت
و  GTLبــرای کشــور ،ســازمان گســترش و
نوســازی کشــور (ایــدرو) بــا ســرمایهگذاری
روی دانــش فنــی نفــت و گاز ســرو صنعــت
کاتالیســت را پایهگــذاری کــرد ،بهطوریکــه
طبــق برنامــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
و در راســتای اصــل  44قانــون اساســی مبنی بر
خصوصیســازی ،ایــن شــرکت پــس از کســب
نتایــج هدفگذاریشــده ،در ســال  1393بــه
بخــش خصوصــی واگــذار شــد .کســبوکار و
نقدینگــی شــرکت نفــت و گاز ســرو در تمامــی
ایــن ســالها از محــل اخــذ پروژههــای
تولیــد و فــروش کاتالیســت بــه مجتمعهــای
مصرفکننــده تامیــن شــده اســت.
وضعیت شما نسبت به شرکتهای خارجی
و داخلی مشابه چگونه است؟
کاتالیست بهعنوان قلب واحدهای پاالیشگاهی،
پتروشیمی و فوالدسازی شناخته میشود و تولید
محصوالت این صنایع بدون حضور کاتالیست یا
امکانپذیر نیست ،یا توجیه اقتصادی ندارد.
تعداد شرکتهای کاتالیستساز در سطح
جهان به کمتر از  10شرکت فعال میرسد و
این نشان میدهد که چقدر فضای کاری در
این حوزه بسته است .از طرفی کشور ایران به
واسطه در اختیار داشتن ذخایر فراوان نفت و

گاز و واحدهای متعدد پاالیشگاهی ،پتروشیمی
و فوالدی بهعنوان یکی از بزرگترین بازارهای
مصرف کاتالیست در جهان شناخته میشود که
تمامی این موارد نشان از اهمیت و جایگاه واالی
کاتالیست برای صنایع کشور و بازاری جذاب
برای شرکتهای کاتالیستساز خارجی دارد.
ایــن محصــوالت در مواقعــی بــه دالیــل
شــرایط خــاص کشــوری جــزو گلوگاههــای
صنایــع کشــور بــه شــمار آمــد و بهخاطــر
مســائل تحریــم و عــدم تامیــن آن از ســوی
کشــورهای خارجــی ،تولیــد محصــوالت
شــرکتهای پتروشــیمی ،پاالیشــی تحــت
تاثیــر قــرار گرفــت و بــه مــرز اضطــرار رســید.
در ایــن برهــه از زمــان ،شــرکت نفــت و گاز
ســرو بــا قــرار گرفتــن در کنــار مجتمعهــای
پتروشــیمی و پاالیشــی کشــور ســهم خــود را
در رفــع ایــن خطــر ایفــا کــرد .ایــن شــرکت
بــا تولیــد و تامیــن کاتالیســتهای فراینــد
تولیــد اوره ،آمونیــاک و متانــول صنعــت
پتروشــیمی و کاتالیســتهای فراینــد تولیــد
گاز هیــدروژن بــرای صنایــع پاالیشــی کشــور،
مانــع توقــف تولیــد محصــوالت پتروشــیمی و
پاالیشــی کشــور شــد.
اجــازه بدهیــد همینجــا بــه این مســئله اشــاره
کنــم کــه بــه نظــر مــن ،محصــوالت شــرکت
نفــت و گاز ســرو
مصــداق دقیقــی از
اقــدام و عمــل بــه کشور ایران به واسطه
اقتصــاد مقاومتــی
در اختیار داشتن
اســت .یعنــی یــک
ذخایر فراوان نفت
بخــش خصوصــی،
و گاز و واحدهای
آن هــم در زمانــی
متعدد پاالیشگاهی،
کــه اضطــرار بــه
پتروشیمی و فوالدی
دســتیابی بــه
بهعنوان یکی از
دانشــی فنــی بــه
بزرگترین بازارهای
دلیــل شــرایط
مصرف کاتالیست در
تحریــم وجــود جهان شناخته میشود
نداشــته اســت،
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بــه یــک حــوزه هایتــک ورود میکنــد
و مســیر کســب دانــش فنــی را بــا یــک
برنامــه زمانبنــدی اصولــی تــا کســب کامــل
دانــش فنــی طــی میکنــد و در نتیجــه آن
توانســته اســت بهعنــوان نخســتین قــدم
شــرکتهای خارجــی را از بــازار ایــران حــذف
و عرضــه و صــادرات دانــش فنــی و محصــوالت
بهدســتآمده را زمینهســازی کنــد.
کاتالیســت محصولــی اســت کــه دارای
پارامترهــای کیفــی کنترلــی فراوانــی اســت.
موفقیتــی کــه در تولیــد محصــوالت باکیفیــت
ایــن شــرکت وجــود دارد ،یــک شــبه بــه دســت
نیامــده اســت .در برخــی مــوارد ایــن زمــان بــه
بیــش از هشــت ســال میرســید تــا کیفیــت
محصــوالت تولیــدی شــرایط رقابتپذیــری
را بــه دســت آورد .در حــال حاضــر نتایــج
عملکــردی کاتالیســتهای تولیــدی ایــن
شــرکت شــرایطی دارد کــه حتــی در برخــی
از پارامترهــا بهتــر از نمونههــای خارجــی
هســتند.
در ابتــدای امــر ،راضــی کــردن بــازار
بــرای اســتفاده
از خدمــات و
کاتالیست محصولی
محصــوالت ایرانــی
است که دارای
کار ســختی اســت؛
پارامترهای کیفی
کنترلی فراوانی است .شــما چطور ایــن کار
موفقیتی که در تولید را انجــام دادیــد؟
ریســک جایگزینــی
محصوالت باکیفیت
تامینکننــده در صنایــع
این شرکت وجود
کشــور بســیار باالســت و
دارد ،یک شبه به
دست نیامده است .در اکثــر حوزههایــی کــه
برخی موارد این زمان محصــوالت دانشبنیــان
به بیش از هشت سال در آنهــا کاربــرد دارنــد،
بســیار حســاس هســتند
میرسید تا کیفیت
و شــرایط ســختی را
محصوالت تولیدی
بــرای پذیــرش ایــن
شرایط رقابتپذیری
محصــوالت ایجــاد
را به دست آورد.
میکننــد .از ایــنرو مــا
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بــا قرارگرفتــن در کنــار مشــتری از ابتــدای
مســیر و تعریــف مســیری روشــن ،محصــول
خــود را بــه بــازار معرفــی میکنیــم ،یعنــی در
مراحــل تحقیــق روی یــک محصــول ،انجــام
تســتهای میدانــی ،اندازهگیــری و پایــش
نتایــج ،بهبــود محصــول و درنهایــت رســیدن
بــه یــک محصــول رقابتــی در کنــار مشــتریان
خــود بودهایــم تــا مشــتری از نتیجــه کار
مطمئــن باشــد .همچنیــن شــرکتهای
خارجــی از قــرار دادن نــکات و دانــش الزم در
حــوزه کاتالیســت بــه صنایــع مصرفکننــده
در ایــران همــواره دریــغ میکردنــد کــه بــا
شــروع فعالیــت شــرکت نفــت و گاز ســرو،
ســعی شــد زبــان مشــترکی میــان واحدهــای
مصرفکننــده کاتالیســت ایجــاد شــود .مــا
اعتقــاد داریــم اگــر ســطح علمــی افزایــش
یابــد ،میتــوان بــه موفقیتهــای فراوانــی
دســت یافــت.
مــا طبــق رســالت خــود و بــا هــدف ارتقــای
ســطح علمــی و تــوان متخصصــان کشــور برای
اســتفاده بهینــه و آشــنایی بــا شــرایط و عوامــل
موثــر در عملکــرد کاتالیســت بــه ارائــه خدمات
نویــن آموزشــی و مشــاورهای بــرای صنایــع
فــوالد ،پتروشــیمی و پاالیشــی پرداختهایــم.
ایــن اتفــاق در طــول چهــار ســال گذشــته
از ســوی واحــد خدمــات فنــی و مهندســی
ســازمان ارائــه شــده اســت ،بهطوریکــه
تاکنــون  301گواهــی پایــان دوره بــرای
کارشناســان ،مدیــران و متخصصــان صنایــع
مذکــور از ســوی واحــد ارتبــاط بــا مشــتریان
ســازمان صــادر شــده اســت .همچنیــن بــا
توجــه بــه تجــارب دانشبنیانــی کــه در شــرکت
نفــت و گاز ســرو وجــود دارد ،کتابهایــی بــا
هــدف مرجــع آموزشــی در حــوزه کاتالیســت
و صنایــع وابســته بــه تالیــف و چــاپ رســیده
اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه کتــاب
«ریفورمینــگ و کاتالیســتهای نیــکل در
فراینــد احیــای مســتقیم آهــن» و «راهنمــای

کاربــردی تولیــد اســید ســولفوریک ،اولئومهــا
و عوامــل ســولفورکننده» اشــاره کــرد .از
ای ـنرو میتــوان ایــن شــرکت را جــزو معــدود
ســازمانهایی بــه شــمار آورد کــه در کنــار
تحقیــق و توســعه ،بــرای موضــوع آمــوزش
اهمیــت فراوانــی قائــل اســت.
از نظر شما مدیریت یک شرکت دانشبنیان
چه تفاوتی با مدیریت شرکتی عادی دارد؟
کســب دانــش فنــی یعنــی ورود بــه حوزههایی
کــه در آن برداشــتن یــک گام از تولیــد
نیمهصنعتــی بــه صنعتــی ســبب چندیــن
برابــر شــدن موضوعــات مرتبــط بــا تولیــد
میشــود ،امــا شــرکتهای دانشبنیــان،
خالــق دانــش هســتند و خلــق دانــش از ارزش
و جایــگاه باالیــی برخــوردار اســت .ایــن بــود
کــه مــا را مصمــم کــرد تــا هدفــی را کــه مــا
در ابتــدای راه نقطهگــذاری کردیــم ،دنبــال
کنیــم و آن را بــه نتیجــه برســانیم .شــرکت
دانشبنیــان دائمــا بــا موضوعــات جدیــدی
روبــهرو میشــود و بایــد تــاش کنــد کــه
ایــن اتفاقــات و مشــکالت راه ،او را از پــا
درنیــاورد .ایــن شــرکتها بــا نــگاه ویــژه بــه
تحقیــق و توســعه و تکیــه بــر تجــارب و دانــش
متخصصــان خــود مســیر شــکوفایی را طــی
میکننــد.
شما مشکالت شرکتهای دانشبنیان را
چه میدانید و چه پیشنهادهایی برای رفع
آنها دارید؟
شــرکتهای دانشبنیــان ارزشآفرینــی
میکننــد .بنــده اعتقــاد دارم اگــر مســئوالن
بتواننــد مشــکالت کوچــک را از مســیر
شــرکتهای دانشبنیــان بردارنــد ،مشــکالت
بــزرگ هــم حــل میشــوند .بروکراســی
اداری بــرای اخــذ ضمانتنامههــا ،مســائل
پیچیــده در حــوزه بیمــه و ...نبایــد بــرای
شــرکتهای دانشبنیــان وجــود داشــته
باشــد ،چراکــه ایــن شــرکتها بــرای کشــور
ارزشآفریــن هســتند و بایــد بــا دیــد متفاوتی

بــه آنهــا نــگاه کــرد ،چراکــه کار ارزشــی
را انجــام میدهنــد .مــا در ســازمانهای
دانشبنیــان اغلــب بــا شــرکتهایی رقابــت
میکنیــم کــه از ســابقه تولیــد طوالنیمــدت
و ســبد محصــوالت فراوانــی برخوردارنــد کــه
حــذف مــا از بــازار توســط ایــن شــرکتها
کار چنــدان دشــواری نیســت .اگــر حمایــت
نهادهــای دولتــی در مســائلی چــون تســهیل
بیــش از پیــش در ارائــه ضمانتنامههــا ،ارائــه
تســهیالت ویــژه و تشــویقی در تامیــن مــواد
اولیــه و توســعه خــط تولیــد یــا قرارگیــری در
کنــار ایــن شــرکتها بــرای کاهــش ریســک
پذیــرش توســط مشــتریان و ...نباشــد ،شــاید
ایــن مســیر شــکوفایی بــرای شــرکتهای
ارزشــی دانشبنیــان بــا دســتاندازهای
بزرگــی روبــهرو شــود.
بایــد بدانیــم مســیری کــه در کنــار هــم در
حــال پیمــودن آن هســتیم ،بــه نقــاط روشــنی
وصــل میشــود کــه میهــن عزیزمــان طــی
آن میتوانــد بــه تکنولوژیهــای جدیــدی
دســت یابــد کــه خــود صاحــب دانــش فنــی
آنهــا باشــد و بــه صادرکننــده دانــش فنــی و
تکنولــوژی در ســطح منطقــه و جهــان تبدیــل
شــود.
بهعنوان شرکتی موفق ،چه توصیهای
برای تازهکارها دارید؟
بنــده یقیــن دارم کــه اگــر تمــام ســازمانها
بــه دو امــر تحقیــق و توســعه و نیــز آمــوزش
توجــه ویــژهای کننــد و ســازمانی یادگیرنــده
باشــند ،میتواننــد بــه ســازمانی ســرآمد
تبدیــل شــوند .مــا بایــد در قلــب مشــتری
نفــوذ کنیــم .هرگــز بــه تحقیــق و توســعه بــه
چشــم هزینــه نــگاه نکنیــم و ایــن بــه یــک
امــر فراگیــر تبدیــل شــود .ســعی شــود ســطح
علمــی مشــتریان را از محصــول خــود افزایــش
دهیــم تــا بــا قرارگیــری در کنــار یکدیگــر و
عنایــات پــروردگار ،باعــث همافزایــی و
کســب نتایــج درخشــانی شــویم.
سرآمد /شماره چهلویکم /آذر نودوشش
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پرویــز کرمــی ،دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علم،
فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت علمــی،
در مراســم اختتامیــه آیدیــران  96اظهــار کــرد:
حمایــت از کارآفرینــی کــه همــراه بــا خالقیــت
باشــد ،بــرای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری اهمیــت داشــته و ایــن معاونــت
ســعی در نقشآفرینــی در آن رویدادهــا دارد.
حمایــت از تحقیقــات مــرز دانــش از طریــق
اجــرای طرحهــای کالن ملــی ،تجاریســازی
فنــاوری از اقداماتــی اســت کــه معاونــت در کنــار
فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان انجــام
میدهــد .چراکــه دانشــگاه مرکــز تولیــد علــم
و تئــوری اســت ،امــا تبدیــل ایــده بــه محصــول
همچنیــن علــم بــه عمــل و ورود آن بــه جامعــه
نیازمنــد نقشآفرینــی بازیگــران دیگــر همچــون
پارکهــای علــم و فنــاوری ،مراکــز رشــد و
نــوآوری اســت ،امــا اخیــرا بازیگــران دیگــری
همچــون شــتابدهندهها و صندوقهــای
جســورانه در کنــار بخــش خصوصــی قــرار
گرفتنــد تــا بــه رشــد صنعــت و تولیــد ملــی
کمــک کننــد .معاونــت علمــی نیــز بــرای ورود به
ایــن موضــوع مهــم در کنــار ســتادهای توســعه
فنــاوری خــود ســتاد توســعه فرهنــگ علــم،
فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان را راهانــدازی کرد
تــا شــاهد فرهنگســازی ترویــج موضــوع اقتصــاد
دانشبنیــان باشــیم.

رشد شتابان رشکتهای دانشبنیان و
استارتآپها

دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری
و اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت علمــی رشــد
شــرکتهای دانشبنیــان در چنــد ســال
اخیــر را شــتابان دانســت و ابــراز کــرد :ســال 92
حــدود پنــج شــرکت دانشبنیــان در حوزههــای
مختلــف وجــود داشــتند ،امــا در حــال حاضــر
بــا حمایتهــای انجامشــده بیــش از ســههزار
شــرکت دانشبنیــان در حــال فعالیــت هســتند.
ایــن موضــوع در رابطــه بــا اســتارتآپها نیــز

صــدق میکنــد .در طــول شــش ســال امــروز
هــزاران اســتارتآپ در حوزههــای مختلــف
کشــور فعالیــت میکننــد.
مشــاور معــاون علمی و فنــاوری رئیــس جمهوری
راهانــدازی شــتابدهنده در حــوزه طراحــی
صنعتــی را بــه صــورت پیشــنهادی مطــرح کــرد
و گفــت :بــا ایــن وجــوداســتارتآپهای حــوزه
طراحــی صنعتــی هنــوز در ارتبــاط منســجم
بــا معاونــت علمــی و فنــاوری قــرار نگرفتنــد و
شــتابدهنده خوبــی در ایــن حــوزه وجــود نــدارد.
در ایــن جشــنواره ایدههــای خوبــی وجــود دارد
کــه هــر یــک توانایــی تبدیــل شــدن بــه یــک
اســتارتآپ یــا شــرکت دانشبنیــان را داراســت
تــا از دل آیدیــران  96یــک شــتابدهنده و
تعــدادی شــرکت را شــاهد باشــیم.

ترویج و معرفی طراحی صنعتی

مشــاور رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ایــران
همچنیــن انتشــار هندبــوک از جشــنواره و
طراحــی صنعتــی در ایــران را نیــز مطــرح کــرد
و گفــت :همچنیــن هندبوکــی کــه وضعیــت
کشــور در ایــن حــوزه ،چالشهــا ،موضوعــات
طراحــی صنعتــی و وضعیــت افــراد ،موسســات و
شــرکتها در کشــور را مشــخص کنــد ،وجــود
نــدارد ،کــه ایــن جشــنواره میتوانــد ایــن
اقــدام را در دســتور کار خــود قــرار دهــد تــا بــا
حمایــت ســتاد فرهنــگ علــم ،فنــاوری و اقتصــاد
دانشبنیــان دو اقــدام راهانــدازی شــتابدهنده و
انتشــار هندبــوک در ایــن حــوزه عملــی شــود.
مشــاور معــاون علمی و فنــاوری رئیــس جمهوری
در ادامــه بــه شــکلگیری زیســتبوم فنــاوری و
نــوآوری در کشــور اشــاره و عنــوان کــرد :بازیگران
مختلفــی همچــون دانشــگاهها ،مراکــز علمــی،
پارکهــای علــم و فنــاوری ،اســتارتآپها،
صندوقهــای جســورانه و شــتابدهندهها
در ایــن زیســتبوم نقشآفرینــی میکننــد.
طراحــی صنعتــی و طراحــان از بخشهایــی
هســتند کــه در تمامــی ایــن حوزههــا میتواننــد
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اثرگــذار باشــند .چراکــه محصــوالت بــرای بهتــر
دیــده شــدن در بــازار نیازمنــد هســتند از پایــه
علمــی برخــوردار باشــند کــه موضــوع طراحــی
صنعتــی حــوزهای تاثیرگــذار و واجــب در ایــن
خصــوص اســت.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم برگــزاری آیدایــران گفــت:
ایــن جشــنواره در فضایــی مناســب فعــاالن ایــن
حــوزه را کنــار هــم جمــع میکنــد تــا ترویــج
و توســعه آن را شــاهد باشــیم .کرمــی در بخــش
بعــدی ســخنان خود بیــان کــرد :در دوران کنونی
رشــد اقتصــادی نــه در داشــتن منابــع مالــی
فــراوان یــا منابــع طبیعــی خــدادادی ،بلکــه در
گــرو داشــتن مغزهایــی خالق ،طــراح و پویاســت.
اقتصــاد عصــر حاضــر کــه واژه دانشبنیــان را در
کنــار نــام خــود یــدک میکشــد ،هــر چنــد از
بــازوی نیــروی کار و نیــروی مرمــوز ســرمایههای
پولــی و مالــی اســتفاده میبــرد ،امــا قــدرت خــود
را از ذهــن و فکــر افــرادی میگیــرد کــه یــاد
گرفتهانــد چطــور دســت بــه آفرینــش ،طراحــی
و خالقیــت بزننــد.

خالقیت سنگ بنای نوآوری

دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری و
اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت علمــی همچنیــن
ابــراز کــرد :خالقیــت بهعنــوان ســنگ بنــای
نــوآوری و نــوآوری بهعنــوان پیشفــرض رشــد
اقتصــادی نــه بــه صــورت مفاهیــم جداگانــه ،بلکه
بــه صــورت ارکان یــک سیســتم واحــد در کنــار
یکدیگــر ،نتایــج مطلــوب یک اقتصــاد پویــا و رو به
رشــد را رقــم میزننــد .در ایــن میــان ،بســیاری
از مفاهیــم دیگــر نیــز در کنــار آنهــا قــرار
میگیرنــد .اســتعداد ذاتــی افــراد ،حمایتهــای
مالــی و عاطفــی ،فرهنــگ کارآفرینــی و مــوارد
دیگــر اجــزای یک سیســتم و زیسـتبوم فنــاوری
و نــوآوری یکپارچــه هســتند که طی یــک فرایند،
آنچــه را در ذهــن افــراد میگــذرد ،تبدیــل بــه
چیزهایــی میکننــد کــه درنهایــت شــکوفایی
اقتصــادی را رقــم میزنــد.
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طراحی صنعتی از مولفههای مهم اقتصاد
شبنیان
دان 

کرمــی بــا بیــان اینکــه طراحــی صنعتــی جــزو
صنایــع خــاق بــه شــمار مـیرود ،گفــت :طراحی
صنعتــی از مولفههــای مهــم اقتصــاد دانشبنیــان
اســت و در مــوارد قابــل اندازهگیــری ،در
زمینههــای رشــد و ایجــاد شــغل ،ســهمی باالتــر
از متوســط را بــه خود اختصــاص دادهانــد .طراحی
صنعتــی همچنیــن ازجملــه وســایل انتقــال
هویــت فرهنگــی هســتند کــه نقــش مهمــی در
رونقبخشــی و تنــوع فرهنگــی بــازی میکننــد.
طــی دهــه گذشــته تعــدادی از دولتهــا در
سرتاســر جهــان بــه اهمیــت صنایــع خــاق پــی
بــرده و تدویــن سیاسـتهایی بــرای ترویــج آنهــا
را آغــاز کردهانــد.
وی همچنیــن بیــان کــرد :خوشبختانــه
زیس ـتبوم کارآفرینــی فناورانــه و صنایــع خــاق
در ایــران در کنــار شــرکتهای دانشبنیــان
واســتارتآپهای ایــن حــوزه و بهرهگیــری از
حضــور جوانــان پرشــماری ســود میبــرد کــه
بــه فــردای روشــن میاندیشــند ،پــر از ایدهانــد
و سرشــار از خالقیــت تحصیلکــرده و باســواد
هســتند ،کارآفرینــی را خــوب میاندیشــند،
بهرهمنــدی از علــم نافــع را بلدنــد ،دســتانی
پرقــدرت دارنــد و ســری پرشــور بــرای تولیــد
ثــروت از علــم .آنهــا میتواننــد بــا طراحیهــای
نــو همــه را بــه روزهــای خــوب و آرام برســانند.
وظیفــه همــه ماســت کــه بــه وارســتگی ایــن
جوانــان مومــن ایمــان بیاوریــم ،چــون آنچــه
غیرقابــل ارزشگــذاری اســت ،نوآوری بشــر اســت.
ســومین دوره جشــنواره آیدیــران بــا حمایــت
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
برگــزار شــد کــه در مراســم اختتامیــه آن بــا
حضــور پرویــز کرمــی ،دبیــر ســتاد توســعه
فرهنــگ علــم ،فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان
معاونــت علمــی ،عابدینــی دبیــر جشــنواره و
اعضــای هیئــت داوران ،برگزیــدگان جوایــز خــود
را دریافــت کردنــد.

جذب دانشجویان پیش از دوره
کارشناسی توسط شرکتهای دانشبنیان
زهرا خادم

دکتر حسن روحانی ،رئیسجمهور کشورمان ،روز
هفتم آذرماه با حضور در برنامه زنده تلویزیونی ،به
ارائه عملکرد دولت دوازدهم در  100روز آغازین
پرداخت.
دکتر روحانی در بخشی از صحبتهای خود
درخصوص رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال گفت:
برای اینکه رشد اقتصادی ایجاد کنیم ،باید

نحوه بودجهریزی تغییر کند و بایستی مردم را
وارد عرصه اقتصاد کنیم .امسال برای طرحهای
نیمهتمام یک طرح ویژهای داریم که در بودجه،
به مجلس شورای اسالمی ارائه خواهیم کرد .ضمن
اینکه باید سرمایهگذاری خارجی را بیشتر جذب
کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به قراردادهایی که در 100
سرآمد /شماره چهلویکم /آذر نودوشش

27

گزارش

تلو� ن
رئیس ج�هوری در گفتوگوی زنده ی ز
یو�
و ارائه گزارش معلکرد  100روزه ت� کید کرد:

روز اول با بانکهای کشورهای مختلف بسته
شده و نیز اخذ  23.1دهم میلیارد دالر موافقت
قطعی فاینانس اضافه کرد :در طول مدت 100
روز قراردادهایی به ارزش بیش از پنج میلیارد
دالر نهایی شده است .در بسیاری از زمینهها
شما میبینید کشورهایی که با ما کار میکنند،
میگویند ما میفهمیم که نباید به ایران کاال صادر
کنیم ،باید در ایران سرمایهگذاری انجام دهیم.
دکتر روحانی گفت :یکی از تصمیماتی که در همین
جلسات اخیر روسای سه قوه اتخاذ کردیم ،حمایت
همهجانبه از سرمایهگذاری بهویژه سرمایهگذاری
ایرانیان خارج از کشور است که بیایند در ایران
سرمایهگذاری کنند .بنابراین برای رشد اقتصادی
هم نیاز به فناوری ،هم نیاز به سرمایهگذاری و
هم نیاز به بازار اشتغال داریم .درواقع رشدی
میخواهیم که توام با اشتغال بیشتر مردم باشد و
با فناوری بیشتر؛ پس رشد فناورانه توام با اشتغال
هدفی است که در این دولت دنبال میکنیم.
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره
کسبوکارهای مبتنی بر فناوریهای نوین،
آیسیتی و آیتی تصریح کرد :در زمینه
فناوریهای نو ،معاونت فناوری ریاست جمهوری
قدمهای بسیار خوبی برداشته است .با وامهایی که
صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتها میدهد،
کارآفرینان بسیاری از خارج دارند جذب میشوند،
همانی که قبال بهعنوان مهاجرت مغزها در ایران
مطرح بود و افراد بااستعدادی به خارج رفته
بودند ،االن ساالنه حدود  300شخصیت علمی و
کارآفرین دارد از کشورهای مختلف به کشورمان
میآید .خیلی از اینها در ایران سرمایهگذاری
کردند.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد :در سایر فناوریها
هم داریم این کار را میکنیم .یعنی االن بحث
طراحی لوکوموتیو و واگنسازی در ایران مطرح
است که این طرح را با روسیه داریم اجرا میکنیم.
بحث ساخت چندهزار واگن و چندصد لوکوموتیو
مطرح است .در زمینه ساخت ماشین و اتومبیل با
فرانسویها فعال هستیم .هم رنو و هم پژو که آنها
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سرمایهگذاری کردند و االن تولید مشترک انجام
میدهیم .در معادن همینطور است .در برخی
فعالیتهای معدنی پیشرفتهای خوبی داشتیم.
در فوالد میدانید االن بحث این است که ایران
بازار اروپا را در این زمینه تامین کند.
رئیس جمهور اضافه کرد :در برخی از زمینهها
حرکتهای خوبی شروع شده است .بخشی از
آنها در دولت یازدهم و بخشی از آن در دولت
دوازدهم آغاز شده است .همه این بحثهایی که
میکنیم ،در فاینانس و برای تحول در تکنولوژی
حملونقل ماست .در هفتههای اخیر نهایی شد
که برای راهآهن تهران به مشهد و برای برقی
شدن آن ،در این زمینه دو میلیارد دالر چین
سرمایهگذاری کند .مراحل نهایی قرارداد طی
شد .در زمینه خودرو ،جادهها و ناوگان هوایی
میخواهیم نوسازی کنیم و در این زمینه قدمهای
خوبی برداشته شده و باید ادامه دهیم.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد :در بحث رونق
زندگی مردم یکی از مسائل بسیار مهم مسئله
اشتغال است .در اشتغال یک عقبماندگیهایی
از گذشته داریم .یعنی از سال  85تا  92تقریبا
اشتغال خالص ما صفر بوده و از سال  93تحرک
خوبی در زمینه اشتغال شروع شده است؛ متوسط
اشتغال خالص از پاییز  93تا تابستان  ،96ساالنه
بهطور متوسط  685هزار اشتغال خالص بوده است.
رئیس جمهور افزود :البته این رقم نسبت به
بیکاری که در جامعه داریم و نیروی فعالی که
وارد بازار کار میشوند ،کم است و رقم باالتری را
نیاز داریم .تالشمان این است که این رقم را باال
برده و ظرف یکی دو سال آینده این رقم را به باالی
 900هزار نفر برسانیم.
دکتر روحانی اظهار داشت :در حال حاضر آمار
اشتغال خالص در تابستان امسال نسبت به
تابستان پارسال ،باالی  700هزار نفر است ،اما در
عین حال عقب هستیم و بیکاران فراوانی داریم.
بنابراین در این  100روزه نسبت به متوسط دو
سه سال گذشته یک مقدار پیش آمدیم ،البته این
آمار چون فصل به فصل متفاوت است ،باید ببینیم

چگونه خواهد بود ،اما این هدفگذاری را از طریق
طرحهای مختلفی که داریم ،دنبال خواهیم کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه به تمام وزرا گفته شده
که یکی از مسئولیتهایشان اشتغال است ،گفت:
یکی از فرصتهایی که میتوانیم توسط آن اشتغال
را باال ببریم ،فضای مجازی ،صنعت و خدمات و
کشاورزی است.
دکتر روحانی ادامه داد :بر اساس گزارش وزارت
ارتباطات ،در شش ماهه اول  50هزار نفر را
مشغول به کار کردند .با شرکتهای مختلف و در
مجموع در طرحهایی که برای اشتغال داشتیم ،در
زمینه کارورزی ،اشتغال فراگیر ،طرح تکاپو ،در این
فاصله  100روزه عملیاتی و اجرایی شده است؛
یعنی در طرح کارورزی ،اعالم شده از  120هزار
نفر که ثبتنام کردند 20 ،هزار نفر کارورزی را
شروع کردند و بنابراین همه این طرحها آغاز شده
و ادامه خواهد یافت .هدف ما این است که اشتغال
را به رقمی برسانیم که مجموعه بیکاری را پایین
بیاوریم.
رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به اینکه
«دانشجویان به دلیل جوان بودن مطالبات مختلفی
دارند .شاید یکی از مهمترین مطالبات دانشجویان
مطالبات اجتماعی ،سیاست داخلی ،آزادی بیان
و موضوعاتی از این دست است .بهطور مشخص
در دولت دوازدهم دانشگاهها و دانشجویان چه
امکاناتی را به دست خواهند آورد و چه شرایط و
فضایی برای آنها حاکم خواهد بود» ،اظهار داشت:
 16آذر روز دانشجو است و اتفاقات این روز در
دولت یازدهم زنده شد .یک مدتی بود که مراسم
 16آذر تعطیل بود و صرفا اجتماعات کوچکی در
بعضی از دانشگاهها برگزار میشد .ولی در دولت
یازدهم در همه دانشگاههای بزرگ مراسم داریم،
خیلی از شخصیتهای مختلف از جناحهای
مختلف سخنرانی میکنند ،دانشجویان نظراتشان
را بیان میکنند.
دکتر روحانی با اشاره به اهداف دولت در
دانشگاهها گفت :به وزیر جدید علوم ،تحقیقات
و فناوری قبل از اینکه او را به مجلس معرفی

کنم ،تاکید کردم و در برنامه دولت دوازدهم هم
آمده و آن اینکه دانشجوی ما در پایان دانشگاه
دارای یک مهارت باشد .قبل از اینکه به فکر این
باشد که من بعد از دانشگاه میخواهم چه شغلی
پیدا کنم ،خودش کارآفرین باشد و وارد صحنه
شود .امروز خوشبختانه شرکتهای دانشبنیان
خیلی از دانشجویان را قبل از اینکه حتی دوره
کارشناسیشان تمام شود ،جذب میکنند .بنابراین
مهارتآموزی برای دانشجویان بسیار اهمیت دارد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هدف دیگر
دولت این است که فضای بازی در اختیار دانشگاه
و دانشجویان گذاشته شود ،گفت :دانشگاه را
نمیتوان محصور کرد .دانشجو به غیر از اینکه از
دوره دبیرستان آمده تا دانش بیشتری یاد بگیرد،
همه دانشجویان وقتی وارد دانشگاه میشوند ،یک
احساس جدیدی پیدا میکنند و آن احساس
مسئولیت است و این را شخصا وقتی از حوزه ،وارد
دانشگاه شدم ،بهخوبی احساس کردم .بنابراین
دانشجویان باید وارد بحثهای اجتماعی و سیاسی
شوند و هم باید نظراتشان را اعالم کنند و هم باید
آزادی عمل در آنجا بیشتر باشد و هم در شرایط
فعلی ما نباید بگذاریم بهخاطر مسائل سیاسی
یا جناحی بین دانشجویان عزیز ما فاصله باشد.
اشکال ندارد نظرات و تفکرات مختلف باشد ،اما
دوستانه در کنار هم باشند و فعالیت کنند.
دکتر روحانی اضافه کرد :باید همه جناحهای
سیاسی احساس کنند که نظام و حکومت و
دولت پشتیبان آنها هستند .اینطور نیست که
نظام پشتیبان یک جناح باشد ،یا مخالف یک
جناح دیگر باشد .همه جناحها باید یک احساس
عدالت و برابری را در فضای دانشگاه داشته باشند.
البته دانشگاه هم به کمکهایی از لحاظ تحول
در آزمایشگاههای دانشگاهها ،در کتابخانههای
دانشگاهها و در همه وسایل کمکآموزشی ،نیاز
دارد که در بودجه امسال داریم آنها را پیشبینی
میکنیم؛ بودجهای برای نوسازی آزمایشگاهها در
دانشگاههای مختلف برای اینکه بتوانیم فناوری
و نوآوریهای بیشتری در دانشگاهها داشته باشیم.
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در مرامس نکوداشت ت
دک� سعید مرتضوی مطرح شد

گزارش

دانشگاه محل تولید ،ترویج و کاربرد
دانش است
آنا شمس
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مراســم «نکوداشــت دکتــر ســعید مرتضــوی؛
اســتاد پیشکســوت گــروه مدیریــت دانشــگاه
فردوســی مشــهد» بــه همــت بنیــاد نخبــگان
خراســانرضوی برگــزار شــد .در ایــن مراســم،
ســعید احمــدیزاده ،رئیــس بنیــاد ملــی نخبگان
اســتان خراســانرضوی ،هــدف از برگــزاری ایــن
ک عمــر
مراســم را الگوســازی و پاسداشــت یــ 
تــاش مفاخــر بومــی دانســت و گفــت :هویــت
هــر ســرزمین بــه علمــا ،دانشــمندان و اســتادان
ن جهــت دارای
آن اســت ،کــه کشــور مــا از ایــ 
هویــت بســیار غنــی اســت کــه بایــد آن را پــاس
داشــت .وی افــزود :اخالقمــداری و مناعتطبــع
اســتاد مرتضــوی مثالزدنــی اســت و از ســوی
دیگــر ،نخبهپــروری را بــه معنــای واقعــی انجــام
دادهانــد .تحقیقــات او در اخالقمــداری ســازمانی
بایــد بهعنــوان الگــو در ســازمانها بــه کار
گرفتــه شــود.

جامعیت شخصیتی یکی از ویژگیهای
مفاخر است

حجتاالسالموالمســلمین صالحــی ،رئیــس
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشــگاه فردوســی ،نیــز گفــت :ســتارگان
درخشــان و پرفــروغ ماننــد دکتــر مرتضــوی ،در
دنیــای علــم کــ م هســتند.
وی افــزود :نقطــ ه برجســت ه اســتادان ،حکیــم
شــدن و جامعیــت شــخصی اســت کــه گوهــری
اســت کــه در صــدف هرکســی پــرورش نمییابــد.
حجتاالسالموالمســلمین صالحــی ادامــه داد:
در کنــار شــخصیت دانشــگاهی دکتــر مرتضــوی،
جنبههــای کمنظیــری در شــخصیت او وجــود
دارد .قــوام شــخصیتی ،تعــادل روحــی ،نــگاه
عمیــق ،دردمنــدی و هوشــمندی از ویژگیهــای
بــارز ایــن اســتاد برجســته اســت.
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــاممعظــمرهبــری در
دانشــگاه فردوســی تاکیــد کــرد :دکتــر مرتضــوی
یــک بســیجی اســت و تمــام مولفههــای یــک
بســیجی واقعــی از نــگاه رهبــری در او بهخوبــی

وجــود دارد.
جــوان جعفــری ،رئیــس دانشــکد ه علــوم اداری
ی مشــهد ،نیــز بــا
واقتصــادی دانشــگاه فردوس ـ 
اشــاره بــه ویژگیهــای اخالقــی دکتــر مرتضــوی،
گفــت :دکتــر مرتضــوی فــردی روشــنفکر،
صاحبنظــر و صاحباندیشــه و شــخصیتی
دارای معرفــت و عرفــان دینیانــد.
وی افــزود :ایــن اســتاد بزرگــوار ضمــن دردمندی
و دغدغهمنــدی نســبت بــه مشــکالت سیاســی و
اجتماعــی ،در همــه زمینههــا اعتــدال را رعایــت
کــرد ه اســت .وی توانســت ه اســت بــا وجــود
درجــات علمــی بســیار بــاال ،تواضــع و فروتنــی را
بهعنــوان یکــی از ویژگیهــای اخالقــی در خــود
نهادینــه کنــد .در ادامــه ،رحیمنیــا ،مدیــر گــروه
مدیریــت دانشــکده علــوم اداریواقتصــادی
دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا اشــاره بــه اینکــه
برگــزاری چنیــن جلســاتی ،الگوســازی بــرای
نســل جــوان و چــراغ راهــی بــرای آینــدگان
اســت ،گفــت :ویژگیهــای برجســتهای ازجملــه
تعهــد ،مســئولیتپذیری ،حقشناســی،
صراحــت لهجــه ،اســتقالل رأی و قــدرت تحلیــل
بــاال در شــخصیت دکتــر مرتضــوی وجــود دارد
و بهشــخصه از او مســئولیتپذیری و تعهــد
در قبــال دانشــجو و خانــواده آمــوزش عالــی و
احتــرام و حقشناســی در مقابــل بزرگتــر و
پیشکســوت را آموختــم .وی افــزود :ایشــان
هیـچگاه منافــع شــخصی اولویــت اولشــان نبــوده
اســت و همــواره تاثــر و تالــم ایشــان در ارتبــاط با
نابســامانیهای جامعــه را شــاهد بــودهام.
مجتبــی امیــری ،عضــو هیئتعلمــی مدیریــت
دانشــگاه تهــران ،نیــز گفــت :آموختــن ادب پیش
از دانــش ،اصلــی اســت کــه اســتاد مرتضــوی
بهخوبــی آن را رعایــت کردهانــد .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه علمآمــوزی ایــن اســتاد بــزرگ
نــه بــرای نــان بــود و نــه بــرای نــام.

ارتباط میان نسلها یک رضورت است

عابــدی جعفــری ،رئیــس انجمــن علمــی مدیریت
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رفتــار ســازمانی ،نیــز در ایــن مراســم اظهــار
داشــت :مدیریــت و مدیریــت رفتــار ســازمانی،
امــروز بــه خــود میبالــد کــه همــکاری از میــان
ایــن جمــع برگزیــدهشــده کــه تجلــی عینــی
رفتارهایــی اســت کــه ســالها در کالس درس
میآموزیــم.
در ادامــه ،محمــد لگزیــان ،معــاون برنامهریــزی
و توســعه منابــع دانشــگاه فردوســی مشــهد،
نیــز بیــان کــرد :در فرهنــگ ملــی و اعتقــادات
و آموزههــای دینــی ،اوج جایــگاه علــم در کالم
حــق متجلــی اســت کــه معلمــی کار خــدا و
اولیــن معلــم حضــرت باریتعالــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بیــن مقــام علــم و معلــم
پیونــد ناگسســتنی وجــود دارد ،افــزود :دانشــگاه
نهــادی موثــر و تاثیرگــذار در جامعــه اســت کــه
وظیفــه تربیــت دانشآموختــگان خــاق و نــوآور
را دارد؛ درنتیجــه اگــر خللــی در اهــداف دانشــگاه
پدیــد آیــد ،تبعــات آن گریبانگیــر جامعــه
خواهــد بــود.
لگزیــان ضمــن تاکیــد بــر مقــام علمــی و
فرهنگــی دکتــر مرتضــوی ،تصریــح کــرد :بــدون
شــک ایــن اســتاد بنــام ،در زمــر ه کســانی اســت
کــه تمامقــد بــرای حفــظ حیثیــت و مقــام
معلمــی اهتمــام ورزیدهانــد .وی بــا بهرهمنــدی
از شــیوایی کالم و احاطــه علمــی بــه موضوعــات
تخصصــی ،همــواره ســعی میکــرد وظایــف
آموزشــی و پژوهشــی را بــه بهتریــن شــکل انجام
دهــد.
در ادامــه ،ســعید مرتضــوی ،اســتاد پیشکســوت
گــروه مدیریــت دانشــگاه فردوســی مشــهد،
گفــت :همــه آنچــه دربــار ه مــن مطــرح شــد،
درسهایــی بــود کــه بایــد بیامــوزم و ایــن
تعاریــف لطــف جامعــه علمــی کشــور اســت.
وی افــزود :دانشــگاه محــل تولیــد ،ترویــج و
کاربــرد دانــش اســت .دانشــگاه بهعنــوان یــک
سیســتم ،درونداد ،میــانداد و بروندادهایــی
دارد کــه اســاتید در همــه ایــن مراحــل ،ایفــای
نقــش اساســی دارنــد؛ بنابرایــن ایــن افــراد از
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مهمتریــن افــراد جامعــه هســتند و بــه همیــن
میــزان مســئولیت بیشــتری دارنــد.
مرتضــوی تاکیــد کــرد :عضــو هیئتعلمــی در
قبــال دانشــجو ،رشــته ،همــکاران و دانشــگاه
مســئولیت مســتقیم دارد و در قبــال دانشــجویان
کــه مهمتریــن و نزدیکتریــن افــراد بــه آنــان
ل اســت .بایــد بدانیــم
هســتند ،بســیار مســئو 
کــه بخشــی از هویــت فــرد ،از رشــته او گرفتــه
شــده اســت ،پــس بایــد بــه ارتقــای آن کمــک
کــرد .ارتبــاط بــا همــکاران دانشــگاهی نیــز اثرات
مهمــی چــون افزایــش همافزایــی دارد.

دانشگاه عنرص تعادل ،جهتدهنده و
ارزیابیکننده در جامعه است

اســتاد برجســته مدیریــت بــا اشــاره بــه اینکــه
اســاتید بایــد زمــان بیشــتری را بــه دانشــجویان
اختصــاص دهنــد ،اظهــار داشــت :دانشــگاه
جایــی اســت کــه بایــد صحــت و دقــت در
اولویــت باشــد .دانشــگاه یــک عنصــر تعــادل در
جامعــه بــهحســاب میآیــد و جهتدهنــده و
ارزیابیکننــده اســت .الزم اســت پیونــد دانشــگاه
و محیــط بیــش از پیــش فراهــم شــود.
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم ،ســاکت،
رئیــس مرکــز آثــار مفاخــر و اســناد دانشــگاه
فردوســی مشــهد ،نیــز گفــت :دانشــگاه فردوســی
مشــهد کهکشــانی از ســتارگان پرفــروغ
عرصههــای علمــی ،فرهنگــی و اجتماعــی اســت
کــه اســتاد مرتضــوی یکــی از آنــان اســت .خلــق
نیکــو ،اعتــدال ،فروتنــی ،ادب و حرمتگــزاری از
بارزههــای اخالقــی ایــن اســتاد شــهیر اســت.
ی کــردن اقدامــات بنیــاد
وی بــا مثبــت ارزیابــ 
ملــی نخبــگان در برگــزاری مراســ م تکریــم از
مفاخــر بومــی ،تاکیــد کــرد :ایــن نهــاد ،توجــه
ویــژهای بــه پاسداشــت نخبگــی دارد.
الزم بــه ذکــر اســت ،در پایــان ایــن مراســم ضمن
رونمایــی از کتــاب ویــژ ه ایــن نکوداشــت ،بــا
اهــدای هدایایــی از خدمــات ارزنــده و کمبدیــل
اســتاد دکتــر ســعید مرتضــوی تقدیــر شــد.

گزارش

ستاری در ب�زدید از اسنپ:

رشد استارتآپها زمینهساز ورود
اقتصاد کشور به عرصه بینالمللی
علیرضا کشاورزی
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ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری در بازدیــد از اســتارتآپ اســنپ،
بوکارهای خــاق حــوزه
مهمتریــن رســالت کس ـ 
بوکار ایــن
خدمــات ،بهبــود و اصــاح فضــای کسـ 
حــوزه و از میــان برداشــتن موانــع و واســطههای
ارائــه خدمــات مطلــوب بــه مشــتری دانســت
بوکارهای نــوآور و خــاق
و افــزود« :کســ 
بــه واســطه رشــد فزاینــده و نوآوریهــای
منحصربهفــردی کــه دارنــد زمینــه را بــرای
تحقــق اقتصــاد دانشبنیــان فراهــم میکننــد».
ســتاری بــه توانمنــدی اســتارتآپها در متحــول
ســاختن ســاختارهای خدماتــی پیشــین و ارائــه
شــکلی تــازه از خدمــات اشــاره و عنــوان کــرد:
«حــذف واســطهها و ارتبــاط مســتقیم بــا ارائــه
خدمــات و قابلیتهــای جدیــد ،مهمتریــن
ویژگــی استارتآپهاســت کــه ســاختارهای
ســنتی پیشــین را دســتخوش تحــول و
دگرگونــی میســازد.
چالشهای فراروی جامعه استارتآپی
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری،
ســاختارهای ســنتی و تعارضهــای قانونــی را از
عمدهتریــن چالشهــای فــراروی اســتارتآپها
برشــمرد و بیــان کــرد« :ماهیــت اســتارتآپها
خلــق یــک ایــده یــا خدمــت تــازه و ســرعت باالی
بوکارهاســت ،بــه طــوری کــه
رشــد ایــن نــوع کس 
برخــی از آنــان در هفتــه رشــد چندبرابــری دارنــد.
بــر همیــن اســاس ،ایتــدا ایــن شــرکتها حرکــت
میکننــد و ســپس قانــون وارد میــدان میشــود
و طبیعــی اســت در آغــاز راه ناهماهنگیهایــی
میــان اســتارتآپها و ســاختارهای قانونــی بــه
وجــود بیایــد کــه البتــه اســتارتآپها میبایســت
همســو بــا قوانیــن حرکــت کننــد».
رئیــس ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری
و اقتصــاد دانشبنیــان ،راهحــل اساســی بــرای
بوکارهای خــاق از ســوی جامعــه
پذیــرش کس ـ 
را توســعه فرهنــگ کارآفرینــی و نــوآوری عنــوان
کــرد و افــزود« :رشــد اســتارتآپها بــه خصــوص
در حــوزه خدمــات بــه واســطه رشــد فزاینــده و
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ســرعت بــاال نیازمنــد همخوانــی و فرهنگســازی
بوکارهاســت».
جامعــه بــرای پذیــرش ایــن کس 
او بــا بیــان اینکــه مســیر فعالیــت شــرکتهای
دانشبنیــان و اســتارتآپها بهمــرور در
حــال همــوار شــدن اســت ،ابــراز کــرد« :جامعــه
دانشبنیــان و اســتارتآپی کشــور چالشهــای
روزهــای نخســت شــکلگیری را پشــت ســر
گذاشــته اســت و اکنــون ایــن شــرکتها در
جایگاهــی قــرار دارنــد کــه بهخوبــی از ســوی
جامعــه پذیرفتــه شــدهاند».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری بــا
بیــان اینکــه دولــت میتوانــد بــا رفــع موانــع
متعــدد و ایجــاد زیرســاختهای الزم فضــا را
بوکارهای
بــرای خلــق نــوآوری توســط کســ 
اینچنینــی مناســب کنــد ،ادامــه داد« :مهمتریــن
و کلیدیتریــن نقــش دولــت در کمــک بــه
شــرکتهای نــوآور ،ایجــاد بســتر مناســب بــرای
فعالیــت آنــان اســت .ورود دولــت بــه ایــن بــازار
مانــع رشــد فعالیــت ایــن شــرکتها میشــود
و بهتــر اســت بــه جــای اینکــه بــه دنبــال
حمایــت دولتــی باشــیم اجــازه دهیــم شــرکتهای
اســتارتآپی کارشــان را انجــام دهنــد».

حرکت همسو و هامهنگ استارتآپیها
زمینهساز حل مشکالت

ســتاری بــا اشــاره بــه نقــش معاونــت علمــی
و فنــاوری و دیگــر نهادهــا در حــل مشــکالت
شــرکتهای اســتارتآپی گفــت« :در حــال حاضــر
مشــکالت نســبت بــه دو ســال گذشــته کاهــش
بهشــدت قابــل توجهــی پیــدا کــرده و دس ـتکم
چالــش از بــود و نبــود اســتارتآپها بــه چگونگــی
فعالیــت آنهــا رســیده اســت».
او در ادامــه بــا بیــان اینکــه بخشــی از حــل
مشــکالت شــرکتهای اســتارتآپی بــا
همســویی و متحــد شــدن ایــن شــرکتها بــا
یکدیگــر حلشــدنی اســت ،گفــت« :برخــی از ایــن
بوکارها بــه
مشــکالت توســط خــود همیــن کس ـ 
وجــود میآیــد ،یعنــی ایــن شــرکتها خودشــان

هــم بــا خودشــان متحــد نیســتند و در بــازار رقابت
بــه یکدیگــر رحــم نمیکننــد».

حرکت دانشگاهیان در مسیر کسب وکارهای
نوآور

ســتاری لــزوم حرکــت نســل دانشــگاهی کشــور در
مســیر نــوآوری و ایســتادگی در برابــر چالشهــای
پیــش رو را یــادآور شــد و افــزود« :نســل جــوان
بوکارهای نــوآور
و خالقــی کــه پایهگــذار کســ 
ایرانــی هســتند بایــد بــا قــدرت و اعتمادبهنفس در
مســیر خالقیــت و نــوآوری رو بــهجلــو گام بردارند
و بــا ارائــه خدمــات مطلــوب ضمــن ایجــاد ارزش
افــزوده ،رشــد اقتصــاد دانشبنیــان و رشــد تولیــد
ناخالــص داخلــی را محقــق کننــد».
او همچنیــن مهمتریــن الزمــه بــرای حرکــت
روانتــر اســتارتآپها و حرکــت دانشــجویان بــه
ســوی شــکل دادن ایــن شــرکتها را تحقــق
زیسـتبوم کارآفرینــی و نــوآوری دانســت و افــزود:
بوکارهای نــوآور،
«مهمتریــن چالــش کســ 
وامهــای دولتــی نیســت و تمامــی نمونههــای
موفــق اســتارتآپی بــر مبنــای نقشآفرینــی
بخــش خصوصــی در حمایــت از ایــن شــرکتها،
ورود صندوقهــای ســرمایهگذاری خطرپذیــر بــه
میــدان و مســاعد کــردن فضــای جامعــه و دولــت
در راســتای فعالیــت شــکل گرفتهانــد».

وجود زمینه برای حضور
در بازارهای بیناملللی

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری بــا بیــان
اینکــه بســیاری از اســتارتآپهای ایرانــی بــه
حــدی از بلــوغ رســیدهاند کــه رقیبــی توانمنــد
بــرای نمونههــای خارجــی بــه شــمار میرونــد،
بیــان کــرد« :اکنــون زمینــهای مناســب فراهــم
شــده اســت تــا اســتارتآپهای کشــورمان
ت خــود را
گســتره فعالیــت و دامنــه ارائــه خدمــا 
از ایــران فراتــر ببرنــد و بــا تکیــه بــر قابلیتهــای
منحصربهفــردی کــه دارنــد ،در عرصــه ایجــاد
ثــروت ،ارزش افــزوده از محــل نــوآوری و کارآفرینی

بــه موفقیتهــای تحولآفریــن دســت پیــدا
کننــد».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا بیــان اینکــه
نیــاز عمومــی جامعــه و خواســت مــردم هدایتگــر
مســیر حرکــت استارتآپهاســت ،افــزود:
بوکارهای نوپــا کــه همــواره جلوتــر و بــا
«کســ 
ســرعتی باالتــر نســبت بــه ســاختارهای پیشــین
حرکــت میکننــد ،بــر مبنــای ایــن خواســت
مــردم شــکل گرفتهانــد و بنابرایــن حضــور
اســتارتآپهای خارجــی در عرصــه رقابــت
نهتنهــا یــک تهدیــد نیســت ،بلکــه میتوانــد
فرصتــی ارزشــمند بــرای ارتقــا و رونــق بیشتــر
بوکارها ایجــاد کنــد».
ایــن کســ 
بوکارهای
ســتاری مهمتریــن ســرمایه کســ 
موفــق را اعتمــاد و اطمینــان جامعــه دانســت و
گفــت« :بــا ترویــج فرهنــگ اقتصــاد دانشبنیان
بوکارهای
و شــناخت جامعــه از فضــای کســ 
نــوآور ،درهــای جدیــدی بــه ســوی شــرکتها
گشــوده خواهــد شــد و در ایــن راه ،نــوآوری و
اعتمــاد مــردم بــه عنــوان مهمتریــن داراییهــای
ایــن شــرکتها راه را بــرای ادامــه حرکتشــان
همــوار میکنــد».

بازدید و گفتوگو

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری از
بخشهــای ایــن شــرکت اســتارتآپی کــه
توســط جامعــه جــوان و فارغالتحصیــان
دانشــگاهی کشــورمان فعالیــت میکننــد دیــدن
کــرد و در گفتوگــو میــان ســتاری و فعــاالن
ت فنــاور ،مهمتریــن چالشهــا
ایــن شــرک 
بوکارهای نــوآور
و راهکارهــای توســعه کســ 
توگــو،
مطــرح شــد .در ایــن بازدیــد و گف 
مهــدی فقیهــی بــه عنــوان دبیــر ســتاد توســعه
فنــاوری اطالعــات ،ارتباطــات و فضــای مجــازی،
پرویــز کرمــی دبیر ســتاد توســعه فرهنــگ علم،
فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت علمــی
و فنــاوری و محمــد رازینــی مدیرعامــل اســنپ
ســتاری را همراهــی کردنــد.
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اخبار داخلی

صنعت و نخبگان را به هم متصل کنیم

محمدصالــح ترکســتانی ،معــاون توســعه
مدیریــت و منابــع بنیــاد ملــی نخبــگان،
در آییــن تکریــم و معارفــه رئیــس بنیــاد
نخبــگان خراسانشــمالی گفــت« :هــر فــردی
کــه در حــوزه کارهــای اجرایــی و عملــی
فعالیــت کــرده باشــد ،متوجــه میشــود کــه
کارهــای اجرایــی ســخت اســت و بایــد همــه
دســتگاهها در ایــن زمینــه مشــارکت داشــته
باشــند .رهبــر معظــم انقــاب در فرصتهــای
مختلــف و در بســیاری از فرمایشــات خــود
بارهــا تکــرار کردنــد کــه آینــده کشــور
بــه دســت نیروهــای انســانی اســت کــه بــا
خالقیتهــای خــود میتواننــد جامعــه را
متحــول کننــد و بــا توجــه بــه همیــن بیانــات
بنیــاد ملــی نخبــگان تشــکیل شــد».
او بــا انتقــاد از دور شــدن نــگاه بــه بنیــاد
نخبــگان و موضــوع نخبهپــروری در کشــور
تاکیــد کــرد« :در اســاسنامه بنیــاد ملــی
نخبــگان آرمانهــای بلنــدی وجــود دارد،
ولــی در اثــر گــذر زمــان زاویــهدار شــده
اســت .طرحــی وجــود دارد کــه در سراســر
کشــور بایــد حداقــل یکبــار افــراد مــورد
پایــش قــرار بگیرنــد تــا اســتعدادهای
آنهــا شناســایی شــود .در طــرح شــهاب
اگــر فرزنــدی در ایــن خــاک و بــوم دارای
اســتعداد اســت ،شناســایی شــده و وظیفــه
بنیــاد نخبــگان ایــن اســت آنهــا را هدایــت
و شــکوفا کنــد .بــا شناســایی افــراد از طریــق
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آمــوزش و پــرورش ،دانشآمــوز بــا اســتعداد
بــا هدایتهــای بنیــاد نخبــگان بــه دانشــجو
تبدیــل میشــود».
معــاون بنیــاد نخبــگان گفت« :فضاهایــی را
بایــد شناســایی کنیــم تــا صنعــت و نخبــگان
بــه هــم متصــل شــوند ،زیــرا تجربــه کــردن
باعــث میشــود یــک فــرد موثــر و اثرگــذار در
جامعــه رشــد پیــدا کنــد و بــا تکریــم افــراد
موفــق میتــوان تردیــد در انتخــاب علــم و
ثــروت را از میــان برداشــت».
ترکســتانی در ادامــه بــا اشــاره بــه برنامــه
ششــم توســعه گفــت« :در برنامــه ششــم
توســعه  64دســتگاه موظــف هســتند بــه
دســتورات و قوانیــن بنیــاد نخبــگان عمــل
کننــد و باعــث افتخــار اســت بنیــاد ملــی
نخبــگان کشــور در  31اســتان دفتــر دارد.
هــدف اصلــی بنیــاد ملــی نخبــگان برگشــت
نخبــگان بــه زادگاهشــان اســت».

اداره مهاجرت آمریکا دروغ بودن آمار
باالی فرار مغزها در ایران را تایید کرد

اداره مهاجــرت ایــاالت متحــده آمریــکا اعــام
کــرد کــه رتبــه ایــران در زمینــه اعــزام
دانشــجو بــه ایــن کشــور نســبت بــه اوایــل
انقــاب ،پنــج برابــر کاهــش داشــته اســت.
گــزارش ایــن اداره تاییــد میکنــد کــه
جوســازیهای رســانهای مبنــی بــر خــروج
فاجعهآمیــز مغزهــا از ایــران طــی ســالهای
گذشــته کــذب محــض اســت.
در ابتــدای انقــاب اســامی ایــران در ســال
 ،1357کشــورمان بــا داشــتن  57هــزار
دانشــجو نخســتین کشــور خارجــی در ارســال
دانشــجو بــه ایــاالت متحــده آمریــکا بــود،
امــا براســاس آمــاری کــه اداره مهاجــرت
ایــن کشــور تــا ســال  2016ارائــه کــرده
اســت ،اکنــون جمهــوری خلــق چیــن در ایــن
جــدول مقــام نخســت را کســب کــرده اســت.
ایــن گــزارش رقــم دقیــق  328هــزار و 547

دانشــجو را متعلــق بــه کشــور چیــن اعــام
کــرده اســت و پــس از آن کشــورهای هنــد،
عربســتان ســعودی ،کــره جنوبــی ،کانــادا،
ویتنــام ،تایــوان ،برزیــل ،ژاپــن و مکزیــک
در ردههــای بعــدی قــرار دارنــد .بــر همیــن
اســاس ،جمهــوری اســامی ایــران بــا داشــتن
 12هــزار و  269دانشــجو در جایــگاه یازدهــم
کشــورهای اعزامکننــده دانشــجو بــه ایــاالت
متحــده آمریــکا ایســتاده اســت .تعــداد
دانشــجویانی کــه تابعیــت کشــور عربســتان
ســعودی را دارنــد و در ایــاالت متحــده
مشــغول بــه تحصیــل هســتند ،رقمــی معــادل
پنــج برابــر دانشــجویان ایرانــی مقیــم ایــن
کشــور اعــام شــده اســت .در بخــش دیگــری
از گــزارش اداره مهاجــرت ایــاالت متحــده
آمریــکا ( )CISآمــده اســت کــه بــا وجــود
افزایــش جمعیــت دانشــجویی ایــران بــه
میــزان  27برابــر نســبت بــه ابتــدای وقــوع
انقــاب اســامی ،تعــداد ایــن دانشــجویان
حاضــر در کشــور آمریــکا کاهــش پنــج
برابــری داشــته اســت.

ششمین هامیش طالی سبز
برگزار میشود

ششــمین همایــش طــای ســبز بــا عنــوان
«فرآوردههــای طبیعــی و ســنتی؛ صــادرات،
بازارهــای جدیــد ،چالشهــا و فرصتهــا»
بــا همــکاری ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری
گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی معاونــت
علمــی همزمــان بــا نمایشــگاه «اصفهــان
فارمــا» طــی روزهــای  18تــا  20بهمــن
در نمایشــگاه بینالمللــی اســتان اصفهــان
برگــزار میشــود .محورهــای ششــمین
همایــش طــای ســبز بــا تاکیــد بــر اهــداف
اقتصــاد مقاومتــی و ضــرورت توســعه صــادرات
فرآوردههــای طبیعــی ،ســرمایهگذاری،
اقتصــاد و بازرگانــی ،مقایســه شــاخصهای
کمــی و کیفــی تولیــدات داخلــی بــا بــازار

جهانــی ،نقــش رســانهها و نهادهــای فرهنگــی
در ارتقــای آگاهیهــای عمومــی ،بهکارگیــری
روشهــای موثــر کنترلــی و تضمیــن کیفیــت
مــواد اولیــه ،بررســی راهکارهــای ارتبــاط
صنعــت و دانشــگاه در بهکارگیــری تــوان
متقابــل ،بازاریابــی داخلــی و خارجــی
داروهــای طبیعــی و ایرانــی (راهکارهــا و
چالشهــا) ،ســاختارهای پیشــنهادی در
ایجــاد داروخانههــای طبیعــی و تولیــد
دانشمحــور فرموالســیونهای جدیــد اســت.
بــر اســاس تصمیــم شــورای سیاس ـتگذاری،
محورهــای ایــن دوره از همایــش طــای ســبز
ویــژه نــگارش مقــاالت شــامل محورهــای
اقتصــاد و فرآوردههــای طبیعــی :چالشهــا و
فرصتهــا ،نقــش فرآوردههــای طبیعــی در
کنتــرل و درمــان بیماریهــا ،اســتانداردهای
کشــت و تولیــد فرآوردههــای طبیعــی،
مطالعــات تطبیقــی :تولیــد و مصــرف
فرآوردههــای طبیعــی در ایــران و ســایر
کشــورها ،چالشهــا و اســتراتژیهای
موجــود در مصــرف فرآوردههــای طبیعــی،
جایــگاه اخــاق پزشــکی در حــوزه آمــوزش و
پژوهــش تولیــد فرآوردههــای طبیعــی اســت.
پنــج دوره گذشــته همایــش طــای ســبز بــه
موضوعــات مختلفــی همچــون سالمســازی
فرآوردههــا و محصــوالت گیاهــی ،طبیعــی
و ســنتی از مزرعــه تــا ســفره ،شــناخت
گیاهــان دارویــی و ظرفیتهــای ایــن
صنعــت ،فرهنگســازی در خصــوص
تجویــز و مصــرف داروهــای گیاهــی از
ســوی پزشــکان و متخصصــان ایــن حــوزه،
بررســی چالشهــای موجــود در زنجیــره
تامیــن و عرضــه فرآوردههــا و داروهــای
گیاهــی ،طبیعــی و ســنتی ،بازبینــی جایــگاه
فرآوردههــا و محصــوالت طبیعــی و ســنتی
در کشــور ،معرفــی رویکردهــای نویــن در
مســیر پروژههــای مطالعاتــی و تحقیقاتــی
و کاربــرد فرآوردههــا و محصــوالت گیاهــی
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در صنعــت داروســازی ،صنایــع آرایشــی و
بهداشــتی پرداختــه اســت .امســال نیــز بــا
توجــه بـ ه ضــرورت صــادرات گیاهــان دارویــی
و فرآوردههــای طبیعــی ،توســعه ایــن مهــم
مــورد توجــه شــورای سیاســتگذاری
همایــش قــرار گرفتــه اســت.

نهمین جشنواره رویش سال با نام
«خلیجفارس» برگزار میشود

بنیــاد ملــی نخبــگان با هــدف رونق بخشــیدن
بــه فضــای ابتــکار ،انگیــزه بخشــیدن بــه
جوانــان و شناســایی اختراعهــای برگزیــده و
تســهیل در مســیر آنهــا بــه منظــور رســیدن
بــه محصولــی دانشبنیــان و تکمیــل چرخــه
نــوآوری و تبدیــل داراییهــای فکــری بــه
ثــروت ،برگــزاری جشــنوارههای منطقــهای
رویــش را یکــی از اولویتهــای کاری خــود
قــرار داده اســت .اختراعهایــی کــه در ایــن
جشــنوارهها مــورد تاییــد هیئــتداوران
قــرار میگیرنــد ،از تســهیالت بنیــاد بــرای
طی مســیر توانمندســازی بهرهمنــد شــوند.
ایــن مســیر از ســه ایســتگاه بــا نامهــای
«اختراعهــای ســطح « ،»3اختراعهــای
ســطح  »2و «اختراعهــای ســطح »1
میگــذرد .ميــزان تازگــي اختــراع در
ســطح ملــي و بينالمللــي ،طــول عمــر
فنــاوري حاصــل از اختراع ،آثــار اقتصــادي،
اجتماعــي و فرهنگــي ناشــي از بهكارگيــري
اختراع ،چگونگــي مستندســازي فراينــد
رشــد اختراع و قابليــت ورود بــه بــازار و
ارزشافــزوده اقتصــادي و اجتماعــي حاصــل
از تجاريســازي اختــراع ،مهمتریــن
مالکهــای داوری بــرای انتخــاب و معرفــی
اختــراع ســطح  3هســتند .بــر همیــن
اســاس و بــا هــدف شناســایی و پشــتیبانی
از اخترعــات برگزیده ،جشــنواره منطقــهای
اختراعــات و ابتــكارات رويــش خلي ـج فــارس
بــه عنــوان آخریــن جشــنواره رویــش ســال
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 96بــه میزبانــی بنیــاد نخبــگان اســتان
هرمــزگان و بــا مشــارکت بنیادهــای
نخبگانــی اســتانهای هرمزگان ،فــارس،
خوزســتان ،بوشــهر و كهگيلويهوبويراحمــد
در روزهــای دوم و ســوم اســفندماه برگــزار
میشــود .الزم بــه ذکــر اســت مخترعــان
متقاضــی حضــور در جشــنواره منطقهــای
اختراعــات و ابتــكارات رويــش خلي ـج فــارس
میتواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه
ســامانه بنیــاد نخبــگان اســتان هرمــزگان بــه
نشــانی  hormoz.bmn.irمراجعه کننــد.

سومین املپیاد دانشآموزی سلولهای
بنیادی و پزشکی بازساختی سال 96-97

ســومین المپیــاد علمــی دانشآمــوزی
ســلولهای بنیــادی و پزشــکی بازســاختی
در ســال تحصیلــی  1396-97بــا حمایــت
ســتاد توســعه علــوم و فناوریهــای
ســلولهای بنیــادی معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری و بــا همــکاری
مرکــز ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان
و دانشپژوهــان جــوان ،مرکــز ســنجش
وزارت آموزشوپــرورش و دانشــگاه تربیــت
دبیــر شــهید رجایــی برگــزار میشــود.
تمــام دانشآمــوزان شــرکتکننده در ایــن
المپیــاد بایــد در ســال تحصیلــی جــاری
( )1397-1396در یکــی از پایههــای دهــم
یــا یازدهــم بــه تحصیــل اشــتغال داشــته و
هیچگونــه وقفــه تحصیلــی یــا تــرک تحصیــل
نداشــته باشــند .گفتنــی اســت در ثبتنــام
ایــن المپیــاد محدودیــت رشــتهای و معــدل
بــرای متقاضیــان وجــود نــدارد .ثبتنــام
ســومین المپیــاد دانشآمــوزی ســلولهای
بنیــادی و پزشــکی بازســاختی ســال -97
 1396کــه بــا حمایــت ســتاد توســعه علــوم
و فناوریهــای ســلولهای بنیــادی معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری برگــزار
میشــود ،آغــاز شــده اســت.

سومین ویژهنامه لیزر و فوتونیک
منترش شد

ســومین شــماره ویژهنامــه فنــاوری لیــزر و
فوتونیــک بــا همــکاری ســتاد توســعه فرهنــگ
علــم ،فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان در هشــت
بخــش بــا موضوعــات و مطالــب مختلــف اعــم
از :ســخن اول ،گفتوگــو ،چشــمانداز ،از علــم
تــا ثــروت ،لیــزر نیــوز ،پیشــگامان ،راهنمــا و
مدرســه فنــاوری در  80صفحــه بــه چاپ رســید.
در بخــش ســوم ایــن ویژهنامــه بــه موضــوع
آسانســورهای لیــزری یــا فضاپیماهــای فضایــی
بــا کابلهــای طوالنــی پرداختــه شــده اســت
کــه میتواننــد بــرای حرکــت ،تغییــر تکانــه،
کنتــرل پایــدار و ارتفــاع یــا حفــظ موقعیــت
نســبی اجــزای سیســتم حســگر یــک ماهــواره یا
فضاپیمــای بــزرگ اســتفاده شــوند.
شــتابدهنده خطــی ذره موضــوع دیگــری
اســت کــه در ایــن ویژهنامــه بــه آن میپــردازد
و نوعــی شــتابدهنده ذره اســت کــه بــا قــرار
دادن ذرات بــاردار در معــرض پتانســیلهای
الکتریکــی نوســانکننده در یــک مســیر خطــی
انــرژی جنبشــی ذرات زیــر اتمــی یــا یونهــای
بــاردار را بهشــدت افزایــش میدهــد .یکــی از
پیامدهــای بهرهگیــری از شــتابدهندههای
خطــی مذکــور دســتیابی بــه لیــزر الکتــرون
آزاد ایکــس ســخت بــا طــول موجــی در گســتره
پهنــای مولکولــی اســت کــه تصویربــرداری از
حرکتهــای مولکولــی را امکانپذیــر میکنــد.

پروفســور منظــور حســین ســومر و رئیــس
بنیــاد علمــی اکــو بــا دکتــر ســورنا ســتاری،
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
دیــدار و گفتوگــو کــرد .در ایــن دیــدار
ســتاری بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای بــاالی
ایــران در حــوزه فنــاوری ،تعریــف پروژههــای
علمــی مشــترک را از جملــه اولویــت همکاری
بــا بنیــاد اکــو برشــمرد .معــاون علمــی
فنــاوری رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه گــذار
ایــران از اقتصــاد مبتنــی بــر منابــع بــه ســوی
اقتصــاد دانشبنیــان ،نقــش دانشــگاهها و
اســتارتآپها را در فعالیتهــای اقتصــادی
کشــور بســیار مهــم دانســت و همــکاری بــا
دیگــر ســازمانهای علمــی بینالمللــی را نیــز
همراســتا بــا اولویتهــای کشــور بــه منظــور
فراهــمآوردن اکوسیســتم جدیــد اقتصــادی
عنــوان کــرد .او بــا ارائــه گزارشــی از ســوابق
همــکاری بــا بنیادهــای علمــی دیگر کشــورها
همچــون روســیه ،چیــن و مجارســتان بــه
صندوقهــای مالــی مشــترک بــرای حمایــت
از پروژههــای همــکاری مشــترک اشــاره کــرد
و گفــت« :ایــن فراینــد میتوانــد بــا بنیــاد
علمــی اکــو نیــز صــورت گیــرد ».بنیــاد علمی
اکــو متشــکل از  10عضــو شــامل ایــران،
پاکســتان ،ترکیــه ،قزاقســتان ،آذربایجــان،
ازبکســتان ،ترکمنســتان ،تاجیکســتان،
قرقیزســتان و افغانســتان و مقــر اصلــی آن در
اســامآباد پاکســتان اســت.

دیدار رئیس بنیاد علمی اکو با معاون
علمی و فناوری رئیسجمهوری

حامیت از اجرای  81پروژه علمی در
حوزههای مختلف

در آخریــن جلســه کمیتــه تخصصــی
صنــدوق حمایــت از پژوهشگــران 81
پــروژه پژوهشــی تصویــب شــد تــا بــا ایــن
حمایــت پژوهشگــران کشــور فعالیــت
تحقیقاتــی خــود را ســرعت دهنــد .ایــن
پروژههــا شــامل  62پــروژه پژوهشــی و 19
پــروژه پســادکتری اســت کــه حوزههــای
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مختلــف علمــی همچــون پزشــکی ،فنــی
و مهندســی ،علــوم پایــه ،کشــاورزی ،علــوم
انســانی ،میانگروهــی ،مدیریــت ،معــارف و
محیطزیســت را شــامل میشــود کــه بــر
اســاس نیــاز و اولویتهــای کشــور مــورد
حمایــت قــرار میگیرنــد .بیشــترین مصوبــات
آخریــن جلســه کمیتــه تخصصــی بــه ســه
کارگــروه کشــاورزی ،فنــی و مهندســی و
علــوم زیســتی اختصــاص دارد .همچنیــن از
جملــه دســتاورد ایــن پروژههــای مصــوب
میتــوان بــه تعهــد بــه چــاپ  58مقالــه ISI
در ســطح  ،Q1یــک مقالــه  ISIدر ســطح ،Q2
بیســت و ســه مقالــه  ، ISIیــازده مقالــه ،ISC
بیســت و ســه مقالــه  ، JCRســیزده مقالــه
علمــی پژوهشــی ،یــک مــورد نرمافــزار ،پنــج
مــورد ثبــت اختــراع ،شــش مــورد ســاخت
نمونــه محصــول ،شــش مــورد دانــش فنــی،
ســه مــورد تالیــف کتاب ،یــک مــورد ســمینار
مردمــی و یــک مــورد کلکســیون اشــاره کــرد.
عــاوه بــر تصویــب مــوارد فــوق طرحهــای
ارســالی در فراخــوان گرنــت آغــاز نیــز در ایــن
جلســه مطــرح و بــا  12گرنــت آغــاز موافقــت
اصولــی شــد.

متدید مهلت استفاده از یارانه
خدمات آزمایشگاهی رسآمدان و
فارغالتحصیالن پسا دکرتی

بــر اســاس اعــام معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری ،بــه منظــور تســهیل
دریافــت خدمــات آزمایشــگاهی و همچنیــن
کمــک بــه توســعه پژوهشهــای آزمایشــگاهی
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در کشــور ،یارانههــای مختلفــی بــرای دریافت
خدمــات آزمایشــگاهی بــه پژوهشگــران،
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاهها و
پژوهشــگاهها و همچنیــن شــرکتهای
دانشبنیــان تخصیــص داده شــده اســت .ایــن
یارانــه از طریــق باشــگاه مشــتریان شــبکه
آزمایشــگاهی فناوریهــای راهبــردی بــه
پژوهشگــران ارائــه میشــود و اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی دارای اعتبــار میتواننــد از
همــه اعضــای شــبکه آزمایشــگاهی در سراســر
کشــور خدمــات آزمایشــگاهی مــورد نیــاز خود
را دریافــت کننــد .بــه دلیــل محدودیــت زمانی
اســتفاده از اعتبــارات ایجــاد شــده در ســامانه
خدمــات آزمایشــگاهی باشــگاه مشــتریان
شــبکه آزمایشــگاهی فناوریهــای راهبــردی
تــا پانزدهــم آذرمــاه جــاری ،بــا تامیــن اعتبــار
مجــدد از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری ،مهلــت اســتفاده از
باقیمانــده یارانــه ارائهشــده بــرای اعضــای
باشــگاه ســرآمدان علمــی ایــران و همچنیــن
فارغالتحصیــان پســادکتری خــارج از
کشــور تمدیــد شــد .بــر ایــن اســاس،
اعضــای باشــگاه ســرآمدان علمــی ایــران
و منتخبیــن فارغالتحصیــان پســادکتری
خــارج از کشــور کــه بخشــی از اعتبــار خــود
را اســتفاده کردهانــد ،مابقــی اعتبــار خــود را
میتواننــد در قالــب اعتبــار  60درصــدی و
تــا پایــان ســال جــاری اســتفاده کننــد .در
ایــن قالــب ،در هــر بــار اســتفاده از خدمــات
آزمایشــگاهی ،معــادل  60درصــد هزینــه
خدمــت از ایــن اعتبــار کســر و بــه آزمایشــگاه
ارائهکننــده خدمــت پرداخــت خواهــد شــد و
 40درصــد مابقــی را شــخص دارای اعتبــار بــه
آزمایشــگاه پرداخــت میکنــد .عالقهمنــدان
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر میتواننــد
بــه پایــگاه اینترنتــی شــبکه آزمایشــگاهی بــه
نشــانی  labsnet.irیــا به باشــگاه مشــتریان
ایــن شــبکه ،مراجعــه کننــد.

رویداد کارآفرینی اسالمی  -قرآنی
«طلوع برکت» برگزار شد

«طلــوع برکــت» یــک رویــداد اســتارتآپی
اســامی  -قرآنــی کریــم اســت .در ایــن
رویــداد طــی یــک برنامــه فشــرده ســه روزه،
شــرکتکنندگان بــا فضــای کارآفرینــی
اســامی  -قرآنــی در کشــور و جهــان آشــنا
شــدند .همچنیــن بــه وســیله بســتههای
آموزشــی فشــرده بــا مبانــی راهانــدازی
کســبوکار بــر اســاس ارزشهــای قرآنــی
و اســامی آشــنا شــدند و از فرصتهــا و
تهدیدهــای موجــود در ایــن بخــش از زبــان
اســاتید و فعــاالن ایــن حــوزه اطــاع حاصــل
کردنــد .در بخــش دیگــر ایــن رویــداد ،فضــای
واقعــی ایجــاد کســبوکارهای اســامی -
قرآنــی بــرای شــرکتکنندگان شبیهســازی
شــد بهطــوری کــه شــرکتکنندگان در
محیطــی پویــا و خــاق تیمهــای کاری
خــود را تشــکیل دادنــد و مراحــل راهانــدازی
یــک کســب و کار اســامی  -قرآنــی را از
ابتــدا تــا انتهــا بهصــورت فشــرده تجربــه
کردنــد .در اختتامیــه تیمهــای کاری نتیجــه
تالشهــای دو روزه خــود را در مقابــل چشــم
ســرمایهگذاران و داوران ارائــه دادنــد و
درنهایت تیمهایــی کــه از پتانســیل کافــی
بــرای ســرمایهگذاری برخــوردار بودنــد ،از
ســوی ســرمایهگذاران انتخــاب شــدند.
محورهــای رویــداد اســتارتآپی  -اســامی
«طلــوع برکــت» شــامل گردشــگری و
توریســم ،اقتصــاد و بانکــداری اســامی،
هنرهــای تجســمی ،معمــاری و دکوراســیون
داخلــی ،اســباببازی و بازیهــای
رایانــهای ،ســامت و محصــوالت غذایــی
حالل ،تولیــد محتــوای چنــد رســانهای،
وب و اپلیکیشــن ،مــد و لبــاس اســامی
بود.رویــداد اســتارتآپی اســامی  -قرآنــی
«طلــوع برکــت» بــا حمایــت ســتاد توســعه
فناوریهــای نــرم و هویتســاز معاونــت

علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری  28تــا
 30آذرمــاه  95برگــزار شــد.

ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی در
اردوی جهادی تهران

پزشــکی
جهــادی
اردوی
تهران با محوریت دندانپزشــکی ،پزشــک
طبســنتی ،مشــاور تغذیــه ،مشــاور
خانــواده ،مشــاور کــودک ،روانپزشــک و
متخصــص مامــا و پزشــکان عمومــی برگــزار
شــد .در ایــن اقــدام جهــادی ابتــدا ســاکنان
روســتاهای قلعهنــو حاجموســی ،صالحآبــاد
و پالئیــن توســط پزشــکان عمومــی مــورد
معاینــات اولیه پزشــکی ،تســت قنــد و
فشــار خــون قــرار گرفتنــد و در صــورت نیــاز
بــه متخصصــان ارجــاع داده شــدند .ارائــه
خدمــات دندانپزشــکی و معاینــات دهــان
و دنــدان توســط متخصــص دندانپزشــکی،
برگــزاری کارگاه مشــاوره خانــواده ،ارائــه
خدمــات مشــاوره در خصــوص قــد و وزن
توســط مشــاوره تغذیــه ،مشــاوره فــردی،
معاینــات زنــان و مامایــی توســط متخصــص
زنــان ،مشــاوره طبســنتی و معاینــات
قلــب و عــروق (نــوار قلــب) و ارائــه خدمــات
روانپزشــکی توســط متخصــص روانپزشــک
بخــش دیگــری از ایــن خدمــات بــود.

ارائه گرنت پسادکرتی با همکاری یکی
از ارکان آکادمی علوم جهان
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در حاشــیه دومیــن دوره جایــزه مصطفــی(ص) در
تهــران ،رومــن مورنــزی ،رئیــس آکادمــی علــوم
جهــان( )TWASبــا ســورنا ســتاری معــاون
علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری دیــدار کــرد
کــه در حاشــیه ایــن دیــدار ،احمدرضــا عالیــی
طباطبایــی ،مدیــرکل دفتــر تبــادل فنــاوری
بــه مــدل همــکاری فناورانــه معاونــت علمــی و
ت جمهــوری و آکادمی علــوم چین
فنــاوری ریاسـ 
اشــاره کــرد و گفــت« :ایــن همکاریهــا در قالــب
صنــدوق علمــی مشــترک راه ابریشــم( )SRSFبــا
حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری و آکادمــی
علــوم چیــن صــورت میگیــرد .ایــن صنــدوق از
فعالیتهــای پژوهشــی مشــترک میــان محققــان
ایرانــی و آکادمــی علــوم چیــن در شــش حــوزه
فنــاوری نانــو ،انرژیهــای تجدیدپذیــر ،علــوم
شــناختی ،مــواد پیشــرفته ،هــوش مصنوعــی و
علــوم آب حمایــت میکنــد ».بــه گفتــه عالیــی،
ایــن حمایتهــا در ســه مــدل انجــام پروژههــای
تحقیــق و توســعه مشــترک ،برگــزاری کارگاههای
مشــترک و تبــادل محققــان در دورههــای
کوتاهمــدت اســت کــه بــه پژوهشگــران اعطــا
میشــود .او همچنیــن از ارائــه گرنــت پســادکتری
در قالــب همــکاری شــبکه زنــان دانشــمند جهان
اســام بــا ســازمان بانوان دانشــمند کشــورهای در
حــال توســعه ( )OWSDبــه عنوان یکــی از ارکان
مرتبــط بــا تــواس خبــر داد.

مرکز نوآوری پهپاد در کشور راهاندازی
میشود

منوچهــر منطقــی ،دبیــر ســتاد توســعه
صنایــع دانشبنیــان هوایــی و هوانــوردی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
در مراســم اختتامیــه چهارمیــن دوره مســابقه
طراحــی و ســاخت هواپیمــای بدون سرنشــین
بــا اشــاره بــه اهمیــت صنعــت پهپــاد در
کشــور گفــت« :بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی
صنعــت پهپــاد در کشــور ،مرکــز نــوآوری
پهپــاد بــهزودی راهانــدازی خواهــد شــد
کــه ایــن مرکــز حلقــه ارتباطــی صنعــت،
نخبــگان و شــرکتهای دانشبنیــان فعــال
در حــوزه پهپــادی خواهــد بــود .ایــن مرکــز
نیازهــای صنعــت پهپــاد و ایدههــا را دریافــت
میکنــد و توســط شــرکتهای دانشبنیــان
آنهــا را پــرورش میدهــد و بــه مرحلــه
تجاریســازی میرســاند».
بــه گفتــه منطقــی ،دو محصــول حــوزه
هوافضــا در کشــور نیــاز بــه مدیریــت بیشــتر
و اتــکا بــه توانمندیهــای داخلــی دارد کــه
ایــن دو حــوزه شــامل «پهپادهــای تجــاری»
و «ماهوارههــای کوچــک» میشــود کــه
در ایــن دو حــوزه اســتفاده از توانایــی
شــرکتهای دانشبنیــان در اولویــت قــرار
داده شــده اســت.
او در ادامــه گفــت« :از پهپادهــا میتــوان
در حــوزه پایــش جنگلهــا ،پایــش معــادن،
پایــش ســطح شــهر و غیــره اســتفاده کــرد.
بــه همیــن دلیــل مــی توانیــم از ســازندگان
بخواهیــم کــه پهپادهایــی منطبــق بــا نیــاز
مشــتریهای خــود و بــا کمتریــن قیمــت
طراحــی و تولیــد کننــد».

رویداد استارتآپویکند «خوشمزه»
برگزار شد

رویــداد اســتارتآپویکند خوشــمزه بــه
همــت بنیــاد نخبــگان اســتان خراســانرضوی
بــا حضــور جمعــی از کارآفرینــان و مدیــران
صنعــت غذایــی کشــور در دانشــگاه فرودســی
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مشــهد برگــزار شــد.
در ایــن رویــداد ،شــرکتکنندگان ایدههــای
خــود را در مــدت یــک دقیقــه ارائــه کردنــد و
پــس از آن از بیــن  44ایــده ارائهشــده14 ،
ایــده انتخــاب و تیمســازی حــول ایدههــای
منتخــب انجــام شــد و در روز دوم ،گروههــا
بــا راهنمایــی منتورهــا ضمــن شــرکت در
کارگاههــای آموزشــی و کاربــردی بــه فعالیــت
تیمــی پرداختنــد .در ادامــه و در بخــش
داوری ،هــر یــک از تیمهــا مجموعــا بــه
مــدت  10دقیقــه بــه ارائــه طرحهــای خــود
پرداختنــد و پــس از داوری ،ســه تیــم اول
شــدند.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن رویــداد بــه همــت
بنیــاد نخبــگان اســتان خراســانرضوی
و ســتاد فناوریهــای نــرم و هویتســاز
معاونــت علمـی وفنــاوری ریاســتجمهوری و
بــا همــکاری ســازمان بســیج علمــی و فناوری
اســتان خراســان رضــوی ،مرکــز نــوآوری
و کارآفرینــی تــک ،شــرکت شــهرکهای
صنعتــی و گــروه علــوم و صنایــع غذایــی
دانشــگاه فردوســی برگــزار شــد.

ســلولهای بنیــادی معاونــت علمــی در نظــر
دارنــد «نخســتین ســمپوزیوم یــکروزه
کاربــرد ســلولهای بنیــادی و مهندســی
بافــت درگــوش و حلــق و بینــی» را در تهــران
برگــزار کننــد .ایــن ســمپوزیوم در تاریــخ
 20دیمــاه  1396در ســالن همایشهــای
رازی برگــزار میشــود .الزم بــه ذکــر اســت
«نخســتین ســمپوزیوم یــکروزه کاربــرد
ســلولهای بنیــادی و مهندســی بافــت
در گــوش و حلــق و بینــی» رایــگان اســت
و جهــت اخــذ گواهینامــه و شــرکت در
ســمپوزیوم تکمیــل فــرم ثبتنــام حداکثــر
تــا تاریــخ  16دیمــاه الزامــی اســت .ایــن
ســمپوزیوم دارای امتیــاز بازآمــوزی نیــز
هســت .محورهــای «نخســتین ســمپوزیوم
یــکروزه کاربــرد ســلولهای بنیــادی و
مهندســی بافــت درگــوش و حلــق و بینــی»
شــامل مقدمــهای بــر ســلولهای بنیــادی،
کاربردهــای بالینــی اســتفاده از ســلولهای
بنیــادی در گــوش و حلــق و بینــی و نیــز
مهندســی بافــت در گــوش و حلــق و بینــی
خواهــد بــود.

برگزاری سمپوزیوم کاربرد سلولهای
بنیادی و مهندسی بافت درگوش و
حلق و بینی

گامی دیگر در توسعه همکاریهای
علمی با برزیل برداشته شد

مرکــز تحقیقــات گــوش و حلــق و بینی و ســر
و گــردن دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــا
همــکاری ســتاد توســعه علــوم و فناوریهــای

کمــال خــرازی دبیــر ســتاد توســعه علــوم
و فناوریهــای شــناختی معاونــت علمــی
در نشســت امضــای تفاهمنامــه همــکاری
میــان ســتاد و ســازمان حمایــت از تحصیــات
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تکمیلــی برزیــل بیــان کــرد« :امضــای ایــن
تفاهمنامــه همکاریهــای علمــی و فناورانــه
حــوزه علــوم و فناوریهــای شــناختی را
بیــن دو کشــور گســترش میدهــد و فرصتــی
بــرای انجــام پروژههــای تحقیقاتــی مشــترک
بیــن محققــان ایــران و برزیــل در ایــن حــوزه
فراهــم میکنــد».
خــرازی بــا بیــان اینکــه تبــادل دانشــجو،
اســتاد و شــرکت در کنفرانسهــای علمــی
نیــز بــا امضــای ایــن تفاهمنامــه بیــن دو
کشــور رخ میدهــد ،گفــت« :در حــال حاضــر
برخــی از مراکــز دانشــگاهی ایــران همچــون
دانشــگاه تهــران و پژوهشــکده علوم شــناختی
در حــوزه علــوم شــناختی بــا مراکــز تحقیقاتی
و فنــاوری برزیــل همــکاری میکننــد و
اجــرای طرحهــای علمــی و تحقیقاتــی بــا
امضــای ایــن تفاهمنامــه توســعه مییابــد».
او همچنیــن بیــان کــرد« :ســتاد در گذشــته
بــا بنیــاد تحقیقاتــی ســائوپائولو برزیــل
تفاهمنام ـهای را امضــا کــرده کــه بــر اســاس
آن پروژههــای مشــترکی تعریــف شــد و در
جریــان اســت ،امــا ایــن تفاهمنامــه آغــاز
همــکاری مــا ســازمان حمایــت و ارزیابــی
تحصیــات تکمیلــی جمهــوری فــدرال برزیــل
اســت ».بــر اســاس ایــن گــزارش ،تفاهمنامــه
علمــی بــه منظــور اجــرای پژوهشهــای
مشــترک و تبــادل اســتاد و دانشــجو در
زمینــه مطالعــات مغــز و شــناخت میــان
کمــال خــرازی ،دبیــر ســتاد توســعه علــوم و
فنــاوری شــناختی معاونــت علمــی و کارلــوس
تومــاس ،نماینــده ســازمان حمایــت و ارزیابــی
تحصیــات تکمیلــی جمهــوری فــدرال برزیــل
( )CAPESامضــا شــد.

رویداد استارتآپ ایدوکا برگزار شد

نخســتین رویــداد اســتارتآپی ایــدوکا
(اســتارتآپ گردشگــری و کشــاورزی) بــا
هــدف تقویــت روحیــه ایدهپــردازی ،ترویــج
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گفتمــان کارآفرینــی و جــذب ســرمایهگذار
در حــوزه گردشگــری بــا تکیــه بــر
توانمندیهــای بالقــوه اســتان لرســتان در
دانشــگاه آزاد واحــد خرمآبــاد برگــزار شــد.
حمــزه امیــری ،رئیــس بنیــاد نخبــگان
اســتان لرســتان ،دربــاره ایــن رویــداد گفــت:
«بــا توجــه بــه نیازســنجی جامعــه اســتانی و
لــزوم حرکــت بــه ســمت گفتمــان کارآفرینــی
در اســتان و بــا تاکیــد بــر اســتفاده بهینــه از
ظرفیتهــا و پتانســیلهای بالقــوه اســتان،
رویــداد اســتارتآپی ایــدوکا (اســتارتآپ
گردشگــری) بــه همــت ایــن بنیــاد اســتانی
برگــزار شــد .حــدود  300نفــر در ســامانه
ثبتنامــی ایــدوکا بــرای حضــور در ایــن
رویــداد نامنویســی کردنــد کــه پــس از
داوریهــای اولیــه 100 ،ایــده انتخابشــده
در قالــب  12تیــم تشــکیل شــد کــه نهایتــا
چهــار تیــم برگزیــده معرفــی و در مرکــز
رشــد دانشــگاه آزاد مســتقر شــدند».
امیــری در پایــان از حضــور  20ســرمایهگذار
در ایــن رویــداد خبــر داد و گفــت« :بــا
رایزنیهــای انجامگرفتــه بــا اتــاق بازرگانــی
اســتان ،زمینــه حضــور ســرمایهگذاران در
ایــن ایــدوکا فراهــم شــد».

رهنگاشت راهربدی چندساله  2020برای
نخستین بار به زبان فارسی منترش شد

بــرای نخســتین بــار در کشــور ،رهنگاشــت
راهبــردی «فوتونیــک پیشــرانه رشــد اقتصادی
اروپــا» از ســوی ســتاد توســعه فناوریهــای
لیــزر ،فوتونیــک و ســاختارهای میکرونــی
معاونــت علمــی ،ترجمــه و منتشــر شــد.
آمادهســازی رهنگاشــت چندســاله راهبــردی
فوتونیــک بــا حمایــت جامعــه فوتونیــک اروپــا
و بســتر اروپایــی فنــاوری فوتونیــک 21انجــام
شــده و هــدف آن حمایــت از راهانــدازی
برنامــه مشــارکت عمومــی  -خصوصــی در
فوتونیــک در یــک چهارچــوب تــازه بــا نــام

افــق  2020اســت .در طــول فراینــد ترســیم
رهنگاشــت ،جامعــه فوتونیــک و کارگــروه
فوتونیــک 21بــه یــک گفتوگــوی نزدیــک
بــا کمیســیون فوتونیــک اروپــا در ســطح دبیــر
کل وارد شــدهاند .بــر اســاس ایــن گــزارش،
نقشــه راه چندســاله راهبــردی فوتونیــک
نتیجــه طوفــان مغــزی و مصاحبــه بــا بیــش
از  300خبــره از جامعــه فوتونیــک اروپایــی
اســت .ایــن خبــرگان چالشهــای کلیــدی
فوتونیــک در پژوهــش و نــوآوری را همــراه
بــا مســائل مربــوط بــه فناوریهــای کلیــدی
توانمندســاز تبییــن کردنــد و دریافتنــد اروپــا
بایــد بــرای کاربردهــای متنــوع و فناوریهــای
مختلــف فوتونیکــی ســرمایهگذاری بیشــتری
بــه عمــل آورد .چارچــوب رهنگاشــت
چندســاله فوتونیــک بــرای ایجــاد راهکارهــای
فوتونیکــی در جهــت چالشهــای عمــده
اقتصــادی اجتماعــی اروپــا ماننــد جامعــه
رو بــه پیــری ،ســامت ،کاهــش مصــرف
انــرژی ،ســامت و امنیــت غذایــی اســت.
افــزون بــر ایــن ،جامعــه فوتونیــک اروپایــی
قصــد دارد راهبــرد پژوهــش و نــوآوری
تعریفشــده در ایــن رهنگاشــت چندســاله را
پیادهســازی کنــد .ظهــور فوتونیــک در اروپــا
و حرکــت آن از یــک فعالیــت خــرد تــا یــک
فنــاوری کلیــدی و تبدیلشــدن بــه یکــی از
مهمتریــن صنایــع آینــده ،نشــان میدهــد
چگونــه فوتونیــک در مســیر خــود قــرن  21را
بــر مبنــای فوتــون میســازد.

بازار داخلی برای کسبوکار نوپای
دانشبنیان بکر است

نشســت هماندیشــی «فصــل رویــش» بــا
حضــور دکتــر محمــود ســعادت قائممقــام
بنیــاد ملــی نخبــگان ،علیرضــا زراســوندی
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان تهــران و
جمعــی از مســتعدانبرتر برگــزار شــد.
در ایــن نشســت ،دکتــر ســعادتفومنی

قائممقــام بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اشــاره
بــه لــزوم حضــور فعــال جامعــه نخبگانــی در
عرصههــای کارآفرینــی و کســبوکار نوپــا
گفــت« :جــذب در دســتگاههای اجرایــی
تنهــا از طریــق آزمونهــای اســتخدامی
صــورت میپذیــرد و بروکراســی خــاص خــود
را دارد در حالیکــه بــا توجــه بــه بکــر بــودن
فضــای کســبوکار در کشــور ،اســتعدادهای
برتــر میتواننــد از توانمنــدی و مهــارت
علمــی خــود در دســتیابی بــه اهــداف در
بــازار اســتفاده کننــد».
قائممقــام بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اشــاره
بــه ضــرورت شبکهســازی نخبگانــی ،یــادآور
شــد« :تشــکیل هســتههای نخبگانــی مشــابه
طــرح شــهید احمــدی روشــن در دســتور کار
بنیــاد ملــی نخبــگان قــرار دارد و ایــن بنیــاد
از هرگونــه تعامــل بــا گروههــا و هســتههای
نخبگانــی در چارچــوب مقــررات اســتقبال
میکنــد».
او در ادامــه برگــزاری بازدیدهــای تخصصــی
را یکــی از راههــای مهارتافزایــی
مســتعدانبرتر برشــمرد و بیــان کــرد:
«عــاوه بــر بازدیدهــای طراحیشــده ،اگــر
نیــاز بــه بازدیــد از شــرکت یــا صنعتــی از
ســوی مســتعدان برتــر احســاس شــود ،بنیــاد
ملــی نخبــگان آمادگــی همــکاری و برگــزاری
آن بازدیــد را نیــز دارد».
در ادامــه ایــن نشســت ،علیرضــا زراســوندی
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان تهــران ،بنیاد را
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نهــادی قابــل انعطــاف دانســت و گفــت« :ایــن
نهــاد تغییــر رویکردهایــی را متناســب بــا
شــرایط خواهــد داشــت .افــرادی کــه در بنیــاد
ملــی نخبــگان مشــغول بــه فعالیــت هســتند
ن برترنــد ،بنابرایــن
از جنــس خــود مســتعدا 
درک خوبــی از مســائل و مشــکالت نخبگانــی
در ایــن مجموعــه وجــود دارد .عــاوه بــر آن،
همافزایــی بــا اجتماعــات نخبگانــی نیــز
یکــی از رویکردهــای اصلــی بنیــاد نخبــگان
اســتان تهــران اســت کــه میتوانــد منجــر بــه
افزایــش تعامــات شــود».
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت،
مســتعدانبرتر بــه بیــان دیــدگاه و نظــرات
خــود پرداختنــد.

امروزه اشتغال به سمت تجارت مجازی
و الكرتونیك هدایت شده است

رویــداد «متنــا» بــا هــدف آسیبشناســی و
رفــع برخــی مشــکالت صنعــت اســتان بــه
همــت بنیــاد نخبــگان چهارمحــالو بختیــاری
و بــا حمایــت معاونــت علمــیوفنــاوری
ریاســتجمهوری ،بــا حضــور  18واحــد
صنعتــی و گروههایــی متشــكل از اعضــای
هیئتعلمــی دانشــگاه شــهركرد برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ســید نعیــم امامــی ،رئیــس
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان
ل و بختیــاری ،گفــت« :اشــتغال
چهارمحــا 
امــروز براســاس نیــاز روز بــه ســمت تجــارت
مجــازی و الكترونیــك هدایــت شــده اســت.
در چنــد ســال اخیــر نیــز شــاهد رونــد رو بــه
رشــد در ایجــاد واحدهــای صنعتــی در اســتان
بودهایــم ،بــه طــوری کــه بــرای  15هــزار
جــوان اســتان اشــتغال ایجــاد كنــد .ایــن
ظرفیــت را میتــوان بــرای حــل مشــکالت
صنعــت نیــز بــه کار گرفــت».
او مســئله انــرژی و آب در مصــارف صنعتــی
و مشــکل بازاریابــی را از عارضههــای صنعــت
دانســت و بیــان داشــت« :ســازمان صنعــت،
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معــدن و تجــارت اســتان چهارمحــال و
بختیــاری آمادگــی هرگونــه همــکاری را بــا
اجتمــاع نخبگانــی دارد».
در ادامــه مجتبــی بنیادیــان ،رئیــس بنیــاد
ل و بختیــاری ،گفــت:
نخبــگان چهارمحــا 
«رویــداد متنــا از ابتــدای ســال جــاری
فعالیــت خــود را آغــاز كــرد و  30واحــد
صنعتــی معرفیشــده از طــرف ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان ،توســط
شــركت مشــاوره ســتاكنگینچهارمحــال
مــورد عارضهیابــی قــرار گرفــت و در نهایــت
 18واحــد صنعتــی جهــت عارضهیابــی و ارائــه
راهــكار وارد رویــداد متنــا شــدند .پــس از
اعــام فراخــوان 15 ،تیــم پژوهشــی متشــكل
از اعضــای هیئـت علمــی و دانشــجویان جهت
بررســی عارضههــا و ارائــه راهــكار در رویــداد
ثبتنــام كردنــد .الزم بــه ذكــر اســت رویــداد
متنــا از  5آذر مــاه  96آغــاز بــه كار كــرده و در
 5اســفند  96خاتمــه پیــدا میكنــد.

مراسم تکریم «پرفسور بهمن یزدی صمدی»
برگزار شد

مراســم تجلیــل و تکریــم از «پرفســور
بهمــن یــزدی صمــدی» ،اســتاد برجســته و
پیشکســوت ژنتیــک و برگزیــده جایــزه عالمــه
طباطبایــی ،بــا حضــور معــاون رئیسجمهــور
و رئیــس ســازمان برنامــهوبودجــه کشــور،
اســتاندار البــرز و جمعــی از مســئوالن اســتانی
و اجتمــاع نخبگانــی کشــور در کــرج برگــزار
شــد .در ایــن مراســم کــه همزمــان بــا هفتــه
پژوهــش و فنــاوری برگــزار شــد ،محمدباقر
رئیسجمهــور،
نوبخت ،معــاون
پیشــرفتهای حاصلشــده در عرصههــای
علمــی و فنــاوری را قابــل قبــول توصیــف
ی انســانی را مهمتریــن ثــروت
کــرد .او نیــرو 
یــک کشــور ،مخترعــان علمــی را تولیدگــران
ثــروت و علــوم دانشبنیــان را لوکوموتیــو
قطــار توســعه در جامعــه دانســت و افــزود:

«در نــگاه دولــت ،توزیــع ثــروت در کنــار
تولیــد ثــروت و عدالــت اجتماعــی از ارکان
اصلــی توســعه اســت».
در ادامــه ایــن مراســم محمدعلــی نجفــی،
اســتاندار البــرز ،ایــن اســتان را قطــب علــم
و فنــاوری کشــور دانســت و بــا اشــاره بــه
شــاخصهای بــاالی اســتان در ایــن حوزههــا،
بیــان داشــت« :وجــود شــرکتهای
دانشبنیــان در اســتان کــه نقــش مهمــی
ش تولیــد
در اشــتغالزایی و رونــق بخــ 
داشــتهاند ،یکــی از مالکهــای اصلــی در
توســعهیافتگی اســتان اســت».
در بخــش دیگــری از ایــن مراسم ،پروفســور
بهمــن یــزدی صمــدی برنامهریــزی دقیــق
بــرای انجــام پژوهــش را از الزامــات جامعــه
علمــی دانســت و گفــت« :طرحهــای
تحقیقاتــی را بایــد بــا تفکــر و انســجام اجــرا
کــرد تــا نتیجــه مطلــوب حاصــل شــود.
پژوهــش کلیــد حــل مشــکالت جامعــه در
همــه زمینههــا اعــم از تولیــد ،اقتصــاد،
سیاســت و جامعــه اســت».
برگزیــده جایــزه عالمــه طباطبایــی در پایــان
بیــان کــرد« :جوانــان بایــد طــوری تربیــت
شــوند کــه آیندهنگــر و صاحبنظــر باشــند
و در کنــار آن ،بــه اخــاق در همــه عرصههــا
اعــم از علــم ،تولیــد و صنعــت پایبنــد باشــند.
بایــد دانســت اخــاق یکــی از ارکان اصلــی
پیشــرفت هــر کشــوری اســت».

کد تعرفه گمرکی جدید کاالهای
دانشبنیان احصا میشود

روحاهلل اســتیری ،مدیــرکل دفتــر توســعه
کســب و کار بینالمللــی معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،در خصــوص
احصــای کــد تعرفــه گمرکــی جدیــد
کاالهــای دانشبنیــان در کشــور گفــت:
«بــا تــاش معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری و بــا هــدف ارتقــای

نظــام آمارگیــری صــادرات محصــوالت
دانشبنیــان ،کدهــای فرعــی گمرکــی بــرای
کاالهــای دانشبنیــان احصــا خواهــد شــد».
او سیاســتگذاری و برنامهریــزی مناســب از
طریــق تعییــن دقیــق میــزان آمــار صــادرات
کاالهــای دانشبنیــان را یکــی از دالیــل
توجیهــی تعریــف کدهــای فرعــی HSعنــوان
کــرد و افــزود« :از آنجــا کــه آمــار صــادرات
دانشبنیــان در تدویــن برنامــه اســتراتژیک
معاونــت علمــی و سیاســتگذاری و تدویــن
چشــماندازهای پیــشرو و بهویــژه تخصیــص
بهینــه منابــع حمایتــی نقشــی کلیــدی
دارد ،احصــا کدهــای تخصصــی کاالهــای
دانشبنیــان ضــروری اســت و از آنجــا کــه
کل محصــوالت شــرکتها دانشبنیــان
نیســت ،ممکــن اســت صــادرات کاالی
شــرکت دانشبنیــان یعنــی کاالیــی کــه
دانشبنیــان شــناخته نشــده اســت نیــز
جــزو آمــار صــادرات شــرکت دانشبنیــان
بــه شــمار آیــد .ایــن موضــوع ،آمــار صــادرات
شــرکتهای دانشبنیــان را بــا خطــا همــراه
میکنــد کــه بــرای حــل ایــن مشــکل در
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
پــروژهای تحــت عنــوان «ایجــاد تناظــر میــان
فهرســت کاالهــای دانشبنیــان بــا سیســتم
هماهنگشــده کدگــذاری کاال ()HS Code
گمرکــی  8رقمــی موجــود» در اولویــت قــرار
گرفــت .ایــن کار بــرای تفکیــک آمار صــادرات
کاالهــای دانشبنیــان از غیــر دانشبنیــان و
اســتخراج آمــار صــادرات کاالی دانشبنیــان
اجرایــی میشــود».
مدیــرکل دفتــر توســعه کســب و کار
بینالمللــی معاونــت علمــی« ،شناســایی
دانشبنیــان
شــرکتهای
دقیــق
صادراتــی»« ،تفکیــک دقیــق آمــار صــادرات
کاالهــای دانشبنیــان از غیردانشبنیــان»،
شــرکتهای
درســت
«رتبهبنــدی
دانشبنیــان صادراتــی»« ،تخصیــص بهینــه
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منابــع مالــی بــه شــرکتهای صادراتــی»،
«نظــارت بــر عملکــرد صادراتــی بنگاههــا»،
«شناســایی دقیــق بازارهــای هــدف صادراتــی
کاالهــای دانشبنیــان» و «یکپارچگــی در
ارائــه آمــار صــادرات دانشبنیــان در ســطح
کشــور» را از دیگــر دالیــل ضــرورت اجــرای
ایــن طــرح برشــمرد.
بــه گفتــه او ،بــرای اجــرای ایــن طــرح در ایــن
ســطح  205شــرکت رصــد شــده اســت کــه
تاکنــون حــدود  100محصــول دانشبنیــان
صادراتــی شناســایی شــده اســت ،البتــه قطعــا
ایــن آمــار دقیــق و متقــن نیســت.

سومین سمپوزیوم ژنتیک و سلولهای
بنیادی برگزار میشود

ششــم دیمــاه  ۱۳۹۶ســومین ســمپوزیوم
ژنتیــک و ســلولهای بنیــادی در محــل
پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و
زیســتفناوری برگــزار خواهــد شــد .ایــن
ســمپوزیوم یــکروزه بــه همــت پژوهشــگاه
ملــی مهندســی ژنتیــک و زیسـتفناوری و بــا
همــکاری ســتاد توســعه علــوم و فناوریهــای
ســلولهای بنیــادی و پزشــکی بازســاختی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
برگــزار میشــود .محورهــای ســومین
ســمپوزیوم ژنتیــک و ســلولهای بنیــادی
شــامل حوزههــای نویــن در ویرایــش و
انتقــال ژن ،پاسـخهای ایمنــی بــه وکتورهــای
ژندرمانــی ،آخریــن یافتههــای مطالعــات
بالینــی و پیشبالینــی در ژن /ســلولدرمانی
اســت.

 260رشکت دانشبنیان از معافیتهای
گمرکی بهرهمند میشوند

ســیدمحمد صاحبــکار ،رئیــس امــور
شــرکتها و موسســات دانشبنیــان معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
بــا اشــاره بــه بهرهمنــدی شــرکتهای
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دانشبنیــان از معافیتهــا و تســهیالت
گمرکــی گفــت« :تاکنــون از  400درخواســتی
کــه بــه دبیرخانــه ارســال شــده اســت ،بــر
اســاس مقــررات موجــود ،بیــش از 260
درخواســت تاییــد و بــه گمــرک جمهــوری
اســامی ایــران ارســال شــد کــه بــا مســاعدت
و همــکاری خــوب میــان گمــرک و معاونــت
علمــی و فنــاوری ،ایــن درخواســتها
مشــمول معافیتهــای گمرکــی شــدند».
دبیــر کارگــروه ارزیابــی شــرکتهای
دانشبنیــان بــا بیــان اینکــه ایــن
معافیتهــا تنهــا شــامل کاالهــای غیرتجــاری
میشــود ،گفــت« :منظــور از کاالی تجــاری،
کاالیــی اســت کــه بــرای فــروش وارد
میشــود ،اعــم از اینکــه بــه همــان شــکل
یــا پــس از انجــام عملیــات اعــم از تولیــدی،
تفکیــک و بســتهبندی بــه فــروش برســد .بــه
عبــارت دیگــر مــواد ،قطعــات و کاالهایــی کــه
بــا هــدف اســتفاده در محصــول نهایــی وارد
میشــوند و بــه فــروش میرســند ،مشــمول
ایــن معافیتهــا نیســتند .همچنیــن
شــرکتهای دانشبنیــان میتواننــد از
اجــازه ورود موقــت بــرای مــواد اولیــه و
کاالهــای مــورد مصــرف در تولیــد ،تکمیــل،
آمادهســازی و بســتهبندی کاالهــای
دانشبنیــان صادراتــی اســتفاده کننــد .بــه
عــاوه در ایــن مــدت بیــش از  1500مشــاوره
در رابطــه بــا معافیتهــا و فرایندهــای
گمرکــی و قوانیــن و آییننامههــای مربوطــه

بــه شــرکتهای متقاضــی ارائــه شــده
اســت».
نقـش دانشــجویان در تولیــد ناخالــص داخلــی
بــا زیســت بــوم کارآفرینــی پررن ـگ میشــود
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری در آییــن گشــایش
«هجدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهــش ،فنــاوری و فنبــازار» مهمتریــن
زمینهســاز بازگشــت اســتعدادهای برتــر و
نخبــگان بــه کشــورمان را توســعه زیس ـتبوم
کارآفرینــی کشــور دانســت و عنــوان کــرد:
«تنهــا راه امیــد بــه بازگشــت نخبــگان و
اســتعدادهای برتــر ایرانــی دانشــجو یــا شــاغل
دیگــر کشــورها ،شــکلگیری و توســعه
زیســتبوم کارآفرینــی و نــوآوری در کشــور
اســت».
ب رئیــس هیئــت امنــای صنــدوق
نایــ 
نــوآوری و شــکوفایی ،بــا تاکیــد بــر ضــرورت
نقشآفرینــی دانشــجویان کشــور در رشــد
تولیــد ناخالــص داخلــی و پیشــرفت کشــور
بــه واســطه راهانــدازی کسـبوکارهای خــاق
و نــوآور گفــت« :علیرغــم تعــداد قابــل
توجــه دانشــجویان کشــورمان ،تاثیــر ایــن
بخــش بــر تولیــد ناخالــص داخلــی ()GDP
بــه میــزان قابــل قبــول نرســیده اســت؛ ایــن
در حالــی اســت کــه نقــش دانشــجویان در
رشــد تولیــد ناخالــص ملــی کشــورها کلیــدی
است».
بــه اعتقــاد معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،در زیســتبوم نــوآوری
و فنــاوری بایــد بخــش خصوصــی
ســرمایهگذاری بیشــتری داشــته باشــد،
اســتارتآپهای تکنولــوژی شــکل بگیــرد
و شــرکتهای دانشبنیــان در اطــراف
دانشــگاهها تشــکیل شــود .ســتاری همــکاری
همــه بخشهــا و دســتگاهها را بــرای ایجــاد
ایــن زیســتبوم ضــروری دانســت و تصریــح
کــرد« :بــرای ایجــاد زیســتبوم نــوآوری و

فنــاوری بایــد همــکاری همهجانبــه بخــش
خصوصــی و دولتــی وجــود داشــته باشــد،
زیــرا تنهــا بــا پــول دولتــی نمیتوانیــم ایــن
اکوسیســتم را ایجــاد کنیــم».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
ضمــن بازدیــد از هجدهمیــن نمایشــگاه
دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فنبــازار
بــا جدیدتریــن دســتاوردها و توانمندیهــای
پژوهشــی و فناورانــه دانشــگاههای کشــورمان
آشــنا شــد .گفتنــی اســت هجدهمیــن
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و
فنــاوری و فنبــازار بــا حضــور دانشــگاهها،
پژوهشــگاهها ،پارکهــای علــم و فنــاوری و
مراکــز رشــد و نیــز برخــی از وزارتخانههــا
و ســازمانهای اجرایــی مرتبــط در ایــام
هفتــه پژوهــش و فنــاوری ( ۲۲تــا  ۲۶آذرمــاه
ســال )۱۳۹۶برگــزار شــد.

جشنواره منطقهای رویش «زرد کوه»
برگزار شد

مصطفــی شــاهنظری ،رئیس بنیــاد نخبــگان
اســتان یــزد ،با اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره
اخترعــات رویــش زردکــوه در یــزد گفــت:
« 172طــرح از اســتانهای مختلــف کشــور
ایــن در جشــنواره ثبتنــام کردنــد کــه بعــد
از داوری اولیــه 96 ،طــرح بــرای مرحلــه
حضــوری پذیرفتــه شــدند .شــرکتکنندگان
در ایــن جشــنواره مخترعانــی بودنــد کــه طــی
ســه ســال گذشــته اختــراع خــود را بــه ثبــت
رســانده و عــاوه بــر دریافــت گواهــی ثبــت
اختــراع ،محصــول اولیــه را نیــز تولیــد کــرده
بودنــد».
شــاهنظری کاربــردی بــودن و قابلیــت
تجاریســازی اختــراع را از جملــه مالکهــای
ارزیابــی و تفاوتهــای ایــن جشــنواره بــا
دیگــر جشــنوارههای کشــور دانســت و بیــان
کــرد« :عــاوه بــر مبانــی علمــی و فناورانــه،
اختراعهــای ارائهشــده در ایــن جشــنواره
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از نظــر میــزان تازگــی و همچنیــن چرخــه
عمــر فنــاوری مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت».
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان یــزد بــا تاکیــد
بــر اینکــه اختراعــات بایــد بــر مبنــای نیــاز
جامعــه ارائــه و تجاریســازی شــوند ،ادامــه
داد« :نــگاه مســئوالن بــه جشــنواره رویــش
نــگاه توانمندســازی اســت .بــه ایــن معنــا
کــه بعــد از اتمــام جشــنواره ،طرحهــای برتــر
بــرای رســیدن بــه محصــول نهایــی مــورد
حمایــت قــرار میگیرنــد ».الزم بــه ذکــر
اســت جشــنواره منطقــهای رویــش زردکــوه
بــا حضــور بنیادهــای نخبــگان اســتانهای
اصفهــان ،چهارمحــالوبختیــاری ،مرکــزی
و قــم  22و  23آذرمــاه بــه میزبانــی بنیــاد
نخبــگان اســتان یــزد برگــزارشــد.

رشکتهای دانشبنیان در حوزه
بهینهسازی مرصف انرژی تقویت
میشوند

امیــر حســین میرآبــادی معــاون بهــرهوری
انــرژی و محیطزیســت ســتاد توســعه فنــاوری
حــوزه انــرژی معاونــت علمــی بیــان کــرد:
بهینهســازی در ســاختمانها را بایــد یکــی
از اولویتهــا در حــوزه انــرژی بدانیــم ،چراکــه
میــزان مصــرف واقعــی انــرژی در ســاختمانها
چندیــن برابــر اســتاندارد تعیینشــده بــرای
بخــش مســکونی اســت .در قــدم نخســت
بایــد شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزه
بهینهســازی مصــرف انــرژی در ســاختمانها
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ایجــاد و تقویــت شــوند تــا ایــن بــازار بــزرگ
در کل کشــور را پوشــش دهنــد ،چراکــه تعــداد
شــرکتهایی کــه فعالیــت تخصصــی در حــوزه
خدمــات انــرژی ارائــه میدهنــد محــدود
اســت».
او افــزود« :بــا همــکاری شــرکت بهینهســازی
مصــرف ســوخت و ســازمان انرژیهــای
تجدیدپذیــر و بهــرهوری در حــال تدویــن
شــیوهنامههایی بــرای ایجــاد زیرســاخت
کســبوکار جــذاب بــرای شــرکتهای
خدمــات انــرژی هســتیم و هــدف اصلــی
نیــز فعالکــردن بیشــتر شــرکتهای
دانشبنیــان اســت ».معــاون بهــرهوری انــرژی
و محیطزیســت ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه
انــرژی معاونــت علمــی همچنیــن بیــان کــرد:
«در حــوزه بهینهســازی مصــرف انــرژی از
راهکارهــای بســیار ســاده تــا فناورانــه و پیچیده
روز دنیــا میتــوان بهــره بــرد ،امــا غالــب
ســاختمانهای مــا بــا راهکارهایــی همچــون
مهندســی سیســتمهای گرمایشــی و سرمایشــی
پتانســیل باالیــی بــرای کاهــش مصــرف دارنــد.
بــه ایــن معنــا کــه در گامهــای نخســت
نیــاز بــه اســتفاده از راهکارهــای پیچیــده و
اســتفاده از منابــع جایگزیــن انــرژی نیســت،
بلکــه بــا محاســبه دقیــق بارهــای سرمایشــی
و گرمایشــی در بیشــتر ســاختمانها میتــوان
از مصــرف بــاالی انــرژی در طــول مــدت
بهرهبــرداری از ســاختمان جلوگیــری کــرد.
همچنیــن مهندســی سیســتمهای گرمایشــی
و سرمایشــی ،تنظیــم کــردن موتورخانههــا و
اســتفاده از تجهیــزات حرارتــی و برودتــی کــه
اســتانداردهای ارتقایافتــه دارنــد نیــز از دیگــر
راهکارهــای کاهــش ایــن مصــرف بیرویــه
اســت .البتــه اســتفاده از ســامانههای جدیــد
ماننــد پنلهــای خورشــیدی ،سیســتم پمــپ
حرارتــی زمینگرمایــی بــرای تامیــن حــرارت
و بــرودت و اســتفاده از آبگرمکــن خورشــیدی از
راهکارهــای فناورانــه دیگــر هســتند».

چرا ناامیدی؟

نمیتوانند
اشتباهاتشان را
فراموش کنند.

در گذشته گیر
میکنند.

اعتقادشان به
وجود خود را از
دست میدهند.

دنبال نتایج
سریع هستند.

بهشدت به
ضعفهایشان
باور دارند.

نیرویشان را از
دست میدهند.

در مقابل تغییر
مقاومت میکنند.

از آینده میترسند.

میلشان به موفقیت
کمتر از ترسشان
از شکست است.

احساس میکنند
دنیا به آنها چیزی
مدیون است.

فکر میکنند
مشکالتشان
منحصربهفرد است.

بیش از حد کار
میکنند.

احساس میکنند
چیزی برای از
دست دادن دارند.

برای خودشان
تاسف میخورند.

هیچوقت امکانات
موجود را مجسم
نمیکنند.

شکستهایشان
را نشانهای برای
عقبنشینی کردن
در نظر میگیرند.

سرآمد /شماره چهلویکم /آذر نودوشش

51

پرونده
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گ
یل شدن روستاها
گ�ی از خا 
ن�یه به نقش و ت� یث� ش�کتها و استارتآپهای نوآور در پیش ی

نوآوری و فناوری؛ احیاگر اقتصاد روستا
مریم طالبی

چنــد ســالی اســت کــه جمعیــت شهرنشــین
جهــان از جمعیــت روستانشــین آن بیشــتر
شــده اســت .موضوعــی کــه زنــگ خطــری
اســت بــرای کمرنــگ شــدن نقــش جوامــع
روســتایی در زندگــی روی کــره زمیــن.
جوامعــی کــه برخــاف جمعیتهــای
شهرنشــین در ذات و تعریــف کالســیک خــود
مفهــوم مولــد بــودن را دارد .روســتاها از
زمــان یکجانشــینی بشــر ،اجتماعــی بــرای
کار ،تولیــد و ســاختن فرهنــگ و تمــدن
بشــری و البتــه حفــظ تنــوع قومــی و زیســتی
محســوب میشــدهاند .کــوچ روستانشــینها
بــه شــهر و خالــی شــدن روســتاها از ســکنه
یعنــی از بیــن رفتــن یــک جمعیــت مولــد
و تبدیــل شــدن آنهــا بــه شهرنشــینهای
مصرفگــرا .یعنــی بــه فراموشــی ســپرده
شــدن فرهنگهــا و آیینهــا و گــم شــدن
آنهــا در فرهنگهــای یکدســت و اغلــب
عاریتــی شــهری .ایــن روزهــا در ایــران
مهاجــرت بیــش از آنکــه مفهومــی فرامــرزی
داشــته باشــد ،دغدغ ـهای اســت کــه زندگــی
روســتایی را تهدیــد میکنــد .مــوج مهاجــرت
روســتاییان بــه شــهرها و بهخصــوص
حاشــیه شــهرها آنهــم بــرای یافتــن کاری

در کالنشــهرها ،معضلــی اســت کــه عــاوه
بــر خالــی شــدن روســتاها ،آســیبهای
اجتماعــی عدیــده حاشیهنشــینی را نیــز بــه
همــراه خــود دارد.
توانمندســازی روستانشــینها و تقویــت
اقتصــاد روســتایی بــر پایــه توانمندیهــا
و ظرفیتهــای بومــی و تاریخــی یکــی از
میانبرهــای مبــارزه بــا رونــدی اســت کــه
شــاید خطرناکتریــن شــکل مهاجــرت ،آن
هــم درون مرزهــای یک کشــور باشــد .امــا راه
توســعه اقتصــاد روســتایی از کجــا میگــذرد؟
در روزهایــی کــه تاکیــد بــر نقــش نخبــگان،
دانــش ،فنــاوری و شــرکتهای پیــشرو در
اقتصــاد کشــور بیشــتر میشــود ،چطــور
میتــوان از چنیــن ظرفیتهایــی بــرای
نیــل بــه چنیــن هــدف بزرگــی ســود جســت؟
در پرونــده ویــژه ایــن شــماره از «ســرآمد»
تــاش کردهایــم بــه چنیــن نقشــی بپردازیــم
و بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم کــه شــرکتها
و اســتارتآپهای نــوآور چــه نقشــی در
توانمنــدی اقتصــادی روســتاهای کشــور
بــازی خواهنــد کــرد و ایــن نقــش تــا چــه
انــدازه میتوانــد تاثیــرات مثبــت اجتماعــی و
فرهنگــی بــه دنبــال داشــته باشــد.
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پرونده

مد�عامل ش� کت دانشبنیان «مادبنیان»
س�وس ی
گفتوگو ب� ی
مامل� ،ی

برای پیشرفت روستاها
راه میانبری وجود ندارد
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مدیرعامل شرکت دانشبنیان «مادبنیان» عالوه بر اداره شرکتش ،در منطقه چابهار
استان سیستان و بلوچستان هم مشغول فعالیت است .سیروس مالمیر یک مزرعه
جلبک را اداره میکند .مزرعهای که اگر سرمایهگذاری کافی برای آن صورت گیرد،
به گفته خودش میتواند بازارهای جهانی را به تصرف خود درآورد و ضمن اشتغالزایی
برای بخش زیادی از مردم آن منطقه ،نام ایران را در دنیا پررنگتر از پیش سازد.
مالمیر میگوید« :راهاندازی مزرعه جلبک ،چندمنظوره است .اشتغال ،تولید ثروت ،کار
تحقیقاتی و علمی ،محرومیتزدایی ،توسعه منطقه ،کسب بازار جهانی و کمک به محیط
زیست دریایی سواحل مکران ازجمله این اهداف است».
مالمیر سابقه فعالیت و کارآفرینی در روستا را هم دارد .در گفتوگوی «سرآمد» با او از
نقش متقابل روستاها بر نخبگان و کارآفرینان سوال کردهایم.
وضعیــت توســعه روســتاهای ایــران را
چطــور ارزیابــی میکنیــد؟
بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد جمعیــت،
پیشــرفت تکنولــوژی و مصرفگــرا شــدن
جوامــع در حــال توســعه ،مفهــوم کشــاورزی،
دامپــروری ،پــرورش و صیــد ماهــی تغییــر
کــرده اســت .بایــد در نظــر داشــت کــه مــا
بــا بحــران گــرم شــدن زمیــن و کمبــود آب
روبــهرو هســتیم .درنتیجــه بایــد روشهــای
جدیــدی بــرای توســعه روســتاها بــه کار
گرفتــه شــود .پــس وقتــی شــرایط عــوض
میشــود ،آن موتــور محــرک کشــاورزی کــه
روســتاها بــوده ،دیگــر معنــای گذشــته خــود
را نــدارد.
چــه بســا در کشــورهای توســعهیافتهای مثــل
فرانســه ،در برخــی روســتاها دیگــر خبــری از
کشــاورزی نباشــد .بنابرایــن ایــن تصــور کــه
فکــر کنیــم اگــر مــردم را بــه ســمت روســتا
ببریــم و دوبــاره بــه روســتا بازگردانیــم ،حتمــا
توســعه در روســتاها اتفــاق میافتــد ،تصــور
درســتی نیســت.
پــس منظــور شــما ایــن اســت کــه
روســتاها تغییــر کاربــری دادهانــد و
مــا هــم بایــد بــا ایــن تغییــر کاربــری،
هــمگام شــویم؟
دقیقــا همینطــور اســت .اصــا برگشــت بــه
روســتا بــه معنــای بازگشــت بــه عقــب اســت.

مــا بــه دنبــال یافتــن پاســخی بــرای
ایــن پرســش هســتیم کــه بایــد چــه
کار کــرد تــا پتانســیلهایی کــه در
روســتاها وجــود دارد ،بــا ظرفیــت
نخبــگان و کارآفرینــان گــره بخــورد؟
ببینیــد ،صنعتــی کــردن مســئلهای نیســت
کــه بتــوان بهاجبــار بــه یــک منطقــه وارد
کــرد .اســتانهایی مثــل ایــام ،لرســتان و
حتــی کردســتان چــون زمینــه دامپــروری
دارنــد ،در برنامههــای توســعه تــاش کردنــد
تــا ایــن اســتانها بـهزور صنعتــی شــوند ،امــا
شکســت خوردنــد .ایــن روشها اشــتباه اســت.
البتــه میشــود نخبــگان بیاینــد ،نقــاط قــوت
را ببیننــد ،راهکار ارائــه دهنــد و روســتاها را در
جهــت درســتی هدایــت کننــد.
نیوزلنــد یــا اســترالیا را در نظــر بگیرید .بخش
اعظمــی از اقتصادشــان بــا پــرورش گوســفند
تامیــن میشــود .حــاال در نظــر بگیریــد کــه
عربســتان برنامــه دارد تــا  10ســال آینــده،
ظرفیــت حــج را پنــج برابــر کنــد .حــال اگــر
مــا بتوانیــم فقــط  10درصــد گوســفندهای
قربانــی را از ایــران تامیــن کنیــم ،یــک
قــدم اقتصــادی بلنــدی برداشــتهایم .بــرای
برنامهریــزی ایــن کار میتــوان از نخبــگان
کمــک گرفــت.
درواقــع ،نخبــگان میتواننــد ظرفیتهــای
مغفــول روســتاها را کشــف کننــد و بــه
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جامعــه هشــدار دهنــد تــا ایــن ظرفیتهــا
هــدر نــرود.
فکــر میکنیــد چــه شــرایطی در
روســتاهای کشــور بایــد وجــود داشــته
باشــد تــا نخبــگان و کارآفرینــان بــرای
فعالیــت در روســتاها گرایــش پیــدا
کننــد؟
امــروزه در دنیــا برخــی از پیچیدهتریــن
عملهــای جراحــی بــه صــورت غیرحضــوری
انجــام میشــود .میخواهــم بگویــم نیــاز
نیســت کــه حتمــا یــک نخبــه در یــک
منطقــه روســتایی حضــور فیزیکــی پیــدا
کنــد و آنجــا بــه دامپــروری بپــردازد،
بلکــه میتــوان بــه شــکل غیرحضــوری از
ظرفیــت نخبــگان بــرای توســعه روســتاها
بهــره جســت .جهــان در دهههــای آینــده بــه
ســمت افزایــش کالنشــهرها مـیرود .طــوری
کــه مثــا از دماونــد تــا هشــتگرد میشــود
یــک شــهر بــزرگ .احتمــاال برخــی روســتاها
بــه مناطقــی خــاص تبدیــل میشــوند
کــه فقــط یــک روســتایی میتوانــد در آن
زندگــی کنــد .گرچــه افــراد محــدودی وجــود
داشــتهاند کــه در یــک روســتا ،یــک حرکــت
اقتصــادی بــزرگ انجــام دادهانــد ،امــا ایــن
مســئله بســیار خــاص و انگشتشــمار اســت
و نمیتــوان یــک نســخه اختصاصــی را بــرای
همــه تجویــز کنیــم .بنابرایــن اینکــه اصــرار
داشــته باشــیم کــه فــرد نخبــه ،حتمــا حضــور
فیزیکــی در روســتا داشــته باشــد ،تصــور
غلطــی اســت کــه بــا واقعیــت همخوانــی
نــدارد ،امــا میتــوان از ظرفیــت نخبــگان
و کارآفرینــان در توســعه روســتاها اســتفاده
کــرد.
خودتــان تاکنــون از ظرفیــت روســتاها
اســتفاده کردهایــد؟
بلــه ،نمونــهای از فعالیــت کارآفرینــی در
روســتا را در چابهــار داشــتهام و از ظرفیــت
روســتا بــرای پیشــبرد کارهــا بهــره بــردهام.
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اســتفاده از ظرفیــت روســتاها در
کــدام مناطــق کشــور حیاتیتــر
اســت؟
اســتفاده از ظرفیــت روســتا در همــه مناطــق
کشــور حیاتــی اســت ،امــا توســعه روســتا در
برخــی مناطــق بایــد در اولویــت قــرار بگیــرد.
مثــا در مناطــق مــرزی ،وجــود مرزنشــین
ایرانــی کــه وضــع زندگــی مطلوبــی داشــته
باشــد ،میتوانــد او را از قاچــاق بــه دور
نگــه دارد ،امــا متاســفانه از زمــان قاجــار تــا
کنــون ،وضــع زندگــی روســتاییان مرزنشــین
مــا تعریفــی نداشــته اســت .مثــا در نظــر
بگیریــد کــه منطقــه سیســتان و بلوچســتان
بــرای پــرورش شــترمرغ بســیار مســتعد
اســت .اگــر بــا حمایــت از ایــن خانوادههــا،
هــر خانــواده روســتایی هشــت نفــره ،پنــج
شــترمرغ پــرورش دهــد ،وضــع زندگیشــان
بســیار مطلــوب خواهــد شــد .ایــن مســئله
بــرای مرزنشــینان کشــور بســیار حیاتــی
اســت .اگــر کمکهــای بانکــی یــا دولتــی بــه
ایــن ســمت بیایــد ،اوضــاع روســتاها متحــول
میشــود.
نخبــگان و کارآفرینــان از چــه
ظرفیتهایــی در روســتاها میتواننــد
بهــره ببرنــد؟
اســم روســتا در قدیــم ،آبــادی بــوده اســت.
یعنــی هرجــا آب وجــود داشــته باشــد،
عــدهای جمــع شــدند .در ایــن بین ،متاســفانه
نــگاه غلــط بــه تشــکلها مانــع خیلــی از
حرکتهــای توســعه در روســتاها میشــود.
اگــر تشــکلها قــدرت عــرض انــدام داشــته
باشــند ،تحــول عظیمــی در اقتصــاد رخ
خواهــد داد .مثــا دامپــروری یکــی از
شــاخههایی اســت کــه بســیاری از مقولههــا
مثــل تامیــن غــذا ،دارو ،حملونقــل ،گوشــت
و فرآوردههــا ،پوســت و ...را شــامل میشــود
و میتوانــد در هــر شــاخه ،اشــتغالآفرینی
باالیــی داشــته باشــد .نخبههایــی کــه دل

در گــروی ایــن فعالیــت دارنــد ،میتواننــد
تشــکیالت محلــی درســت کننــد و بــه ایــن
طریــق روســتا را هــم توســعه دهنــد .وقتــی
ایــن تشــکلها رشــد کننــد ،خودشــان
میتواننــد محصولشــان را تبدیــل کننــد یــا
قیمتگــذاری کننــد .البتــه در ایــن بیــن
نبایــد نقــش بانکهــای خصوصــی یــا دولتــی
را فرامــوش کــرد .ایــن بانکهــا بــه منظــور
حمایــت از ایــن تشــکلها بایــد حداقــل
سودهایشــان را کاهــش دهنــد تــا چرخــه
تولیــد و کارآفرینــی رونــق گیــرد.
کــدام کشــور را بهخاطــر داریــد
کــه توانســته اســت بیــن کارآفرینــان
و توســعه روســتاها ،پیونــد اقتصــادی
محکمــی ایجــاد کنــد؟
چیــن را در نظــر بگیریــد کــه بــا ســرعت نــور
در حــال پیشــرفت اســت .در ایــن کشــور یــک
بنــدر چنــد برابــر وســعت بندرعبــاس مــا،
طــی دو ســال در مناطــق روســتایی ســاخته
میشــود کــه دلیــل اصلــی ایــن ســرعت،
قــدرت جامعــه روســتایی ایــن کشــور
اســت .در کشــورهای توســعهیافته ،جامعــه
روســتایی بهعنــوان موتــور مولــد تولیــد بــه
حســاب میآیــد.
از بعــد کالن ،چطــور میتوانیــم بــا
سیاســتگذاری درســت ،اقتصــاد
روســتاها را احیــا کنیــم؟
اقتصــاد مــا بــا سیاســت گــره خــورده اســت.
اگــر مــا نتوانیــم خــود را بــه اقتصــاد جهانــی
وصــل کنیــم ،اگــر نتوانیــم تنشهایمــان را
کــم کنیــم ،اگــر نتوانیــم بانکهــای جهانــی
را مجــاب کنیــم کــه بــا مــا همــکاری کننــد،
تــا وقتــی کــه مــا نتوانیــم ایــن مســائل را حل
کنیــم ،پیشــرفت روســتا کــه ســهل اســت،
ریشــهدارترین صنعتمــان کــه نفــت اســت،
آن هــم نابــود خواهــد شــد .همانطــور کــه
در دوران تحریــم تــا حــدی آن را تجربــه
کردیــم.

امــا اگــر ایــن چالشهــا را بــه نوعــی بــا
درایتهــای سیاســی رد کنیــم ،میتوانیــم
موفــق عمــل کنیــم .میشــود بــرای
پیشــرفت برنامــه نوشــت ،امــا نمیشــود آن
را دســتوری اجــرا کــرد .یــک بزرگــی ایــن را
بــه مــن آموخــت کــه «بــرای پیشــرفت ،راه
میانبــر وجــود نــدارد» ،کــه ایــن موضــوع در
مــورد توســعه روســتا هــم صــدق میکنــد.
حــاال شــما ایــن پیشــرفت را در هــر عرصـهای
مثــل هنــر ،ورزش ،اقتصــاد و ...میتوانیــد
فــرض کنیــد .شــما یــک شــبه نمیتوانیــد
آقــای بیــل گیتــس بشــوید .او تــا  30ســالگی،
یــک روز تعطیلــی نداشــته و فقــط کار کــرده
اســت .مــا دوســت داریــم مثــل آمریکاییهــا
درجــه یــک باشــیم ،مثــل فرانســویها
بــاکالس باشــیم ،مثــل ژاپنیهــا منظــم
باشــیم و مثــل عربهــا از زندگــی لــذت
ببریــم .ایــن در حالــی اســت کــه جمــع همــه
اینهــا ،جمــع اضــداد اســت.
البتــه ایــن را هــم بایــد بگویــم کــه انســان در
فشــار اســت کــه دنبــال راه چــاره میگــردد.
مثــا نقطــه مثبــت تحریمهــا هــم همیــن
بــود کــه کمــی بــه فکــر خودمــان افتادیــم.
اگــر بتوانیــم بــا درایــت بــه بــازار جهانــی
وصــل شــویم ،همــه چیزمــان درســت
میشــود ،امــا نــه بــه ایــن قیمــت کــه همــه
چیزمــان را بدهیــم تــا بــه ایــن بــازار وصــل
شــویم.
مثــا مــا بــا یــک ســرمایهگذار ژاپنــی در
حــال مذاکــره بودیــم .او میگفــت چــه
تضمیــن و اعتبــاری بــه مــن میدهیــد تــا
در ایــران ســرمایهگذاری کنــم .درواقــع
دغدغــهاش ایــن بــود کــه مــن چطــور
میتوانــم  40میلیــون دالر پــول را بــه ایــران
بیــاورم .تــا وقتــی اینگونــه دغدغههــا را
حــل نکنیــم ،پیشــرفت در شــهرها و روســتاها
بــا چالشهــای متعــددی مواجــه خواهــد
شــد.
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ن
گفتوگو ب� ئ ز
مد� استارتآپ «دستادست»
فا�ه درخشا� ،ی

حضور نخبگان و کارآفرینان
اقتصاد روستا را متحول میکند
«ما کار خود را خیلی استارتآپ نمیدانیم ،بلکه بیشتر یک نوع کارآفرینی
اجتماعی به حساب میآییم ».اینها گوشهای از اظهارات فائزه درخشانی ،مدیر
استارتآپ «دستادست» است که تالش کرده با حضور در روستاها و حمایت از
اقشار محروم ،در مسیر توسعه اشتغال ،مقابله با فقر و بهبود اوضاع اجتماعی و
فرهنگی در جامعه حرکت کند .او ساکن استان آذربایجان غربی است و در رشته
مهندسی کامپیوتر درس خوانده است .تیم استارتآپ «دستادست» شامل هفت
نفر هستند و در استانهای مختلف فعالیت دارند .در گفتوگوی «سرآمد» با این
کارآفرین فعال در حوزه روستاها ،این سوال مطرح شده است که حضور نخبگان،
کارآفرینان و استارتآپها چطور میتواند به توسعه روستاها کمک کند.
روســتاهای کشــور دارای ویژگیهــا
و ظرفیتهــای متعــددی بــرای رشــد
و توســعه هســتند .ازجملــه ایــن
ظرفیتهــا میتــوان بــه کشــاورزی،
گردشــگری ،صنایــع دســتی و ...اشــاره
کــرد .از نــگاه شــما ،کارآفرینــان و
اســتارتآپها چــه نقشــی میتواننــد
در رشــد و توســعه روســتاها داشــته
باشــند؟
پیــش از هــر چیــز بایــد تاکیــد کنــم کــه
مــن دربــاره کســانی صحبــت میکنــم کــه

دغدغــه اجتماعــی دارنــد و بــه ســراغ روســتا
میرونــد ،نــه کســانی کــه صرفــا بــه منظــور
کســب درآمــد در چنیــن مناطقــی فعالیــت
میکننــد .کســی کــه دغدغــه اجتماعــی دارد
و قصــد دارد در روســتا کاری را انجــام دهــد،
بایــد یکســری اصــول و پارامترهــا را بشناســد
و رعایــت کنــد .کار در روســتا بــه قــدری
حســاس اســت کــه اگــر بــا شــناخت کافــی
صــورت نگیــرد ،ممکــن اســت ناخواســته مثــا
بــه بافــت گیاهــی یــا جانــوری آن منطقــه
آســیب وارد کنــد.
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مثــال میزنــم .اگــر در روســتایی کــه ظرفیــت
گردشــگری در آن منطقــه وجــود دارد ،قصــد
آغــاز کســبوکاری را داشــته باشــم ،در
صورتــی کــه آگاهــی کافــی نداشــته باشــم،
باعــث میشــود بــه اقلیــم و محیــط زیســت
آنجــا آســیب برســد .ایــن مســئله بیــش از
اینکــه بــه نفــع یــک روســتا باشــد ،بــه ضــرر
آن تمــام خواهــد شــد .بنابرایــن وجــود آگاهــی
و داشــتن دغدغــه اجتماعــی ،مهمتریــن
چیــزی اســت کــه یــک کارآفریــن در روســتا
بایــد داشــته باشــد.
در مــورد نــوع فعالیــت اســتارتآپ
«دستادســت» برایمــان بگوییــد ،ایــن
اســتارتآپ چطــور میتوانــد بــه
روســتاییان کمــک کنــد؟
دستادســت یــک مجموعــهای اســت کــه
ماموریــت اصلــی خــود را توانافزایــی و
قدرتمندتــر کــردن تولیدکننــدگان محصــوالت
دستســاز بــا اولویــت گروههــای بــه حاشــیه
راندهشــده قــرار داده اســت .منظــور مــا از
گروههــای بــه حاشــیه راندهشــده کســانی
هســتند کــه مــورد تبعیــض یــا غفلــت قــرار
گرفتهانــد .مثــل زنــان روســتایی ،زنــان
سرپرســت خانــوار ،معلــوالن ،زنــان مهاجــر و
گروههــای اینچنینــی اولویــت کاری مــا را
تشــکیل میدهنــد.
مــا در زمینــه طراحــی محصــوالت و شــناخت
بــازار بــرای ســاخت محصــوالت کاربردیتــر و
همینطــور عرضــه محصوالتشــان بــه آنهــا
کمــک میکنیــم .حتــی بــه برخــی گروههــا
از صفــر آغــاز یــک کسـبوکار را آمــوزش داده
و امکانــات شــروع آن کار را برایشــان فراهــم
کردهایــم.
پــس در مســئله آمــوزش هــم وارد
شــد ها ید ؟
بلــه ،البتــه آمــوزش از راه دور .بــه ایــن دلیــل
کــه ایــن گروههــا در  15اســتان مختلــف
حضــور دارنــد .بــه همیــن خاطــر جزوههــای
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مصــور یــا فیلمهــای کمحجــم تهیــه و بــرای
آنهــا ارســال میکنیــم.
هزینــه ایــن نــوع فعالیتهــا را
چگونــه تامیــن میکنیــد؟
مجموعــه مــا یــک مجموعــه غیرانتفاعــی
اســت و هیــچ بودجــهای در اختیــار نــدارد.
افــرادی هــم کــه در ایــن مجموعــه در حــال
فعالیــت هســتند ،کامــا بــه صــورت داوطلبانــه
شــرکت میکننــد .تمــام خدماتــی کــه ارائــه
میدهیــم ،رایــگان اســت ،امــا اگــر محصولــی
از طریــق سیســتم دستادســت بــه فــروش
برســد ،بیــن  10تــا  20درصــد را بهعنــوان
کارمــزد برمیداریــم.
از موسســات خیریــه بــرای تامیــن
هزینههایتــان کمــک نمیگیریــد؟
اگــر ســرمایه یــا بودجـهای در اختیار داشــتیم،
ســرعت اقدامــات مــا در روســتاهای مختلــف
بیشــتر میشــد .مثــا تغییــر در طراحــی
محصــوالت سیســتم دستادســت رونــد خیلــی
کنــدی داشــته اســت ،چــون بودجــه کافــی در
اختیــار نداشــتهایم.
بــا همیــن هــدف ،حــدود دو هفتــه اســت کــه
جمعســپاری مالــی یــا «کراودفاندینــگ»
بــه واســطه یــک اســتارتآپ کــه در همیــن
زمینــه فعالیــت میکنــد ،راهانــدازی کردهایــم
تــا بتوانیــم یــک ماشــین خریــداری کنیــم.
مــا قصــد داریــم از ایــن ماشــین بهعنــوان
یــک فروشــگاه ســیار محصــوالت دستســاز
اســتفاده کنیــم .در دو هفتــه حــدود 20
درصــد مبلغــی کــه نیــاز داریــم ،جمــعآوری
شــده اســت.
در عــرض دو مــاه اخیــر ،دههــا درخواســت
همــکاری از اســتانهای مختلــف داشــتهایم،
امــا بهخاطــر همیــن مشــکالت مالــی ،در
پاس ـخگویی بــه ایــن عزیــزان ناتــوان بودهایــم.
«دستادســت» از چــه ســالی مشــغول
بــه فعالیــت اســت؟
تقریبا از سال  93فعالیتمان را آغاز کردیم.

در ایــن مــدت چنــد نفــر را تحــت
پوشــش قــرار دادیــد؟ روســتاییان چــه
ســهمی از ایــن حمایتهــا داشــتند؟
 400خانــم و  10آقــا را تحــت پوشــش قــرار
دادیــم .علــت کــم بــودن تعــداد آقایــان هــم
بــه ایــن دلیــل اســت کــه در اغلــب روســتاها،
خانمهــا هســتند کــه بــه ســاخت محصــوالت
دستســاز مشــغولاند.
تــا امــروز نهــاد خاصــی بــرای حمایــت
از ایــن حرکــت اجتماعــی ،قــدم پیــش
نگذاشــته اســت؟
خیــر ،البتــه ترجیــح هــم میدهیــم کــه در
فراینــد کارهــای دولتــی و اداری نیفتیــم.
فکــر میکنیــد بــرای افزایــش انگیــزه
نخبــگان و کارآفرینــان بــرای فعالیــت
در روســتاها و رشــد توســعه روســتایی،
چــه پیششــرطهایی الزم اســت؟
قطعــا حضــور نخبــگان و کارآفرینــان،
اقتصــاد روســتا را متحــول میکنــد .بــه
نظــر مــن نیــاز اســت کــه قوانیــن حمایتــی
کــه متناســب بــا کســبوکارهای اجتماعــی
اســت ،وضــع شــود و طبــق همیــن قوانیــن
نیــز بــا ایــن کســبوکارهای فعــال در
نقــاط مختلــف کشــور ازجملــه در روســتاها
برخــورد شــود تــا بــه همیــن واســطه ،ایــن
مســیر بروکراســی آزاردهنــده اداری حــذف
شــود .نکتــه دیگــر ،اعطــای مشــوقها بــرای
حضــور نخبــگان در روستاهاســت تــا بــه
واســطه فرصتهــای خــوب و فراموششــده
شــغلی در روســتاها ،نخبــگان و کارآفرینــان
بــه روســتاها جــذب شــوند .البتــه اکثــر مــردم
ترجیــح میدهنــد بــرای داشــتن کس ـبوکار
پردرآمدتــر ،بــه ســراغ شــهرها برونــد .ایــن
مســئله امــری طبیعــی اســت ،چراکــه انگیــزه
کافــی بــرای مانــدن در روســتا را ندارنــد.
کمتــر کســی پیــدا میشــود کــه تنهــا بــرای
انگیــزه شــخصی و مســئولیت اجتماعــی،
در روســتا کســبوکاری را راهانــدازی کنــد.

تعریــف ایــن مشــوقها و ایجــاد انگیــزه
بــرای حضــور نخبــگان در روســتاها میتوانــد
وضعیــت روســتاها را بهبــود بخشــد.
مســئله دیگــر کــه مــن همــواره بــر آن تاکیــد
میکنــم ،داشــتن بینــش اجتماعــی اســت.
مثــا اگــر کســی حتــی بــا مــدرک دکتــری
و بــا یــک ایــده خــوب قصــد دارد در یــک
روســتا فعالیتــی را آغــاز کنــد ،بایــد ســعی
کنــد کــه اقشــار مختلــف ازجملــه زنــان
روســتایی را هــم در آن کســبوکار دخیــل
کنــد تــا تبعیضهــا کاهــش یابــد .فــرد نخبــه
و کارآفریــن بایــد نســبت بــه بافــت فرهنگــی
و اجتماعــی در روســتاها آگاهــی داشــته
باشــد .اگــر بــا ایــن آگاهــی وارد روســتا
شــویم ،تبعیضهــا و نگاههــای نابرابــری
کــه بــه روســتاها وجــود دارد ،کمکــم از بیــن
خواهــد رفــت.
اگــر در مســیر هدایــت و حضــور
نخبــگان و کارآفرینــان در روســتاها
کوتاهــی کنیــم ،چــه عواقبــی ممکــن
اســت دامنگیــر روســتاها شــود؟
اگــر نتوانیــم مصــرف آب را بهینــه کنیــم ،یــا
بــرای مقابلــه بــا خشکســالی و تغییــرات
اقلیمــی برنامــهای نداشــته باشــیم و
همچنیــن نســبت بــه رشــد اشــتغال و توســعه
در روســتاها بیتفــاوت باشــیم ،درنتیجــه بــا
حاشیهنشــینی انبوهــی مواجــه خواهیــم شــد.
چراکــه ســیل عظیمــی از روســتاییان راهــی
شــهرها شــده و از آنجایــی کــه مهارتهــای
کافــی بــرای جــذب در بــازار کار را ندارنــد،
مجبورنــد بــه حاشیهنشــینی پنــاه ببرنــد.
حاشیهنشــینی هــم کــه خــود یکــی از
عوامــل اصلــی آســیبهای اجتماعــی اســت.
ایــن آســیبهای اجتماعــی را بهراحتــی
نمیتــوان کنتــرل کــرد ،امــا حضــور پررنــگ
نخبــگان و کارآفرینــان در روســتاها میتوانــد
بــا بســیاری از ایــن تهدیــدات و چالشهــا
مقابلــه کنــد.
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مد� استارتآپ «تیک یت�»
گفتوگو ب� فرزاد خان یغما ،ی

اشباع شهرها از فارغالتحصیالن
بیکار؛ پیامد نادیده گرفتن روستاها
جامعه توسعهیافته با روستاهای متروک و فراموششده ایجاد نمیشود .در صورتی
که نخبگان و کارآفرینان آستین باال بزنند و برای توسعه روستاها پیشقدم شوند،
بازی برنده  -برندهای شکل خواهد گرفت که هر دو طرف در آن سود خواهند کرد.
فرزاد خان یغما ،مدیر استارتآپ «تیکتیم» در گفتوگو با «سرآمد» تاکید دارد
که در صورت حضور پررنگتر نخبگان و کارآفرینان در روستاها ،میتواند هم از
آمار باالی بیکاری فارغالتحصیالن در شهرهای بزرگ بکاهد و هم روستاها را روی
ریل توسعه پایدار قرار دهد
توسعه گردشگری میتواند اقتصاد روستاها
را احیا کند .نخبگان چطور میتوانند در توسعه
گردشگری روستایی گام بردارند؟
اگر بخواهیم از استرس و خستگی شهرها برای مدتی
فاصله بگیریم ،بهترین گزینه برای این کار ،حضور
در روستاها هستند .روستاها بهخاطر دارا بودن
آبوهوای پاک ،محصوالت طبیعی و ارگانیک ،نبود
استرس و حضور در دامن طبیعت ،آرامش خاصی
دارند .استفاده از پتانسیلهای طبیعی هر منطقه
میتواند ارزش افزوده خوبی را ایجاد کند .بهعنوان
مثال استان کردستان بهخاطر داشتن طبیعت بکر،
هر شهر پتانسیل خاصی دارد ،مثال در شهر بانه،
روستای نجنه ،که در  38کیلومتری آن قرار دارد،
یک منطقه تفریحی پرورش ماهی با امکانات سرو
ماهی تازه است که دارای هتل ،مسجد ،رستوران
و فضای دلنشین در دل طبیعت سرسبز است.
طبیعت این روستا ،مکان جذابی ایجاد کرده و روزانه
میزبان گردشگران زیادی از کل استان و کشور است.
روستای نگل در  65کیلومتری جاده سنندج به
مریوان ،بهخاطر داشتن قرآن تاریخی مربوط به
سدههای چهارم یا پنجم هجری قمری نیز شاهد

گردشگران زیادی در طول سال است .روستای
پالنگان در اورامانات بهخاطر بافت روستاییاش،
روستای قمچقای در بیجار ،روستای دزلی در
سروآباد ،روستای کرفتو بهخاطر غار باستانی کرفتو
و دهها نمونه دیگر هر کدام بهخاطر پتانسیلی خاص
گردشگران زیادی را ساالنه جذب میکنند.
نقش نخبگان در گسترش صنعت گردشگری
میتواند بسیار تاثیرگذار باشد .برنامههایی همچون
ایجاد پایگاههای دانشی به صورت اینترنتی ،همکاری
با سازمان صنایع دستی و گردشگری برای گسترش
صنایع دستی و افزایش تولید محصوالت ارگانیک
میتواند از این قبیل باشد .از طرف دیگر ،کمک به
صنعت کشاورزی با بهرهگیری از فناوریهای نوین
در مواردی مثل سمزدایی مزارع ،صرفهجویی در
آب ،تست کاشت محصوالتی به جز محصوالت رایج
در آن منطقه ،کمک به ارتقای صنعتی ماشینآالت
مورد استفاده و همچنین ایجاد نشاط و سرگرمی در
روستاها و ...نیز برنامههای دیگری است که نخبگان
میتوانند ورود کنند.
ما با گروهی از دوستان در حال کار روی بازی مشابه
با بازی معروف «پوکمن گو» هستیم ،با این تفاوت
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که بازیکنندگان برای باال بردن امتیاز باید با استفاده
از راهنماییهای داخل بازی به مکانهای روستایی
و گردشگری که در بازی تعریف شدهاند ،بروند و
موقعیت خود را اعالم کنند تا امتیاز خود را باال
ببرند .چند امکان عالی دیگر نیز در این بازی طراحی
شده که امیدواریم بهزودی مجوزهای الزم را از اداره
کل صنایع دستی و گردشگری دریافت کرده و در
آیندهای نزدیک نسخه یک آن را به بازار عرضه کنیم.
توسعه روستا با افزایش کمی و کیفی تولیدات
روستایی گره خورده است .استارتآپها و
شرکتهای دانشبنیان در چه عرصههایی
میتوانند به ارتقای کمی و کیفی این تولیدات
کمک کنند؟
روستاها بستر الزم را برای آزمایش محصوالت
برای رسیدن به محصوالت باکیفیتتر را در اختیار
دارند و از طرف دیگر ،نخبگان نیز علم این کار را
در دست دارند .پس بر حسب وظیفه هم که باشد،
باید نخبگان این حوزه ،از بستر موجود استفاده کنند.
یعنی کیفیت صنایع و ماشینآالت و روشهای
تولید را باالتر ببرند .مثال در یک واحد باغداری اگر
به روشها و مکانیسمهای نوین کاشت محصول،
آفتکشی ،حفاظت در برابر شرایط جوی و برداشت
اصولی محصول آگاه باشند ،قاعدتا هم به کارشان
دلخوشتر میشوند و هم کیفیت بیشتری را تجربه
خواهند کرد و مجموع این دو عامل یعنی سود بیشتر
برای باغدار ،روستا ،منطقه و درنهایت کشور.
یکی از عمده مشکالت روستاییان ،مغفول
ماندن صنایع تبدیلی است که باعث شده دالل
با قیمتی پایین ،تولیدات روستایی را بخرد و
در شهرها تبدیل به فرآوردههای دیگر شود.
نخبگان چطور میتوانند در توسعه صنایع
تبدیلی در روستاها پیشقدم شوند؟
یکی از بزرگترین آفتها و زیانهای روستاها،
خامفروشی محصوالت است .عمده رشد صنایع
کشاوزی ،دامی و ...در کشورهای پیشرفته ،تبدیل
محصول خام به ارزش افزودههای متفاوت است.
برای مثال اغلب روستاهای آذربایجان غربی یکی
از بهترین مناطق تولید انگور باکیفیت و طبیعی
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در دنیاست .کردستان مهد توتفرنگی اعالست و
کوهستانهایش طالییترین عسلها را به ما هدیه
میدهد ،اما متاسفانه ساالنه این محصوالت ارزشمند
بهخاطر شرایط مالی صاحبان آنها ،دچار خرابی
میشوند و هر مقدار که سالم بماند ،به قیمت خیلی
پایینی از دستشان خارج میشود.
مهمترین وظیفه و همچنین فرصت برای نخبگان،
ایجاد بسترهایی برای اعمال ارزش افزوده بر این
محصوالت روستایی است .مثال ساخت دستگاههایی
کوچک که بتواند انگور را به آبمیوه تبدیل و
بستهبندی کند ،هم از فساد محصول جلوگیری
میکند و هم ارزش هر کیلوی آن تا هفت برابر
میشود .همچنین یکی از مهمترین و ارزشمندترین
بخشهای تفاله ،هسته انگور است که امروزه به
دالیل مختلف مورد توجه قرار گرفته است و از آن،
روغن هسته انگور که دارای ارزش تغذیهای باالیی
است ،تهیه میشود.
یکی دیگر از عوامل اشتغالزا در روستاها ،عدم
بازاریابی و برندینگ برای اینگونه محصوالت است.
ما محصوالت بینامونشان تولید میکنیم و کسی
آنها را نمیشناسد.
در همین حوزه نیز به همراهی دوستان ،استارتآپی
را در حوزه عسل ایجاد کردیم .به این شکل که با
حضور در روستا ،بعد از تست محصول ،چند درجه
را برای محصوالت تعریف کرده و سپس آنها را در
بطریهایی با برند  IHoneyبستهبندی میکردیم و
در وبسایت با همین آدرس قرار میدادیم .مهمترین
ارزشآفرینی این کار ،برندسازی برای تولیدکنندگان
و ایجاد دسترسی و سهولت خرید محصول باکیفیت
برای کل ایران بود.
توسعه روستا نیازمند داشتن نیروی انسانی
ماهر است .آیا نخبگان میتوانند در راستای
آموزش مهارت ،آموزش قواعد بازار و آموزش
سودآوری تولید به روستاییان آموزش دهند و
در این زمینه موثر واقع شوند؟
بله ،قطعا همینطور است .مطمئنا روستاییان هم
از این موضوع استقبال خواهند کرد .با شناسایی
و گرد هم آوردن جوانان تحصیلکرده روستایی و

ایجاد گروههایی با ترکیبی از روستایان و نخبگان،
هم تعاملها افزایش خواهد یافت و هم روستاها
خاستگاهی برای انجام رشد فعالیتهای باارزشتر
میشود.
چطور میشود نخبگان را به سمت روستاها
کشاند؛ طوری که حاضر شوند با رغبت به
روستاها بروند و طرحهای خود را در روستاها
پیاده کنند؟ چه تسهیالت و پیششرطهایی
نیاز است؟
در اینباره باید به موضوع اشتغال و ارزشآفرینی
اشاره کنم .نخبگان این درک را دارند که برای
ایجاد ارزش افزوده ،مولفه «مکان» مهمترین عنصر
نیست و میتوان در روستاها هم به ارزش افزوده
باالیی دست یافت .به نظر من مهمترین پیشنیاز
حضور نخبگان در روستاها ،حمایت نهادهای مرتبط
و ذیصالح است .منظور من از حمایت ،صرفا مالی
نیست .ایجاد ارتباط بین شرکتهای بازاریابی و
فروش حرفهای و تسهیل تعامالت و کارهای اداری
با سایر نهادها عوامل دیگری است که به پشتیبانی
نهادهای مرتبط نیاز دارد.
برگزاری رویدادهای کارآفرینانه نیز اقدام دیگری
است که میتواند نخبگان را بیش از همیشه به سمت
روستاها سوق دهد .مثل برگزاری استارتآپ ویکند
کشاورزی در یک روستا.
وضعیت حضور نخبگان و تاثیرگذاری آنها
بر روستاهای کشور را چطور ارزیابی میکنید؟
آیا توانستهایم از ظرفیت نخبگان در توسعه
روستاها بهره ببریم؟
خیلی کم .چون حجم تحصیلکردهها و بعضا
نخبههای بیکار در شهرها زیاد و از طرف دیگر،
پتانسیل رشد و اشتغال در روستاها هم باالست.
متاسفانه بحرانهایی همچون بحران آب ،جادههای
روستایی نامطلوب و نبود امکانات کافی رفاهی و
ارتباطی در روستا مشکالت عمدهای برای روستاها
ایجاد کردهاند که حضور نخبگان میتواند گرهگشای
این چالشها باشد.
استفاده نکردن از ظرفیت اکوسیستم
استارتآپی و دانشبنیانی کشور در توسعه

روستاها ،چه عواقب و نتایجی به همراه خواهد
داشت؟
اشباع شهرها از بیکاران فارغالتحصیل ،متروک
شدن روستاها و از دست دادن بهترین سرمایههای
ملی نتیجه این مسئله خواهد بود .امروزه غذای سالم،
محصوالت ارگانیک و طبیعی ،آبوهوای دلچسب
و مکانهای دلنشین در دسترس عموم نیست و
حتی در بعضی مواقع ،همین مولفهها نوعی امکانات
الکچری به حساب میآیند .متاسفانه امروزه شاهد
توسعه شهرهایی با ظرفیتی بیشتر از جمعیت،
توام با آلودگی هوا ،ترافیک ،استرس و فشار روانی
هستیم ،اما در مقابل ،روستاهایی با طبیعت بکر و
امکان تنفسی سالم ،متروک ماندهاند .امید دارم که با
حمایت نهادهای دولتی و خصوصی در کنار حضور
نخبگان و کارآفرینان ،روستاها را به سمت توسعه
سالم و پایدار پیش ببریم.
استارتآپ «تیکتیم» درواقع دستیار
هوشمند شخصی شماست .تیکتیم دستیاری
برای برنامهریزی و مدیریت کارها و فعالیتهای
روزانه است .یعنی در تیکتیم افراد با توجه
به مشغلههایی که دارند ،میتوانند رویدادها و
فعالیتهای روزانه خود را مشخص و برای آن
یادآور تعیین کرده و آنها را اولویتبندی کنند.
همچنین در تیکتیم رویدادها از فعالیتها
تفکیک شدهاند .رویداد به معنی کاری است که
زمان و مکان مشخصی برای آن تعیین میشود،
مانند یک جلسه کاری ،یا کالسی آموزشی ،ولی
فعالیت به کارهایی گفته میشود که بهطور کلی
باید در طول روز انجام شوند ،ولی زمان و مکان
مشخصی برای آن تعیین نمیشود ،مانند چک
کردن ایمیلها .برای اولویتبندی فعالیتها در
تیکتیم فرد میتواند براساس ضرورت و مهم
یا غیرمهم بودن چهار حالت برای هر فعالیت یا
رویداد در نظر بگیرد.اپلیکیشن تیکتیم در ۱۸
اسفند  ۹۵در سمینار کارآفرینی و استارتآپ
در شهر سقز رونمایی شد.
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کارآفرینی

گفتوگو ب� ن
تو� هسیه،
مد�عامل ش�کت زاپوس
ی

تجارت
چند میلیون
دالری
مستانه تابش

فروش آنالین کفش به خانمها ،بدون اینکه بتوانند صد مدل کفش را امتحان کنند؟! ایده
بهظاهر مسخرهای است و نشدنی به نظر میرسد .اصال مگر میشود کفشی را به یک خانم
فروخت بدون اینکه این امکان را به او داد که آن را قبل از پرداخت توی پایش ببیند و حس
کند؟! تونی هسیه ( ،)Tony Hsiehمدیرعامل شرکت زاپوس ،به همه دنیا ثابت کرد که میشود
از همین ایده عجیب و غریب یک تجارت چند میلیون دالری آنالین راه انداخت .هسیه
در مصاحبهای با خبرنگارهافینگتون پست از روشش برای رسیدن به موفقیت میگوید.
چه درسها یا نوشتههایی زندگی شما را تحت
تاثیر قرار داد؟ چیزهایی که روش شما در زندگی
و سبک کاریتان را در زاپوس شکل دادهاند؟
یکی از ارزشهای اصلی ما این است که «همیشه در
تعقیب رشد و یادگیری باشید» و در البی شرکت،
جایی که ما آن را کتابخانه زاپوس میدانیم،
کتابهایی را قرار دادم که زندگی مرا تحت تاثیر قرار
دادهاند .من شخصا در یکی دو سال اخیر بهشدت
جذب موضوعی به نام علم شادی شدم .یکی از بهترین
کتابها در این حوزه نظریه شادی است .کتاب نقطه
اوج هم فوقالعاده است.
وقتی زاپوس شروع به کار کرد ،ایده اولیه این بود
که بیایید هر چه بیشتر کفش بفروشیم و به نفر
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اول در این بازار تبدیل شویم .ما این کار را در چند
سال اول انجام دادیم و بعد یک روز نشستیم و از
خودمان پرسیدیم وقتی بزرگ شویم ،میخواهیم
چطور باشیم؟ آیا میخواهیم فقط به کفش بسنده
کنیم ،یا میخواهیم به چیزی معنادارتر تبدیل شویم.
بعد تصمیم گرفتیم برند زاپوس به بهترین سرویس
خدمات مشتریان تبدیل شود .انگیزه اولیهمان این بود
که ما به این ترتیب میتوانستیم چیزهایی بیشتر از
کفش بفروشیم ،ولی اتفاق بامزهای افتاد .ما متوجه
شدیم که داشتن هدف باالتر که صرفا ربطی به
سودآوری بیشتر نداشته باشد ،برای کسبوکارمان
مفید است .به این ترتیب هم کارکنان شادتر خواهند
بود و هم فروشندگان بیشتری برای بازدید مراجعه

میکنند .همچنین از طریق یک فرایند همهپرسی
از کارکنانمان خواستیم به ما بگویند که  10ارزش
اصلی شرکت ما باید چه چیزهایی باشد و سپس آنها
را مبنای یک برنامه توسعهای بلندمدت قرار دادیم.
درواقع ما کارکنانمان را از طریق این ارزشهای کلیدی
استخدام یا اخراج میکنیم .بهعنوان مثال ،یکی از
ارزشهای اصلی ما ،فروتن بودن است .اگر کسی که
واقعا هوشمند ،بااستعداد و باتجربه است ،برای کار در
شرکت ما درخواست بدهد و ما مطمئن باشیم که او
با حضورش میتواند بالفاصله روی فروشمان تاثیر
بگذارد ،اما بدانیم که ازخودراضی است ،استخدامش
نمیکنیم و هیچ بحثی در این زمینه وجود ندارد.
از دیدگاه تجاری ،اگر دیدگاهی باالتر از سود یا پول
داشته باشید  -اینکه بتوانید کارکنان خود را خوشحال
کنید و واقعا به این کار اعتقاد داشته باشید  -و آن را با
فرهنگی متشکل از ارزشهای اصلیتان ترکیب کنید،
همان چیزی است که به رشد کسبوکار و برند شما
در بلندمدت کمک خواهد کرد.
تقریبا همه تحقیقات نشان میدهد که مردم در
پیشبینی آنچه واقعا آنها را خوشحال میکند ،دچار
اشتباه میشوند .مردم معموال با خودشان فکر میکنند
«وقتی من فالن چیز را به دست بیاورم» یا «وقتی من
فالن چیز را بگیرم» خوشحال خواهم بود .اما تحقیقات
نشان میدهد شادی پایدار زمانی اتفاق میافتد که
شما بخشی از چیزی بزرگتر از خودتان باشید .آنچه
همه چیز را به هم متصل و واقعا به ما کمک کرد تا به
هدفمان برسیم ،این بود که هدف زاپوس در رساندن
شادی است؛ چه به مشتریها و کارکنان و چه از
طریق انتشار ایدههای علم شادی.
و چنین چیزی میتواند در یک شرکت بزرگ
و در حال رشد وجود داشته باشد؟
بله ،باید بگویم که این هدف بزرگتر ماست .این فقط
مربوط به زاپوس یا کارکنان ما نیست که شاد باشیم،
بلکه هدف اصلی ما پخش کردن شادی در سراسر
جهان است.
آیا در زندگی شما چیزی وجود دارد که
سرمنشأ این عالقه باشد ،یا اینکه این روند
تدریجی بوده است؟

فکر میکنم ترکیبی از یک روند تدریجی و اتفاقی
بود که پس از فروش  LinkExchangeافتاد ،چون
آن موقع من دیگر مجبور نبودم کار دیگری بکنم،
بنابراین این فکر به ذهنم رسید که واقعا میخواهم
چه کاری انجام بدهم؟! چون در آن مرحله راه انداختن
یک شرکت دیگر فقط برای کسب درآمد بیمعنی بود.
تو این تجربه را خیلی زود در زندگیات تجربه
کردی .بسیاری از مردم هنوز فکر میکنند اگر به
مرحله خاصی از زندگیشان برسند ،لذت واقعی
به سراغشان میآید.
بااینحال شیوه زندگی من بعد از آن فروش
تغییری نکرده است .همه چیزهایی را که خریدم،
قبال هم میتوانستم بهراحتی خریداری کنم .من
فکر میکنم افتادن در دام این تفکر که «اگر برنده
مسابقه بختآزمایی شوم ،میتوانم همه کارهایی
را که میخواهم انجام بدهم» خیلی ساده است .اما
اگر شما واقعا بنشینید و لیستی از همه چیزهایی
که میخواهید انجام دهید تهیه کنید ،میبینید که
آنقدرها هم برایتان گران تمام نمیشود .حداقل برای
من که اینطور نبود.
خیلی از مردم دنبال هدفهای باالتری
هستند .مردم نمیخواهند بدبخت باشند و
بدبختی بیشتری را در دنیا به وجود بیاورند ،ولی
خودشان را در موقعیتی قرار میدهند که اصال
خوشحالشان نمیکند .آنها اصال فکر نمیکنند
بتوانند به دنیا یا خودشان لطفی کنند .فکر
میکنی این تغییری است که میتواند به این
افراد کمک کند؟
من فکر میکنم  -و این طرز تفکر برخاسته از
مطالعاتی است که قبال انجام شده  -این تغییر در
مورد این است که کمتر روی خودمان تمرکز کنیم.
وقتی مردم ناراضی هستند ،بهطور کلی روی این
متمرکز شدهاند که «چه چیزی در زندگی من اشتباه
بوده؟ چرا این اتفاق برای من افتاده؟ یا چطور میتوانم
آدم شادتری باشم؟» مسخره است ،اما اگر شما دنبال
به وجود آوردن شادی برای دیگران  -از کارمندانتان
گرفته تا دوستانتان  -باشید ،درنهایت خودتان را هم
خوشحالترمیکنید.
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نبوغ در کنار مغتنم شمردن فرصت
محمدحسین جدیدینژاد ،پژوهشگر حوزه روانشناسی موفقیت

یک نگاه به زندگی مریم میرزاخانی میکنیم« :یک
دانشآموز ایرانی که دو بار مدال طالی المپیاد ریاضی
را در سالهای 1994و 1995به دست میآورد .تا
اینجا اولین دانشآموز دختر ایرانی است که با نمره
کامل مدال طال را کسب میکند .بعد دانشجوی
ریاضی دانشگاه شریف میشود و بعد هم دکترایش را
ازهاروارد میگیرد .او در سال  2014مدال فیلدز در
ریاضی را کسب میکند که معتبرترین جایزه ریاضی
جهان برای افراد کمتر از  40سال محسوب میشود».
درواقع تا اینجا ما با یک دانشآموز با استعدادی
ِش َگرف روبهرو هستیم که به واسطه المپیاد ریاضی
«کشف» شده و بعد مسیر خودش را ادامه داده است!
اما بگذارید من کمی دقیقتر به این مسئله نگاه کنم.
ایران برای اولین بار در بیستوششمین دوره المپیاد
ریاضی جهانی در سال  1985با یک نفر شرکتکننده
پسر حضور پیدا میکند .در سال  1986شرکتکنندهای
نداشته و بعد از آن از سال  1987تا  1993هر سال با
شش شرکتکننده پسر .ناگهان در سال  1994تیم
ایران متشکل از چهار پسر و دو دختر به نامهای مریم
میرزاخانی و رویا بهشتی که هر دو از یک مدرسه در
تهران هستند ،در این مسابقات شرکت میکنند .در
سال  1995تیم ایران با پنج پسر و یک دختر به نام
مریم میرزاخانی در این رقابتها حضور پیدا میکنند.
سال
بعد از آن از سال  1996تا سال  2001یعنی پنج ِ
بعد هیچ حضوری از شرکتکنندههای دختر نیست.
بعد در سال  2002تیم ایران پنج پسر و یک دختر و
دوباره خبری از دخترها نیست ،تا سال  2011و این
داستان ادامه دارد .در این روال چه چیزی را کشف
میکنید؟ هیچ؟! نگران نباشید ...چون در ابتدا برای من
هم همینطور بود .اما بگذارید سوال را برایتان شفاف
کنم .به نظرتان عجیب نیست که از سال  1985تا شش

سال بعدش هیچ شرکتکننده دختری نداشتیم و بعد
دو نفر آن هم از یک مدرسه؟! دو نفری که حتی روی
یک نیمکت مینشینند؟! بعد دوباره خبری نیست تا
 2001و بعد هم حضور یک دختر و باز خبری نیست
تا  ...2011این دوره هر پنج ،شش سال یک دانشآموز
دختر را در خودش دارد .اما عجیبترین سال همان
 1994است که دو دانشآموز از یک مدرسه که روی
یک نیمکت هم مینشستند[به نقل از جعفر نیوشا ،معلم
ریاضی دوم تا چهارم دبیرستان آنها] ،در تیم المپیاد
ریاضی جهانی ایران حضور داشتند .نکند چیزهایی به
جز نبوغ و استعداد هم در این مسائل دخیل بوده؟!

بخش اول

مریم میرزاخانی وارد مدرسه فرزانگان تهران میشود.
دختری که در کنار دوستش ،رویا بهشتی ،عالقه
زیادی به رمانخوانی دارند و هر روز بعد از مدرسه
کتابفروشیهای خیابان انقالب را زیر پا میگذارند
و کتاب میخوانند .او در اینباره مینویسد« :وقتی
که بچه بودم ،رویایم این بود که نویسنده شوم.
هیجانانگیزترین لحظاتم را به خواندن رمان
میگذراندم ،درواقع هر چیزی را که به دستم
میرسید ،میخواندم ».و تا اینجا مشخص است که
او اصال قصد ریاضیدان شدن ندارد .حتی موضوع
از این هم وخیمتر میشود و او در اول راهنمایی به
دلیل اینکه معلمش هیچ استعداد ویژهای در درس
ریاضیات در او نمیدید ،تمامی عالقهاش را از دست
میدهد و در این درس افت نمره پیدا میکند .خودش
در اینباره گفته است« :اینکه دیگران چه چیزی را در
درون شما میبینند ،بسیار مهم است ،من عالقهام را
به درس ریاضیات از دست دادم!»
در سال بعدی با تغییر معلم مدرسه او به درس
سرآمد /شماره چهلویکم /آذر نودوشش

69

ریاضیات عالقه بیشتری نشان میدهد و رویا بهشتی
نقل میکند که« :از سال دوم راهنمایی به بعد،
درس ریاضیات بود ».و این
مریم بهترین مدرسه در ِ
شروع سلسله فرصتهایی است که در اختیار مریم
میرزاخانی قرار میگیرد .بهراستی اگر معلم ریاضی
مدرسه تغییر نمیکرد ،چه اتفاقی میافتاد؟!

بخش دوم

در سال اول دبیرستان سواالت المپیاد کامپیوتر به
صورت اتفاقی به کتابخانه مدرسه میرسد .مریم
میرزاخانی و رویا بهشتی در طول سه روز میتوانند
سه سوال از پنج سوال را حل کنند و از این موضوع
به وجد آمدهاند .هرچند میبایست در طول سه ساعت
اینها را حل میکردند .این هیجان آنها را ترغیب
میکند تا با مدیر–خانم خیریه بیگم حائریزاده-
مدرسه فرزانگان که از مدارس سازمان استعدادهای
درخشان (سمپاد) بوده ،گفتوگو کنند .میرزاخانی
بیان میکند« :مدیر دبیرستان شخصیت قوی و
مستقلی داشت .در همان دوران اگر ما دانشآموزان
خواستهای داشتیم و خواستهمان منطقی بود ،او
امکانش را برای ما فراهم میکرد .مدیر مدرسه پی برده
بود که تیم کشوری ایران در المپیاد بینالمللی ریاضی
تا آن زمان عضو دختر نداشته است .عالوه بر این،
او خوشبین و مثبتاندیش بود و باور داشت که ما
میتوانیم به تیم کشوری راه پیدا کنیم ».البته من این
خوشبینی مدیر مدرسه را تحت تاثیر جو حماسی آن
دوران حدود سال  1370-1369میدانم که پیروزی
در جنگ رخ داده ،اما هنوز حسهای حماسی که «ما
میتوانیم!» در جامعه موج میزند .مهدی توکل ،معلم
آن دوران مدرسه عالمه حلی ،در مصاحبهای به من
گفت« :حس حماسی پیروزیهای بعد از جنگ در
دانشآموزها تاثیرهای مثبتی گذاشته بود .تا کنون
چنین دانشآموزان نترسی در رویارویی با مسئله
ندیدهام .بچهها میدانستند که هرآنچه را بخواهند،
میتوانند طلب کنند و از طرف دیگر معلمهای مدرسه
در وقتهای بعد از کالس به بچهها مشاوره انتخاب
کتاب و نحوه درس خواندن برای المپیاد میدادند».
بههرحال این دو دانشآموز از مدیر مدرسه درخواست
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میکنند برای اولین بار مانند آنچه در مدارس پسرانه
مرسوم بود و در مدارس دخترانه بیسابقه بود ،برای
آنها کالسهای ویژه المپیاد ریاضی و حل تمرین
تشکیل دهند.

بخش سوم

مریم میرزاخانی وارد دانشگاه هاروارد میشود و در
کالسهای پروفسور مکمولن که بهتازگی جایزه
فیلدز را کسب کرده ،شرکت میکند .حوزه تحقیقاتی
پروفسور مکمولن هندسه هایپربولیک (هذلولوی)
است .مریم میرزاخانی در ابتدا درک زیادی از مطالب
کالسهای مکمولن ندارد ،اما به مرور شیفته هندسه
هایپربولیک میشود و همین عامل باعث میشود تا
رفتوآمدش به اتاق پروفسور به صورت مداوم آغاز
شود تا در این حوزه تحقیقاتی سواالتش را مطرح
کند و وقتی پاسخهای استاد را میشنود ،بهسرعت
روی کاغذ به فارسی چیزهایی یادداشت میکند .از
سویی دیگر به واسطه مکمولن رویههای هندسه
هایپربولیک بحث روز دانشگاههاروارد بود و بسیاری
از این رویهها هنوز بیپاسخ باقی مانده بود .که همین
سواالت دستمایه پایاننامه مریم میرزاخانی در سال
 2004تحت نظر پروفسور مکمولن شد.

بخش چهارم

ما گمان میکنیم عوامل تاثیرگذار بر موفقیت فقط
و فقط هوش و استعداد است .به این سه بخش از
روایاتی که ذکر کردم ،دقت کنید .شورانگیز نیست؟
مریم میرزاخانی وارد مدرسه فرزانگان تهران میشود
و معلمی عالیق ازدسترفته او به ریاضیات را زنده
میکند .سواالت المپیاد کامپیوتر در مدرسه پیدا
میشود .از روی کنجکاوری با دوستش برای حل
کردن آنها تالش میکنند .حاال جنگ هم تمام شده
و جامعه آرام است و حس حماسی پس از پیروزی در
جنگ را هم دارد و مدیر با درخواست این دو نوجوان
برای برگزاری کالسهای المپیاد موافقت میکند
و حرکت آغاز میشود .ممکن است به اشتباه گمان
کنید که اینها چیزهای طبیعی هستند ،اما نیستند.
مثال 98.2درصد برگزیدگان المپیاد ریاضیهای کشور

تا آن زمان از شهر تهران بودند .و مریم میرزاخانی
شانس حضور در شهر تهران را داشت .از طرفی
دیگر مدرسه عالمه حلی تهران چند سال بود که
کالسهای المپیادی و حل تمرین المپیادی را شروع
کرده بود و بچهها درکی از این نوع کالسها داشتند
و به واسطه همین حرکت در مدرسه عالمه حلی
هم بود که نمونه سواالت المپیاد کامپیوتر به دست
دانشآموزان فرزانگان تهران رسید .از طرفی دیگر
مدیری بود که با پیشنهاد نامتعارف دو دانشآموز
«دختر» -با تاکید برای آنکه پیش آن هرگز برگزیده
دختری وجود نداشت -موافقت کرد؛ تصور کنید اگر
او در شهرستانها بود ،تنها 1.8درصد فرصت داشت
تا نام المپیاد و کالسهای المپیادی را شنیده باشد و
سواالت المپیاد کامپیوتر هم در کتابخانه مدرسه به
دستش رسیده باشد و تازه مدیری هم پیدا شود که
با پیشنهاد این دو نوجوان برای برگزاری کالسهایی
که تاکنون سابقه نداشته و هیچ دختری هم سردمدار
موفقیتش نبود ،موافقت کند .البته این بدان معنا
نیست که ایشان دارای هوش و خالقیت باالیی نبودند،
بلکه بدان معناست که در مسیر هوش و خالقیت،
فرصتها نیز بسیار موثرند.
این فرصتها حتی در دوره دانشگاه هم همراه اوست.
با ورودش به دانشگاه درحالیکه شناخت و عالقه
خاصی به هندسههایپربویک ندارد ،با استادی روبهرو
میشود که دو سال پیش جایزه فیلدز را دریافت کرده
و حاال هم بحث رویههای حلنشده این نوع هندسه در
دانشگاههاروارد آنقدر داغ است که مریم میرزاخانی از
راه برسد و فرصت را شکار کند و حتی پایاننامه مقطع
دکتری خودش را در همین حوزه تالیف کند و همین
رویهها را حل کند .صبر کنید! فرصتها کمی با آنچه
شانس مینامیم ،متفاوتاند.
این فرصتهایی که در مسیر برخی افراد قرار میگیرد،
باعث میشود بسیاری از افراد با سرعت بیشتری به
نسبت سایرین پیشرفت کنند .بهعنوان مثال بیل
گیتس به علت شرایط مالی پدرش بهعنوان یک وکیل
ثروتمند وارد یک مدرسه خاص به نام «لیک ساید»
میشود .آن زمان کامپیوتر وسیله بهشدت گرانقیمتی
بود که در دسترس سایر افراد قرار نمیگرفت ،اما به

کمک والدین مدرسه «لیک ساید» برای دانشآموزان
کامپیوترهایی تهیه شد و بیل گیتس فرصت یادگیری
هزاران ساعت برنامهنویسی را به کمک کامپیوترهای
مدرسه پیدا کرد .چه میشد اگر بیل گیتس وارد
مدرسه لیک ساید نمیشد و فرصت هزاران ساعت
برنامهنویسی و پروراندن رویای این راکه هرکس باید
یک کامپیوتر شخصی داشته باشد ،نداشت؟
درواقع همین توالی فرصتها بود که باعث شد در سال
 1994تیم ایران دو دانشآموز دختر از یک مدرسه را
برای اولین بار در تیم اعزامی خودش به المپیاد جهانی
ریاضی داشته باشد.

بخش پنجم

توالی فرصتها بسیار پراهمیت است ،اما باید بپذیریم
که بسیاری از ما آدمها همین فرصتهای محیط اطراف
را غنیمت نمیشماریم و همین عامل یکی از مهمترین
دالیل ُکند بودن مسیر پیشرفت ماست .فکر میکنید
اگر  10.000دانشآموز فرصت حضور در مدرسه لیک
ساید را داشتند ،االن چند کمپانی مانند مایکروسافت
وجود داشت؟ حقیقت این است که مانند اکنون:
«یکی!» چون بسیاری از ما فرصتهایمان را با تنبلی
از دست میدهیم .مدرسه لیک ساید در سالی که بیل
گیتس در آن حضور داشت 236 ،دانشآموز دیگر را
نیز پذیرفته بود .اما اکنون ما تنها یک کمپانی موفق
به نام مایکروسافت داریم .فرض کنید مریم میرزاخانی
و رویا بهشتی وقتی برای اولین بار سواالت المپیاد
کامپیوتر را در کتابخانه مدرسه دیدند ،آن را نادیده
میگرفتند .چه میشد؟ یا مثال گمان میکردند« :خب
اگه قرار بود دختری بتونه ،تا االن یکی تونسته بود
دیگه »...و با مدیر مدرسه صحبت نمیکردند .فرصتها
مانند دومینو برای ما چیده میشوند و ممکن است با از
دست دادن یک فرصت ،یک دومینو از فرصتها را از
دست بدهیم .آنچه شما برای موفق شدن نیاز دارید،
نه لزوما هوش است ،نه لزوما استعداد ،نه لزوما ثروت
پدرتان برای ورود به یک مدرسه خاص است .تنها به
یک «فرصت» و پس از آن «مغتنم شمردن فرصت»
نیاز دارید .راستی؟ آخرین بار که با بیاعتنایی از کنار
کالسهای المپیاد مدرسه گذشتید ،کی بود؟
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پ�داش ت
سن� را کنار بگذارید

موفقیت

پازل انگیزش
الهه جباری

دن پینک  ،dan pinkتحلیلگر شغلی در یک
سخنرانی تد به بررسی پازل انگیزش میپردازد
و سخنرانیاش را با ذکر حقیقتی شروع میکند
که اکثر مدیران از آن خبر ندارند ،یا هنوز باورش
نکردند؛ پاداش به شیوه سنتی به آن اندازهای که ما
فکر میکنیم ،موثر نیست و نمیتواند باعث افزایش
بهرهوری و کارایی شود .چطور چنین چیزی ممکن
است؟ ادامه مطلب را از دست ندهید.
قبل از هر چیز میخواهم اعترافی به شما بکنم .من
کمی بیش از  20سال قبل کاری کردم که حاال از
انجام آن پشیمان هستم و اصال به آن کار افتخار
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نمیکنم .من کاری را انجام دادم که امیدوار بودم
هیچوقت هیچکس نفهمد ،اما حاال میخواهم این
راز را با شما در میان بگذارم .من در اواخر دهه
 ،80در یک لحظه دیوانگی و جوانی وارد مدرسه
حقوق شدم .من در عمرم حتی یک روز هم کار
حقوقی انجام ندادم ،بیشتر هم به این خاطر که اصال
اجازهاش را نداشتم!
اما امروز برخالف میل خودم و توصیههای همسرم
میخواهم گرد و خاک را از روی تواناییهای
حقوقیام بتکانم ،البته از آن بخش از تواناییهایم که
هنوز چیزی از آن باقی مانده است .من نمیخواهم

برایتان داستان تعریف کنم ،بلکه میخواهم اینجا
پروندهای برایتان باز کنم؛ پروندهای جدی بر اساس
شواهد و مدارک ،و اجازه دهید بگویم که میخواهم
این کار را درست مثل یک حرفهای انجام بدهم ،آن
هم برای اینکه همگی به این موضوع فکر کنیم که
ما چطور میتوانیم کسبوکار خود را اداره کنیم.
پس خانمها ،آقایان ،اعضای محترم هیئت ژوری،
در ابتدا میخواهم با هم نگاهی به مسئله شمع
بیندازید .بعضی از ما ممکن است در گذشته با این
مسئله مواجه شده باشیم .این مسئله را روانشناسی
به نام کارل دانرک طراحی کرده است و امروز در
بسیاری از تستهای علوم رفتاری از آن استفاده
میشود .فرض کنید که من قرار است از شما تست
بگیرم :من شما را به یک اتاق میبرم ،یک شمع،
چند عدد پونز و کبریت هم در اختیارتان میگذارم و
به شما میگویم که باید این شمع را جوی روی دیوار
نصب کنید که پارافین آن روی میز نریزد .خب ،شما
چطور این کار را انجام میدهید؟
بیشتر افرادی که با این مسئله مواجه میشوند،
میخواهند که شمع را با استفاده از پونز روی دیوار
متصل کنند ،اما فایدهای ندارد .یک نفر را دیدم که
حرکت بزرگی انجام داد .او کبریت را روشن کرد تا
یک طرف شمع را آب کند و به دیوار بچسباند .این
ایده عالی است ،ولی به اندازه کافی کارآمد نیست.
درنهایت پس از  5تا  10دقیقه اغلب افراد راهحل
این معما را پیدا میکنند .نکته کلیدی برای حل
این مسئله غلبه بر آن چیزی است که ما به آن ثبات
عملیاتی میگوییم .شما در آنجا جعبه را میبینید،
اما فقط بهعنوان ظرف نگهداری پونزها به آن نگاه
میکنید ،درحالیکه این جعبه میتواند قابلیتهای
دیگری هم داشته باشد ،ازجمله اینکه بهعنوان
پایهای برای شمع شما مورد استفاده قرار گیرد.
حاال میخواهم درباره یک آزمایش دیگر با شما
صحبت کنم که برای حل آن میتوانیم از مسئله
شمع استفاده کنیم .این آزمایش را دانشمندی به نام
سم گالکسبرگ طراحی کرده که در حال حاضر در
دانشگاه پرینستون آمریکاست .این آزمایش میتواند
میزان قدرت مشوقها را به شما نشان دهد .کاری

که سم انجام داد ،این بود که داوطلبها را جمع کرد
و گفت :من زمان را نگه میدارم تا ببینم که شما با
چه سرعتی میتوانید این مسئله را حل کنید و به
گروه دیگری هم گفت من زمان را نگه میدارم تا
ببینیم که بهطور متوسط چقدر طول میکشد تا یک
نفر بتواند این مسئله را حل کند و بعد برای گروه
دوم جایزهای در نظر گرفت .او به داوطلبان گفت
اگر جزو  25درصدی باشید که سریعتر از دیگران
این مسئله را حل میکنند ،پنج دالر میگیرد و اگر
مسئله را زودتر از همه حل کنید ،جایزه  20دالری
به شما تعلق میگیرد .این آزمون مربوط به سالهای
قبل است و اگر تورم را هم در نظر بگیرید ،میبینید
که این مبالغ برای چند دقیقه کار پول خوبی است،
درواقع محرک خوبی است.
سوال :شرکتکنندگان گروه دوم چقدر سریعتر
توانستند این مسئله را حل کنند؟ پاسخ :بهطور
متوسط حل این مسئله برای هر نفر سه و نیم دقیقه
طول کشید .این سه و نیم دقیقه طوالنیتر است و
توجیهناپذیر هم هست .من آمریکایی هستم و به
بازار آزاد اعتقاد دارم ،پس اوضاع نباید اینطور باشد،
درست است؟ اگر میخواهید دیگران کاری را بهتر
انجام دهند ،برایشان جایزهای در نظر میگیرید،
درست است؟ چیزی مثل پاداش یا کمیسیون.
به این ترتیب حقایق خود را نشان میدهند .شما
آنها را تشویق میکنید .در دنیای کسبوکار و
تجارت رسم بر این است .اما در اینجا چنین اتفاقی
نمیافتد .درواقع مشوق طراحی شده بود تا باعث
افزایش دقت و تسریع روند خالقیت شود ،اما دقیقا
عکس این عمل کرد و باعث شد فرایند تفکر کندتر
شده و جلوی خالقیت گرفته شود.
نکته جالب در مورد این آزمون این است که
خطایی ندارد .این آزمون بارها تکرار شده و بیش
از  40سال است که انجام میشود .محرکهای
مشروط – اگر فالن کار را بکنی ،فالن چیز را به
دست میآوری – در بعضی شرایط کارآمد است.
اما برای خیلی از کارها هم فایدهای ندارد ،یا حتی
خیلی وقتها ممکن است به آن کار ضرر بزند ،یا
مشکالتی را به وجود بیاورد .این یکی از قدیمیترین
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نتایج حاصل از علوم اجتماعی و در عین حال یکی از
کم دیده شدهترین آنهاست.
من چند سال اخیرم را صرف بررسی انگیزههای
انسانی و بهخصوص بررسی اثر محرکهای ذاتی
و محرکهای خارجی کردم .و به شما میگویم
آنچه علم میگوید ،به آنچه در واقعیت وجود
دارد ،حتی نزدیک هم نیست .اگر علم را در نظر
بگیرید ،میبینید که نوعی عدم تناظر میان آنچه
علم آن را میداند و از آن اطالع دارد و روشهای
به کار گرفتهشده در کسبوکار وجود دارد .موضوع
هشداردهنده این است که سیستم تجاری ،یعنی
همه پیشفرضها و قراردادهایی که پایه و اساس
تجارت ما را تشکیل میدهند ،این که چطور به
نیروهایمان انگیزه بدهیم و چطور از منابع انسانی
به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و ،...همگی بر
اساس محرکهای بیرونی به وجود آمده است؛ یعنی
قضیه چماق و هویج .این روش برای فعالیتهای قرن
بیستمی بهخوبی جواب میداد ،اما برای فعالیتهایی
که در قرن بیستویکم انجام میشوند ،روش تشویق
و تنبیه مکانیکی در اغلب موارد نهتنها بیفایده است،
بلکه میتواند آسیبرسان نیز باشد.
گالکسبرگ در این زمینه آزمایش دیگری هم
انجام داد که تقریبا شبیه آزمایش قبلی با کمی
تفاوت بود .او اینبار هم دو گروه داشت که از آنها
خواست شمع را جوری روی دیوار نصب کنند که
پارافین آن روی میز نریزد .مثل آزمایش قبل یک
گروه این آزمایش را انجام داد تا زمان متوسط مورد
نیاز برای این کار پیدا شود و گروه دیگر قرار بود
جایزه و پاداش بگیرد .نتیجه این آزمایش چه بود؟
گروهی که قرار بود تشویق شود ،توانست گروه دیگر
را شکست دهد .چرا؟ چون وقتی پونزها داخل جعبه
نباشند ،حل این معما خیلی ساده است.
روش تشویق و جایزه برای این قبیل فعالیتها
خوب نتیجه میدهد ،چون مجموعه از قوانین ساده
و هدف مشخصی برای رسیدن به آن وجود دارد.
ماهیت جایزه باعث میشود ذهن شما در یک بخش
خاص متمرکز و محدود شود .به همین علت هم
هست که خیلی وقتها نتیجه خوبی دارد ،ولی فقط
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برای کارهایی مثل اینکه تمرکز محدود باشد و شما
دقیقا بدانید که چه هدفی دارید و آن را بهخوبی
ببینید و مستقیم به سمت آن حرکت کنید .در این
صورت روش تشویق و جایزه خوب جواب میدهد.
اما در مورد مسئله اصلی شمع ،نمیشود اینطوری
به قضیه نگاه کرد .چون جواب آنجا نیست ،بلکه در
حواشیاش قرار دارد .شما میخواهید به اطرافتان
نگاه کنید ،اما جایزه باعث محدود شدن دیدتان
میشود و راههای ممکن مورد نظر ما را کاهش
میدهد.
بگذارید برایتان بگویم که چرا این مسئله تا این
اندازه اهمیت دارد .در اروپای غربی ،خیلی از
کشورهای آسیایی ،آمریکای شمالی و استرالیا ،یقه
سفیدها بیشتر این نوع کارها را انجام میدهند.
فعالیتهای روتین و قاعدهمند ،کارهایی که برای
انجامشان به نیمکره چپ مغزتان نیاز دارید ،امور
حسابداری و مالی ،برنامهنویسیهای خاص و...
برونسپاری این قبیل کارها بهنسبت ساده است و
شما بهراحتی میتوانید آنها را به صورت خودکار
دربیاورید .نرمافزار بهسرعت میتواند این کارها
را انجام دهد .سرویسدهندههای ارزان در سراسر
جهان میتوانند این قبیل کارها را انجام دهند .پس
آنچه واقعا اهمیت دارد ،اموری است که باعث
درگیری نیمکره راست مغز میشود؛ یعنی کارهای
خالقانه و مفهومی.
به کاری که خودتان انجام میدهید ،فکر کنید .آیا
مسائل و مشکالتی که شما با آنها روبهرو میشوید،
یا مسائلی که اینجا درباره آنها با هم حرف زدیم،
مجموعهای از اصول و قواعد شفاف و روشن هستند
و یک راهحل دارند؟ نه! اینها قوانین رازآلودی
هستند و اگر هم راهحلی برایشان وجود داشته باشد،
چندان واضح نیست .همه کسانی که در این اتاق
حضور دارند ،با نسخهای شخصی از مسئله شمع
درگیر هستند و برای هر شکلی از مسئله شمع در
هر حوزهای ،روش جایزه و تشویق ،یعنی چیزی که
ما عمده کسبوکارمان را بر محور آن بنا کردهایم،
جواب نمیدهد.
این مسئله مرا دیوانه میکند و مشکل اینجاست که

این فلسفه یا یک جور احساس نیست .من وکیلم
و به احساس باور ندارم .این فلسفه نیست .من
آمریکایی هستم و به فلسفه هم اعتقاد ندارم .این
یک حقیقت است ،یا آنطور که در شهر زادگاه من
واشنگتن دیسی میگویند ،یک حقیقت درست.
بگذارید منظورم را با یک مثال به شما نشان بدهم.
بگذارید شواهد و مدارک را برایتان ردیف کنم ،چون
من قصه تعریف نمیکنم ،بلکه میخواهم یک پرونده
برایتان آماده کنم.
خانمها ،آقایان ،اعضای محترم هیئت ژوری منصفه،
این هم چند مدرک برای شما :دان آریلی که یکی از
بزرگترین اقتصاددانهای عصر حاضر است ،با سه
نفر از همکارانش مطالعهای را روی چند دانشجوی
دانشگاه امآیتی انجام دادند .آنها چند بازی را در
اختیار دانشجویان قرار دادند؛ بازیهایی که نیاز
به تمرکز و خالقیت و تمرکز داشتند و بر اساس
کاراییشان سه سطح جایزه برای آنها مشخص
کردند .جایزه کوچک ،متوسط و بزرگ .اگر آنها
میتوانستند کارشان را خوب انجام بدهند ،جایزه
بزرگ را دریافت میکردند ،و همینطور تا آخر.
درنهایت چه اتفاقی افتاد؟ همانطور که انتظار
میرفت :جایزه تا زمانی فایده داشت که فقط
تواناییهای مکانیکی مطرح بودند .جایزه بیشتر
مساوی بود با کارایی باالتر ،اما در مورد بازیهایی که
حتی به مقدار اندک به تواناییهای شناختی احتیاج
داشت ،جایزه بیشتر باعث کارایی کمتر میشد .بعد
گروه محققان با خودشان فکر کردند که شاید در
فرهنگهای مختلف ،قضیه متفاوت باشد .بنابراین
تصمیم گرفتند این تست را در مادوری هند انجام
دهند ،چون استانداردهای زندگی در آنجا پایینتر
است .شاید جایزهای که در آمریکای شمالی با توجه
به استانداردهای باالی زندگی این منطقه ،ارزش
چندانی ندارد ،در مادوری هند باارزشتر است .مانند
مرحله قبل در این دوره نیز یکسری بازی و سه
سطح جایزه برای شرکتکنندگان در نظر گرفته
شد .نتیجهاش چه بود؟ شرکتکنندگانی که به آنها
پیشنهاد جایزه سطح متوسط داده شده بود ،بهتر
از کسانی عمل نکردند که جایزه کوچک به آنها

پیشنهاد داده شده بود! اما اینبار عملکرد کسانی که
پیشنهاد دریافت بزرگترین جایزه به آنها داده شده
بود ،بدتر از هر دو گروه دیگر بود! در هشت بازی از 9
بازی که به شرکتکنندگان ارائه شده بود ،این قضیه
مورد آزمایش قرار گرفت و نتیجه این بود که جایزه
بزرگتر باعث عملکرد بدتر میشود.
آیا این نتیجه یک جور توطئه سوسیالیستی ،عشقی،
احساسی است؟ نه ،این گروه محققانی از دانشگاه
امآیتی ،کارنیگی ملون و شیکاگو بودند ،و میدانید
چه نهادی از انجام این تحقیقات پشتیبانی میکرد؟
بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا .درواقع این یک
تجرب ه آمریکایی بود.
حاال به کالج اقتصاد لندن میروید .مدرسه الاسای،
خاستگاه  11نفر از برندگان جایزه نوبل اقتصاد در
سالهای قبل و همچنین مرکز آموزش متفکران
بزرگ علم اقتصاد ازجمله جورج سورس و فریدریش
هایک و میک جگر بوده است( .خنده حضار) ماه
قبل محققان الاسای روی  51نفر از دانشجویان
این دانشگاه مطالعهای انجام دادند که هدفش
مطالعه تاثیر برنامههای «پرداخت در قبال عملکرد»
در شرکتهای مختلف بود .آنها درنهایت به این
نتیجه رسیدند که تشویقهای مالی میتواند منجر
به کارایی منفی شود.
میان آنچه علم میداند و آنچه در دنیای کسبوکار
انجام میشود ،نوعی عدم مطابقت وجود دارد و امروز
که روی خرابههای سقوط اقتصادی ایستادهایم،
آنچه من را نگران میکند ،این است که بسیاری
از سازمانها ،تصمیمات خود و خط مشی کلیشان
را برای پرورش استعدادها و نیروی انسانیشان بر
مبنای یکسری تصورات تاریخ مصرف گذشته و
امتحاننشده بنا کردهاند که البته بیشترشان هم
ریشه در باورهای عامیانه دارد نه در علم .ما اگر
میخواهیم واقعا از شر مشکالت اقتصادی خالص
شویم و اگر میخواهیم در زمینه فعالیتهای قرن
بیستویکمی به باالترین کارایی برسیم ،راهحلی
که پیش رو داریم ،این است که دیگر این اشتباه
را تکرار نکنیم .ما نباید افراد را با هویج شیرینتر
فریب بدهیم ،یا با چماق سنگینتر تهدیدشان
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کنیم .ما به یک خط سیر کامال جدید نیاز داریم .و
خبر خوب اینکه محققانی که در مورد شیوههای
انگیزهبخشی مطالعه کردهاند ،این رهیافت جدید را
در اختیار ما گذاشتند که بیشتر بر اساس انگیزش
روانی است .یعنی ما کارهای مختلف را به این علت
انجام بدهیم که الزم است انجام شوند ،دوستشان
داریم ،یا اینکه برایمان سرگرمکننده است ،یا به
این خاطر که بخشی از یک چیز مهمتر هستند .در
ذهن من این سیستم جدید برای تجارت بر اساس
سه عنصر مختلف شکل گرفته است؛ خودمختاری،
تسلط و هدف .خودمختاری یعنی انگیزه کنترل و
هدایت زندگی شخصی خودمان .تسلط داشتن یعنی
میل به بهتر و بهتر شدن در هر زمینهای که برایمان
اهمیت دارد .و درنهایت هدف یعنی داشتن اشتیاق
به انجام کاری که باید انجامش بدهیم و در خدمت
به هدفی بزرگتر از خودمان .این سه عنصر پایههای
اصلی سیستم جدید ما برای تجارت است.
امروز میخواهم فقط درباره عنصر اول ،یعنی
خودمختاری صحبت کنم .در قرن بیستم این
ایده شکل گرفت که مدیریت مثل درخت ساخته
طبیعت نیست ،بلکه بیشتر شبیه تلویزیون است
که یک نفر آن را اختراع کرده است ،و این به این
معنی نیست که میتواند تا ابد به کارش ادامه بدهد.
مدیریت گسترده است .بنابراین اگر به انطباق نیاز
دارید ،اندیشههای سنتی مدیریت برای شما کامال
کارآمد و عالی است ،اما اگر به دنبال تعهد هستید،
خودمختاری برای شما موثرتر است.
بگذارید چند مثال افراطی درباره نظریه
خودجهتدهی بزنم .شما نمونههای زیادی مثل این
را نمیبینید ،اما اولین رشتههای چیزی بسیار جالب
را که در حال وقوع است ،مشاهده میکنید .هدف
این است که به مقدار کافی و به شکلی منصفانه به
افراد حقوق بدهید و موضوع پول را بهطور کامل حل
کنید و سپس به آنها اجازه خودمختاری بدهید.
نام شرکت اطلسیان تا به حال به گوش چند نفر از
شما خورده است؟ خب ،مثل اینکه کمتر از نصف.
اطلسیان یک شرکت نرمافزاری استرالیایی است که
کار جالبی انجام میدهند .آنها چند نوبت در سال
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به مهندسانشان میگویند که برو و در  24ساعت
آینده روی هر چیزی که دلت میخواهد ،کار کن؛
چیزی که مربوط به کار روزانهتان نباشد ،هر چیزی
که دوست داری .هدف این است که مهندسانشان
بتوانند از این زمان استفاده کنند و یک کد جالب
بنویسند ،یا یک هک خارقالعاده درست کنند.
سپس در جلسهای عجیب و غریب و غیرعادی که در
پایان روز برگزار میشود ،همه چیزهایی را که در این
 24ساعت درست کردهاند ،برای همتیمیها و سایر
اعضای شرکت نمایش میدهند .این روز در شرکت
اطلسیان فدکس نامیده میشود .چرا؟ چون شما
باید چیزی را فقط در طول یک شب درست کنید و
تحویل بدهید .قشنگ است ،مگر نه؟ بد نیست .ما در
اینجا با نقض شدید قانون نام و نشان تجاری روبهرو
هستیم ،ولی روششان خیلی هوشمندانه است .در
آن روز خودمختاری صرف ،تعداد زیادی نرمافزار
شکل میگیرد که شاید هیچوقت نمیتوانستند به
وجود بیایند.
و البته این کار آنقدر موثر بود که شرکت اطلسیان
با طرحی به نام « 20درصد زمان» ،یک مرحله از
این هم جلوتر رفت و مشهور است که این روش
در گوگل هم انجام شده است .درواقع بر اساس این
طرح مهندسان شرکت میتوانند  20درصد از وقت
خود را برای طراحی و تولید هر چیزی که دوست
دارند ،صرف کنند .آنها نسبت به انتخاب زمان،
نوع کار ،همگروهیها و تکنیکهای مورد نیاز کامال
خودمختار هستند؛ خودمختاری به شکل افراطی .و
در گوگل ،همانطور که البد خیلی از شما اطالع
دارید ،حدود نیمی از تولیدات جدید در یک سال،
در همین زمانهای  20درصدی شکل میگیرد.
چیزهایی مثل جیمیل ،ارکات ،اخبار گوگل و...
حاال بگذارید برایتان مثال دیگری بیاورم که از این
هم افراطیتر است؛ چیزی تحت عنوان محیط کار
نتیجهگرا یا بهاختصار «آ ر او دبلیو ای» .این سیستم
توسط دو مشاور آمریکایی ابداع شده است و در حال
حاضر بیش از نیم دو جین از شرکتهای آمریکایی
از آن استفاده میکنند .در سیستم آ ر او دبلیو ای،
افراد زمانبندی مشخصی ندارند .آنها میتوانند هر

وقت که دلشان خواست ،سر کار بروند .هیچکس
موظف نیست سر ساعت معینی در دفتر کارش
حاضر شود ،یا اصال سر کار برود .درواقع آنها فقط
باید وظایفشان را انجام بدهند .اینکه چطور این کار
را انجام میدهند ،چه زمانی انجامش میدهند ،یا
کجا انجامش میدهند ،کامال به خودشان بستگی
دارد .جلسات در این شرکتها اختیاری است .در این
شرایط چه اتفاقی میافتد؟ تقریبا در همه زمینهها
باردهی افراد باال میرود ،تعهدشان نسبت به کاری
که انجام میدهند ،بهبود پیدا میکند ،رضایتشان
بیشتر میشود و در عین حال تعداد کارکنانی
که شرکت را ترک میکنند ،کاهش پیدا میکند.
خودمختاری ،تسلط و هدف .اینها سنگ بنای راه
جدیدی است که برای کار کردن پیش روی ماست.
خب خیلی از شما ممکن است به این سیستم نگاه
کنید و بگویید« :خوب است ،ولی خیلی آرمانی به
نظر میرسد ».ولی جواب من این است« :نه ،من
مدرک دارم».
در اواسط دهه  1990میالدی مایکروسافت شروع
به تدوین دانشنامهای به نام انکارتا کرد .آنها همه
روشهای درست انگیزهبخشی را به کار گرفتند.
به متخصصانی پول دادند که برایشان هزاران
مقاله مختلف بنویسند و ویرایش کنند .مدیرانی
که همگی پاداشهای خوبی گرفته بودند ،تمام
فرایند این پروژه را پیشبینی کرده بودند ،تا
مطمئن باشند کار دقیقا در زمان تعیینشده و
با بودجهای که از قبل مشخص شده است ،تمام
خواهد شد .چند سال بعد پروژهای برای ایجاد یک
دانشنام ه دیگر با الگویی متفاوت شروع شد :برای
لذتش این کار را بکنید .هیچکس حتی یک سنت
یا یک یورو یا یک ین اضافه هم نمیگیرد .این
کار را فقط برای لذتش انجام بدهید .حاال اگر 10
سال قبل شما به یک اقتصاددان مراجعه کرده و
گفته بودید که من دو الگوی مختلف برای تدوین
دانشنامه دارم و اگر قرار باشد این دو با هم رقابت
کنند ،کدامشان برنده میشود؟  10سال قبل
شما در هیچ نقطهای از کره زمین نمیتوانستید
اقتصاددان هوشیاری را پیدا کنید که پیشبینی

کند الگوی دانشنامه آزاد ویکی پدیا برنده این
رقابت میشود.
این نبردی بزرگ میان دو رویکرد است؛ جنگ میان
روشهای ایجاد انگیزه مثل مسابقه بوکس بین
محمدعلی کلی و فریزر است ،درست است؟ انگیزش
درونی در برابر انگیزش بیرونی .خودمختاری ،تخصص
و هدف ،در برابر چماق و هویج .در این مبارزه چه
کسی برنده میشود؟ انگیزش درونی ،خودمختاری،
تخصص و هدف ،در ضربه فنی .بگذارید جمعبندی
کنم .انگیزش درونی ،خودمختاری ،تخصص و هدف،
در ضربه فنی.
اجازه بدهید بحثمان را جمعبندی کنیم :آنچه علم
بر آن واقف است و آنچه بهطور واقعی در کسبوکار
انجام میشود ،بر هم منطبق نیستند .این چیزی
است که علم میداند .1 :پاداشهای معمولی قرن
بیستمی یا همان انگیزشهایی که ما فکر میکنیم
بخشهای طبیعی دنیای کسبوکار هستند،
میتوانند موثر باشند ،اما فقط در شرایطی که به
شکل غافلگیرکنندهای محدودند .2 .پاداشهای
«اگر ،آن موقع» در اغلب موارد باعث نابودی نوآوری
میشود .3 .راز و رمز کارایی و عملکرد بهتر در تشویق
و پاداش نیست ،بلکه در محرک درونی است .یعنی
محرکی که باعث میشود ما کارها را برای خودمان
انجام دهیم .محرکی که باعث میشود ما کارهایمان
را به این علت که مهم هستند ،انجام دهیم.
حاال به بهترین قسمت ماجرا میرسیم .بهترین
قسمت این است که خود ما از قبل این موضوع را
میدانستیم .درواقع علم به ما ثابت میکند که ما
از قبل در مورد این موضوع میدانستیم .بنابراین
اگر ما بتوانیم این عدم تطابقی را که میان علم و
شرایط حاضر بر دنیای کسبوکار وجود دارد ،اصالح
کنیم ،اگر انگیزههایمان  -منظورم انگیزههای قرن
بیستویکمیمان است – را به کار بیندازیم ،اگر
طرز فکر کاهالنه و خطرناک هویج و چماق را کنار
بگذاریم ،میتوانیم کسبوکارمان را بهبود ببخشیم
و قوی کنیم .در این صورت میتوانیم خیلی از آن
مسئلههای شمع را حل کنیم و شاید ،شاید ،شاید
بتوانیم دنیا را عوض کنیم.
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موفقیت

ند� ی ن� مرد ی ن
جک ما چطور بعد از هفت ب�ر شکست به ث� تو� ت
چ� تبدیل شد

جک لوبیای سحرآمیز نداشت
ترانه رجبیان
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جک ما دهم سپتامبر  53 ،2017ساله شد
درحالیکه ثروت خالصش تا پایان سال ،2016
 27/9میلیارد دالر بوده است .درحالیکه قبال
بهعنوان معلم زبان انگلیسی فقط  12دالر در ماه
درآمد داشت( .اگرچه آن زمان هم خوشحال و
راضی بود).
دستاوردهای امروز ما در مقایسه با شروع مفتضحانه
و همه کمبودها و شکستهایی که در این سالها
داشته ،عمال باورنکردنی است .شکستهای ما در
مسیر رسیدن به موفقیت خیلی بیشتر (و شاید
بزرگتر) از همه شکستهایی بوده که هر کدام
از ما ممکن است در طول زندگیمان تجربه کنیم.
در ادامه هفت نمونه از مهمترین شکستهای
ما را در راه تبدیل شدن به یکی از موفقترین
کارآفرینها ،صنعتگران و مدیران ارشد اجرایی
چین که میتوانست هر کس دیگری را از پا
دربیاورد ،مرور میکنیم .هر چند او توانست
درست مثل شخصیت اصلی فیلم «فارست گامپ»
خوشبینیاش را حفظ کند و درنهایت بنا بر اعالم
فوربس به یکی از  20مرد ثروتمند دنیا تبدیل
شود.

ماندگار تبدیل شدند.

جک ما از  120امتیاز آزمون ریاضی در
امتحان ورودی کالج ،منره  1گرفت

شکست خوردن یک چیز است و گرفتن نمره 1
در امتحان ریاضی برای ورود به کالج ،یک چیز
دیگر! اصال هم به این خاطر نبود که او فرصتی
برای آماده کردن خودش نداشت .تا امروز جک ما
بارها مجبور شده با مشکالتی که در زمینه ریاضی
دارد ،سروکله بزند .با وجود این ،در حال حاضر
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره گروه علیبابا
است ،که یکی از موفقترین شرکتها در زمینه
تکنولوژی محسوب میشود .او میگوید« :من
در زمینه درس ریاضی هیچوقت خوب نبودم،
هیچوقت مدیریت نخواندم و هنوز هم نمیتوانم
از گزارشهای مالی سر دربیاورم».
هرچند که درنهایت معلوم شد جک ما برای
میلیاردر شدن نیازی به درس ریاضی ندارد!
تعجبآورتر اینکه در دوران کودکی حتی اسم
کامپیوتر هم به گوش جک ما نخورده بود.

جک ما با وجود  10بار رد شدن در ورود
جک ما با وجود بارها شکست در امتحان بههاروارد ،ناامید نشد
اینکه جک ما  10بار از طرف مسئوالن دانشگاه
ورودی مدرسه تسلیم نشد

جک ما هیچوقت دانشآموز خوبی نبود .درواقع
اصال نتوانست وارد مدرسه راهنمایی شود« .من دو
بار در امتحان اصلی مدرسه ابتدایی رد شدم .سه
بار در امتحانات مدرسه راهنمایی رد شدم و دو بار
هم در امتحان ورود به کالج مردود شدم ».اغلب ما
آنقدر خوششانس هستیم که الزم نباشد چنین
چیزهایی را برای والدینمان تعریف کنیم!
البته این فقط جک ما نبود که در زمینه تحصیل
مشکالت زیادی داشت .به نظر میرسد این
مسئله یک جور رسم در بین مغزهای بزرگ
باشد! چون آلبرت انیشتین ،وینستون چرچیل
و آبراهام لینکلن نیز در دوران تحصیل مجبور
شدند با مشکالت بسیاری دستوپنجه نرم
کنند ،ولی بعد به شخصیتهایی بسیار بزرگ و

هاروارد رد شد ،خیلی تعجبآور نیست .نکته مهم
این است که او  10بار خود را به دردسر انداخت تا
برای ورود به این دانشگاه درخواست دهد .آنچه
این بخش از زندگی ما نشان میدهد ،این است که
او اسطوره پایداری است« .مهمترین نکته این است
که در زندگیتان صبر داشته باشید».
جک ما برای ورود به دانشگاه چین نیز با مشکل
مواجه شد و در آخر از موسسه تربیت معل م هانگزو
چین در رشته دبیری زبان انگلیسی فارغالتحصیل
شد.

جک ما برای  30شغل مختلف درخواست
داد و هر بار نه شنید

جک ما پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه برای 30
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شغل مختلف درخواست داد و هر بار نه شنید.
او برای استخدام در نیروی پلیس درخواست داده
بود ،ولی با سه کلمه ساده عذرش را خواستند.
«شما مناسب نیستید ».خوشبختانه جک ما
مانند قهرمان فیلم محبوبش «فارست گامپ» ،به
تالش ادامه داد« .امروز ظالم است .فردا ظالمتر .و
روز بعد از فردا زیباست».

جک ما تنها مصاحبهشونده کیافسی از
بین  24نفر بود که رد شد

«زمانی که کیافسی به شهر ما آمده بود،
برای کار به آنجا رفتم 24 .نفر برای این شغل
درخواست داده بودند 23 .نفر پذیرفته شدند و
من تنها کسی بودم که رد شدم ».جک ما علت
این ناکامی را قد کوتاه و نداشتن ظاهر مناسب
میدانست .همسر جک ما ،ژانگ یینگ ،قبل از
اینک ه ثروتمند شود ،با او ازدواج کرد« .جک ما
مرد خوشتیپی نبود ،ولی من عاشقش شدم ،چون
میتوانست خیلی از کارهایی را که از عهده مردان
خوشتیپ برنمیآید ،انجام دهد».

جک ما نتوانست رسمایهگذاران سیلیکون
ولی را راضی کند که در رشکت علیبابا
رسمایهگذاری کنند

علیبابا یک شرکت تجارت الکترونیک چینی
است که فروش و خدمات پس از آن را به
شکل مصرفکننده به مصرفکننده ،بنگاه به
مصرفکننده و بنگاه به بنگاه از طریق پورتال
وب فراهم میکند .علیبابا با ایده تسهیل ارتباط
بین تولیدکنندگان چینی و مشتریان که خارج از
مرزهای چین بودند ،شروع به کار کرد و در حال
حاضر  ۸۰درصد فروش آنالین در کشور چین
توسط این گروه انجام میشود .با وجود همه
موفقیتهایی که علیبابا امروز دارد ،جک ما در
ابتدای راهاندازی این شرکت چندین بار شکست
خورد .علیبابا در سه سال اول سودی نداشت .این
شرکت در ابتدا کارش را به شکلی بسیار گسترده
شروع کرد ،اما با شکسته شدن حباب دات کام
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تقریبا از بین رفت .در آن زمان علیبابا فقط 18
ماه با ورشکستگی کامل فاصله داشت .جک ما
درباره این مرحله از کارش میگوید« :من علیبابا
را  1001اشتباه مینامم».

جک ما به همه رشکای علیبابا گفت
که هیچکدامشان منیتوانند جزو هیئت
مدیره این رشکت باشند

جک ما در یکی از بدترین تصمیمهایی که
میتوانست برای علیبابا بگیرد ،به همه 18
سرمایهگذاری که  60هزار دالرشان در این شرکت
سرمایهگذاری شده بود ،اعالم کرد که آنها فقط
میتوانند در این شرکت سمت مدیریتی داشته
باشند .هدف جک ما از این تصمیم این بود که
مدیرانی از بیرون سازمان استخدام کند ،اما به
گفته خود او این تصمیم بزرگترین اشتباهی بود
که جک ما مرتکب شد« .درسی که من از روزهای
سیاه علیبابا یاد گرفتم ،این بود که شما باید به
تیمتان ارزش ،انگیزه و چشمانداز بدهید».

موفقیت

کن�؟
چطور ب�ای روز مبادا پسانداز ی

قطره قطره جمع گردد
رعنا کریمزاده
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شــما میتوانیــد ســالها کار کنیــد و بــاز هــم
روزهــای پایانــی مــاه برایتــان جــزو تلختریــن و
طوالنیتریــن روزهــای ســال باشــد .نداشــتن حتی
یــک ریــال پسانــداز اصــا مســئله عجیبــی
نیســت .اگــر بــه شــرایط کاری خــود اعتمــاد
نداشــته باشــید و دائمــا نگــران مســائلی چــون
تعدیــل نیــرو ،تمدیــد نشــدن قــرارداد کار یــا حتی
تاخیــر در پرداخــت حقــوق باشــید ،ایــن اتفــاق
هولناکتــر نیــز جلــوه میکنــد .بــرای رفــع ایــن
مشــکل چــه بایــد کــرد؟ بارهــا پیــش آمــده کــه
افــراد بــا افزایــش حقــوق هــم روب ـهرو میشــوند،
امــا بــاز هــم نمیتواننــد مبلغــی را پسانــداز
کننــد .آنهــا میگوینــد هرچــه میــزان حقــوق
افزایــش پیــدا میکنــد ،مخــارج نیــز بیشــتر
میشــود .ایــن حــرف میتوانــد درســت باشــد،
امــا راه چــاره چیســت؟ چطــور میتوانیــم مبلغــی
توپا کنیــم کــه اگــر
را بعــد از چنــد ســال کار دسـ 
بوکار خــود را راه بیندازیــم یــا در
خواســتیم کسـ 
زمینـهای ســرمایهگذاری کنیــم ،بــا دســتان خالــی
مواجــه نشــویم؟

قضیه قلک شیشهای

همیــن امــروز یــک قلــک شیشـهای تهیــه کنیــد.
روی شیشـهای بــودن آن تاکیــد دارم و مهــم اســت
کــه شــما بتوانیــد محتویــات آن را ببینیــد .حــاال
ایــن قلــک بــا چــه پولهایــی پــر میشــود؟ فــرض
کنیــد مســیر هــر روزهای را کــه بــا تاکســی طــی
میکردیــد ،امــروز بــا اتوبــوس یــا متــرو رفتهایــد
یــا دوســتی کــه هممســیرتان بــوده ،شــما را بــه
مقصــد رســانده اســت و اختــاف هزینــه اینهــا
دو هــزار تومــان اســت؛ ایــن اختــاف هزینــه را بــه
قلــک شیش ـهای بریزیــد .بــه مناســبت روز تولــد،
ســالگرد ازدواج یــا هــر اتفــاق دیگــری پولــی هدیه
گرفتهایــد کــه انتظــارش را نداشــتهاید ،ایــن
را هــم در قلــک شیشــهای بریزیــد .اساســا ایــن
قلــک مــکان هــر پولــی اســت کــه در حســاب و
کتابهــای ماهانهتــان انتظــارش را نمیکشــیدید
و دســت تقدیــر آن را نصیبتــان کــرده یــا از
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پرداخــت پولــی معــذور شــدهاید .قضیــه قلــک
را همینجــا نگــه داریــد تــا در ادامــه بــه شــما
بگویــم بــا پولهــای آن چــه بایــد کــرد.

واقعبین باشید

اگــر تصمیــم گرفتهایــد از ابتــدای ایــن مــاه نصــف
درآمدتــان را پسانــداز کنیــد ،بایــد ایــن نویــد را
بــه شــما بدهــم کــه ســنگ بزرگــی برداشــتهاید
و ایــن عالمــت نــزدن اســت .مطمئــن باشــید
کــه اتفاقــات بهزعــم شــما غیرقابــل پیشبینــی
مجبورتــان میکنــد تمــام حقــوق خــود را خــرج
کنیــد و داســتان خیالــی پسانــداز حقــوق را بــه
مــاه بعــد موکــول کنیــد؛ مــاه بعــدی کــه هرگــز
فرانمیرســد.
قدیمیهــا میگفتنــد هــر کــس بایــد انــدازه
جیبــش خــرج کنــد .آرزوهــای بزرگــی در ســر
داریــد؟ دلتــان میخواهــد دائــم لباسهــای
مــارکدار بپوشــید و خــوش بگذرانیــد؟ بــرای
ایــن کار برنامــه داشــته باشــید .اینکــه نصــف
حقوقتــان را بــه پــای یــک لبــاس بریزیــد ،برنامــه
عاقالنـهای نیســت و نمیتوانــد دوام داشــته باشــد.
حتــی شــادی بهدس ـتآوردن آن وســیله هــم بــا
تــه کشــیدن موجــودی حســاب شــما زائــل خواهد
شــد .اگــر از مبلغــی کــه دریافــت میکنیــد،
ناراضــی هســتید و احســاس میکنیــد پاســخگوی
نیازهــای شــما نیســت ،راهــش غــر زدن یــا خــرج
کــردن تمــام حقــوق در نیمــه مــاه و قــرض گرفتن
از دیگــران نیســت .شــما نبایــد پسانــداز ماهانهتان
را فــدای خواســتههای امــروز خــود کنیــد .راه بهتر
آن اســت کــه بــه دنبــال کاری بــا حقــوق بیشــتر
باشــید یــا در شــغلی کــه هســتید تالش بیشــتری
کنیــد کــه بــه جایــگاه بهتــر و حقــوق باالتــری
برســید .اگــر هیچکــدام از اینهــا برایتــان میســر
نیســت ،یــک روز تصمیــم خــود را بگیریــد کــه بــه
ایــن دور باطــل پایــان دهیــد .ایــن ســیکل معیوبی
کــه باعــث میشــود بــا داشــتن درآمــد ،همیشــه
مقــروض و بیپــول باشــید .الزم اســت کمــی
دنــدان بــر ســر جگــر بگذاریــد و خواســتههایتان را

بــا درایــت و صبــر بیشــتری دنبــال کنیــد .در ایــن
صــورت اســت کــه بــا افزایــش مبلــغ پساندازتــان
میتوانیــد بــا دســت بازتــری خــرج کنیــد.

طعم شیرین استقالل مالی

مــا گاهــی پسانــداز میکنیــم ،امــا چــون بــرای
ایــن پــول نقشــهای نداریــم و نمیدانیــم ایــن
پــول را بــا چــه هدفــی پسانــداز کردهایــم،
آن را بــه بــاد میدهیــم و دســت آخــر آنطــور
کــه بایــد و شــاید مــزد زحمــت پسانــداز را
نمیگیریــم .یکــی از روشهــای توصیهشــده ایــن
اســت کــه هــر مــاه بــرای بخشهــای مختلــف
هزینههــای زندگــی ،درصــد مشــخصی از حقــوق
ماهانــه را تعریــف کنیــم؛ حتــی بــرای قســمتی از
پولهایمــان کــه قــرار نیســت پسانــداز شــوند.
طبــق ایــن برنامــه بــه محــض آنکــه پولــی بــه
دســتتان میرســد  -حــال ایــن پــول میتوانــد
حقوقتــان باشــد یــا هــر دریافتــی دیگــر  -بایــد ۳۰
درصــد آن را بــا عنــوان اســتقالل مالــی ذخیــره
کنیــد ۵۰ .درصــد صــرف نیازهــا و هزینههــای
روزمــره خواهــد شــد ۵ .درصــد ســهم تفریحــات
آخــر هفتــه اســت .اینجــا بایــد بیــن پسانــداز
بلندمــدت و کمکهــای خیریــه تــوازن ایجــاد
کنیــد .میتوانیــد  ۱۵درصــد باقیمانــده را عینــا
بــه پسانــداز بلندمــدت انتقــال دهیــد یــا بــا در
نظــر گرفتــن کمــک خیریــه تــا ســقف  ۵درصــد،
پساندازتــان بلندمدتتــان را بــه  ۱۰درصــد مبلــغ
کل کاهــش دهیــد .ایــن مســئله بســتگی بــه
تمایــات و نیازهــای شــما دارد.
حــاال وقــت آن اســت کــه بــه پولهــای ظــرف
شیش ـهایمان برگردیــم .دســتور مصــرف مبلغــی
کــه از ایــن طریــق بــرای شــما ذخیــره میشــود
نیــز بــه همیــن شــیوه و طبــق درصدهــای یــاد
شــده اســت.

استقالل مالی یعنی چه؟

شــاید فکــر کنیــد همیــن کــه مدتهاســت بــا
درآمــد ماهانــه خــود زندگــی میکنیــد و از پــدر

خــود پــول نمیگیریــد ،بــه اســتقالل مالــی دســت
پیــدا کردهایــد ،ولــی چنیــن نیســت .تــا زمانــی
کــه دســتتان از پسانــداز خالــی اســت ،اســتقالل
مالــی نداریــد.
یادتــان هســت اســم آن  30درصــد را اســتقالل
مالــی گذاشــتیم؟ اســتقالل مالــی بــه آن دســته از
ذخایــر گفتــه میشــود کــه تحــت هیــچ شــرایطی
صــرف امــور روزانــه نخواهنــد شــد .بــرای اینکــه
بــه اهمیــت موضوع پــی ببریــد ،برایتان یــک مثال
میزنــم .فــرض کنیــد آخر مــاه پــول کــم آوردهاید.
آیــا بــرای تهیــه پــول مــورد نیازتــان ،ماشــین و
خانــه خــود را میفروشــید یــا از دوســتانتان
قــرض میکنیــد؟ مســلما تصمیــم عاقالنــه قــرض
گرفتــن از دوســتان اســت .مبلغــی کــه بــا عنــوان
اســتقالل مالــی هــر مــاه کنــار میگذاریــد ،حکــم
خانــه شــما را دارد کــه بــه هیــچ عنــوان بــه آن
دســت نخواهیــد زد .ایــن مبلــغ را تنهــا میتوانیــد
ســرمایهگذاری کنیــد .میشــود طــا ،ســکه یــا
ملــک خریــد ،بــه عنــوان ســپرده در بانک گذاشــت
یــا وارد بــازار بــورس شــد.
پسانــداز بلندمــدت بــه درد هدفهــای
کوچکتــر میخــورد .مثــا خریــد یــک لبــاس
مــارکدار ،ســفر شــمال آخــر هفتــه یــا مــواردی
از ایــن دســت کــه جایــی در هزینههــای روزانــه
ندارنــد .اگــر بــا ایــن برنامــه بــاز هــم در حســاب
و کتــاب خــود دچــار مشــکل شــدید ،درصدهــا
را دس ـتکاری نکنیــد .مهمتریــن نکت ـهای کــه در
مــورد ایــن روش پسانــداز بایــد در خاطرتــان ثبت
شــود ،ایــن اســت کــه دقیــق بــه آن عمــل کنیــد.
در صورتــی کــه درآمدتــان بــا نیازهــا همخوانــی
نداشــته باشــد ،دو راه بیشــتر پیــش پایتان نیســت.
یــا ســعی کنیــد درآمــد خــود را افزایش دهیــد و به
فکــر ارتقــای شــغلی باشــید یــا در خــرج و مخــارج
خــود تجدیدنظــر کنیــد .یادتان باشــد عمــل کردن
بــه روش یــاد شــده و ســرمایهگذاری در بازارهــای
مختلــف در طوالنــی مــدت بــه شــما کمــک
میکنــد درآمــد و در نتیجــه ســطح زندگــی
بهتــری داشــته باشــید .پــس از آن غافــل نشــوید.
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حرفهایها
چطور بازخورد میدهند
بازخــوردی که دانشــجویان به
اســتاد خــود میدهند ،بســیار
قویتــر از بازخوردهای اســتاد
بــه دانشــجویان اســت .کریس
توانــی ،نویســنده کتــاب پــس آنهــا واقعــا
چــه چیــزی میداننــد؟ :ارزیابیهایــی کــه
از آمــوزش و یادگیــری خبــر میدهــد

دانشجویان باید از اهداف
آموزشی و مهارتهای
مشخصی که قرار است
بیاموزند ،اطالع داشته
باشند ،در غیر این صورت
بازخورد دادن به آنها چیزی
نیست جز اینکه کسی به
آنها بگوید که دقیقا باید
چه کاری انجام دهند.
سوزان بروکهارت،
نویسنده کتاب ارزشیابی
یعنی بازخورد موثر

اگــر دانشــجویان بداننــد کــه
محیــط کالس محیطــی امــن
بــرای اشــتباه کــردن اســت،
احتمــال بیشــتری دارد از بازخوردهایــی که
بــه آنهــا داده میشــود ،بــرای یادگیــری
اســتفاده کننــد.
دیــان ویلیــام ،متخصــص آموزش و اســتاد
دانشــگاه یوســیالای

وقتی ما از نمره بهعنوان بخشی از
فرایند بازخورد دادن استفاده میکنیم،
آنها فقط به اندازهای که نمره بیاورند،
درس میخوانند و یاد میگیرند.
پیتر جانستون ،نویسنده و
استاد دانشگاه ایلینویز

اغلب بازخوردهایی که
دانشجویان درباره کارهای
کالسیشان میگیرند ،از سایر
دانشجوهاست و اغلب آنها اشتباه است.
ن هاتی ،مدیر موسسه تحقیقات
جا 
آموزش و پرورش ملبورن و استاد
دانشگاه ملبورن استرالیا
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بازخورد دادن به معنای
تشویق یا نصیحت کردن
یا ارزیابی کردن نیست.
بازخورد اطالعاتی است که
درباره تالشی که فرد در
مسیر خود برای رسیدن
به موفقیت انجام میدهد،
به او داده میشود.
گرنت ویگینز ،متخصص
آموزش و رئیس
مرکز آموزشی هوپ
ویل نیوجرسی

بازخوردهای موثر طی فرایند
یادگیری اتفاق میافتد،
زمانی که هنوز وقت هست
روی آن کار کنید.
جان چپیوس ،نویسنده
کتاب هفت استراتژی
ارزیابی برای یادگیری

ت
جمهل �قیقات آب و خاک یا�ان

معرفی مجله

نشریهای برای ایران
ماجده مقدم

یکی از ارکان اصلی درآمد و اشتغالزایی
در ایران از دیرباز حوزه کشاورزی بوده
است .گذشتگان ما با توجه به وضعیت
بوهوایی هر منطقه تالش میکردند
آ
محصول کشاورزی متناسب با آن
منطقه را تولید کنند؛ محصولی که هم
خاک منطقه جوابگوی رشد آن باشد و
هم بارشهای ساالنه کفاف آبیاری آن را
بدهد .متاسفانه چند سالی است به علت
نیاز کشور به افزایش میزان محصوالت
کشاورزی و دیدگاههای غیرکارشناسانه
وضعیت خاک و آب ایران روی مرزهای هشدار ایستاده
است؛ اما با عبرت گرفتن از راههای رفته کشورهای
دیگر و نگاه بومی به ظرفیتها و توانمندیهای ایران
میتوان خسارات وارد شده به این حوزه را متوقف و در
مواردی جبران کرد .مجله تحقیقات آب و خاک ایران
(مجله علوم کشاورزی ایران) با تاکید بر نگاه کارشناسانه
مدتهاست از سوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران منتشر میشود .جدیدترین شماره این
نشریه به پاییز امسال بازمیگردد .این نشریه در شماره
ویژه پاییز خود مانند همه شمارههای پیشین تمرکز
خود را روی کشاورزی کشورمان قرار داده است .عناوین
برخی از مطالب منتشرشده در این شماره از نشریه
عبارتند از :ارزیابی کارایی مدل نیمهتوزیعی SWAT
در شبیهسازی جریان رودخانهای (مطالعه موردی
حوضه آبخیز تاالر استان مازندران) ،کاربرد توابع مفصل
ارشمیدسی در تحلیل فراوانی سیالب (مطالعه موردی:
حوضه آبریز دز) ،استفاده از شاخصهای خارجی
فرایند ارزیابی سریع در شبکه آبیاری قزوین ،جریان
غیرماندگار در سرری ز لبهتیز مثلثی واقع در انتهای

یک مخزن ،بررسی امکان استفاده از
نانوذرات رس برای کنترل پتانسیل
واگرایی خاکهای رسی ،بررسی توزیع
مکانی پخش آب و کود تحت سامانه
آبیاری بارانی دوار مرکزی ،تعیین اثر
عمق و شوری آب زیرزمینی بر سهم آن
در تامین نیاز آبی و رشد نهالهای خرما
با کاربرد مالچ ،اثر مقادیر مختلف آبیاری
قطرهای زیرسطحی بر عملکرد کمی و
کیفی دو رقم خرمای کبکاب و زاهدی،
اثر نسبت عرض نوار کاشت به عرض
نوار نکاشت بر شوری ناحیه ریشه در زهکشی خشک،
اثر توام تشکیل سله و درز و شکاف سطحی بر هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک ،برآورد برخی ویژگیهای
ک توسط طیفسنجی مرئی  -مادون قرمز
مبنایی خا 
نزدیک در استان کردستان ،بررسی دقت اطالعات
بارش شبکهبندی شده جهانی در حوضه دریاچه ارومیه،
جداسازی و شناسایی سیانوباکترها از خاکهای فوق
شور پارک ملی کویر ،بررسی کارایی مالچ پلیمری و
مالچ با پایه گیاهی بر کاهش هدررفت خاک در اراضی
مستعد فرسایش بادی در استان خوزستان ،تعیین
سطح بحرانی مس برای گیاه ذرت علوفهای رقم 704
در برخی از خاکهای استان آذربایجان شرقی ،ارزیابی
آبیاری معمولی و سریالی با زهاب بر عملکرد ،اجزای
عملکرد و بهرهوری آب مصرفی ذرت ،سویا و آفتابگردان
و ...امید است با تکیه بر تحقیقات ارزشمند بومی که
دانشجویان و اساتید در مجلههای علمی اینچنینی
عرضه میکنند ،نگاه کارشناسانه به همه بخشها تسری
پیدا کند و با این نگاه نو شاهد پیشرفت در حوزههای
مختلف از جمله کشاورزی باشیم.
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علم در متون کهن

سند� ند�مه
در�ره منظومه ب
ب

تعالیم سندباد حکیم
علیاصغر بشیری
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آموزش شاهزادگان برای پادشاهان اهمیت بسیاری
داشته و آنان همیشه تالش داشتهاند که دانشورترین
افراد را برای تعلیم فرزندان خود به کار گیرند .در متون
تاریخی یا داستانهایی از زندگی شاهان و حاکمانی
چون هارونالرشید ،محمود غزنوی و حتی چنگیز
خان مغول میتوان ردپای این نگرش را پی گرفت .این
موضوع از آن نظر اهمیت داشته که این شاهزادگان
میبایستی امور اداره کشور یا یک سرزمین را در دست
میگرفتهاند و به همین جهت باید دانش این کار را
داشته باشند .در اغلب متون داستانی فرایند آموزش
شاهزادگان و حتی پهلوانان و قهرمانان داستان ،بهعنوان
بخش مهمی از داستان یاد شده است .در داستانهایی
چون سمک عیار ،هفتپیکر ،خسرو و شیرین ،لیلی و
مجنون ،داستان سیاوش در شاهنامه و بسیاری از متون
دیگر ،این مرحله آموزش گاه با تفصیل یا با اشاراتی بیان
شدهاند .در داستانی مانند لیلی و مجنون ،گره اصلی
داستان در مکتبخانه شکل میگیرد؛ یعنی زمانی که
قیس بنیعامر و لیلی در مکتب درس میخواندهاند،
شیفته هم شدهاند .در برخی از متون داستانی گاهی
بر معلم و پروشدهنده قهرمان داستان نیز تاکید شده
است .برای نمونه در داستان سیاوش ،رستم بهعنوان
مربی و معلم او از اهمیت ویژهای برخوردار است .این
محوریت دانشوران در آموزش و تعلیم قهرمانان داستان،
گاه تا به جایی است که آموزشدهنده خود محور اصلی
کل داستان قرار میگیرد .از مهمترین نمونههای این
قبیل داستانها ،منظومه سندباد حکیم است .پیش
از ورود به بحث داستان سندباد حکیم باید یادآوری
شود که دو شخصیت مشهور با نام سندباد در ادبیات
ایران و هند و حتی خاورمیانه مشهور است .نخست
سندباد بحری یا سندباد دریانورد که داستانهای او در
هزار و یک شب آمده است .در این داستانها ،سندباد
دریانورد به جزیرههای گوناگون سفر میکند و با وقایع
شگفتانگیزی مواجه میشود .این همان شخصیتی
است که داستانش به صورت کارتون یا فیلم سینمایی
ساخته شده و بارها از تلویزیون و شبکههای مختلف
پخش شده است .شخصیت دیگر ،سندباد حکیم است
و آن دانشمندی است که وظیفه تعلیم و تربیت پسر
یکی از پادشاهان را بر عهده میگیرد و دانش و درایت

او باعث دانشوری شاهزاده میشود و حتی بهخاطر
پندهای درست او ،جان شاهزاده نیز از مرگ نجات
مییابد .آنچه در این جستار قرار است بررسی شود،
مورد دوم ،یعنی داستان سندباد حکیم است.
طبق تحقیقات استاد محمدجعفر محجوب ،داستان
سندباد حکیم ،اصلی هندی داشته و این داستان ،در
زمره داستانهای مکر زنان قرار میگیرد که در هند
و ایران طرفداران خاص خود را داشته است .از این
داستان دو تحریر در دست است؛ یکی سندبادنامه که
به نثر فنی نوشته شده و نویسنده آن محمد بن علی
بن محمد الظهیری السمرقندی (قرن ششم) است .این
متن را استاد احمد اتش در سال  1948در استانبول
منتشر کرده است و پس از آن نیز در مرکز پژوهشی
میراث مکتوب بار دیگر ،این اثر تصحیح و منتشر شده
است .تحریر دیگر این اثر ،صورت منظوم سندبادنامه
است که آن را شاعری ب ه نام عضد یزدی (قرن هشتم)
به نظم درآورده است .این شاعر از همروزگاران حافظ
بوده است که البته از زندگی او اطالعات چندانی در
دست نیست .سندبادنامه منظوم عضد یزدی ،در قالب
مثنوی و در بحر متقارب سروده شده و کمی بیش از
چهار هزار بیت است .بخشهای افتاده اثر را هم شاعر
معاصر ،محمد جاللی چیمه با مشورت دکتر محجوب
و براساس متن منثور ظهیری سمرقندی سروده و در
متن داستان قرار داده که البته در شماره ابیات نیامده
است .این بخشها با قلمی متفاوت منتشر شده است.
ازرقی هروی ادعا کرده که کتاب سندبادنامه را به نظم
درآورده یا قصد داشته به نظم درآورد که به گفته استاد
محجوب از کار او اطالع چندانی در دست نیست.
سندبادنامه عضد یزدی یک نسخه منحصربهفرد
داشته ،و این نسخه نیز مغلوط بوده و افتادگیهایی
داشته است .این کتاب پس از مرگ استاد محجوب
در انتشارات توس منتشر شد .یکی از وجوه داستانی
این اثر ،اهمیتی است که در آن برای علم و دانش
وجود دارد و مهمترین وجه آن نیز این است که خود
سندباد حکیم که معلم شاهزاده بوده ،بهعنوان نام کتاب
برگزیده شده است .نحوه ورود سندباد به این داستان
بدین قرار است :پادشاهی دعا میکرد صاحب پسری
شود .پس از مدتها خدا به او پسری عطا کرد .وقتی
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هنگام آموزش این پسر فرارسید ،او به قدری در آموزش
فنون علم و ادب کاستی و کاهلی داشت که پس از
سالها نتوانست هیچ چیزی را بیاموزد؛ بهگونهای که
معلم او هر کاری کرد که او مطلبی بیاموزد ،دریغ از
آموزش حتی یک واژه:
هنرپیشه داننده دانای راز
به تعلیم شهزاده عمری دراز
به سر برد و کوشید و سودی نداشت
گرانمایه عمری به ضایع گذاشت
که چندان که آواز برمیکشید
از آن کوه نامد صدایی پدید...
اب و جد ز ابجد ندانست باز
محمد ز اوحد ندانست باز
چو گفتی که سی چند؟ گفتی ده است
چو گفتی که شب چیست؟ گفتی مه است
چو پرسیدی از خار ،گفتی رطب
چو گفتی بگو نار ،گفتی حطب
وقتی پادشاه میبیند که پسرش هیچ چیزی نیاموخته،
معلم را سرزنش میکند .او فیلسوفان و حکیمان شهر را
گرد میآورد و از آنان میخواهد که در اینباره چارهای
بیندیشند .حکیمان معتقد بودند که نمیتوان فرزند
را به هیچ روش تعلیم دهند .در این بین حکیمی که
نامش سندباد بود ،برخالف آنان نظر داشت و معتقد بود
با تالش و کوشش میتوان شاهزاده را تعلیم داد:
یکی زان بزرگان که ثانی نداشت
معارض در آنها که دانی نداشت
ابوذرجمهری به کار استاد
ارسطووشی نام او سندباد
حکیم سندباد ،چند قصه را برای حکیمان دیگر بیان
میکند و به آنان میگوید که کسب علم و دانش نیاز
به تالش و پیگیری و پشتکار دارد .حکیمان پس از
مشورت به اتفاق نظر میدهند که بهترین گزینه برای
تعلیم فرزند شاه ،سندباد حکیم است .سندباد نیز به
شاه قول داد که کار تعلیم فرزند را به بهترین وجهی
به انجام رشاند:
من اینک به خدمت کمر بستهام
به خدمت میان تنگ دربستهام
بیاموزمش آنچه آموختم
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نثارش کنم آنچه اندوختم
سندباد حکیم آموزشهای مهم روزگار را به شاهزاده
میآموزد؛ دانشهایی مانند پزشکی ،نجوم ،دین ،معاش،
ریاضیات ،موسیقی و:...
به سطحی رقوم و بروج فلک
درج با دقایق همه یک به یک
ثوابت که چند است و سیار چند
هبوط و وبال و حضیض و بلند...
بدانستن حال و اصل مزاج
به اضداد کردن دوا و عالج
به سطح دگر وضع داد و ستد
کم و بیش دنیاوی از نیک و بد
عبادات و طاعات و حسن معاش
چه با خواجه خود چه با خواجهتاش...
به سطحی دگر علم او تار و ساز
دانستن راهوی از حجاز
پس از این آموزشها ،از آنجایی که شاهزاده تالش
زیادی میکرد و کم میخوابید و کم میخورد ،سرانجام
توانست بر همه این علوم مسلط شود .پس از آنکه
شاهزاده همه دانشها را میآموزد ،سندباد آخرین پند
را به او میدهد و آن هم این است که :فردا برای تو
مشکل بزرگی پیش میآید ،سعی کن که چند هفته
اصال حرفی نزنی! روز بعد یکی از کنیزان دربار ،نزد
شاه رفته و از شاهزاده بد میگوید و اینکه شاهزاده به
او نظر بد داشته و شاه باید شاهزاده را مجازات کند .از
این به بعد شاهزاده لب به سخن نمیگشاید .پادشاه که
میخواهد فرمان مجازات یا قتل شاهزاده را صادر کند،
هر روز با یک حکایت یا چند حکایت از وزیران خود
مواجه میشود و مجازات فرزندش به درازا میکشد.
مفهوم این حکایات نیز غالبا این موضوع بوده که مبادا
شاه کاری کند که بعد از آن پشیمان شود .سرانجام
پس از چند هفته شاهزاده لب به سخن میگشاید و
با توجه به قراین مختلف و پاسخ شاهزاده ،بیگناهی او
اثبات میشود و شاه کنیز را مجازات میکند و سرانجام
امور پادشاهی را به فرزند دانشور خود میسپارد .محور
اصلی کل این داستان دانشوری سندباد حکیم بوده که
با تدابیر و دانشهایی که به شاهزاد آموخته ،او را از
مرگ میرهاند و به پادشاهی میرساند.

چنین کنند بزرگان

در�ره سلطانعیل ،خطاط قرن ن�م
اشار تا� ب

سلطان خطه خط
معصومه ترکانی

آوردهانــد کــه ســلطان ابوســعید گورکانــی از
نــوادگان تیمــور کــه بــر قســمت وســیعی از
متصرفــات او حکومــت داشــت ،بــه جسـتوجوی
کســی پرداخــت تــا خمســه نظامــی را کــه جعفــر
تبریــزی بــرای بایســنقر کتابــت میکــرد و ناتمــام
مانــده بــود ،بــه اتمــام و اکمــال برســاند .گفتنــد

کــه جوانــی ســلطانعلی نــام شایســته ایــن مطلــب
اســت .ابوســعید او را طلبیــد و به کتابت گماشــت.
ســلطانعلی قســمتی از خمســه را تحریــر کــرد و
بــه خدمــت ســلطان آورد .در آن زمــان بــرای
ســنجش عیــار خــط ســلطانعلی ،مرقومــه او را
بــه اظهــر تبریــزی نشــان دادنــد .اظهــر تبریــزی
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شــاگرد موالنا جعفــر تبریزی معــروف بــه جعفــر
بایســنقری بــود کــه رئیــس کتابخانه شــاهرخ
میــرزا و پسرانش الغبیگ و بایســنقر بــه شــمار
میرفــت .موالنــا اظهــر ســومین کســی اســت
کــه در خــط نســتعلیق بــه مقــام اســتادی رســید.
اســتاد نخســتین میرعلی تبریزی اســت کــه بــه
ســامان رســاننده ایــن خــط اســت و پــس از او
شــاگردش جعفــر تبریــزی اســت که به گســترش
نســتعلیق پرداخــت ،ســومین نفــر ایــن طریــق را
موالنــا اظهــر میداننــد .نقــل اســت کــه اظهــر
بــا دیــدن خــط ســلطانعلی برآشــفت کــه «تــو بــا
ایــن خــط و اســلوب میخواهــی خمســه جعفــر را
تکمیــل کنــی؟» ســپس اظهــر ،او را بــه خانــه برد
و کــف پایــی بــه او زد و دو روز محبــوس ســاخت،
امــا بعــد بــه دلجویــی از او برخاســت و بــه او
گفــت کــه بــا اینکــه صاحــب قابلیــت و اســتعداد
اســت ،ولــی خطــش اســلوب و اســتواری نــدارد و
کاتبپســند نیســت .از آن پــس بــود کــه اظهــر
تبریــزی بــه آمــوزش ســلطانعلی مشــهدی همــت
گماشــت تــا در ســایه تعلیماتش شــاگرد از اســتاد
فراتــر رود و کلــک مشــکینش چنــان عالمگیــر
شــود که ســلطانعلی بــه لقــب ســلطانالخطاطین
شــرف یابــد و نگینــی بر قــرن نهــم هجری باشــد.
ســلطانعلی هفــت ســاله بــود کــه پــدرش
درگذشــت .از کودکــی بــه مشــق خــط
میپرداخــت و شــبانهروز کاغــذ ســیاه میکــرد،
بیآنکــه اســتادی داشــته باشــد .روزی
میرمفلســی ،مــوالی عارفــان و شــاعران مشــهد ،او
را دیــد و بــه او سرمشــقی از خــط داد .ایــن کار
شــوق ســلطانعلی را دوچنــدان کــرد و در پــی آن
طلبــش چنــان افــزون شــد کــه دســت دعــا بــه
بــارگاه حــق برداشــت و بــه حضــرت امیرالمومنین
توســل نمــود تــا او را یــاری دهــد .پــس شــبی بــه
خــواب دیــد کــه خــط خــود را بــر آن حضــرت
عرضــه کــرد و آن امــام او را جام ـهای بخشــید .از
اینروســت کــه ســلطانعلی آوازه خــود را از نــام
عالــم آرای حضــرت علــی(ع) میدانــد:
بنده سلطانعلی ،غالم علیست
 90سرآمد /شماره چهلویکم /آذر نودوشش

شهرت خط او ز نام علیست
روز و شب گوید از نبی و ولی
ذکرش این است از خفی و جلی
ممارســت مــداوم بــر مشــق خــط ،نیکویــی خــط
ســلطانعلی را آنچنــان در مشــهد شــهره ســاخت،
تــا جایــی کــه بــه گفتــه خــود او شــاگردان بســیار
از تــرک و تاجیــک بــه نــزد او شــتافتند .امــا پــس
از مدتــی دریافــت کــه خطــش آن صالبــت را کــه
شایســته قلــم اســتادان اســت ،نــدارد .پــس جــد
و جهــدش چنــد برابــر شــد تــا آنکــه ســلطان
ابوســعید کــه در ســمرقند تختــگاه داشــت و در
کتابخانــه او بســیاری ازجملــه موالنــا اظهــر
مشــغول بــه کار بودنــد ،آوازه او شــنید و او را بــه
حضــور طلبیــد.
پــس از تعالیــم موالنــا اظهــر ،حســن خــط
ســلطانعلی چنــان خطــه خراســان را درنوردیــد
کــه ســلطان حســین بایقــرا ،آخریــن فرمانــروای
سلســله تیمــوری کــه خــود مــردی فاضل و شــاعر
بــود و در هــرات حکومــت داشــت ،مشــتاق شــد تا
ســلطانعلی را در زمــره کاتبــان کتابخانــه خــود
بــه کار گیــرد .در آن زمــان کمالالدیــن بهــزاد،
نقــاش پــرآوازه ،ریاســت بخــش صورتخانــه
کتابخانــه ســلطان را برعهــده داشــت .از عالقــه و
اشــتیاق ســلطان حســین بــه فضــل و هنــر همین
بــس کــه کتابخانــه و مدرســهای باشــکوه در
هــرات بنیــاد کــرده بــود کــه نزدیــک بــه 10
هــزار طالــب علــم بــا هزینــه دربــار در آنجــا بــه
تحصیــل اشــتغال داشــتند .خــط ســلطانعلی در
نــزد ســلطان حســین بســیار مقبــول بــود ،بــه
گونـهای کــه ســلطان در مکتوبــی آن نــادره دوران
را اینگونــه مــورد خطــاب قــرار میدهــد« :قلــم
نســخ بــر خــط اســتادان ســابق کشــیدهایم و او را
در ایــن فــن از همــه برتــر دیدهایــم ».آمــده کــه
روزی ســلطان حســین از او خواســت تــا ســنگ
قبــری برایــش آمــاده کنــد ،ســلطانعلی ملــول
گشــت و در پاســخ گفــت« :حصــول آن بــا مــرور
زمــان میســر گــردد ».ســلطان حســین هــم در
جــواب گفــت« :مــا نیــز بــر ایــن یقینیــم و از

مــرگ محفــوظ نمیشــویم .اگــر شــما آن ســنگ
را بــر ســبیل اســتعجال تمــام کنیــد ،مــا عجلــه
نخواهیــم کــرد».
ی نــام خــود را
ســلطانعلی در نـــسخههای خـــط 
رقــم میکــر د و نوشــتههای
«کاتبالســلطان» 
او نهتنهــا در چشــم ســلطان حســین ،بلکــه در
نظــر دیگــر ســاطین و امــرا ماننــد ســلطان
«یعقــوب آق قویونلــو» چنــان ارزشــی داشــت
کــه بــه جمــعآوری ایــن خطــوط چشــمنواز
میپرداختنــد .ایــن خطــاط در دربــار هــرات بــا
امیرعلــی شــیر نوایــی ،وزیــر پــرآوازه تیموریــان،
کــه بــه جهــت شــعر گفتــن بــه دو زبان فارســی
و ترکــی بــه ذواللســانین شــهرت داشــت و
مــردی دانشــمند و نیکوخصــال بــود ،مجالســت
داشــت و بــا عبدالرحمــان جامــی ،ســراینده
هفــت اورنــگ و بهارســتان ،موانســت .جامــی
کــه درویشصفــت و بیتکلــف بــود ،در دربــار،
صاحــب چنــان نفــوذی بــود کــه حــکام و وزرا
همیشــه طالــب شــفاعت او در برابــر ســلطان
بودنــد .ســلطانعلی بســیاری از آثــار جامــی را
کتابــت کــرد و جــام شــعر عبدالرحمــان از خــط
ســلطانعلی لبریــز گردیــد .از دیگــر همنشــینان
او اســتاد بهــزاد نقــاش بــود کــه ســلطانعلی
ایــن رباعــی را خطــاب بــه او ســروده اســت:
فرزند عزیز و ارجمندم بهزاد
گه گه گذرش برین طرف میافتاد
او عمر من است از ره صورت لیکن
عمریست که از منش نمیآید یاد
از ایــن بیــت التفاتآمیــز رابطــه نزدیــک او بــا
کمالالدیــن بهــزاد مشــخص میشــود و اینکــه
ســلطانعلی بــه علــت فاصلــه ســنی بــا بهــزاد او را
فرزنــد عزیــز خــود خطــاب میکنــد .همینطــور
در دیــوان ســلطان حســین کــه بــه خــط
ســلطانعلی تحریــر یافته ،نقاشـیای از ســلطانعلی
در حــال کتابــت وجــود دارد کــه تصویرگــری آن
منســوب بــه بهــزاد اســت.
نقــل کردهانــد کــه او هــر روز  30بیــت بــرای
امیرعلــی شــیر نوایــی و  20بیــت بــرای ســلطان

حســین بایقــرا کتابــت میکــرده و اگــر فقــط
 20ســال در دربــار مشــغول بــه کار بــوده باشــد،
حــدود  360هــزار بیــت بــرای آن دو نفــر نوشــته
و ربــع قــرن از عمــر او بــه جــز قطعهنویســی و
کتیبهنــگاری در کتابــت صــرف شــده اســت.
آوردهانــد کــه وی در  60ســالگی بـــدون ایــنکه
خللــی در دسـتخط او ظـــاهر شـــود ،همچنــان
مینوشــت.
مرا عمر شصتوسه بیش است و کم
هنوزم جوان است مشکین رقم
توانم هنوز از خفی و جلی
نویسم که «العبد سلطانعلی»
ســلطانعلی کــه در ســیرت و صــورت نیکوخصــال
بــود ،در نظــم نیــز دســتی توانمنــد داشــت.
چنانکــه گفتــه اســت:
از این شـکسته هـر آن کس کند توقع مشق
س ه چـی ز خـواهم از او گـرچه هست بس دشوار
اول مداد که اندر سیاهی و جریان
ن و آب دیده خونبار
تم 
ن بخ 
بود چو 
دوم قلم که چو مژگان من نباشد سـست
ی چو خط عنبرین تازه نگار
سـی م خـط 
امــا مهمتریــن اثــر منظــوم وی مثنــویای بــه نــام
«صراط الســطور» اســت.

رساله رصاط السطور

ایــن کتــاب نخســتین اثــر در نــوع خــود اســت،
کــه نویســنده در آن بــه آمــوزش مبانــی عـــملی و
ک نســتعلیق
نـــظری خوشنویســی ،بهویــژه ســب 
میپــردازد و ریــز نکات خوشنویســی از تراشــیدن
قلــم و ســاختن مرکــب و تهیــه کاغذ تــا چگونگی
تعلیــم حــروف را مــورد توجــه قــرار میدهــد و
از مســائل معنــوی چــون اخــاق و آداب خطــاط
و خطاطــی نیــز غافــل نمیمانــد .ســلطانعلی در
ایــن کتــاب اخــاق نیــک را الزمــه خوشنویســی
میدانــد و طالبــان را بــه دوری از نفســانیات فــرا
میخوانــد:
ه ر که از مکر و حیله و تلبیس
پاک گردید گشت پاکنویس
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 داند آن کس کـه آشـنای د ل است
ی د ل است
که صفای خط از صفا 

خطآموختگانمکتبسلطانالخطاطین

از شاگردان سلطانعلی میتوان به سلطان محمد
خندان اشاره کرد که هنرمندی بیقیدوتکلف بود و
به ظرافت طبع و صحبت اهل عیش و طرب تمایل
داشت .به علت خوشرویی او را خندان لقب داده
بودند .او از شعر و موسیقی بهره داشت و نی را به
زیبایی مینواخت ،ازجمله کتابتهای او هزلیات
عبید زاکانی است.
دیگر شاگرد او مال محمد ابریشمی ،داماد
سلطانعلی ،در کتابت دارای اسلوب اختصاصی خود
بود و بسیار تند و تیز کتابت میکرد و از آثار او
میتوان کتابت اشعار خواجه کمالالدین خجندی
را نام برد.
زینالدین محمود هم از بهرهمندان خط او بود
که در زمینه قطعهنگاری فعالیت میکرد و مقام
استادی میرعلی هروی را داشت که خود از
ستارگان بیافول سپهر خط است .هنگامی که از
میرعلی هروی که همیشه از خط سلطانعلی مشق
میکرد ،پرسیدند که میان خط تو و سلطانعلی چه
تفاوت است ،پاسخ داد« :من هم مانند او توانستم
خط را به کمال برسانم ،ولی آن حالوتی که در خط
سلطانعلی است ،در خط من نیست».
ازجملــه القــاب ســلطانعلی میتــوان بــه قبلــه
ن الخطاطیــن ،قــدوه الکتــاب،
الکتــاب ،ســلطا 
زرینقلــم ،جواهررقــم و عـــنبرینقلم اشــاره کــرد.

آثار هرنمند

آثــار باقیمانــده از ســلطانعلی شــامل کتیبههـا،
کتابهــا ،قطعــات و مرقعــات اســت .از
کتیبههایــی کــه بــه دســت ایــن هنرمنــد قلــم
خــورده ،میتــوان بــه بخشــی از کـــتیبههای
بــاغ معــروف بــه جهــانآرا یــا بـــاغ مـــراد کــه
ســلطان حســین در هــرات ســاخته بــود و بــه
قصرهــای بیمثــال و پرنــگار آراســته بــود،
اشــاره کــرد .همچنیــن صفحاتــی از «مجالــس
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النفایس» امـــیر عـلیشـــیر نوایی که از تالیفات
او بــه زبــان ترکــی اســت و در حوضآبخانــه
او بــر روی ســنگ مرمــر حــک شــده بــود،
هنــر ســلطانعلی بــود .از دیگــر کتیبههــای
سلطانعلی،کـــتیبههای ســنگ مــزار ســلطان
ن تیمــوری
حســین و تنــی چنــد از شــاهزادگا 
اســت .از کتــب کتابتشــده بــه دســت ایــن
خطــاط کیمیاقلــم که تعدادشــان بســیار اســت،
میتــوان بــه رباعیــات خیــام ،مخزناالســرار
نظامــی ،دیــوان حافــظ ،بوســتان و گلســتان
ســعدی و یوســف و زلیخــای جامــی اشــاره کرد.
امــا مهمتریــن اثــر ســلطانعلی رســاله منظــوم
«صــراط الســطور» اســت کــه بــه عــروس
خطــوط اســامی« ،نســتعلیق» میپــردازد.

مرگ هرنمند

پــس از درگذشــت ســلطان حســین بایقــرا و
برچیــده شــدن حکومــت او توســط شــیبک
خــان ازبــک ،ســلطانعلی کــه میپنداشــت
شــاید فرمانــروای تــازه هــم شــمهای از هنــر
داشــته باشــد ،در قطعــه نوشــتهای ،هنر خــود را
بــه او عرضــه کــرد ،امــا شــیبک خــان قلــم بــه
دســت گرفــت و بــه اصــاح خــط او پرداخــت و
جهالــت خــود را بــر ســلطانعلی آشــکار ســاخت.
ســلطانعلی نیــز کــه دریافتــه بــود ایــن دســتگاه
دیگــر قــدر و منزلــت او را نمیدانــد ،از هــرات
بــه مشــهد رفــت و انــزوا گزیــد و پــس از تحمــل
چندیــن ســال ناخوشاحوالــی و ناخشــنودی،
بــه ســبب آبلــه در ســن  85ســالگی درگذشــت
و او را در جــوار حــرم ســلطان بیمثــال خراســان
امــام رضــا(ع) بــه خــاک ســپردند .ایــن رباعــی
که ســروده ســلطانعلی اســت ،در حاشــیه سنگ
قبــر او بــه خــط محمــد ابریشــمی ،دامــاد او،
نگاشــته شــده اســت:
عین عدم و الم بود عالم دون
زنهار در او مجوی آرام و سکون
چون اکثر جزو عالم آخر الم است
رفتیم از این الم دل غرقه به خون

میراث فرهیختگی

ت� ی خ
ر� مقابهل ب� ب�ران آب در یا�ان

کابوس بحران آب
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طــی  50ســال گذشــته  42مــورد خشــونت بــر
ســر آب میــان کشــورها گــزارش شــده کــه بــه جــز
هشــت مــورد ،بقیــه در منطقــه خاورمیانــه رخ داده
اســت .طبــق آمــار ســازمان ملــل تــا ســال  2025م.
بیــش از دوســوم جمعیــت جهــان (ازجملــه مــردم
ایــران) دچــار کمبــود آب خواهنــد بــود .بــهگــزارش
ســال  2007م .بانــک جهانــی ،شــتاب کاهــش
ســاالنه منابــع آب شــیرین ایــران  6/5برابــر میانگیــن
جهانــی اســت ،درحالیکــه قیمــت آب شــیرین در
ایــران یکبیســتم بهــای آن در انگلســتان اســت
و هنــوز بیــش از  90درصــد برداشــت ســاالنه از
منابــع آب در ایــران بــه کام کشــاورزی غیرمکانیــزه
مــیرود .طــی ســه دهــه اخیــر ســطح آبهــای
زیرزمینــی در برخــی از دشــتهای ایــران تــا 200
متــر فرونشســت کــرده و از رودهــا و دریاچههــای
چشــمنوازی کــه مایــه زندگــی ایرانیــان بودهانــد،
جــز بســتری ترکخــورده بهجــا نمانــده .فرزنــدان
مــا از دریاچههــا و تاالبهایــی همچــون ارومیــه،
هامــون ،بختــگان ،پریشــان ،مهارلــو ،طشــک،
کافتــر ،جازموریــان ،هورالهویــزه ،چغاخــور ،شــادگان
و گاوخونــی و رودهایــی همچــون زاینــدهرود ،کارون،
کــر و ســیمینهرود جــز نامــی نخواهنــد شــنید.
جمعیــت ایــران از حــدود  9میلیــون نفــر در ســال
 1300ه.ش بــه مــرز  90میلیــون نفــر رســیده،
درحالیکــه مدیریــت مصــرف دیگــر جایگاهــی در
اخــاق و ســبک زندگــی مــا نــدارد.
بگذاریــد بــه دل تاریــخ بزنیــم تــا بدانیــم نیــاکان
مــا در ایــن ســرزمین خشــک چگونــه بــا مدیریــت
هوشــمندانه منابــع آب امــکان شــکلگیری تمدنــی
چنیــن دیرپــا را فراهــم کردهانــد.

آب در اندیشه و دینهای ایرانی

ط زیســت،
ســفارشهای اخالقــی اســام دربــاره محی 
مصادیــق روشــنی از اصــول توســعه پایــدار هســتند.
از ایــن شــمار میتــوان بــه قناعــت ،همزیســتی بــا
طبیعــت ،صبــر و پایــداری ،احســاس بینیــازی و نیــز
دوری از آزمنــدی ،طمــع و اســراف اشــاره کــرد .آیات
زیــر تنهــا نمونـهای از دســتورات قــرآن بــرای حفــظ
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منابــع آب هســتند:
آیــا بــه آبــی کــه مینوشــید ،اندیشــیدهاید؟ (واقعــه،
 )68پــس از آســمان بــرای شــما آب خجســته فــرو
فرســتادیم( .قــاف )9 ،آب مایــه درمــان و شــفابخش
بشــر از بیمــاری اســت( .صــاد )41 ،آب مایــه آبادانــی
اســت( .اعــراف )57 ،از آســمان آبــی فرســتادیم تــا
زمیــن را پــس از مــرگ دوبــاره زنــده ســازد( .بقــره،
 )164آب مایــه قــدرت و دارایــی اســت( .انعــام 6 ،و
هــود )52 ،هــر جنبنــدهای از آب پدیــد میآیــد.
(نــور )45 ،زنــدهبــودن موجــودات از آب اســت( .انبیا،
 )30روزی شــما از ثمــرات آب اســت( .بقــره )22 ،و
مهمتــر از همــه ایــن هشــدار کــه :میــزان منابــع آب
ثابــت و معیــن اســت (زخــرف.)11 ،
چرخــش آیینــی آب در مســاجد (ب ـ ه گونــه پادیــاو،
آبنمــای میانســرا ،حــوض پیشــخان ،ســنگآبه
ورودی و )...نمــادی از تقــدس آب و ســهم آن در
شســتن جســم و روان انســان از آلودگیهاســت.
همچنیــن اهمیــت آب در واقعــه عاشــورا و پیــش
از آن بهعنــوان مهریــه حضــرت زهــرا(س) و نیــز
تقــدس آب زمــزم و حــوض کوثــر ،تبــرک و شــگون
آب بــرای شــیعیان را دوچنــدان ســاخته اســت.
بزرگداشــت آب در دوران پیــش از اســام نیــز از
بنیادهــای اصلــی اندیشــه ایرانــی بــوده ،چنانکــه
ایــزدان یــا امشاســپندان نیرومنــدی همچــون اپــام
نپــات ،آناهیتــا ،تیشــتر و خــرداد بــر رفتــار انســانها
بــا منابــع آب نظــارت داشــتهاند .پــاک نگــهداشــتن
آب از پلیدیهــا یکــی از ارکان آییــن زرتشــت بــه
شــمار مــیرود .بــهگفتــه هــرودوت و اســترابون
ایرانیــان هرگــز آب را آلــوده نمیکردهانــد .در
کتــاب مینــوی خــرد آمــده« :جریــان آب در زمیــن
چــون جریــان خــون در تــن مردمــان اســت ».در
یش ـتها آب چنیــن نیایــش شــده« :آب جوشــنده
از چشــمه و گردآمــده در دریــا و دریاچــه و آب
روان را میســتایم .آب اهورایــی خرمیبخــش و
خوشــیدهنده را میســتایم ».در ارداویرافنامــه
دربــاره کیفــر انســانهایی کــه آب را آلــوده کــرده یــا
هــدر میدهنــد و نیــز پــاداش مردمانــی کــه روی آب
پــل و آببنــد میســازند و از آب بهــره و ســود بــرای

انســان و جانــوران کســب میکننــد ،ســخن رفتــه
اســت .برگــزاری جشــنهای گوناگــون همبســته
بــا آب همچــون تیــرگان ،آبپاشــان ،تیرمــاه ســیزده
شــو ،آبانــگان و نیــز آیینهــای پرشــور بارانخواهــی
نشــان دیگــری از اهمیــت آب در اندیشــه نیــاکان
ماســت.

تاریخ مدیریت منابع آب در ایران

دانــش درخشــان ایرانــی نوآوریهــای بســیاری را
در پدیــد آوردن ســازههای صرفهجویانــه گرمایــش
و ســرمایش و مدیریــت منابــع آب بـ ه ثمــر رســانده
اســت .نگاهــی شــتابزده بــه ایــن تاریــخ شــکوهمند
میتوانــد چراغــی باشــد فراســوی راه آینــده مــا.
طــی کاوشهــای باستانشناســی در شهرســوخته
سیســتان ،در میــان کوچههــا و خانههــای منظــم
ایــن شــهر یــک ســامانه آبرســانی پنجهــزار
ســاله بــا تنبوشــههای ســفالی پیــدا شــده کــه
نشــاندهنده برنامهریــزی بــرای بهــره درازمــدت
از آب در ایــن تمــدن کهــن اســت .در مکانهــای
باســتانی دیگــری همچــون فــراش ســیوند فــارس
و چغامیــش خوزســتان نیــز اســناد همســانی از
ســامانههای آبرســانی بــا تنبوشــههای ســفالین
بــرای انتقــال ،ذخیــره و تقســیم آب آشــامیدنی
یافــت شــده اســت .در زمــان پادشــاه عیالمــی
اونتــاشگال ،نهــر داریــون کــه از دز منشــعب شــده
و تــا شــمال چغازنبیــل میآمــد ،بــرای تامیــن آب
آشــامیدنی مــردم شــهر حفــر شــده بــود .مهندســان
عیالمــی شــادروانی بــه ابعــاد  30در  380متــر بــا
تــوده عظیمــی از تختــه ســنگهای متصلشــده بــا
بســتهای فلــزی و مــات ســاروج ســاخته بودنــد
کــه بــا ســه آبراه قابــل تنظیــم ،ســامانه کارآمــدی
را بــرای آبرســانی فصلــی بــه شــهر دوراونتــاش
تشــکیل مــیداد .کهنتریــن تصفیهخانــه آب
جهــان نیــز در کنــار شــهر بــهدســت ایــن دانشــوران
ســاخته شــده بــود .در ایــن تصفیهخانــه بــا بهــره از
قوانیــن فیزیکــی و مصالحــی مناســب همچــون قیــر
و آجــر و ســطوح شــیبدار دقیــق ،آبــی را کــه از
رودخانــه کرخــه در  50کیلومتــری شــهر دوراونتــاش

میآمــد ،تصفیــه میکردهانــد .از مهمتریــن
اســناد هــراس همیشــگی ایرانیــان از کمبــود آب،
درخواســت داریوششــاه از خداونــد در کتیبــه
 Dpdپارســه بــرای نجــات ایــران از خشکســالی
اســت .هخامنشــیان نخســتین كوشــشها بــرای
سدســازی بــر رودهــای بزرگــی همچــون ارونــد،
فــرات ،کــر و دیالــه را ســامان دادنــد .آثــاری از ایــن
دانــش سدســازی را هنــوز در مکانهایــی همچــون
تنــگ حنــا (شــمال پاســارگاد) ،بنــد دیــدگان (بــر
رود پلــوار) ،بنــد ناصــری (بــر رود کــر) وبنــد بهمــن
(بــر رود منــد) میتــوان بــاز یافــت .اســترابون خبــر
از ویرانــی برخــی از ســدهای هخامنشــی بـ ه دســت
اســكندر میدهــد .کالیســتنس نیــز در نوشــتههای
خــود شــرح دقیقــی از شــیوه تقســیم آب توســط
میرآبهــا بــا ســاعت آبــی ایرانــی (پنــگان) در دوره
هخامنشــی بــهجــا نهــاده اســت.
مدیریــت منابــع آب چنــان بــرای ایرانیــان حیاتــی
بــود کــه در روزگار ساســانی «دیــوان کاس ـتافزود»
بــرای نظــارت بــر ســاختن هرگونــه بنــد ،کنــدن
آبراه ،نگــهداری و ثبــت دســتگاههای آبیــاری و
کنتــرل حقابههــا در سراســر کشــور ایجــاد شــد .ایــن
ســازمان بعدهــا در دوره اســامی «دیــوان المیــاه»
نــام گرفــت.
دو پدیــده معمــاری دیگــری کــه همــواره ایرانیــان
را بــرای پایــداری در برابــر طبیعــت خشــک
سرزمینشــان یــاری کــرده ،آبانبــار و قنــات (کاریــز)
بــوده اســت .وجــود بیــش از  36000رشــته قنــات
شناختهشــده در ایــران نشــان میدهــد بــرآوردن
ایــن فرهنــگ دیرپــا در دیــاری چنیــن ک ـمآب بــا
چــه رنــج و پشــتکاری میســر شــده اســت.
آنچــه گفتــه شــد ،تنها بخــش اندکــی بــود از تالش
هــزاران ســاله مردمــان ایــن دیــار بــرای نگهبانــی از
منابــع آب .اکنــون بایــد پرســید نســل مــا تــا چــه
انــدازه در میــراثداری نیاکانــش ســربلند بوده اســت؟
ش روی تمــدن مــا نیســت .یــا بــر
دو راه بیشــتر پیـ 
حــرص نابودســازی منابــع آب فــات ایــران لــگام
خواهیــم زد ،یــا ایــن خــاک کهنســال در دوره
زندگــی مــا دچــار «مــرگ ســرزمین» خواهــد شــد.
سرآمد /شماره چهلویکم /آذر نودوشش

95

معماری

ها� ب�ای فضای اکر پ ژ�وهشگران
توصیه ی

گیاهان را دریابید
ملیحه احمدبیگی

یک پژوهشگر دارای استعداد خدادادی و نبوغ فکری ذاتی است که
برای پرورش و شکوفایی این هنر هوشی باید تواناییهای بیشتری را به
صورت اکتسابی ،آن هم با تالش و کوشش فراوان ،به دست آورد.
طراحی اتاق پژوهشگران پروسه خاصی را نیازمند است ،زیرا آنها به دلیل
هوش باال ،ناخودآگاهشان فعالیت بیشتری انجام میدهد و جو و احساسی که
از فضای اطرافشان دریافت میکنند ،مستقیما بر جسم ،روح و روانشان تاثیر
بیشتر و بسزایی خواهد داشت ،تا جایی که اگر این تاثیرات مطلوب نباشند،
موجب کاهش عملکردشان در تحقیقات و پژوهشهایشان میگردد.
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ادغام اتاق کار و خواب در خانه

معمــوال اتــاق کار و خــواب یــک پژوهشگــر بــا
هــم ادغــام شــدهاند ،مگــر آنکــه از وضعیــت
مالــی خوبــی برخــوردار باشــد کــه بتوانــد یــک
اتــاق کار ،مســتقل از اتــاق خــواب داشــته باشــد.
بنابرایــن عــاوه بــر طراحــی حرفـهای و اصولــی،
یــک اتــاق کار بایــد محــل مناســبی بــرای
اســتراحت هــم باشــد.

رشایط ویژه

اثاثیــه و لــوازم بایــد آنقــدر کمحجــم و
کاربــردی باشــند کــه فضــای کمتــری را اشــغال
کننــد و از طرفــی کارایــی بیشــتری را ارائه دهند
و در یــک کالم بایــد از اثاثیــ ه کمجــا کمــک
بگیرنــد .بهطــور مثــال تختخــواب میتوانــد
از مبلمــان تختخوابشــو باشــد تــا هــر موقــع
کــه بخواهنــد ،بتواننــد اتــاق خــواب را بــه اتــاق
کار و البتــه برعکــس اتــاق کار را بــه اتــاق خــواب
تبدیــل کننــد .یــا از کمدهــا ،میــز و صندلــی کار
و حتــی کتابخانــه کمجــا نیــز بهــره ببرنــد،
زیــرا هرچــه اتــاق خلوتتــر بــه نظــر بیایــد،
ذهــن و اندیشــه یــک پژوهشگــر در آرامــش
بیشــتری خواهــد بــود.

انباشته نسازید

تصــور کنیــد ذهــن پژوهشگــر بــا انبوهــی از
ســواالت ،اطالعــات ،راهکارهــا و پاســخهای
گوناگــون مواجــه اســت کــه بــه انــدازه کافــی
ایــن انباشــتگیها در ذهنــش جــای گرفتهانــد،
بنابرایــن فضــای اطــراف را بــا اثاثیــه و لــوازم
غیرضــروری انباشــته نســازید .حــال بمانــد کــه
ممکــن اســت ابــزار خــود پژوهشگــر اتــاق را
مملــو از وســایل کنــد.

کیفیت+زیبایی+کارایی

بــه یــاد داشــته باشــید کیفیــت و نــوع کمجــا
بــودن ،بهخصــوص طراحــی اینگونــه اثاثیــه و
لــوازم بســیار دارای اهمیــت اســت و اگــر مرغوب

نباشــند و از طراحــی مناســب و حرفــهای
برخــوردار نباشــند ،از دردســرهایی کــه برایتــان
ایجــاد میکننــد ،میتــوان  ۷۰جلــد کتــاب بــه
رشــته تحریــر درآورد .پــس بــا دقــت و توجــه
بســیار آنهــا را انتخــاب کنیــد.

انتخاب صحیح

درســت اســت کــه اشــیا را بیجــان توصیــف
میکنیــم و لوازممــان را اشــیا میدانیــم ،امــا
هرگــز نمیتوانیــم منکــر تاثیــرات ســازنده
اشــیای خــوب طراحیشــده و اثــرات مخــرب
طراحیهــای بــد در اثاثیــه و لــوازم زندگیمــان
شــویم .انتخــاب صحیــح را میتــوان داشــتن
یــک حــس خــوب و آرامشــی تعریــف کــرد
کــه از دیــدن و بــه کار گرفتــن آکسســوارها و
المانهــای دکوراســیونتان بــه دســت میآوریــد.

نباتات را فراموش نکنید

از هرگونــه تزیینــات غولپیکــر ،تیــره و زنــگار
بپرهیزیــد و گزینــه گیاهــان گلدار و ســبزینه
را جایگزیــن کنیــد ،چراکــه طــراوت و شــادابی
نباتــات بــر روح و جــان آدمــی اثــر میگــذارد
و توانایــی مقابلــه بــا اضطرابهــا و تنشهــای
کاری را بــه یــک پژوهشگــر میدهــد.

باغچه مینیاتوری

اســتفاده از گیاهــان خوراکــی همچــون پونــه،
جعفــری ،شــاهی و حتــی فلفــل ســبز کــه
عطــر دلپذیــری در محیــط منتشــر میکننــد،
نشــاط خاصــی را در شــما و جــو دکوراســیون
ایجــاد خواهــد کــرد .کافــی اســت یــک باکــس
گلدانــی بــا خاکــی مرغــوب و مناســب همــراه بــا
بــذر ســبزیجاتی کــه نــام بــردم ،تهیــه کــرده و
یــک باغچــه مینیاتــوری در اتاقتــان بنــا کنیــد و
از رشــد روزافــزون محصولتــان و رنــگ ســبزینه
و عطــر دوستداشــتنی و خاطرهســازش لــذت
ببریــد.
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محلی امن

نورپــردازی مناســب و اصولــی یکــی دیگــر از
مــوارد مهــم اتــاق کار و خــواب اســت.
هرگــز در تاریکــی مطلــق نخوابیــد ،زیــرا ممکــن
اســت بــه دالیلــی همچــون تــرس ،تشــنگی و
گرســنگی از خــواب بیــدار شــوید .بدیــن صــورت
بــودن در تاریکــی مطلــق بالفاصلــه پــس از بیدار
شــدن ،حتــی بــرای چنــد ثانیــه ،شــما را دچــار
تشــویش خواهــد کــرد .بنابرایــن یــک آبــاژور
بــا ســوییچ گــردان کــه توانایــی تنظیــم نــور را
داشــته باشــد ،یــا نورپردازیهــای کــف کــه
حاشــیهای از اتــاق و مســیر خــروج از اتــاق را
دربــر میگیــرد ،بهتریــن طراحــی ممکــن بــرای
فــرار از تاریکیهــای مطلــق اتــاق خوابهاســت.

عقل سامل در بدن سامل

یــک نورپــردازی کوچــک و کممصــرف در
آشــپزخانه در طــول ســاعات شــبانه بســیار
حیاتــی و مهــم اســت ،چراکــه اگــر تشــنگی،
گرســنگی و تــرس شــما را از خــواب بیــدار کنــد،
آشــپزخانه محــل امنــی بــرای شــما محســوب
میگــردد.
نــور طبیعــی روز نقشــی مهــم و حیاتــی در
شــادابی انســان دارد ،بنابرایــن هنــگام کار پس
از حفــظ حریــم شــخصی اتــاق و خودتــان
پردههــا را توســط مــدال یــا گل میخهــا
کامــا جمــع و بــه کنــاری بزنیــد و از لحظــه
لحظــه نــور طبیعــی روز و آفتــاب بهــره ببریــد،
زیــرا یــک پژوهشگــر ســاعات زیــادی را
بــرای بــودن در نــور طبیعــی روز از دســت
میدهــد .فرامــوش نکنیــد کــه عقــل ســالم
در بــدن ســالم اســت و شــما هرقــدر هــم
باهــوش و نابغــه باشــید ،در برابــر نامالیمــات و
ناپرهیزیهایــی کــه موجــب خســتگی جســم
و آشــفتگی روح ،اعصــاب و روان میگــردد،
آســیبپذیر هســتید و همیــن امــر ســبب
شکســت شــما در کارتــان میگــردد .پــس در
حفــظ ســامتی خــود کوشــا باشــید.
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کارگاهی به اندازه یک دیوار

اگــر ابــزارآالت خاصــی بــرای تحقیقــات نیــاز
داریــد و آنهــا ســبک ،کوچــک و قابــل حمــل
هســتند ،یــک تختــه از دیــوار را بــرای نصــب
آنهــا اختصــاص دهیــد .بــه یــاد داشــته باشــید
بایــد از رولپالکهــای پیچــی اســتفاده کنیــد.
در غیــر ایــن صــورت بــه مــرور زمــان بــه دلیــل
گــذاردن و برداشــتن وســایل مــورد نیازتــان از
میخهــای کوبیدهشــده بــر دیــوار ،شــاهد ســقوط
یــک بــه یــک آنهــا از دیــوار خواهیــد بــود .اگــر
ابزارآالتتــان ســنگین اســت و نمیتوانیــد بــر دیوار
نصــب کنیــد ،بــه یــک میــز کاری احتیــاج داریــد
کــه متناســب بــا ابــزار کار و پژوهشهایتان باشــد.
چنانچــه تعــداد لوازمتــان زیــاد و عرضشــان
کــم اســت ،بایــد یــک میــز بــا فرمولــی کــه در
اختیارتــان قــرار میدهــم ،ســفارش دهیــد .در
صورتــی کــه میخواهیــد از هــر دو طــرف میــز
بهــره ببریــد ،بدیــن صــورت عمــل کنیــد:
عــرض لــوازم ۷۰+ســانتیمتر و بــه طــول اتاقتــان،
تــا جایــی کــه رفتوآمــد یــا بــاز و بســته کــردن
در اتــاق مختــل نشــود.
ابزارآالتتــان بایــد وســط عــرض میــز قــرار
بگیــرد تــا از هــر دو طــرف میــز فضایــی مســاوی
در اختیــار داشــته باشــید .در صورتــی کــه
میخواهیــد از یــک طــرف میــز بهــره ببریــد،
ایــن شــیوه را بــه کار گیریــد:
عــرض لــوازم  ۳۵+ســانتیمتر و طبــق گفتــه
متــن بــاال بــه طــول اتاقتــان ،تــا جایــی کــه
رفتوآمــد یــا بــاز و بســته کــردن در اتــاق
مختــل نشــود.
نکتــه :چنــد ســانتیمتری کــه بــه عــرض میــز
کارتــان اضافــه کــردم ،کامــا متغیــر اســت ،زیــرا
مــن تنهــا بــه انــدازه یــک قلــم و سررســید بــرای
یادداشــتهای تحقیقاتیتــان و یــک فنجــان یــا
لیــوان بــرای نوشــیدن انــواع دمنوشهــا ،قهــوه
یــا آب در نظــر گرفتــهام .بنابرایــن میتوانیــد
برحســب نیازتــان و محدودیــت فضایتــان ایــن
اندازههــا را تغییــر دهیــد.

قلب سالم در غذای سالم

غذاهای دوستدار قلب
ماهی سالمون :سرشار از امگا  3است.
لوبیا قرمز :کم کلسترول و سرشار از فیبر است.
گردو :از دیواره مویرگها در برابر آسیب محافظت میکند.
جوی دوسر :از افزایش شدید قند خون جلوگیری میکند.
تخم کتان :از سخت شدن دیواره عروق جلوگیری می کند.
بادام :به کاهش کلسترول و فشارخون کمک میکند.
بروکلی :به پایین آمدن کلسترول کمک میکند.
ماهی تون :مانع از ایجاد ریتمهای نامنظم قلبی میشود.
ی قلبی میشود.
هویج :باعث پیشگیری از بیمار 
بلوبری :سرشار از فیبر و آنتیاکسیدان است.
برنج قهوهای :کلسترول و ریسک دیابت را پایین میآورد.
ن آمدن فشارخون
اسفناج :به بهبود عملکرد مغز و پایی 
کمک میکند.
سیبزمینی شیرین :به کاهش سطح استرس کمک میکند.
مارچوبه :مانع اثر رادیکالهای آزاد در بدن میشود.
طالبی :به رقیق شدن خون و پیشگیری از بیماریهای
قلبی و عروقی کمک میکند.
پرتقال :به کنترل ضربان قلب و فشار خون کمک میکند.
گوجهفرنگی :التهاب و لختههای عروقی را از بین میبرد.
شکالت تلخ :در صورت مصرف متعادل به کاهش فشار خون
کمک میکند.
شیر بادام :فاقد کلسترول است و فشار خون را بهبود
میبخشد.

دشمنان قلب
سوسیس و کالباس :سرشار از چربی و نیترات هستند.
نوشابههای رژیمی :باعث افزایش وزن میشوند.
گوشت قرمز :کلسترول و چربی باالیی دارند.
چیپس :فشار و چربی خون را باال میبرد.
پیتزا :بزرگترین منبع کالری ،چربی و نمک است.
کورن فلکس :شکر زیادی دارد و باعث افزایش
تریگلیسرید و کلسترول بد خون میشود.
نودل :ریسک چاقی شکمی و افزایش کلسترول.
آرد سفید :چاقکننده است و قند را افزایش میدهد.
نمک :اصلیترین دلیل افزایش فشار خون است.
جگر :ریسک حملههای عروقی را افزایش میدهد.
شکر :باعث چاقی و پرفشاری خون میشود.
پاپکورن کرهای :هفت برابر بیش از مقدار توصیهشده
روزانه اسید چرب ترانس دارد.
کمپوت آماده :دو برابر بیشتر از میوه طبیعی قند دارد.
کیک :استرس اکسیداتیو در خون افزاری میدهد.
مارگارین :سرشار از اسید چرب ترانس است و خطر
بیماریهای قلبی و عروقی را افزایش میدهد.
چیزبرگر :میزان قندهای ساده موجود در آن تقریبا
برابر یک عدد دونات است.
ی سرخکرده :سرشار از چربی و سدیم است.
سیبزمین 
میلک شیک :سه برابر بیش از مقدار توصیهشده
روزانه اسید چرب اشباع دارد.
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گ
ن�یه به کتاب «مکمعقها» نوشته نیالکس اکر

کتاب

از مدارهای اینترنت تا مدارهای
ذهن انسان
مریم گودرزی

روزگار کاستهای موسیقی و دوربینهای
آنالوگ چندان دور نیست .هنوز خیلی سال
از عکسهایی که تا چاپشان نمیکردیم،
نمیفهمیدیم چشمانمان در آنها لوچ افتاده یا
پایمان را کج گذاشتهایم ،نمیگذرد .تا همین
چند سال پیش برای یک کتاب ،مجله یا موسیقی
قدیمی خودمان را به آب و آتش میزدیم و وقتی
پیدایش میکردیم ،هیجانمان وصفناشدنی بود.
ما بخشی از عمرمان را بهراحتی بدون گوشی
همراه گذراندیم و گاهی حتی بدون تلفن ثابت.
ما وقتهای زیادی از نوجوانی و جوانیمان را با
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کارتهای اینترنت دایالآپ با سرعتهای پنج
کیلوبایت پای سیستمهای قدیمی به سر بردیم تا
بتوانیم ایمیلهایمان را چک کنیم ،یا یک مطلب
کوتاه برای تحقیق دانشگاهیمان پیدا کنیم و
البته فراموش نمیکردیم عکسها را قفل کنیم تا
حجم اینترنت کمتری مصرف شود و سرعت هم
باالتر برود .زندگی امروز ما با گوشیهای همراهی
که جزئی از بدنمان شده و اینترنتهای پرسرعتی
که جزئی از روحمان شده و اگر از ما بگیرندش،
بخشی از مفهوم زندگیمان را از دست میدهیم،
هیچ شباهتی به آن نیمه نخست ندارد .ما امروز

تعجب میکنیم که چطور قبال بدون اینترنت و
بدون گوشی همراه و بدون رمهای حجیم زندگی
میکردیم .چطور زمان درازی کل اطالعات
مصرفیمان بیشتر از یک گیگ نمیشد و حاال
صد گیگ هم برایمان کم است .نیکالس کار
معتقد است اینترنت کارکرد مغز ما را تغییر داده
و ما هرگز نمیتوانیم آن آدمهای قبل از اینترنت
بشویم .کتاب «کمعمقها»ی او به قول مترجم
«خواب مرا آشفته کرد» .در این کتاب او به
شیوهای کامال علمی و میانرشتهای و با تحقیقات
گسترده ،به تاثیر فناوری اطالعات ،بهویژه
اینترنت بر شیوه فکری بشر پرداخته .نویسنده
در بخشهای مختلف به فیزیولوژی مغز ،کارکرد
حافظه ،تاریخچه فناوریهای فکری و نقش
موتورهای جستوجوگر پرداخته است .کتاب
دارای  10فصل است که محتوای آنها به صورت
کلیتر در چند بخش اصلی قابل جمعبندی است.
بخش اول به پژوهشهایی اختصاص داده شده
که انعطافپذیری مغز انسان را ثابت میکنند.
بخش دوم به تاریخچه دستاوردهای مهم بشر در
زمینه فرهنگ ،تمدن و فناوری پرداخته شده و
در اینباره صحبت شده که این دستاوردها چه
تغییراتی در شیوه فکری بشر ایجاد کرده است و
بخش سوم به موضوع اصلی کتاب یعنی اینترنت و
تاثیر آن بر فیزیولوژی مغز و شیوه تفکر ما.

از ذهن سخت تا ذهن نرم

تا همین چند سال پیش عصبشناسان اعتقاد
داشتند که مغز انسان بالغ غیرقابل تغییر است
و نورونها و سیناپسهای آن پس از خروج
از سن کودکی در جای خود و با کارکردی
مشخص ،ثابت میشوند .اما آزمایشهای متاخرت ِر
عصبشناسان و دانشمندان این مسئله را نقض
کرد و نشان داد که مغز انسان در شرایط متفاوت
تغییرات فیزیولوژیک بسیار دارد و نورونها با
تغییرات شرایط کارکرد خود را تغییر میدهند
و از نو خود را سازماندهی میکنند و حتی
تعدادشان بیشتر یا کمتر میشود .برای نمونه اگر

انسانی ناگهان بینایی خود را از دست دهد ،بخش
مربوط به بینایی در مغز از کار نمیافتد ،بلکه
نورونهای این بخش خود را به بخش شنوایی
متصل میکنند و آن بخش تقویت میشود.
در این زمینه دانشمندان آزمایشهای جذاب
بسیاری انجام دادهاند که شرح آن در فصل دوم
کتاب آمده .یکی از این آزمایشها روی میمونها
انجام شد .میمونها در یک قفس قرار داده شدند
و غذای آنها با فاصله دورتری در دیدرسشان
گذاشته شد .میمونها نمیتوانستند با دراز کردن
دست غذا را بردارند ،ولی چند ابزار مثل انبردست
و شنکش در قفس داشتند که بهتدریج گرسنگی
که به آنها فشار آورد ،از آن برای جلو کشیدن غذا
استفاده کردند .بعد از مدتی که میمونها کامال به
استفاده از این ابزارها عادت کردند ،پژوهشگران
با بررسی مغز این میمونها دریافتند که انبردست
در مغز این میمونها عضوی از بدن آنها تعریف
شده« .گویی اکنون انبردست انگشت دستشان
شده بود ».در آزمایش دیگر که در سال 1990
توسط دانشمندان بریتانیایی انجام شد ،با بررسی
مغز  16تاکسیران که بین دو تا  42سال سابقه
کار داشتند ،به نتایج جالبی رسیدند .در اسکن
مغزی این افراد پژوهشگران دریافتند که بخش
پس سری هیپوکامپ مغز که در ذخیرهسازی و
پردازش نمایش فضایی محیط اطراف نقش دارد،
در این رانندگان به شکل محسوسی بزرگتر از حد
معمول است و در عوض بخش پیشانی هیپوکامپ
کوچکتر از حد معمول است که باعث کم شدن
استعداد آنها برای بهخاطر سپردن برخی وظایف
دیگر شده است .این آزمایشها و آزمایشهای
بسیار دیگر دانشمندان را به این مسئله معتقد
کرد که عادت به یک کار و تکرار مداوم آن باعث
تغییر کارکرد مغز میشود ،تا جایی که حتی
ژنتیک را هم تحت تاثیر قرار میدهد و بر آن
سلطه مییابد .این نقطه مقابل اعتقاد جبرگرایان
ژنتیک است که البته جبرگرایی خاص خودش
را تحمیل میکند ،زیرا نهتنها عادتهای خوب
و مفید در ذهن تغییر ایجاد میکنند ،عادتهای
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بد و مضر هم بعد از مدتی در مغز تغییراتی ایجاد
میکنند که ما به صورت ذاتی تمایل به حفظ آن
داریم ،زیرا «سیناپسهای شیمیایی فعالشده در
مغز که نورونها را به هم متصل میکنند ،در عمل
چنان برنامهریزیمان میکنند که همان مدارهای
شکلگرفته را مشق کنیم».

نقاط عطف تاریخ متدن برش

ما هرگز نمیتوانیم بفهمیم مغز انسانهای اولیه
چگونه کار میکرده .حتی نمیتوانیم بفهمیم مغز
انسانهای  200سال پیش که زمان را از روی
خورشید میخواندند و نه از روی ساعت ،چطور
کار میکرده .ما حتی نمیتوانیم درک کنیم
که در ذهن پدربزرگ و مادربزرگمان که سواد
خواندن و نوشتن ندارند ،چه اتفاقی میافتد.
چیزی که میدانیم ،این است که ذهن بشر با
عادت بهکارگیری هر ابزاری تغییر شکل میدهد.
مسلما ذهن انسان از بعد از به دست آوردن
توان حرف زدن تفاوت بسیاری کرده .نیکالس
کار با نقبی به تاریخ تمدن و فناوری بشر این
نقطههای بزنگاه و مهم را شناسایی کرده و درباره
تاثیر دستاوردهای گوناگون بر مغز انسان صحبت
کرده است .یکی از مهمترین نقطههای اوج تمدن
بشر دستیابی به الفبای نوشتاری و همچنین
سیر تبدیل ادبیات و فلسفه و علوم شفاهی به
کتبی است .به اعتقاد نیکالس کار ،ذهن انسان
با همهگیر شدن خواندن و نوشتن و مخصوصا
توسعه صنعت چاپ بهکلی دگرگون شد و از
حالتی شهودی به حالتی تقسیمبندیشده رسید.
نیکالس کار میگوید بشر تجربه عظیمی را بعد
از یاد گرفتن خواندن و نوشتن از دست داد .او
میگوید اسکنها نشان میدهند که حتی بین
مغز افرادی که زبان نوشتاریشان بر پایه نمادهای
واژهنگاری ساخته شده است ،مثل زبان چینی،
نسبت به کسانی که زبان نوشتاریشان بر الفبای
آوایی استوار است ،تفاوتهای بارز وجود دارد و
مغز این دو دسته مدارهای متفاوتی میسازند.
سقراط که شاهد تغییر ادبیات و فلسفه شفاهی
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به نوشتاری بوده ،اعتقاد داشته که ثبت افکار
به شکل نوشته و وابستگی به فناوری الفبا ذهن
افراد را تغییر میدهد؛ تغییری نهچندان خوب.
او معتقد بوده نوشتن به جای بهخاطر سپردن
«ما را در مخاطره سطحینگری قرار میدهد و
از رسیدن به ژرفای فکری ،که به خردمندی و
خوشبختی حقیقی رهنمونمان میشود ،بازمان
میدارد ».کسانی هم بودهاند که اعتقادشان خالف
این نظر سقراط بوده ،ازجمله افالطون .اما چیزی
که مهم است ،تاثیر این فناوری بر مغز و همچنین
سرنوشت بشر است که اگرچه دیدگاه شهودی را
از انسان گرفت ،اما به قول آنگ نوشتن خودآگاهی
را اوج میبخشد و «برای ادراک کاملتر و درونیتر
پتانسیلهای انسان ،بهغایت ارزشمند است ».فقط
نوشتن نیست که اینچنین تاثیری بر ذهن انسان
داشته است .اختراع ساعت ،اختراع نقشههای
فضایی و توسعه آنها و صنعت چاپ و از همه
مهمتر رشد و گسترش اینترنت هم نقاط عطف
تغییر ذهنی و فکری محسوب میشود که شرح
مفصلشان را در کتاب میتوانید بخوانید.

وبگردی با مغز ما چه میکند؟

تقریبا نیمی از کتاب ،یعنی پنج فصل آن ،به
مسئله اصلی پژوهش یعنی تاثیر اینترنت بر
مغز بشر اختصاص داده شده .این مبحث با
مقدمهای درباب تاثیر اختراعات گوناگون مثل
ساعت و نقشههای فضایی شروع شده و سپس
با تاریخچهای از همهگیر شدن وب ادامه یافته
است؛ از روزگاری که روی وب به دلیل باال بودن
قیمت حافظه و پهنای باند فقط عکسهای سیاه
و سفید درج میشد ،تا روزگاری که نخستین
وبکمها روی کامپیوترها نصب شد و بعد هم
که تلفن تصویری و اسکایپ و غیره و سپس
دنیای امروز ما که بنا بر گفته نیکالسکار یک
نوجوان آمریکایی  2270پیام فوری اینترنتی در
ماه دریافت و ارسال میکند و تقریبا همه همیشه
آنالین هستند .یکی از فصول مفصل و بسیار
جذاب این بخش به گوگل اختصاص داده شده.

گوگل به این دلیل برای نویسنده چنین اهمیتی
دارد که بیشترین ارجاعات اینترنتی و وبگردی را
دارد .درواقع سرمایه و بقای عمر گوگل به تعداد
کلیکهای مخاطبان بستگی دارد .گوگل فقط یک
موتور جستوجوی ساده نیست .بلکه سیستم
پیچیدهای است که با روانشناسی مخاطب پیش
میرود .هدف اصلی روسای گوگل این است که
کل اطالعات جهان در اختیار کل مردم جهان قرار
گیرد و باالتر از آن موسسان گوگل با این آرمان
جلو میروند که روزگاری گوگل به یک «هوش
مصنوعی» بدل شود که در حد انسان و حتی
بیشتر از او باهوش باشد .البته به نظر نیکالس کار
این بلندپروازی است و نباید جدیاش گرفت ،زیرا
سیستم مغزی انسان متشکل از میلیونها نورون
و سیناپس با بیشترین حد انعطاف هرگز قابل
شبیهسازی نیست .او با ذکر جزئیات نشان میدهد
که حافظه بلندمدت انسان نامحدود است .با این
همه بشر با اتکا و اعتماد بیش از اندازه به کامپیوتر
تواناییهای مغزی خود را دستکم میگیرد و
از قدرت آن میکاهد .نیکالس کار در فصلهای
پایانی کتابش درباره آزمایشهایی صحبت میکند
که بهوضوح ثابت میکنند فناوریهای جدید
دیجیتال و اینترنتی مغز انسان را تنبل میکنند و
تاثیرات منفی بر آن دارد .وقتی انسان یک مطلب
خطی مثل کتاب یا مقاله را میخواند ،ذهن کامال
متمرکز میشود و مطلب را هضم و جذب میکند.
ولی وقتی در اینترنت به دنبال مطلبی میگردد ،با
کلیکهای بیهوده و با چرخش در وبسایتهای
مختلف ذهن را پریشان میکند و از مطالبی هم
که میخواند ،چندان چیزی بهخاطر نگه نخواهد
داشت .این مسئله عالوه بر اینکه فشار مضاعف بر
حافظه کوتاهمدت وارد میکند ،باعث عدم تمرکز
و پریشانفکری میشود .اینترنت ژرفاندیشی را
از بشر میگیرد ،زیرا ژرفاندیشی مستلزم ذهنی
متوجه است .نیکالس کار تاکید میکند که بنا
بر تحقیقات بسیاری که انجام شده ،هیچکس در
صفحات وب مطلبی نمیخواند ،بلکه تنها چشم را
روی سطور میلغزاند و به عبارت بهتر آن را اسکن

میکند .طبق آمارهای شرکت گوگل بیشترین
میانگین مکث بر صفحات وب 25 ،ثانیه است،
حتی اگر مطلب بسیار طوالنی باشد .همچنین
برنامههای نقشهخوان ( )GPSاجازه نمیدهند
بخش مربوط به جهتیابی مغز انسان توسعه
پیدا کند و توان خود را باال ببرد .صفحه کیبورد
لپتاپ مهارت نوشتار با دست را از ما میگیرد.
کوتاه نوشتنهای پیاپی در یوتیوب و اینستاگرام
از توان ذهن در نوشتن مطالب بلند و منسجم
میکاهد .استفاده از حافظههای دیجیتال ،قدرت
حافظه را میگیرد .و مهمتر از همه «ارزشمندترین
ثروتی که در پای اینترنت ،بهعنوان یک رسانه
همهمنظوره ،قربانی میکنیم ،اتصالهای درون
ذهنمان است ».یادمان نرود که ذهن انعطافپذیر
است و اگر ببیند از مدارهایی که قبال بین نورونها
و سیناپسها تشکیل شده استفاده نمیکنیم،
آنها را باز میکند.

سخن پایانی

نیکالس کار بارها در این کتاب به کنایه یا
مستقیم میگوید که قصد مخالفت با اینترنت
را ندارد ،زیرا اینترنت مفید است .او قبل از هر
نکته انتقادی فواید جنبههای مختلف فناوریهای
نوین و اینترنت را برجسته میکند .با اینهمه
معتقد است که هر ابزاری باید با آگاهی مورد
استفاده قرار گیرد و آگاهی ما به نسبت میزان
استفادهای که از اینترنت میبریم ،بسیار اندک
است .درواقع ما ساعتهای زیادی را با اینترنت
سر میکنیم ،بدون اینکه طرز کار صحیح با
آن را بدانیم .کتاب «کمعمقها» بهشدت روان،
جذاب و صادقانه است .لحن گرم ،قضاوتهای
منصفانه و استنادهای علمی نویسنده کتاب او را
بسیار تاثیرگذار کرده است .ترجمه خوب و روان
امیر سپهرام نیز به مزیتهای کتاب افزوده و به
شایستگی لحن و مقصود نویسنده را به مخاطب
فارسی منتقل کرده است .در یک کالم مطالعه
کتاب «کمعمقها» پیشنهادی است که نمیتوان
رد کرد.
سرآمد /شماره چهلویکم /آذر نودوشش

103

محیط زیست

تو� فاجعه ی ن
مک ج
آفر� است

بحران خاک در تهران
سیدشهاب میرفتاح
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ون1
یَشْ ُک ُر َ
با نگاه به تاریخ جنگهای جهان به این نکته
خواهیم رسید که یکی از معدود جنگهای دنیا
که بعد از پایان نقشه جهان تغییر نکرد ،جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران بود .در طول هشت سال
دفاع مقدس ،دلیرمردان و شیرزنان ایرانی با چنان
رشادتی از کشور دفاع کردند که مبادا وجبی از
خاک کشور کاسته شود.
از آن روزها حدود  30سال میگذرد ،ولی همان
مردم و مسئوالن با بیتوجهی خاک کشور را
با بحران روبهرو کردهاند .کشور بهطور جدی با
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بحران نشست خاک دستوپنجه نرم میکند .به
بیانی ساده ،ما به مرور زمان خاک کشورمان را
از دست میدهیم .خاک محل رشد است ،محل
زایش است و به همین دلیل مردم اکثر ادیان
خاک را محترم میشمارند .اگر خاک نشت کند و
بیبار شود ،دیگر هیچ رویشی در آن اتفاق نخواهد
افتاد و هیچ جنبندهای توان زیست روی آن را
نخواهد داشت ،کشوری که خاک مناسب نداشته
باشد ،گیاه ندارد و درنتیجه غذایی ندارد .در چنین
شرایطی در مرحله اول حیوانات آسیب میبینند و
منقرض میشوند و درنهایت انسانها.
در سالهای اخیر همه ما شاهد اخباری در مورد
نشست خاک در گوشه و کنار کشور بودهایم ،ولی

در اکثر مواقع اطالعی درست از علل و عوامل
چنین اتفاقی داده نشده است و شاید ما نیز
بهعنوان ساکنان این کشور خیلی پیگیر ماجرا
نبودهایم تا متوجه شویم که افزایش چشمگیر این
نشستها به دلیل کاهش سفرههای آب زیرزمینی
است .با این اتفاق الیههای خاک دچار فقر آب
میشوند و به مرور خشک شده و الیههای خاک
روی هم فرو میروند.
عوامل متعددی باعث نشست خاک میشود؛
احداث بیرویه سدهایی با مکانیابی غلط ،حفر
چاههای عمیق ،کشاورزی ناپایدار و غیراصولی،
همگی از مهمترین عواملی است که خاک را
دچار بحران میکند .در مقطعی مسئوالن کشور
ما برای اینکه در سدسازی در دنیا خودی نشان
دهند ،تعداد بیشماری سد ساختند که بسیاری
از آنها جز تخریب محیط زیست چیزی به همراه
نداشت .برای رسیدن به عنوانی در ساخت سد،
محیط زیست و رودخانههای کشور را قربانی
کردیم .کشور را وارد بحران آب و خاک کردیم،
بدون اینکه بدانیم برای تولید یک سانتیمتر
مربع خاک چیزی در حدود  400تا  800سال
نیاز است و امکان برگشت آن تقریبا صفر در نظر
گرفته میشود.
با اعالم سازمان محیط زیست جهانی حداکثر
مجاز نشست خاک در سال چهار میلیمتر است.
این سازمان اعالم کرده است که اگر در منطقهای
خاک به این میزان نشست برسد ،یعنی منطقه
با بحران روبهروست و باید سریع برای بهبود آن
چاره اندیشید و تا زمان کاهش میزان نشست،
باید منطقه را بهطور خاص مدیریت کرد.
اما جالب است بدانید که نشست خاک در شهر
تهران روزانه یک میلیمتر اعالم شده است؛
چیزی در حدود  36سانتیمتر در سال 90 ،برابر
اعالم بحران توسط سازمان محیط زیست جهان.
با یک حساب سرانگشتی میتوان نتیجه گرفت
بعد از حدود پنج سال به اندازه قد یک انسان
خاک تهران در مناطقی نشست خواهد داشت.
نشست خاک در تهران بیشتر در مناطقی اتفاق

افتاده که دشتهای کشاورزی بوده است .دشت
ورامین و دشت شهریار مناطقی هستند که
بیشترین نشستهای تهران را ثبت کردهاند .این
مناطق به دلیل کشاورزی ناپایدار و حفر چاههای
عمیق ،الیههای خاک را تخریب کردهاند .این دو
منطقه که بیشترین کشاورزی استان تهران بر
دوش آنهاست ،بیشترین نشستها و تخریبهای
خاک را هم دارند .با از دست دادن این مناطق
کشاورزی بعد از بحران آب و خاک با بحران
کشاورزی روبهرو خواهیم بود .ناگفته پیداست
که این نشستها در مناطق شهری نیز گسترش
یافته است .این بحران غیر از تخریبهای محیط
زیستی و از بین رفتن خاک و موجودات زنده،
مخاطرات دیگری نیز به همراه دارد ،مثل تخریب
جادهها ،تاسیسات شهری ،خطوط راهآهن،
ساختمانهای مسکونی و ...در حال حاضر یکی
از نگرانیهای مسئوالن در مورد نشست دشت
ورامین ،خط راهآهن تهران – مشهد است که
روی مسیر اصلی نشست دشت ورامین قرار گرفته
و هر لحظه امکان فاجعه وجود دارد.
در بحرانهای زیستمحیطی فقط مدیران و
مسئوالن نیستند که میتوانند مشکل را حل
کنند ،بحرانهای محیط زیستی باید با همبستگی
و اتحاد مردم برطرف شود .به گفته یکی از مدیران
سازمان محیط زیست کشور ،ایران ساالنه چیزی
در حدود دو میلیارد تن خاک از دست میدهد
که با توجه به قیمت هر متر مربع خاک که 28
دالر است ،کشور ما ساالنه  56میلیارد دالر خاک
از دست میدهد .یعنی ما ساالنه سرمایه هنگفتی
از کشور را از دست میدهیم که جبرانپذیر هم
نیست.
همانطور که ما  30سال پیش از تجاوز به خاک
کشور دفاع کردیم ،اکنون الزم است مدیران در
کنار هموطنان در مقابل بحران خاک و آب قد
علم کنند و دست به دست هم داده و کشور را از
کویر به سالمتی عبور دهند.
پینوشت:
 .1آیه  58سوره اعراف
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طنز

ن گ
ب�ریس زمستان خ�ب�ن

سردی دستاش صد تا زمستون
مهدی استاداحمد

چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت دنبال هم .امروز و فردا گذشت و رسیدیم به
زمستان .در حال حاضر یکی از مهمترین کارهایی که در شرایط اخیر منطقه
باید انجام داد ،بررسی زمستان نخبگان است .باید بررسی کنیم که زمستان
بر نخبگان چگونه میگذرد و نخبگان در زمستان چه میکنند .اگر این کار
را نکنیم ،چهار روز دیگر که بهار میشود و یخها آب میشوند ،ممکن است
وقتی دل میگه باز فردا رو از نو بساز ،نخبگان بگویند ای دل غافل دیگه از ما
گذشت .پس تا دیر نشده و برف روی همه را سفید نکرده ،وضعیت نخبگان در
زمستان را بررسی میکنیم.
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زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه

بســتگی دارد کــه کــدام طــرف شیشــه باشــید.
اگــر از داخــل اتــاق پشــت شیشــه باشــید ،نخبــه
علمیایــد و اگــر از بیــرون پشــت شیشــه باشــید،
نخبــه اقتصــادی .زمســتان فصــل مناســبی بــرای
انــواع نخبــگان اســت .نخبــگان علمــی در
اتــاق مینشــینند و کتــاب تالیــف میکننــد
و کتابهــای خودشــان را میخواننــد و
لحظهبهلحظــه بــه ســرانه تولیــد و مطالعــه
کتــاب اضافــه میکننــد و نخبــگان اقتصــادی
بــه پیس ـتهای اســکی میرونــد و بــا گــردش و
تفریــح باعــث گــردش مالــی در جامعــه و تفریــح
در پیســت میشــوند .بــه اینگونــه نخبــگان،
پیســتمدرن گفتــه میشــود.

هر زمستون پیش از اینکه ریشه پابندت کنه

عــدهای از نخبــگان همــواره یــا در حــال تهیــه
مقدمــات مهاجرتانــد ،یــا در حــال تــاش بــرای
مهاجــرت ،یــا در حــال صحبــت کــردن دربــاره
مهاجــرت .ایــن دســته از نخبــگان هــر زمســتان
پیــش از اینکــه ریشــه پابندشــان کنــد ،شــاخه
را برمیدارنــد و تمریــن تبــر میکننــد بــا
خودشــان .اینگونــه از نخبــگان ســرگرم بــه
خــود زخــم زدن در همــه عمرنــد و هــر لحظــه
جــز ایــن دستشــان را مشــغلهای نیســت.

صد تا زمستون هم بیاد امکان نداره رسد شم

جمعــی از نخبــگان راهــش را یــاد گرفتهانــد.
آنهــا بــه زمســتان طبیعــت کاری ندارنــد و
روی دلهــای زمســتانزده ســرمایهگذاری
میکننــد تــا بــه آن هــا آمــوزش دهنــد
چگونــه اگــر صــد تــا زمســتون هــم بیــاد،
ســرد نشــوند .اینگونــه از نخبــگان آموزشــگاه
موفقیــت و انــرژی مثبــت تاســیس میکننــد
و بــرای مــردم کالس میگذارنــد .ایــن دســته
از نخبــگان از طریــق آمــوزش روش رســیدن
بــه چیزهایــی کــه خودشــان نتوانســتهاند بــه
آن برســند ،پــول درمیآورنــد و بــه چیزهایــی

میرســند کــه فکــرش را هــم نمیکردنــد.
ایــن دســته تــازه رســته نخبــگان از مــردم
مبالــغ هنگفتــی پــول میگیرنــد تــا بــه
آنهــا راه پــولدار شــدن را یــاد بدهنــد .حــاال
اینکــه مخاطبانشــان بــا پــای خودشــان بــه
ایــن آموزشــگاهها میرونــد و جــز پولشــان و
وقتشــان ،انگیــزه و امیدشــان را هــم میبازنــد،
بــرای آدم ســوال ایجــاد میکنــد کــه جــدا
کجــا دیــدی کســی بــا قاتلــش همدســت شــه.

منم اون ابر دلتنگ زمستون

ایــن بخــش از نخبــگان بــا دیــدن حــال و روز
بقیــه نخبههایــی کــه تــا اینجــای مطلــب
معرفــی کردیــم ،وقتــی آدم را میبیننــد،
دلشــان میخواهــد ســر بگذارنــد روی
شــانههای آدم و ببارنــد نمنــم دلگیــر بــاران.
ایــن دســته از نخبــگان هــر کســی را میبینند،
میگوینــد تــو میدونــی چــی میگــم ،تــو
گــوش مــیدی بــه حرفــام .در صورتــی کــه
نهتنهــا کســی بــه حرفهــای آنــان گــوش
نمیکنــد و گــوش نمیدهــد ،بلکــه اصــا
کســی نمیدانــد آنهــا چــه میگوینــد.
اینگونــه از نخبــگان دلشــان فریــاد اســت ،امــا
بیصداینــد و چــون یــک جفــت گــوش بــرای
شــنیدن پیــدا نمیکننــد ،دنبــال یکجفــت
شــانه بــرای گریــه کــردن میگردنــد .اینگونــه
از نخبــگان شــانههای آدم را بــرای گریــه کردن
دوســت دارنــد ،درحالیکــه بــرای گریــه کــردن
هــر دو تــا شــانه آدم الزم نیســت و یــک عــدد
شــانه کفایــت میکنــد.
تــا اینجــا حــال و روز و شــب چهــار دســته از
نخبــگان در فصــل زیبــای زمســتان را بررســی
کردیــم .بقیــه مــوارد را شــما بررســی کنیــد.
ممکــن اســت اطــراف شــما نخبــهای باشــد
کــه چشــمای عاشــقش یــهآســمونه و اشــکای
گرمــش نمنــم بــارون ،همچنیــن نیــز تشــنه
گریـهاس و غمــش قشــنگه و ســردی دســتاش
صــد تــا زمســتون.
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«بلیــد رانــر» را بــه شــکلهای مختلفــی
ترجمــه کردهانــد .از تیــغ برنــده تــا تیغســوار،
امــا بهتریــن معنــی آن حرفــهای اســت
کــه در فیلــم نشــان داده میشــود .پلیــس
شــکارچی رباتهــای یاغــی .رباتهایــی
بــه نــام رپلیکانــت کــه از همــه نظــر شــبیه
انســان هســتند و گوشــت و خــون دارنــد ،امــا
میتواننــد بــرای انســان خطرنــاک باشــند ،یــا
حداقــل انســانها اینطــور تصــور میکننــد.
بــرای همیــن حضــور آنهــا را درمیــان خــود
ممنــوع کردهانــد.
معمــوال مجموعــه فیلمهــای مانــدگار از
چندیــن قســمت یــا حداقــل ســه قســمت
بههمپیوســته تشــکیل میشــود ،امــا «بلیــد
رانــر» تنهــا شــامل دو فیلــم اســت .در مــدت
 35ســال کــه بیــن ســاخت دو قســمت آن
فاصلــه افتــاد ،شــایع شــده بــود کــه هالیــوود
از ســاخت قســمت دوم هــراس دارد ،زیــرا
ممکــن اســت تاثیــر قســمت اول را از بیــن
ببــرد .باالخــره امســال فیلــم دوم هــم ســاخته
و اکــران شــد تــا کســانی کــه ســالها قبــل
اولیــن فیلــم را دیــده بودنــد ،بتواننــد بــاز هــم
بــا رپلیکانتهــا در لسآنجلــس تاریــک و
بارانــی دیــدار کننــد.
«بلیــد رانــر» بــر اســاس کتــاب «آیــا
آدم مصنوعیهــا خــواب گوســفند برقــی
میبیننــد» نوشــته فیلیــپ کــی دیــک
ســاخته شــده اســت .کــی دیــک یکــی
از شناختهشــدهترین چهرههــای ژانــر
علمــی -تخیلــی اســت کــه در بســیاری از
ن نوشــته
زیرگونههــای ایــن ژانــر داســتا 
بــود .آثــار او منبــع اقتبــاس فیلمهایــی
ماننــد «گــزارش اقلیــت»« ،یــادآوری کامــل»،
«برداشــتی بــه تاریکــی» و ســریالی ماننــد
«مــرد قلعــه بــاال» قــرار گرفــت ،امــا داســتان
«آیــا آدم مصنوعیهــا »...در ایــن میــان
موفقتــر بــود ،زیــرا عوامــل ســاخت آن از
کارگــردان و بازیگــر تــا ســازنده موســیقی
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فیلــم همگــی بیشــترین توانایــی خــود را در
ایــن فیلــم نشــان دادنــد.
داســتان از آنجــا آغــاز میشــود کــه کارخانــه
تایــرل تعــدادی «بیوربــات» میســازند تــا
در موقعیتهــای خطرنــاک ماننــد شــرایط
جنگــی یــا ســفرهای آسیبرســان فضایــی
بــه جــای انســانها اســتفاده شــود .ایــن
رباتهــا در تنظیمــات اصلــی کارخانــه خــود
طــول عمــر کوتاهــی در حــد چنــد ســال
دارنــد ،امــا بــرای اینکــه بتواننــد وظیفــه
خــود را بهدرســتی انجــام دهنــد ،کامــا شــبیه
ی هــم
انســان ســاخته شــدهاند .همیــن ویژگ ـ 
باعــث میشــود برخــی از آنهــا پــس از مدتــی
بــه مــرگ زودرس خــود پــی ببرنــد .یــک گروه
شــش نفــره از ایــن رباتهــا یــک شــاتل را
میدزدنــد ،خدمــه را میکشــند و بــرای
اینکــه بــه کارخانــه ســازنده دسترســی پیــدا
کننــد ،در ســاحل آمریــکا فــرود میآینــد.
پلیــس کــه ماجــرا را فهمیــده اســت ،بــه یکــی
از مامــوران ماهــر خــود بــرای شــکار آنهــا
ماموریــت میدهــد .لقــب ایــن مامــور «بلیــد
رانــر» اســت.
داســتان هــر دو قســمت در لسآنجلــس
آینــده میگــذرد .زمانــی کــه شــهر در
انبــوه آشــفته مهاجــران آســیایی گرفتــار
شــده و تابلوهــای تبلیغاتــی بــزرگ وعــده
زندگــی آســان در ســیارات دیگــر را میدهــد.
خیابانهــا از بــاران دائمــی و زبالــه خیــس و
کثیــف اســت .بیشــتر از همــه ژاپنیهــا و بعــد
از آن عربهــا بــه چشــم میخورنــد ،حتــی
نوشــتههای روی دیوارهــا هــم ژاپنــی اســت.
ریــک دکارد بــا بــازی هریســون فــورد
جســتوجوی رپلیکانتهــا را شــروع
میکنــد .آنهــا قصــد دارنــد بــه کارخانــه
تایــرل راه پیــدا کننــد و بــه شــکلی طــول عمر
خــود را افزایــش دهنــد و در ایــن راه از کشــتن
انســانها هراســی ندارنــد .مخصوصــا زمانــی
کــه هویــت آنهــا لو بــرود .یــک راه شناســایی

رپلیکانتهــا آزمــون «وویــت كامپــف» اســت.
در ایــن آزمــون عملــی ،بعــد از اتصــال ســوژه
بــه دســتگاه دروغســنج مجموعــه ســوالهایی
کــه بــه نظــر پرســشهای روانشــناختی
میآیــد ،از او پرســیده میشــود و واکنشهــا
نشــان میدهــد کــه فــرد انســان یــا ربــات
اســت .برخــی ســوالها دربــاره خشــونت یــا
خاطــرات خانوادگــی در انســانها و رباتهــا
تفاوتهــای جــدی دارنــد و گاهــی هــم
باعــث عصبانیــت رپلیکانتهــا میشــوند.
مهمتریــن تفــاوت انســانها و رپلیکانتهــا
ایــن اســت کــه رباتهــا خاطــرهای از گذشــته
ندارنــد.
دکارد تصمیــم میگیــرد از کارکنــان شــرکت
تایــرل هــم آزمــون بگیــرد تــا مطمئــن شــود
رپلیکانتهــای فــراری بــه درون آن نفــوذ
نکردهانــد و متوجــه میشــود ریچــل،
منشــی جــوان رئیــس شــرکت ،خــود یــک
رپلیکانــت اســت .ریچــل خــود از ایــن موضــوع
خبــر نــدارد و زمانــی کــه دکارد بــه او توضیــح
میدهــد حافظ ـهاش بــا خاطــرات خانوادگــی
شــخص دیگــری پــر شــده اســت ،هراســان
میشــود .از همینجــا مشــخص میشــود
کــه احتمــال حضــور رپلیکانتهــا در بیــن
انســانها خیلــی بیشــتر از چیــزی اســت کــه
پیــش از ایــن بــه نظــر میآمــد.
یکــی از مهمتریــن جذابیتهــای «بلیــد
رانــر» کــه باعــث شــد ایــن اثــر از یــک
ماجــرای اکشــن عملــی  -تخیلــی فراتــر
بــرود و جنبــه هنــری ظریفتــری پیــدا
کنــد ،موســیقی خــاص ایــن فیلــم اســت.
ونجلیــس ،آهنگســاز یونانــی ،کــه بیشــتر
در حــوزه موســیقی الکترونیــک فعالیــت
میکنــد ،موســیقی ایــن فیلــم را ســاخت کــه
در نماهــای گوناگــون آن شــنیده میشــود
و زمانــی کــه روی تصاویــر شــهر تاریــک و
روشــن قــرار میگیــرد ،تاثیــری باورنکردنــی
بــر تماشــاگر میگــذارد .در گــروه ســاخت

موســیقی فیلــم «بلیــد رانــر  »2049هــم نــام
آشــنایی ماننــد هانــس زیمــر را میتــوان
دیــد.
در ســالهای  80میــادی موضــوع رباتهــای
انســاننما ســوژه جدیــدی نبــود ،چنانکــه
تــا امــروز نیــز ایــن ســوژه بارهــا بــه تصویــر
کشــیده شــده اســت ،امــا فیلــم «بلیــد رانــر»
در ایــن میــان یــک اثــر شــاخص بــه شــمار
میآیــد .نماهــای مختلــف فیلــم کــه تصاویــر
متناقضــی را در کنــار هــم جمــع کردهانــد،
بخشــی از جلوههــای تصویــری ایــن فیلــم
هســتند .شــرکت تایــرل یــک هــرم بــزرگ
ماننــد ســازههای باســتانی آمریــکای مرکــزی
اســت ،امــا چراغهــای متعــدد آن را روشــن
کردهانــد و آسانســورها روی ســطح شــیبدار
دیوارهــا حرکــت میکننــد .درحالیکــه
خودروهــای پرنــده در خیابانهــای شــهر
پــرواز میکننــد ،خانــه رئیــس شــرکت
تایــرل بــه قصرهــای اشــرافزادگان چنــد
قــرن پیــش شــباهت دارد و پردههــای بلنــد
و ســفیدرنگ آن بــا نــور شــمع روشــن شــده
اســت .حتــی حیوانــات هــم اگرچــه زنــده و
طبیعــی بــه نظــر میآینــد ،امــا حداقــل در دو
مــورد گفتــه میشــود کــه مــار و جغــدی کــه
در فیلــم دیــده میشــوند ،ســاختگی هســتند.
ســه دهــه قبــل ریدلــی اســکات بعــد از فیلــم
«دوئلکنندههــا» بــه ســراغ ســاخت فیلــم
«بیگانــه» رفــت و بهعنــوان ســومین فیلم «بلید
رانــر» را ســاخت .پــس از ایــن بــود کــه دوران
موفقیــت اســکات آغــاز شــد .هریســون فــورد
نیــز شــرایط مشــابهی داشــت و در میــان بــازی
در مجموعــه فیلمهــای «جنــگ ســتارگان» و
«ایندیانــا جونــز» بــه «بلیــد رانــر» دعــوت
شــد .پــس از ســه دهــه زمانــی کــه ســاخت
«بلیــد رانــر» جدیــد قطعــی شــد ،اســکات در
حــال کارگردانــی «بیگانــه :پیمــان» بــود کــه
آن هــم دنبال ـهای بــر اثــر ســابق خــودش بــه
شــمار میرفــت .او در فاصلــه دو دهــه بایــد
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ادامــه دو فیلــم را کــه هــر دو از اولیــن کارهای
معروفــش بــه شــمار میآمدنــد ،میســاخت.
بنابرایــن ترجیــح داد «بیگانــه» را کارگردانــی
کنــد و در «بلیــد رانــر »2049تهیهکننــده
باشــد .از ســوی دیگــر همپتــون فینچــر کــه
نویســنده فیلمنامــه «بیگانــه :پیمــان» اســت،
در کار نوشــتن فیلمنامــه «بلیــد رانــر »2049
همــکاری داشــت.
هریســون فــورد امــا در «بلیــد رانــر »2049
حضــور دارد و نقــش خــودش را بــازی
ت کــه بــرای 30
میکنــد .یــک شــکارچی ربــا 
ســال ناپدیــد شــده اســت.
در فیلــم جدیــد مامور«کــی» وظیفــه شــکار
رپلیکانتهــای مخفیشــده بیــن انســانها
را برعهــده دارد و ایــن کار را از یــک مزرعــه
خــارج از شــهر شــروع میکنــد .فضــای فیلــم
بــه همــان شــکل قبلــی در لسآنجلــس بــا
نورهــای قرمــز و آبــی شــبانهاش میگــذرد.
کــی یــک همســر مجــازی دارد کــه فقــط از
نــور و صــدا تشــکیل شــده اســت .ایــن انســان
مجــازی بــا یــک بهروزرســانی میتوانــد
بــارش بــاران را هــم روی پوســتش حــس کند،
امــا زمانــی کــه کــی یــک تصــادف شــدید
میکنــد ،قــادر نیســت بــه او کمــک کنــد .در
جریــان فیلــم متوجــه میشــویم کــه شــرکت
تایــرل ورشکســت شــده اســت ،امــا مــرد
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نابینایــی بــه نــام ناینــدر والــس آن را خریــده
و بــه شــکلی نیمهقانونــی در حــال ســاخت
رپلیکانتهــای جدیــد اســت .پدیــدهای کــه
در شــرکت والــس بــا آن روبــهرو میشــوند،
فقــط حضــور و نفــوذ رپلیکانتهــا در میــان
جامعــه انســانی نیســت ،بلکــه ایــن اســت
کــه نــوع مونــث ایــن رباتهــای بیولوژیکــی
«بــاردار» میشــوند .کــی در ادامــه فیلــم بــه
مناطــق خــارج از شــهر م ـیرود کــه ســاکنان
آن در موقعیتــی جن ـگزده زندگــی میکننــد
و اردوگاهــی بــرای بازیافــت قطعــات رایانـهای
بــه دســت بچههــا دارنــد .او حتــی میتوانــد
دکارد را در یــک خانــه مجلــل پیــدا کنــد ،امــا
ماجــرا دائمــا پیچیدهتــر میشــود.
بــه جــز فــورد شــخصیت دیگــری بــه نــام گف
هــم در هــر دو فیلــم حضــور دارد کــه نقــش
او را ادوارد جیمــز آلمــوس ایفــا میکنــد .او
نیــز در فیلــم دوم دیــده میشــود ،درحالیکــه
کامــا پیــر شــده اســت .گــف کــه خــود یــک
پلیــس ارشــد اســت ،اطالعــات مرمــوزی
دربــاره رپلیکانتهــا دارد.
ســومین شــخصیت مشــترک دو فیلــم ریچــل
اســت کــه در فیلــم دوم نقــش او را بازیگــر
دیگــری بــازی میکنــد و چهــره او بــا
گرافیــک رایانــهای ویرایــش شــده اســت.
در فیلــم دوم همچنیــن از دیــو باتیســتا کــه

دوران جوانــی را روی رینــگ نمایــش کشــتی
کــج گذرانــده اســت ،در فیلــم دوم دعــوت بــه
بــازی شــد .او کــه بــا  197ســانتیمتر قــد و
 130کیلوگــرم وزن تــا بــه حــال در چندیــن
فیلــم ســینمایی ظاهــر شــده اســت ،در صحنه
ابتــدای فیلــم نقــش یکــی از رپلیکانتهــا را
بــازی میکنــد.
کمــی قبــل از انتشــار فیلــم دوم ســه فیلــم
کوتــاه منتشــر شــد کــه قســمتهایی از
اتفاقــات رخداده را نشــان میدهــدBlade« .
 »2022 Runner Black Outیــک
انیمیشــن  15دقیقــهای اســت کــه در آن
انســانها شــروع بــه کشــتن رپلیکانتهــا
در جریــان یــک شــورش شــهری میکننــد.
زمانــی کــه چنــد نفــر میخواهنــد
یــک رپلیکانــت مونــث را از بیــن ببرنــد،
ربــات دیگــری او را نجــات میدهــد .در
ادامــه مشــخص میشــود کــه رپلیکانــت
نجاتدهنــده یــک ســرباز اســت کــه بــرای
جنــگ ســاخته شــده بــود ،امــا زمانــی کــه
پــی میبــرد در صحنــه جنــگ ،ســربازان
مقابــل او هــم رپلیکانــت هســتند ،از ادامــه
نبــرد خــودداری میکنــد.
دو فیلــم دیگــر بــا امکانــات پــروژه «بلیــد
رانــر  »2049و بازیگــران آن ســاخته شــده
و کارگردانــی هــر دو را لــوک اســکات پســر
و دســتیار رایدلــی اســکات بــه عهــده دارد.
در « »2048Nowhere to Runیــک
رپلیکانــت تنومنــد در بــازار شــلوغ لسآنجلــس
در حــال معاملــه اجناســی اســت کــه متوجــه
حملــه اوبــاش بــه یــک مــادر و دختــر
میشــود .او بهخوبــی بــا مهاجمــان مقابلــه
میکنــد و همیــن درگیــری باعــث میشــود
کــه هویتــش بهعنــوان یــک ربــات فــاش
شــود .ادامــه ایــن ماجــرا را در ســکانس آغــاز
فیلــم «بلیــد رانــر  »2049میبینیــم:2036« .
 »Nexus Dawnتاثیــر بیشــتری در ارتبــاط
میــان دو فیلــم دارد .در ایــن فیلــم کوتاه واالس

بــه مالقــات گروهــی قانونگــذار از نژادهــای
مختلــف مـیرود و بــرای آنهــا شــرح میدهــد
کــه بــا نابــود شــدن زیســتبوم و خطرهــای
مختلفــی کــه انســانها را تهدیــد میکنــد،
تنهــا راه بقــا اســتفاده از رپلیکانتهاســت .او
نشــان میدهــد کــه رپلیکانتهــای او کامــا
ن هســتند و میتوانــد
گــوش بــه فرمــان انســا 
مجــوز ادامــه تولیــد ایــن رباتهــای انســاننما
را بــا وجــود تجربــه ناموفــق شــرکت تایــرل بــه
دســت آورد.
موضــوع از بیــن رفتــن زیســتبوم انســانی و
نامناســب بــودن کــره زمیــن بــرای ادامــه زندگــی
بشــر در بخشهــای مختلــف گوشــزد میشــود.
بنــا بــه برخــی تفســیرها مجموعــه «بلیــد رانــر»
در گــروه آثــار «ســایبر پانــک» قــرار میگیــرد
کــه در آن فنــاوری بســیار پیشــرفته بــا وجــود
دســتاوردهای فــراوان ،زندگــی را بــرای انســانها
ســخت و تاریــک کــرده اســت.
زمــان فیلــم «بلیــد رانــر» دو ســاعت و «بلیــد
رانــر  »2049دو ســاعت و نیــم اســت کــه برای
یــک فیلــم اکشــن بــه نظــر زیــاد میآیــد .بــر
اســاس «بلیــد رانــر» دو بــازی ویدیویــی ،یــک
فیلــم تلویزیونــی و ســه کتــاب منتشــر شــده
اســت .ایــن فیلــم در ابتــدای ســالهای 80
منشــأ الهــام بســیاری از آثــار نمایشــی شــد
و تفســیرهای گوناگونــی دربــاره آن منتشــر
شــد .در تمــام ایــن ســالها «بلیــد رانــر»
الهامبخــش ســازندگان فیلمهــای علمــی-
تخیلــی بــود و بحثهــای گوناگونــی از
ســرانجام خودآگاهــی ماشــینهای هوشــمند
تــا جایــگاه احساســات در دنیایــی بــا فنــاوری
پیشــرفته را بــه دنبــال داشــت.
جملــه کلیــدی فیلــم کــه در هــر دو قســمت
از زبــان شــکارچی رباتهــا گفتــه میشــود،
ایــن اســت« :رپلیکانتهــا هــم مثــل بقیــه
ماشــینها هســتند؛ یــا مفیدنــد یــا زیانبــار،
و اگــر مفیــد باشــند ،بــه مــن ارتباطــی پیــدا
نمیکننــد».
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اقتباسشده از کتاب قانون در طب ابوعیل سینا

تن و روان
الهام قاسمی

دانشمندان طب سنتی و اسالمی در صدها سال پیش ،عوامل حفظکننده سالمتی و
پیشگیری از بیماریهای جسمی و روانی و عوامل بیماریزا را شناسایی کرده بودند
و این عوامل را «اسباب سته» مینامیدند .این عوامل عبارتاند از :هوا ،خوردنیها و
آشامیدنیها ،خواب و بیداری ،حرکت و سکون ،اعراض نفسانی ،احتباس و استفراغ.
یک؛ حکیمان معتقد بودند هوا اعم از هوا بهعنوان گاز
تنفسی ،آبوهوای هر فصل و هر منطقه جغرافیایی،
باد ،تغییرات حرارت و رطوبت هوا بر سالمت جسم و
روان تاثیر میگذارد .مثال بیان کردهاند در هر فصل
چه عواملی سبب ابتال به کدام بیماری جسمی و
روانی میشود.
دو؛ حکیمان عالوه بر بیان خاصیتهای انواع
خوردنیها و آشامیدنیها معتقد بودند هر فرد باید
با توجه به نوع مزاج خود ،مزاج دوران عمر ،مزاج
فصل ،مزاج منطقه جغرافیایی محل سکونت خود و
مزاج خوردنیها و آشامیدنیها ،بخورد و بیاشامد تا از
سالمت جسم و روان برخوردار شود .آنها هم کمیت
و هم کیفیت خوردنیها و آشامیدنیها را در سالمتی
و ابتالی به بیماریها موثر میدانستند.
سه؛ حکیمان خواب را عامل تجدید قوای انسان
و بیداری زیاد را مضر میدانستند و خواب در روز
را سبب بدرنگی پوست ،بدبویی دهان ،بیحالی
و سستی ،کندذهنی و ابتالی به انواع سوداوی
(بیماریهای روانی) میدانستند.
چهار؛ در مورد حرکت و سکون ،حکیمان در هزارها
سال پیش ،اهمیت ورزش (ریاضت) را در سالمت
جسم و روح دریافته بودند و نیز انواع ورزشهای
مفید و کاربرد ماساژ برای ورزشکاران حتی ورزش و
ماساژ دادن پیران را در کتابهای خود ذکر کردند.
پنج؛ منظور از اعراض نفسانی هیجانات است.

بجاست در این زمینه که یکی از موضوعات مهم
روانشناسی است و شدت بروز یا عدم بروزشان
نشاندهنده سالمت و بیماری روان است ،برخی
نظرات حکیمان را ذکر کنیم:
«قوام (استواری) بدن انسان به قلب و قوت حیوانی
در آن است .این قوت (نیرو) تحت تاثیر کارهایی که
خارج از بدن صورت میگیرد ،قرار میگیرد .اگر آن
امور موافق (سازگار) با قوت حیوانی رخ دهد ،اثر نیک
از آنها میپذیرد ،وگرنه اثر بد میپذیرد و حالت
بدن تغییر میکند .به این اثرپذیری قوت حیوانی و
تغییر حالت بدن« ،اعراض نفسانی» میگویند .مانند
شادی ،غم ،خشم ،لذت ،ایمنی ،ترس ،امید ،خجالت.
در اثر اعراض نفسانی ،در مزاج تمام اندامها و مزاج
خلطها و مزاج روح حاصل از آنها و اعمال قوتها
ایجاد میشود».
اعراض نفسانی در همه افراد به یک اندازه نیست،
بلکه بستگی به مزاج و میزان توانایی هر فرد دارد.
بعضی زود خشمگین میشوند و بعضی دیگر
دیر خشمگین میشوند .بعضی از امور ترسناک،
خیلی میترسند و عدهای نمیهراسند .بنابراین
تاثیر اعراض نفسانی در بدن از تاثیر غذاها و
آشامیدنیها ،داروها ،خواب ،بیداری ،حرکت و
سکون بیشتر است ،زیرا این اعراض ،فوری است
و بهسرعت حال فرد را تغییر میدهند .بارها شما
دیدهاید که به محض اینکه اندیشهای از خاطر
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شما میگذرد یا سخن خوشی میشنوید ،حال
شما تغییر میکند .اعراض نفسانی مانند خشم،
شادی ،لذت ،امید و اندیشه درباره کارهای مهم،
اندامها و خلطها را گرم میکنند .اعراض نفسانی
مانند اندوه ،ترس و مانند اینها ،اندامها ،خلطها
و روحها را سرد میکنند .خشمی که در حال
اعتدال است ،برای بیشتر مزاجها سودمند است.
بهویژه افرادی که سردمزاج هستند و کمتر ورزش
میکنند .خشم مفرط (عصبانیت شدید) ،صفرا را
میسوزاند و در بدن پخش میکند و رنگ را زرد
میکند .به این دلیل برای افراد گرممزاج و صفرایی
ضرر دارد .اما برای افراد با مزاج سرد و تر و افرادی
که حرارت غریزی آنها ضعیف شده ،سودمند
هستند .شادی و لذت که در حد اعتدال باشد،
حرارت غریزی را میافزاید ،مزاج و بدن را گرم
میکند و باعث چاقی میگردد ،قوتها را نیرومند
میکند و به این سبب باعث گوارش بهتر میشود.
و همچنین مواد زائد و بیماریها از بدن دفع
میشوند .اندوه و ترس ،حرارت غریزی را به اعماق
تن میکشاند و مزاج را سرد و خشک میکند و
همه قوتها را ضعیف میکند و به این سبب،
بیماریها بر فرد چیره میشوند .اندوه و ترس برای
همه زیان دارد .ولی برای مزاجهایی که بسیار گرم
شدهاند و خلطهای آنها رقیق شده و به حرکت
درآمدهاند ،سودمند است.
فایده ایمن شدن از امری مانند فایده شادی در حد
اعتدال است .زیان یأس و ناامیدی مانند زیان اندوه
است .در بسیاری از موارد ،بیماری که در سختی
است ،به امید زیادی میرسد ،بیماریاش سبک
میشود و بهبود مییابد .اما اگر از امری در ترس
باشد و آن امر ناگهان رخ دهد ،بیماریاش شدیدتر
میشود.عشق ازجمله اعراض نفسانی است .برای دفع
آن هیچچیز سودمندتر از خشم و اندیشه کارهای
مهم که در آنها کمی ترس و خشم باشد ،نیست.
دیدن شهرها و چیزهای عجیب و مشغول شدن به
کارهای مهم ،عشق را باطل میکند.
گاهی شدت و سرعت هیجانات ،نشانه غلبه گرمی
مزاج است؛ مانند حالت خشم و عصبانیت و گاهی
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نشانه غلبه سردی مزاج است؛ مانند حالت ترس،
ضعف ،کندی و کمی هیجانات ،نشانه سردی مزاج
است؛ مانند حالت کمرویی .ثبات هیجانات ،نشانه
خشکی مزاج و بهسرعت از بین رفتن هیجانات،
نشانه تری مزاج است.
همانگونه که اعراض نفسانی در بدن تاثیر
میگذارند ،بدن نیز در روح و جان اثر میگذارد ،ولی
دگرگونی که بدن در روح ایجاد میکند ،ضعیفتر
است .گرم و تر شدن مزاج به سبب شادی بیشتر از
شاد شدن روح به سبب گرم و تر شدن مزاج بدن
است .سرد و خشک شدن مزاج ،به سبب اندوه بیشتر
از اندوهگین شدن روح ،به سبب سردی و خشکی
مزاج بدن است.
شش؛ در مورد احتباس و استفراغ باید گفت
برای حفظ سالمتی بدن ،بعضی چیزها باید از
بدن خارج شوند (استفراغ) و بعضی چیزها باید در
بدن نگه داشته شوند (احتباس) .خداوند حکیم،
طبیعت هوشمند بدن را به گونهای قرار داده است
که این دو عمل در بدن به صورت خودکار صورت
میگیرد ،اما گاهی موانع یا اختالالتی در اعضای
بدن موجب ایجاد اختالل در این دو عمل حیاتی
میشوند و منجر به بروز بیماری در بدن میگردد.
رابطه احتباس و استفراغ با بیماریهای «روانتنی»:
برای پی بردن به اهمیت احتباس و استفراغ باید
به این مطلب توجه شود که بعضی بیماریهای
اعصاب و روان به دلیل بیماری معده یا طحال یا
کبد یا رحم یا مثانه است .یعنی این اندامها به
علت ضعف در یکی از قوای جاذبه،هاضمه ،ماسکه
و دافعه خود ،عمل احتباس و استفراغ را بهخوبی
انجام نمیدهد .درنتیجه خلطها در بدن جمع
میشوند و در اثر رسیدن حرارتی به بدن یا وارد
شدن یک استرس ،این خلطها بخار میشوند و
به سوی مغز میروند و تولید بیماریهای روانی
میکنند.
این بیماریها منشأ جسمی دارند و به آنها،
بیماریهای «تنی-روانی» میگویند .مثال اگر
طحال ،سودای اضافی را از خون جذب نکند ،سودای
اضافی در اثر حرارت به بخار تبدیل میشود و به

سرایت میکند .اعصاب به وسیله سنگینی فشار و
ورم انقباض حجم و بر اثر گسترش باد انبساط پیدا
میکنند و به این ترتیب اندامها را از روی آوردها
آگاه میسازند .منشأ اعصاب مغز است و انتهای
آنها به پوست میرسد .اعصابی که در اندامهای
مجاور پوست قرار دارند ،تارهایی از خود منشعب
میسازند که شاخههای ریز آنها هستند و با
پوستآمیختهاند.

آسیبهایذهنی

مغز راه مییابد و سبب اضطراب میگردد .برخی
عالیم اضطراب ناشی از بیماری طحال عبارت است
از :اشتهای زیاد ،هضم کند ،بزرگ شدن طحال و
میل جنسی زیاد.

اعصاب و بیامریهای اعصاب   

عصب دو فایده دارد؛ فایده ذاتی و فایده عرضی.
فایده ذاتی در این است که مغز به وسیله اعصاب
حسی حرکت را به سایر اندامها میرساند .فایده
عرضی در این است که اعصاب گوش را متراکم
میگرداند و تن را تقویت میکند .اگر اندامهای
بدون حس مانند جگر و طحال و شش را آسیبی
رسد ،به وسیله اعصاب (پوشش غشاییشان) از
آن آگاه میشوند و هرچند این اندامها فاقد حس
هستند ،اما در اعصابی پیچیدهاند و غشاهایی آنها
را پوشانده است که وقتی یکی از این اندامها بر
اثر باد کردن متورم شد یا به علت گسترش باد
انبساط یافت ،سنگینی تورم و انتشار باد در اندام به
اعصاب پیچیده بر آن اندام و به ریشه این اعصاب

آسیبهایی که بر کنشهای مغزی وارد میآیند ،سه
علت دارد:
 .1کسی که حس سلیم دارد ،شبح اشیا را در بیداری
و در خواب بهوضوح میبیند ،اما بعدا که میخواهد
آنها را بازگو کند ،از یادش رفته یا چیزهایی شنیده
یا دیده ،اما زود فراموش کرده است .پس بدان که
این آسیب در یادآوری است و گزند به قسمت عقبی
مغز وارد شده است.
 .2اگر در یادآوری خوابها و رویدادهای زمان
بیداری نقصی ندارد و به فراموشی مبتال نیست،
اما چیزهایی میگوید که نباید بگوید و چیزهایی
میپسندد که نباید بپسندد و آرزوهایی میکند
که بیجاست و در بازگو کردن آنچه دیده است
درمیماند و یارای بازگو کردن ندارد ،عالمت آن است
که فکر آسیبدیده و گزند به قسمت وسطی مغز
رسیده است.
 .3اگر یادآوری و گفتارش درست است و نادرستی
را نمیگوید و کارها را درست انجام میدهد و
چیزهای حسشدنی را به خیال میآورد ،همچنین
شبحها را در خواب یا بیداری بسیار ضعیف یا
ناواضح میبیند ،خیالش آسیب دیده و گزند به
شکمچه وسطی مغز رسیده است.
منابع:
 .1قانون در طب ،کتاب سوم ،بخش اول ،شیخالرئیس
ابوعلیسینا ،عبدالرحمن شرفکندی (هه ژار)1370 ،
 .2مقاله مروری بر پیشگیری و درمان بیماریهای
روانی از دیدگاه طب سنتی ایران ،زینب ابوالحسنی،
1392
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ریشههای ی ز
ر�ش مو

چه کار میشود کرد؟
حنانه علیپناه

تصور کنید صبح از خواب بیدار شدهاید و روی بالشتان با یک دسته موی
ریختهشده و به هم گرهخورده مواجه میشوید که اصال نمیدانید چرا با این سرعت
از سرتان کنده میشوند .این منظره قطعا برای هر کسی ،بهخصوص اگر خانم باشد،
استرسآور است .اما  به نظر شما چه دلیلی پشت این ریزش وجود دارد؟

اسرتس فیزیکی

هر نوع استرس فیزیکی از جراحی گرفته تا
تصادف و ...میتواند باعث ریزش موقت مو شود.
درواقع استرس باعث نوعی ریزش میشود که به
آن فاز تلوژن گفته میشود.
چه کار میشود کرد؟ خوشبختانه این نوع ریزش
معموال سه تا شش ماه ادامه پیدا میکند و به
مرور زمان قطع میشود.

مرصف بیش از حد ویتامین آ

بر اساس اعالم انجمن متخصصان پوست آمریکا،
مصرف بیش از حد ویتامین آ یکی از دالیل ریزش
مو در افراد است.
چه کار میشود کرد؟ خوشبختانه این نوع
ریزش موقتی است و با قطع مصرف دارو ،به مرور
جوانههای جدید رشد میکنند.

کمبودپروتئین

دریافت ناکافی پروتئین از رژیم غذایی روی
رشد موها اثر میگذارد و نه بالفاصله بعد از قطع
مصرف ،بلکه حدودا دو ،سه ماه بعد اتفاق میافتد.
چه کار میشود کرد؟ هرگز منابع غنی از پروتئین
ازجمله گوشت ،مرغ ،ماهی ،تخممرغ و ...را از
برنامه غذایی روزانهتان حذف نکنید و اگر گیاهخوار
هستید ،منابع پروتئین گیاهی ازجمله سویا ،قارچ،
حبوبات ،کره بادام زمینی و ...را جدی بگیرید.

سهای روانی
اسرت 

استرسهای روانی کمتر از استرسهای فیزیکی
میتواند باعث ریزش مو شود ،اما این مسئله اصال
غیرممکن نیست .بهعنوان مثال مرگ کسی که
دوستش دارید ،یا جدایی والدین از هم برای
کودکان و ...میتواند عاملی برای ریزش مو باشد.
البته متخصصان پوست میگویند استرسهای
روانی در درجه اول باعث ریزش مو نمیشود ،بلکه
ریزشی را که در حال حاضر وجود دارد ،تسریع
میکند.
چه کار میشود کرد؟ کاهش استرس و اضطراب
در این زمینه اولین راهحل است که از طریق
مشاوره ،تمرین تکنیکهای تنآرامی ،ورزش و...
ممکن میشود.

ک مخونی

از هر یک زنی که در سنین  20تا  49سال قرار
دارند ،یک نفرشان دچار کمخونی فقر آهن است.
برای اینکه مشخص شود آیا ریزش مو مربوط به
ک م بودن ذخایر آهن است یا نه ،انجام آزمایش
خون الزم است.
چه کار میشود کرد؟ استفاده از مکملهای حاوی
آهن بهراحتی میتواند این مشکل را رفع کند.
البته در کنار ریزش مو باید سایر عالیم کمخونی،
ازجمله سردرد ،سرگیجه و رنگپریدگی و سردی
دست و پا و ...نیز مورد توجه قرار گیرد.
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ک مکاری تیرویید

کمکاری تیرویید یکی از بیماریهای نسبتا شایعی
است که باعث تغییر در وضعیت متابولیسم و رشد
و نمو میشود .در این حالت سطح هورمونهای
تیروییدی در بدن پایین میآید که یکی از نتایج
آن ریزش موست.
چه کار میشود کرد؟ مصرف دارو وضعیت
هورمونهای تیروییدی را در خون تثبیت میکند
و وقتی سطح هورمونها به حالت عادی برگشت،
موها دوباره شروع به رشد میکنند.

کمبود ویتامینهای گروه ب

کمبود ویتامینهای گروه ب نیز یکی دیگر از علل
شایع ریزش موی قابل برگشت است.
چه کار میشود کرد؟ رژیم غذاییتان را از مواد
غذایی مانند ماهی ،گوشت قرمز ،سبزیجات،
بهویژه سبزیجات برگ سبز تیره و میوههای
غیرمرکباتی غنی کنید.

کاهش وزن شدید

اگر مدام درگیر رژیمهای غیراصولی و غیراستاندارد
هستید ،یا بهطور نگاهی مقدار زیادی از وزنتان را از
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دست دادید ،اصال عجیب نیست که هر روز صبح
با منظره موهای ریختهشده روی بالش مواجه
شوید .کاهش وزن به خودی خود یک استرس
برای بدن است و رژیمهای غیراستاندارد و کاهش
بیش از حد کالری دریافتی باعث میشود دچار
کمبود ویتامین و مواد معدنی شوید.
چه کار میشود کرد؟ به دنبال کاهش وزن شدید،
شما ریزش شش ماهه موهایتان را تجربه خواهید
کرد و بعد به مرور این وضعیت بهتر میشود.

سندرم تخمدان پلی کیستیک

سندرم تخمدان پلی کیستیک باعث به هم
خوردن تعادل هورمونهای زنانه و مردانه در بدن
میشود .افزایش سطح هورمونهای آندرونژن در
بدن باعث بروز کیستهای تخمدان ،افزایش وزن،
افزایش احتمال ابتال به دیابت و تغییر در دوره
عادت ماهانه و در مواردی نازایی میشود .عالوه بر
این ،مبتالیان به سندرم تخمدان پلی کیستیک
موهای نازکتری دارند و در معرض ریزش مو
قرار میگیرند .چه کار میشود کرد؟ کاهش وزن،
تنظیم سطح هورمونها با مصرف دارو ،ورزش و
داشتن رژیم غذایی درمان اصلی سندرم تخمدان
پلی کیستیک است.

ت
�قیقات جدید چه یمگویند؟

سالمت

سرنوشت محتوم مغز آلزایمر نیست
وجیهه محدث
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لیسا جنووا ،نویسنده کتاب و فیلم «هنوز آلیس»،
در یک سخنرانی تد میگوید« :آلزایمر نمیتواند
سرنوشت مغز شما باشد ».او در این سخنرانی
نتیجه آخرین تحقیقات علمی در مورد این بیماری
را با شرکتکنندگان در میان میگذارد و در مورد
بخشی از تحقیقات امیدبخش در مورد چگونگی
ساختن مغزی مقاوم در مقابل آلزایمر سخن
میگوید.
چند نفر از شما که در این سالن حاضر هستید،
میخواهید بیشتر از  80سال عمر کنید؟ به نظر من
همه ما میخواهیم که عمری طوالنی داشته باشیم.
حاال بیایید با هم به آینده برویم .فرض کنید همه
شما به سن  85سالگی رسیدهاید .هر کدام از شما
به نفر کناریاش نگاه کند .یکی از شما ممکن است
در آن سن به آلزایمر مبتال شده باشد.
دقیقا همینطور است .شاید با خودتان فکر کنید
که نه ،من آن کسی نیستم که قرار است به این
بیماری مبتال شود .بله ،درست است ،اما در صورتی
که خودتان بیمار نباشید ،پس پرستار یک فرد بیمار
خواهید بود .بنابراین از خیلی نظرها این بیماری
ترسناک روی زندگی همه ما اثر میگذارد .بخشی
از ترس ما در مورد این بیماری از این مسئله نشئت
میگیرد که ما با خودمان فکر میکنیم نمیتوانیم
کاری در مورد آلزایمر انجام بدهیم .با وجود دهها
سال تحقیق پژوهش در این زمینه ،ما هنوز
نتوانستهایم به هیچ روش درمانی یا شفابخشی
برای درمان این بیماری برسیم .پس اگر ب ه اندازهای
خوشبخت باشیم که بتوانیم به  85سالگی برسیم،
آلزایمر بخشی از سرنوشتی است که در انتظار مغز
ما خواهد بود.
اما ممکن است چنین اتفاقی نیفتد .چه میشود
اگر من امروز به شما بگویم که ما میتوانیم آمار
مبتالیان به این بیماری را عوض کنیم .بهطور دقیق
ما میتوانیم سرنوشت مغز خود را بدون نیاز به
پیشرفت در معرفی روشهای درمانی جدید تغییر
بدهیم.
بگذارید بحثمان را با آن چیزهایی شروع کنیم
که در حال حاضر در مورد سازوکار این بیماری
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میدانیم .نقطه اتصال دو نورون (سلول عصبی)
به هم سیناپس نامیده میشود .درواقع سیناپس
جایی است که انتقالدهندههای عصبی از آن ترشح
میشوند .اینجا جایی است که سیگنالهای عصبی
از آن منتقل و ارتباطات برقرار میشود؛ جایی که ما
به واسطه آن میتوانیم فکر کنیم ،احساس کنیم،
ببینیم ،بشنویم ،آرزو کنیم و بهخاطر بیاوریم.
سیناپس جایی است که آلزایمر از آن نشئت
میگیرد .حاال بیایید روی سیناپس متمرکز شویم.
در طول عملیات انتقال دادههای عصبی ازجمله
گلوتامات در محل سیناپس ،نورونها پپتید کوچکی
را به نام آمولویید بتا منتشر میکنند .در شرایط
عادی ،آمولویید بتا توسط میکروگلیاها پاکسازی
میشود که درواقع سلولهای نظافتچی مغ ز هستند.
درحالیکه همچنان بحثهای زیادی در مورد منشأ
مولکولی آلزایمر وجود دارد ،اغلب عصبشناسان
بر این باورند که آلزایمر از هنگامی شروع میشود
که آمولویید بتا شروع به تجمع میکنند .این اتفاق
زمانی میافتد که این آمولویید بیش از حد ترشح
شده یا در روند پاکسازی آنها اختالل ایجاد
میشود .وقتی این اتفاق میافتد ،عملکرد سیناپس
دچار اختالل میشود و ماده متراکم چسبناکی به
نام پالک آمولویید به وجود میآید.
چند نفر از افرادی که امروز در این سالن هستند،
سنشان  40سال به باالست؟ شما از همین حاال
در پذیرش احتمال ابتال به این بیماری دچار ترس
هستید ،اما از همین حاال روند ابتال به آلزایمر یعنی
حضور پالکهای آمولوییدی متراکم در مغز شما
شروع شده است .تنها راه بررسی احتمال وجود
این پالکها ،اسکن توموگرافی پت است .در این
مرحله شما کامال شاد و البته غافل هستید .در
این حالت– البته هنوز  -هیچ اختاللی در حافظه
یا حرف زدن یا ادراکتان به وجود نیامده است .از
نظر ما چیزی بین  15تا  20سال طول میکشد
تا تجمع پالکهای آمولوییدی به وضعیت بسیار
متراکم برسد .سپس مرحله آبشار مولکولی شروع
میشود که با ظاهر شدن عالیم اولیه بیماری همراه
است .قبل از اینکه تراکم این پالکها به اوج برسد،

خطاهایی همچون «اصال چرا من به این اتاق آمدم؟»
یا «ای وای اسمش چی بود؟» یا «کلیدمهایم را کجا
گذاشتم؟» در مغز شما اتفاق میافتد.
قبل از اینکه همه را به وحشت بیندازم – چون
میدانم که حداقل نیمی از شما در شبانهروز گذشته
یکی از این جملهها را به خودتان گفتهاید – باید
بگویم که اینها مجموعهای از فراموشیهای طبیعی
هستند و در ادامه با دلیل به شما میگویم که چطور
هیچکدام از این مثالها حتی حافظه شما را درگیر
نمیکند ،چون شما در ابتدا اصال اهمیت نمیدهید
که کلیدهای خود را کجا گذاشتهاید .پس از رسیدن
تراکم مولکولهای آمولویید به نقطه اوج ،اختالالتی
در حافظه ،زبان و ادراک بروز پیدا میکند .و درنهایت
شما به جای اینکه کلیدهای خود را در جیب لباس
یا روی کنسول کنار در پیدا کنید ،میفهمید که
آنها را توی یخچال گذاشتید .یا اصال کلیدهایتان
را جایی پیدا میکنید و با خودتان میگویید اینها
به چه دردی میخورد؟!
وقتی تراکم پالکهای آمولویید به نقطه اوجش
میرسد ،چه اتفاقی میافتد؟ سلولهای میکروگلیا
که نظافتچی مغز هستند ،دست به کار میشوند و
مواد شیمیایی ترشح میکنند که باعث بروز التهاب
و آسیب سلولی میشود .به نظر من این کار میتواند
منجر به پاکسازی سیناپسها به وسیله خودشان
شود .در این شرایط پروتئینهای حیاتی پیامرسان
عصبی به نام تائو وارد فرایند فرافسفریالسیون
میشوند و با در هم پیچیده شدن به چیزی به نام
تانگل تبدیل میشوند و باید بدانید که این ماده
باعث میشود نورونها از داخل از کار بیفتند .در
شرایطی که بیماری آلزایمر در حد متوسط است،
ما با حجم زیادی از التهاب و تراکم زیاد تانگلها و
جنگی تمامعیار در محل سیناپس و درنهایت مرگ
سلول مواجه هستیم.
بنابراین اگر شما دانشمندی هستید که میخواهید
درمانی برای آلزایمر پیدا کنید ،باید در کدام مرحله
وارد عملشوید؟ اکثر محققان با اطمینان خاطر
میگویند که باید این راهحل ساده را در پیش
گرفت که پالکهای آمولویید را از رسیدن به آن

نقطه اوج بازداشت .و این یعنی تحقیقات دارویی
به صورت متمرکز دنبال ساخت ترکیبی است که
مانع متراکم شدن پالکهای آمولویید شود ،یا آنها
را از بین ببرد ،یا از تراکمشان بکاهد .بنابراین روش
درمانی پیشنهادی برای درمان آلزایمر بسیار شبیه
به درمانهای پیشگیرانه است .ما دنبال یافتن
قرصی هستیم که قبل از اینکه آبشار مولکولی
آغاز شود ،یا قبل از اینکه ما شروع به جا گذاشتن
کلیدهایمان در یخچال کنیم ،از رسیدن به نقطه
اوج جلوگیری کند .به اعتقاد ما دلیل شکست انواع
مختلف داروهای ضدآلزایمر در آزمایشهای بالینی
همین نکته است نه ضعف علمیشان .درواقع علت
این است که افرادی که از آنها استفاده میکنند ،به
نقطه اوج رسیدهاند و دچار عالیم بیماری شدهاند،
و میشود گفت که برای درمان بیماری خیلی دیر
شده است .بهتر است پالکهای آمولوییدی را مثل
کبریتی در نظر بگیرید که روشن شده است .در
نقطه اوج ،کبریت جنگل را به آتش میکشد و وقتی
جنگل در آتش میسوزد ،دیگر فوت کردن کبریت
فایدهای برای ما نخواهد داشت .پس قبل از اینکه
کبریت جنگل را به آتش بکشد ،باید این کار را
بکنید تا کبریت خارجشود.
حتی قبل از اینکه محققان متوجه این مسئله
شوند ،میتوانیم بگوییم که داشتن این اطالعات
خبر خوبی برای ماست ،چون درواقع نشان میدهد
که روش زندگی ما در تجمع پالکهای آمولویید
موثر است .بنابراین راهکارهایی برای جلوگیری از
رسیدن پالکهای آمولویید به نقطه اوج وجود دارد،
که ما میتوانیم این راهکارها را به کار بگیریم.
شما میتوانید ریسک ابتال به آلزایمر را مثل یک
االکلنگ در نظر بگیرید .اگر ریسک فاکتورها را یک
طرف این االکلنگ قرار دهیم ،میبینیم که وقتی
بازوی االکلنگ به زمین میرسد ،معنیاش این
است که شما دچار نشانههای بیماری شدهاید و
بیماریتان تشخیص داده شده است .تصور کنید
 50سالتان است و دیگر جوان نیستید ،در طول این
سالها مقادیری از پالکهای آمولویید در بدنتان
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جمع شده و به نقطه اوج نزدیک شدهاید.
بیایید با هم نگاهی به دی.ان.ا ِی شما بیندازیم.
ما همه ژنهایمان را از پدر و مادرمان به ارث
میبریم .بعضی از این ژنها ،ریسک ابتال به بیماری
را افزایش و برخی هم ریسک را کاهش میدهند.
اگر مثل آلیس در فیلم «هنوز آلیس» باشید،
جهش ژنتیکی را به ارث بردهاید که میتواند باعث
تسریع روند تولید آمولویید بتا شود و این مسئله
بهتنهایی میتواند باعث بروز بیماری آلزایمر شود.
اما در مورد عموم افراد میشود گفت که ما ژنهایی
را از والدینمان به ارث بردیم که فقط تاحدی
ریسک ابتال به بیماری را افزایش میدهد .بهعنوان
مثال  APOE4 ،ژنی است که باعث افزایش
تولید آمولویید میشود .بااینحال شما میتوانید
نمونههایی از ژن  APOE4را از مادر و پدرتان
به ارث ببرید ،اما هرگز مبتال به آلزایمر نشوید.
معنایش این است که داشتن یک مولکول خاص
بهتنهایی نمیتواند باعث ابتالی ما به آلزایمر شود.
پس چه چیزی باعث آلزایمر میشود؟ کاری از ما
برای پیشگیری از روند افزایش سن یا به ارث بردن
ژنها ساخته نیست ،پس ما نمیتوانیم سرنوشت
مغزمان را تغییر بدهیم .در مورد خوابیدن چطور؟
در شرایط خواب عمیق با امواج آهسته ،سلولهای
گلیا ل باعث شستوشوی سراسر مغز توسط مایع
مغزی نخاعی میشود و این یعنی باقیماندههای
متابولیک در سیناپسها که در طول زمان بیداری
در آنجا تجمع پیدا کردهاند ،پاکسازی میشوند.
درواقع خواب عمیق یک جور وسیله پاکسازی
برای مغز است .اما چه اتفاقی میافتد اگر ما خود را
از خواب محروم کنیم؟ اکثر پژوهشگران معتقدند
که کمخوابی یک عامل پیشگو برای ابتال به آلزایمر
است .یک شب محرومیت از خواب باعث افزایش
تراکم آمولوییدهای بتا میشود .و از طرف دیگر
تجمع آمولویید به خودی خود باعث اختالل در
خواب میشود و درنتیجه تجمع آمولوییدها بیشتر
میشود .پس ما اینجا با یک سیکل معیوب طرفیم
که باعث نزدیک شدنمان به نقطه اوج میشود.
دیگر چه؟ سالمتی سیستم قلب و عروق .فشارخون
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باال ،دیابت ،چاقی ،سیگار کشیدن ،کلسترول
باال و ...همه اینها جزو عواملی هستند که باعث
افزایش ریسک ابتال به آلزایمر میشوند .برخی از
کالبدشکافیها نشان داده است که حدود  80درصد
یو
افراد مبتال به آلزایمر سابقه بیماریهای قلب 
عروقی داشتهاند .در مطالعات حیوانی مشخص شده
است که ورزشهای هوازی تجمع آمولویید بتا را
کاهش میدهد .بنابراین ،سالمت قلبی و عروقی،
ک زندگی مدیترانهای و تغذیه صحیح میتواند
سب 
در جهت عکس عمل کند و مانع از ابتال به آلزایمر
میشود.
بنابراین ،روشهای زیادی برای پیشگیری یا به
تاخیر انداختن شروع بیماری وجود دارد .بیایید
تصور کنیم که شما همه این کارها را انجام
دادهاید و حاال  65ساله هستید و در خانوادهتان
سابقه آلزایمر دارید .پس مستعد به ارث بردن یک
یا دو ژن هستید که میتوانند باعث تسریع روند
ابتال به آلزایمر شود .شما سالها شبزندهداری
کردید ،عاشق گوشتهای چرب هستید و هیچوقت
نمیدوید ،مگر اینکه کسی دنبالتان کرده باشد!
تصور کنید که تجمع پالکهای آمولوییدی در
بدن شما به نقطه اوج رسیده است .بنابراین بازوی
مقیاس آن االکلنگ به زمین میخورد .شما به
نقطه انتشار آبشاری مولکولها میرسید که آتش
را به جنگل میکشاند و باعث بروز التهاب و تولید
تانگلها و مرگ سلولهای عصبی میشود .بنابراین
باید همین حاال بخشی از عالیم آلزایمر را داشته
باشید .باید در پیدا کردن کلمات و کلیدها و بهخاطر
آوردن آنچیزهایی که در ابتدای سخنرانی گفتم،
دچار مشکل شده باشید .اما امکان دارد اینطور هم
نباشد.
کار دیگری هم هست که شما میتوانید برای
مراقبت از خود در برابر آلزایمر انجام دهید ،حتی
اگر عالیم بیماری را داشته باشید .این کار باید در
حیطه انعطافپذیری عصبی و مقاومت ادراکی مغز
انجام شود .بهخاطر داشته باشید که ابتال به آلزایمر
بهطور کلی نتیجه از دست دادن سیناپسهاست.
یک مغز متوسط بیش از 100تریلیون سیناپس

دارد .این عدد واقعا شگفتانگیز است و ما هنوز
باید روی آن کار کنیم .یادتان باشد که این عدد
ثابتی نیست و در طول عمر به موجب فرایندی به
نام انعطافپذیری عصبی تعداد سیناپسها دچار
افزایش یا کاهش میشود .هر بار که ما چیزی جدید
یاد میگیریم ،ما در حال ساخت و تقویت ارتباطات
عصبی و تشکیل سیناپسهای جدید هستیم.
مطالعهای روی  678راهب ه زن که همگیشان
باالی  ۷۵سال سن داشتند ،انجام شده که انجام
آن بیش از دو دهه طول کشید .شرکتکنندگان
در این مطالعه بهطور منظم مورد بررسیهای
فیزیکی و آزمایشهای ادراکی قرار گرفتند و بعد
از مرگشان مغز آنها برای تشریح اهدا شد .در
برخی از این مغزها ،محققان توانستند چیزهایی
شگفتانگیزی پیدا کنند .آنها فهمیدند که با وجود
تشکیل پالکها و تانگلها و انقباضهای مغزی ،این
راهبهها در طول حیاتشان هیچ عالمتی از بیماری
آلزایمر نداشتند .چطور چنین چیزی ممکن است؟
اعتقاد ما این است که چون این راهبهها از مقاومت
ادراکی باالیی برخوردار بودهاند ،پس میشود نتیجه
گرفت که سیناپسهای عملیاتی زیادی داشتند.
کسانی که سالهای طوالنی مورد آموزش رسمی
قرار میگیرند ،مهارت باالیی در ادبیات دارند،
کسانی که در فعالیتهای منظم و متداول روانی
شرکت میکنند ،مقاومت ادراکی باالیی دارند .آنها
مسیرهای فراوان ذخیرهای برای ارتباطات عصبی
خود دارند .پس حتی اگر بیماریای مثل آلزایمر
داشته باشند ،با وجود از دست دادن برخی از
سیناپسهایشان ،همچنان مسیرهای زیادی برای
پشتیبانی دارند که باعث میشود احساس فراموشی
نکنند.
بگذارید یک مثال ساده بزنم .تصور کنید که شما
فقط درباره یک موضوع یک چیز را میدانید .مثال
درباره من میدانید که لیسا جنووا کتاب «هنوز
آلیس» را نوشته است .این تنها چیزی است که شما
درباره من میدانید .شما فقط یک ارتباط عصبی
دارید که فقط یک سیناپس دارد .فرض کنید
شما مبتال به آلزایمر هستید .یعنی شما پالکها،

تانگلها و التهابهای منتهی به آلزایمر را دارید و
میکروگلیاها آن سیناپس را تخریب کرده است .حاال
کسی از شما میپرسد که نویسنده «هنوز آلیس»
چه کسی است؟ ب ه یاد ندارید ،چون آن سیناپس
از بین رفته است .شما مرا برای همیشه فراموش
میکنید .اما چ ه میشد اگر شما در مورد من
اطالعات زیادی داشتید؟ مثال شما چهار نکته دیگر
درباره من میدانید .حاال فرض کنید دچار آلزایمر
شدهاید و سه تا از آن سیناپسها دچار آسیب شده
یا از بین رفتهاند .اما هنوز میانبری برای عبور از
آلزایمر دارید .پس هنوز میتوانید به اسم من برسید.
پس ما هنوز میتوانیم به مقابله با آلزایمر از طریق
بهکارگیری ارتباطهای آسیبندیده امید داشته
باشیم .ما این ارتباطات میانبر یعنی مقاومت ادراکی
خود را با یادگیری چیزهای جدیدی میسازیم.
درحالت ایدهآل ،این اطالعات جدید تا حد ممکن
باید معنیدار باشند ،یعنی حاوی بینش ،معنا،
تداعیکننده و دارای احساس .بنابراین این اطالعات
از طریق حل کردن جدول به دست نمیآید .شما
قرار نیست اطالعاتی را که تا االن داشتهاید ،بازیابی
کنید ،چون این مثل گردش در خیابانهای آشنای
گذشته است ،گشتوگذار در مناطق همسایه است
که همین حاال با آنها آشنا هستید .شما باید
راههای جدیدی بسازید .ساختن ذهنی مقاوم در
برابر آلزایمر به این معنی است که زبان جدیدی یاد
بگیرید ،دوستان جدید پیدا کنید ،کتابی بخوانید ،یا
به یک سخنرانی برجسته  TEDگوش بدهید.
و با وجود این ،اگر روزی به عالیم آلزایمر دچار
شدید ،این سه درسی است که من از مادربزرگم
و افراد زیادی که با این بیماری زندگی میکنند،
آموختهام :تشخیص بیماری به این معنا نیست
که شما روز بعد قرار است بمیرید! پس میتوانید
از زندگی لذت ببرید .شما حافظه عاطفیتان را از
دست نخواهید داد و هنوز قادر به درک عشق و
لذت هستید .شاید شما چیزی را که من پنج دقیقه
پیش گفتم ،بهخاطر نداشته باشید ،اما احساسی را
که به من داشتید ،به یاد خواهید داشت .و شما بیش
از آنچیزی هستید که میتوانید به یاد بیاورید.
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اخبار خارجی

1

گاز گلخانهای تبدیل به سوخت شد

پژوهشگـران موسسـه فنـاوری ماساچوسـت
بهتازگـی توانسـتهاند غشـایی را طراحـی کننـد
کـه میتوانـد مونوکسـید کربـن را از دیاکسـید
کربـن جدا کـرده و درنتیجه گازهـای گلخانهای
را بـه سـوخت تبدیـل کنـد .در حـال حاضـر این
محققـان موفق بـه انجام ایـن فراینـد در مقیاس
کوچک شـدهاند و اظهـار امیـدواری کردهاند که
بـهزودی بتواننـد این سیسـتم را بـه نیروگاههای
معمولـی کـه بـه واسـطه سـوختهای فسـیلی
فعالیـت میکننـد ،اضافـه کننـد .ایـن غشـای
جدیـد از عناصـری همچـون النتانیـوم ،کلسـیم
و اکسـید آهـن سـاخته شـده اسـت و بـا هـدف
جـدا کردن اکسـیژن از دیاکسـید کربن طراحی
شـده اسـت .ایـن فرایند به انـرژی بسـیار زیادی
نیـاز دارد تـا بتوانـد دمایـی نزدیـک بـه 1000
درجـه سـانتیگراد ایجـاد کـرده و درنهایـت
موفـق به جـدا کـردن دیاکسـید کربـن ورودی
بـه اکسـیژن و مونوکسـید کربـن شـود .راهحـل
محققـان برای ایجـاد چنین انرژیای اسـتفاده از
نور خوشـید یـا گرمای تلفشـده نیروگاههاسـت.
بـه ایـن صـورت کـه یـک خروجـی کاملا جدید
برای سـوخت به یـک نیـروگاه گاز طبیعی اضافه
شـود و از انـرژی تولیـدی بـرای فعال کـردن این
غشـا اسـتفاده کـرد .درواقع هـدف محققـان این
اسـت کـه دیاکسـید کربنـی را کـه در نیـروگاه
بـرای تولیـد بـرق تولیـد شـده اسـت ،از ایـن
غشـای ویـژه عبـور داد .حاصـل ایـن فرایند یک
محصـول تجـاری جدیـد بـرای نیروگاههایـی
اسـت کـه در کنـار صرفـه اقتصـادی میتوانـد
بـه کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـهای کـه
یکـی از مهمتریـن نگرانیهـای محیـط زیسـتی
حـال حاضـر جهـان اسـت ،کمـک کنـد .تحقیق
در ایـن زمینـه همچنـان در موسسـه فنـاوری
ماساچوسـت در جریـان اسـت و توسـط کمپانـی
نفتـی شـل حمایـت میشـود.
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2

نور طبیعی و کاهش اسرتس

تحقیقـات پروفسـور فرانسـیس کو از دانشـگاه
ایلینویز نشـان داده اسـت که دسترسـی به نور
طبیعـی در یک بنا به شـما کمـک میکند که
تنشها را پشـت سـر بگذارید و از شـر استرس
خلاص شـوید .وسـایلی که اتـاق یا فضـا را پر
میکننـد ،میتواننـد مثـل یـک قرص مسـکن
عمـل کننـد تـا روحتـان آرام شـود و اگـر در
اتـاق یـا سـالنی قـرار بگیرید که سـقف بلندی
دارد ،حتمـا متوجـه میشـوید کـه راحتتـر و
آزادانهتـر فکـر میکنیـد .فضای مشـخصی که
در هـر سـاختمان متعلـق بـه شماسـت ،مثلا
اتـاق خوابتـان در منـزل یـا دفتـر کارتـان در
اداره یـا حتـی میـزی کـه در محـل کار دارید
و یکـی ،دو متـر اطـراف آن میتوانـد بهشـدت
روی احسـاس شـما نسـبت بـه زندگـی تاثیـر
داشـته باشـد و باعـث شـود حـس کنیـد آدم
خوشـحالتر یـا خوشبختتـری هسـتید.
(البتـه کـه عکـس آن هـم ممکن اسـت!) مثال
فـردی را در نظـر بگیریـد که مبتال بـه آلزایمر
اسـت .ایـن فـرد بـه دلیـل نـوع بیمـاریاش
ممکـن اسـت مضطـرب ،افسـرده و پرخاشگر
باشـد و خـودش را از دیگـران دور نگـه دارد و
انـزوا را ترجیـح دهـد .حـاال اگر همیـن آدم را
در یـک اتـاق خصوصی قرار دهیـد و دوروبرش
را بـا وسـایل خصوصـی کـه متعلق بـه خودش
اسـت ،پـر کنید ،همـه این عالیـم در وجودش
کمرنـگ میشـود.

3
نانوذرات به جنگ سلولهای رسطانی
میروند

پژوهشگـران دانشـگاه ایلینویـز بهتازگی اعلام
کردهانـد کـه توانسـتهاند مکانیسـمی جـدی بـرای
هدف قرار دادن سـلولهای سـرطانی با اسـتفاده از
نانـوذرات طراحـی کنند و دارویی بسـازند که بتواند
رشـد سـلولهای سـرطانی را متوقف کند .در حال
حاضـر مطالعات متعددی در زمینه رسـاندن دارو با
اسـتفاده از نانو ذرات به سـلولهای سرطانی و مهار
رشـد و حمله آنها به بافتهـای مختلف در جریان
اسـت .در این مطالعه جدید ،پژوهشگران دانشـگاه
ایلینویـز موفـق شـدهاند بـا اسـتفاده از نانـوذرات
دارو را وارد سـلول سـرطانی کننـد .بـر اسـاس این
روش ،سـلول سـرطانی نابود شـده و بیماری امکان
بازگشـت خـود را بـه بافتهـای بـدن از دسـت
میدهـد کـه درواقـع میتوانـد یکـی از نگرانیهای
اصلی تیمهای پزشـکی و بیماران مبتال به سـرطان
را کـه ناشـی از احتمال عـود مجدد بیماری اسـت،
از بیـن ببرد .دکتـر دیپانجان پن ،محقق ارشـد این
مطالعه ،در دانشـگاه ایلینویز میگویـد :بهطور قطع
حملـه به سـلولهای سـرطانی مهاجم بـرای از بین
بـردن بیمـاری سـرطان اهمیـت فوقالعـاده زیادی
دارد ،ولـی مـا نبایـد از درمـان سـلولهای بنیـادی
سـرطانی کـه میتوانند زمینهسـاز بازگشـت مجدد
بیماری شـود ،غافل شـویم.
بـه گفتـه پـن هـدف اصلـی ایـن مطالعـه ایـن
اسـت کـه سـلولهای بنیـادی سـرطانی را کـه در

بافتهـای مختلـف پنهان شـده و میتواننـد باعث
عود مجدد بیماری شـوند ،شناسـایی کرد و آنها را
از بین برد .این تحقیقات روی سـلولهای سـرطانی
سـینه انجام شـده و نتایـج آن حاکی از بـروز تغییر
روی پروتئینـی بـه نـام سـیدی  44بوده اسـت که
فقـط روی سـطح ایـن سـلولها ایجاد میشـود .بر
ایـن اسـاس نوعـی نانـو ذره جدیـد طراحـی شـده
اسـت کـه از نظـر سـاختاری میتوانـد به ایـن نوع
پروتئیـن متصـل شـود .محققـان ایـن ذره را نانـو
ذره جیپیاسـی نامیدهانـد کـه فقـط سـلولهای
سـرطانی را شناسـایی میکنـد ،یـا بـه دنبـال
سـلولهایی مـیرود کـه ظرفیـت سـرطانی شـدن
در آنهـا مشـهود اسـت .این ذره سـپس به سـلول
سـرطانی متصل شـده و باعث انتقـال دارو به درون
سـلول میشـود .ایـن دارو نیکلوزامیـد نـام دارد و
تحقیقـات قبلی حاکی از تاثیر قابـل توجه این ماده
دارویی بر سـلولهای بنیادی سـرطانی بوده اسـت.
آزمایشهـای اولیه انجامشـده توسـط ایـن نانو ذره
روی سـلولهای انسـانی و همچنیـن موشهـای
زنـده حاکـی از موفقیـت نانـو ذره جیپیاسـی در
شناسـایی سـلولهای بنیـادی سـرطانی و از بیـن
بـردن آنهاسـت .یکـی از مهمتریـن مزایـای ایـن
نانـو ذره در کنار اثربخشـی باالی آن ،قیمت نسـبتا
پایین و سـرعت زیاد در تولید آن اسـت که احتمال
ریشـهکن کردن سـرطان از بدن را افزایش میدهد
و بهراحتـی میتـوان آن را بـه تولیـد انبـوه رسـاند.

4

کافئین اسرتس را میکشد
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تحقیقات جدید نشـان میدهـد که مصرف کافئین
میتوانـد اسـترس را از بیـن ببـرد و همچنیـن در
پیشگیـری از افسـردگی و از دسـت رفتـن حافظه
نیـز موثر اسـت .گروهـی از محققـان بینالمللی در
پرتغال ،برزیل و ایاالت متحده آمریکا ،بررسـیهایی
را بـه منظـور یافتـن مکانیسـم تاثیـر کافئیـن بـر
اسـترس و اضطـراب انجـام دادهاند .دکتـر رودریگو
کنهـا ،از دانشـگاه  Coimbraپرتغـال میگوید :بر
اسـاس مطالعـات انجامشـده موشهایی کـه همراه
بـا آب بـه صـورت روزانـه کافئیـن دریافت کـرده و
سـپس تحـت اسـترس قـرار گرفتهانـد ،راحتتـر
میتوانسـتند خودشـان را آرام کننـد .بااینحـال
اگـر موشهـا تحـت اسـترس قرار نداشـته باشـند،
اسـتفاده از کافئیـن تاثیـر چندانـی بـر پارامترهای
روانـی و فیزیولوژیکـی آنهـا نـدارد .دکتـر کنهـا و
همکارانـش بـه ایـن نتیجه رسـیدهاند کـه کافئین
عملکـرد ترکیبـات شـیمیایی مرتبط با اسـترس را
مهـار کـرده و از کاهش حافظه فـرد نیز پیشگیری
میکنـد .اگرچه برای بررسـی تاثیـر کافئین بر مغز
انسـانها هنـوز بـه تحقیقات بیشـتری نیاز اسـت.

5

باتریهای جدید پنج برابر رسیعتر شارژ
میشوند

نتایـج تحقیقات تـازه پژوهشگران موسسـه فناوری
پیشـرفته سامسـونگ کـه در نشـریه Nature
 Communicationمنتشـر شـده ،حاکـی از
موفقیـت ایـن گـروه تحقیقاتـی در ایجـاد تغییـری
قابـل توجـه در ظرفیـت و سـرعت شـارژ شـدن
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باتریهـای لیتیـوم یونـی اسـت .در ایـن تحقیقـات
بـرای افزایـش سـرعت شـارژ شـدن باتـری از گرافن
اسـتفاده شـده اسـت که الیهای به ضخامت یک اتم
کربـن اسـت و در عیـن اسـتقامت بـاال از اسـتحکام
شـیمیایی زیـادی نیـز برخـوردار اسـت .قابلیـت
رسـانش گرافـن  100برابـر بیشـتر از مـس اسـت و
بـا سـرعتی  140برابـر باالتـر از سـیلیکون میتواند
الکترونهـا را منتقـل کند و همین قابلیـت آن برای
تولید باتریهایی اسـتفاده شـده اسـت که میتوانند
پنـج برابـر سـریعتر از باتریهـای موجـود در بـازار
شـارژ شـوند .باتـری جدیـدی کـه توسـط محققـان
موسسـه فنـاوری پیشـرفته سامسـونگ سـاخته
شـده ،ترکیبـی از گرافن ،مس ،سـیلیکون و ...اسـت.
ایـن تحقیقات به صورت مشـترک توسـط موسسـه
سامسـونگ و مهندسـان دانشـگاه ملی سـئول انجام
شـده و محققـان توانسـتهاند توپهایـی از گرافـن
بسـازند کـه از نظر ظاهری شـباهت زیـادی به ذرت
بـوداده دارد و میتوانـد جایگزیـن آنـد باتـری شـود.
همچنیـن یـک صفحـه از جنـس نیـکل جایگزیـن
کاتـد باتـری شـده و به ایـن ترتیب قابلیت رسـانایی
باتـری را افزایش دادهاند .به گفته محققان اسـتفاده
از ایـن باتریهـای جدیـد میتواند مدت زمان شـارژ
شـدن یک باتری لیتیوم-یونـی را از  60دقیقه به 12
دقیقـه کاهـش دهد و علاوه بر این ،ظرفیـت باتری
را تـا  45درصـد باالتـر ببـرد .همچنیـن باتریهـای
جدیـد میتواننـد تـا  60درجـه گرمـا را نیـز تحمل
ی
کننـد .پیـش از ایـن نیز گروهـی از محققـان چین 
موفـق بـه تولیـد نوعی باتری سـبک شـده بودند که
در مقایسـه بـا باتریهـای لیتیوم یونی قویتر اسـت
و عملکـرد بهتـری از خـود نشـان میدهـد و مهمتر
اینکـه از نظـر اقتصـادی کاملا بهصرفـه هسـتند.
ایـن باتریهـا کـه توسـط محققـان آکادمـی علـوم
چیـن تولیـد شـده ،دو یونـی و از جنـس آلومینیـوم
گرافیت هسـتند که در مقایسـه با باتریهای لیتیوم
یونـی کنونـی بـه ارائـه وزن ،حجم و هزینه سـاخت
بسـیار کمتر در کنـار چگالی انـرژی باالتـر پرداخته
اسـت .الکتـرود این باتری جدید فقـط از آلومینیوم و
گرافیت و به صورت کامال دوسـتدار محیط زیسـت

سـاخته شـده و الکترولیـت آن از نمـک لیتیـوم و
حالل کربنات اسـت .کشـف این دانشـمندان چینی
بـا توجه بـه افزایش تقاضای باتری و فنـاوری موجود
باتـری لیتیـوم یونی که به سـقف محدودیـت انرژی
خـاص و چگالـی انـرژی رسـیده ،از اهمیـت خاصی
برخـوردار اسـت .باتریهـای لیتیـوم یونـی بهطـور
گسـتردهای در دسـتگاههای الکترونیکی قابل حمل،
خودروهـای برقی و سیسـتمهای انـرژی تجدیدپذیر
اسـتفاده میشـوند .انهـدام باتـری باعـث مشـکالت
محیطـی زیـادی میشـود ،زیـرا بیشـتر باتریهـا
حـاوی فلـزات سـمی در الکترودهـای خود هسـتند.
از آنجایـی کـه الکتـرود شـمارنده آلومینیـوم در
باتری  AGDIBبهعنـوان آنـد و همزمـان بهعنـوان
جمعآوریکننـده جریـان عمل میکند ،بار سـاکن و
حجـم جامـد این باتـری بهطور چشـمگیری کاهش
یافتـه و منجـر بـه تولیـد باتـری بـا چگالـی انـرژی
خـاص بـاال و چگالـی انـرژی حجـم باال میشـود.

6

معرفی اسپارتان ،کوچکترین آنالیزگر
دیا ناِی جهان

یـک شـرکت کانادایـی بهتازگـی مکعـب کوچـک
آلومینیومـی را بـه ابعـاد  10سـانتیمتر بـه دنیـا
معرفـی کرده اسـت کـه در حـال حاضـر کوچکترین
آنالیزگـر دیا نا ِی جهـان محسـوب میشـود .ایـن
آنالیزگـر اسـپارتان نـام دارد و میتوانـد بـا سـرعت باال
بیماریهایـی ماننـد لژیونر را که نـوع خاصی از بیماری
ذاتالریه محسـوب میشـود ،شناسـایی کنـد .در حال
حاضـر و بـا اسـتفاده از سیسـتمهای موجود حـدود دو
هفتـه طول میکشـد که ایـن باکتریهـا در یک نمونه
آب ارسالشـده به آزمایشگاه بررسـی و شناسایی شود،
درحالیکـه سـازندگان مکعب اسـپارتان ادعـا کردهاند
میتواننـد ایـن فرایند را بـا دقت بـاال و در زمانی کمتر
از یـک سـاعت انجـام دهند .ایـن بیماری که شـبیه به
آنفلوانـزا اسـت ،معموال افراد سـالمند را درگیر میکند.
سـاالنه  8تـا  18هـزار نفـر در ایاالت متحـده آمریکا به
ایـن نـوع ذاتالریه مبتال میشـوند و طی یک بررسـی

 10سـاله  600مـورد همهگیری بیمـاری لژیونر در این
کشـور گـزارش شـده اسـت .ایـن باکتـری همچنیـن
یکـی از مهمتریـن علتهـای ابتلا بـه عفونتهـای
بیمارسـتانی اسـت .دسـتگاه آنالیز دیا نا ِی اسـپارتان
بـه انـدازه یـک فنجـان قهـوه اسـت و در حـال حاضـر
بهعنـوان کوچکتریـن آنالیزکننده دیا نا ِی شـناخته
میشـود کـه با اسـتفاده از فرایندی موسـوم به واکنش
زنجیرهـای پلیمراز بـرای تشـخیص و اندازهگیـری
غلظـت باکتـری لژیونلا در نمونههـای آب اسـتفاده
میشـود.

7

طراحی یک فناوری جدید برای تشخیص
عابر پیاده در شب

شرکت خودروسـازی تویوتا از سیستم جدید ایمنی
خودروهای خود که امکان تشـخیص سریع ،خودکار
و بسـیار با دقت عابران پیاده را در شـب و در تاریکی
فراهـم میکند ،رونمایی کرد .این سیسـتم موسـوم
بـه تیتـیاس باعـث افزایـش ایمنـی در خودروهای
پیشـرفته تویوتا شـده و این شـرکت را یـک قدم به
طراحی و سـاخت خودروهای خـودران با ایمنی باال
نزدیکتـر میکنـد .مدیـران این شـرکت میگویند
این سیسـتم جدید از سـال  2018روی خودروهای
تویوتـا تعبیـه خواهـد شـد .اگرچـه نـام مدلهایـی
کـه قرار اسـت بـه این سیسـتم مجهز شـوند ،هنوز
اعالم نشـده اسـت .این سیسـتم جدید به خودروها
ایـن امـکان را میدهـد تـا از برخورد با عابـران پیاده
در شـب و دوچرخهسـواران در طـول روز جلوگیری
کنـد و در صـورت وجـود احتمال برخورد بهسـرعت
خـودرو را متوقـف میکنـد .هشـدار ردیابـی خـط
نیـز تشـخیص در الیـن بـودن را بـرای کمـک بـه
راننـده بهبـود داده و کـروز کنترلـی سازگارشـونده
نیـز عملکـرد کاملـی را بـرای هدایت خـودرو تامین
میکنـد .از دیگـر امکانـات ایـن سیسـتم جدیـد
میتـوان بـه قابلیـت تشـخیص تابلوهـای جـادهای
روی صفحه نمایشـی که جلوی چشـم راننده نصب
شده اسـت ،اشـاره کرد.
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سخن آخر

مرا به نام خودت ثبت کن
سـیدحسـین متولـیان

مــن فکــر میکنــم از میــان اختراعــات بشــر،
قوانیــن مختلــف جــزو ارجمندترینهــا هســتند و
از میــان قوانیــن ،مبحــث مالکیتهــای معنــوی
جــزو مهمترینهاســت ...فکــرش را بکــن! تمــام
عمــرت را بگــذاری یــک فرمــول کشــف کنــی...
تمــام زندگــیات خالصــه شــود تــوی یــک
اختــراع یــا ابتــکار ...ســالهای ســال بــه یــک
نــوآوری یــا خلــق جدیــد هنرمندانــه فکــر کنــی
و شــب و روزت یکــی شــود تــا آن پدیــده بــه ثمــر
برســد ،بعــد یکــی بیایــد و آن را از تــو بــدزدد!
هــر کســی در چنیــن شــرایطی قــرار بگیــرد،
طبیعــی اســت کــه ویــران میشــود ،افســرده
میشــود ،بــه دادخواهــی فریــاد بلنــد میکنــد!
اگــر کمــی عاطفیتــر باشــد در تنهایـیاش بــرای
مخلــوق بــه یغمــا رفتــهاش اشــک میریــزد و
تــوی دلــش میگویــد کاش همــه بفهمنــد او را
مــن ســاختهام .بعــد راه میافتــد تــوی کوچــه و
خیابــان و دادگاههــای مختلــف ،از آرزوهایش برای
آفریــدهاش ســخن میگویــد ،تــوی کتابهــا از
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اینکــه چقــدر بــرای مخلوقــش زحمــت کشــیده
اســت مینویســد و همــواره بــا نگاهــی لبریــز از
امیــد و حســرت منتظــر اســت تــا اختراعــش به او
بازگــردد ...نگــران اســت کــه نکنــد خرابــش کنند!
نکنــد زنــگ بزنــد! نکنــد قــدرش را نداننــد ،نکنــد
تــوی شــرایط بــدی نگهــش دارنــد؛ و بــا هــر کدام
از ایــن «نکند»هــا زیــر لــب میگویــد« :کاش او را
بــه مــن بازگرداننــد ...کاش»...
خداجان !
میدانــم از همــان روزی کــه شــیطان گفــت
مــرا از تــو مــیدزدد نگرانــم هســتی! میدانــم
مــرا بــرای خــودت آفریــدهای! حــق داری نگرانــم
باشــی.
بیــا و قبــل از آنکــه از تــو بدزدنــدم مــرا بــه نــام
خــودت تــوی دفاتــر آســمان و زمیــن ثبــت کــن!
نگــذار کســی مــرا از تــو جــدا کنــد ...کاری کــن
همــه مــرا تــا ابــد بــه نــام خــودت بشناســند ...هر
چــه باشــد مــن فقــط بــرای تــو هســتم ،فقــط
بــرای خــودت...

گفتوگو با فرزاد خان یغما
مدیر استارتآپ «تیکتیم»
جامعه توسعهیافته با روستاهای متروک و فراموششده ایجاد نمیشود .در صورتی که
نخبگان و کارآفرینان آستین باال بزنند و برای توسعه روستاها پیشقدم شوند ،بازی
برنده  -برندهای شکل خواهد گرفت که هر دو طرف در آن سود خواهند کرد.
فرزاد خان یغما ،مدیر استارتآپ «تیکتیم» در گفتوگو با «سرآمد» تاکید دارد که در
صورت حضور پررنگتر نخبگان و کارآفرینان در روستاها ،میتواند هم از آمار باالی بیکاری
فارغالتحصیالن در شهرهای بزرگ بکاهد و هم روستاها را روی ریل توسعه پایدار قرار دهد
صفحه 62

ماهنامهخبری،علمی/آموزشی،تحلیلی
بنیادملینخبگان
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