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توگوبابهرامصلواتی
گف 
درباره مطالعاتی که در حوزه مهاجرت داشته است
دنیای امروز به ما نشان میدهد که در برخورد با هر پدیدهای نگاه علمی و کارشناسی
ضرورت دارد .مهاجرت بینالمللی نیز هر چند پدیدهای نوظهور نیست ،اما با گسترش
ارتباطات جمعی و روند جهانی شدن ،به مسئلهای چندوجهی و پیچیده تبدیل شده
است .بهرام صلواتی که سالهاست در این مورد مطالعه کرده ،معتقد است نهتنها ایران
که جهان به سمت مهاجرتهای بینالمللی پیش میرود .او میگوید با مطالعه روی
این حوزه میتوانیم از دیدگاهی سیاه یا سفید به نگاهی خاکستری برسیم و با اتخاذ
سیاستهای مناسب ،آسیبها را به حداقل برسانیم و حتی از این پدیده سود ببریم.
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سرمقاله

در ب�ب زیستبوم فناوری

آري به اتفاق جهان ميتوان گرفت
پرویز کرمی

زيستبوم فناوري فرمايشي نيست .با بخشنامه
و تخصيص بودجه و اقدام عاجل مقامات
بلندپايه حاصل نميشود .بعضي كشورهاي
همسايه كه از فروش نفت و منابع و مراودات
اقتصادي درآمد خوبي دارند ،چنين ميپندارند
كه با پول و ارتباطات خارجي ميتوانند
زيستبوم هنر يا علم و فناوري پديد بياورند.
مثال در شارجه با پرداخت هزينهاي گزاف،
شعبهاي از موزه لوور را تاسيس كردهاند.
اين موزه از حيث معماري و داراييهاي
هنري ارزشمند است اما اگر كسي گمان برد
كه وجود اين موزه ميتواند به رونق هنري
منطقه كمك كند ،سخت در اشتباه است .اين
موزه لوور نيست كه هنرمند تربيت ميكند و
بازار هنري را رونق ميبخشد ،بلكه از سرريز
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حضور هنرمندان و از رونق بازار هنري است
كه لوور در پاريس تاسيس ميشود .درواقع
حضور دانشمندان و دانشجويان و اهل علم
است كه به شهري مثل آكسفورد رونق علمي
ميبخشد .البته بعد از اينكه آكسفورد هويت
علمي پيدا كرد ،آنوقت تاثير و تاثرش دوسويه
بلكه چند سويه ميشود .ابتدا اين دانشمندان
هستند كه دانشگاه ميسازند اما وقتي دانشگاه
تاسيس شد ،آنوقت اين دانشگاه است كه
دانشمند تربيت ميكند .از حاصل تعامل
طبيعي و خودجوش مراكز علمي و فناوری
با اهل علم است كه زيستبوم علم و فناوري
تاسيس ميشود و روي همين حساب است
كه تاسيس و تشكيل اين زيستبوم محتاج
نشاط و شادابي است .امید و نشاط و شادابي

نشانههاي بارز حركات خودجوشند .هرگاه كه
در آدمي انگيزهاي براي نوآوری و ابداع و كشف
و اختراع و خالقیت و توليد و طراحي پديد آيد،
پيشقراولش شادابي و نشاط است كه به منصه
ظهور ميرسد .اين شادابي و نشاط و جوشش
دروني است كه امكان اتفاق و اتحاد را به وجود
ميآورد .تا مردان و زنان باانگيزه پيدا نشوند ،تا
درونشان نيرويي برانگيزاننده قليان نكند ،اتحاد
و اتفاقي هم صورت نميگيرد .اگر همه مديران
جمع شوند و ميليونها دالر روي هم بگذارند
تا جانهاي شيفته را با هم متفق كنند ،مادامي
كه جانهاي شيفته دل به دل هم ندهند و در
ذيل يك تصميم و در سايه يك اراده مشترك
قرار نگيرند ،اتفاقي هم نميافتد .نيازي به
برهان نيست .كافي است برگرديم به گذشته و
تمام تجارب موفق و بهنتيجهرسيده را بررسي
كنيم تا ببينيم هيچ نيروي محركهاي به اندازه
شيفتگي و خلجان دروني نميتواند مردمان
را گرد هم بياورد .كافي است دونفر به يك
تصميم مشترك برسند و بخواهند كاري را به
سرانجام برسانند .اينكه حافظ در قرن هشتم
ميگويد آري به اتفاق جهان ميتوان گرفت،
منظورش همين است كه اتفاق و اتحاد هر
مانعي را از سر راه برميدارد .بيپولي در حالت
عادي مانعي جدي و بازدارنده است اما آدمهاي
باانگيزه و بانشاط ،در سايه اتحاد بهراحتي
ميتوانند اين مانع را از سر راه بردارند .مگر نه
اينكه اكثر شركتهاي دانشبنیان پيشرفته
و موفق كارشان را از زيرپله و در نهايت فقر
و ناداشتي شروع كردهاند؟ نيرويي كه ميتواند
بر مشكالت فايق بيايد ،يك انرژي دروني است
نه يك اقدام تشريفاتي .البته نبايد اقدامات
بيروني را نفي كرد .سيستم اداري را باد طوري
سامان داد كه بستر مناسب را براي ايجاد وفاق
و همدلي و نشاط فراهم آورد .همينطور موانع
بانكي و حقوقي .البته خود همين عبور از
موانع نيز بخشي از موفقيت به حساب ميآيند.
اينكه چند جوان دانشآموخته و متخصص در

كنار هم کسبوکار نوپا و كوچكي راه بيندازند
و بتوانند از موانع اداري و حقيقي و مالي و
مشکالت عبور كنند ،قطعا انگيزهشان براي
رسيدن به هدف نهايي دوچندان ميشود .اما
اين توفيقات وجود و حضور موانع را توجيه
نميكند .براي پديدآوردن زيستبوم فناوري و
کارآفرینی همين كه بستر الزم را فراهم آوريم،
كافي است .كار دولتها از بعضي جهات شبيه
به شهرداريهاست .شهرداريها وظيفه دارند
خيابان و اتوبان و بزرگراه بسازند .اينكه مردم
از اين جادهها چه استفادهاي ميكنند و به کجا
ميروند و از كجا ميآيند ،به شهرداري ربطي
ندارد اما وظيفه او حكم ميكند كه بستر را
فراهم آورد تا مردم به كار و زندگيشان برسند.
حاال اگر دزدي يا قاتلي هم در اين خيابانها
تردد كند موضوعي نيست كه شهرداري
نگرانش شود يا بخواهد کار را متوقف كند.
عين اين قضيه در مورد زيستبوم فناوري و
کارآفرینی فناورانه هم صدق ميكند .دولت كار
خاصی نبايد انجام دهد ،بخشنامههاي زيادي
هم نبايد صادر كند ،همين كه تسهیلگری
کند و زمينه و بستر الزم را براي اين كار فراهم
آورد ،كافي است تا از قبل آن جانهاي شيفته
يكديگر را بيابند ،با هم متفق شوند و در ذيل
اراده و انگيزههاي واال و واحد كنار هم جمع
شوند و همتشان را مصروف يك هدف خاص
كنند .جز اين فكر كنيم به بيراهه خواهيم
رفت .بعد از چند سال براي عقب نماندن از
دنيا و براي بودن در كاروان جهاني مجبوريم با
پول و رفتارهای فرمايشي جبران مافات كنيم
و زيستبوم فناوري و هنر را بخريم و تزئيني و
دكوراتيو به دنيا نشان دهيم كه ما هم چيزهايي
داريم ،حال آنكه علم و هنر جوششي هستند
و تا از درون نجوشند ،نداريم و نخواهیم داشت؛
پس تسهیلگری و آماده کردن زیرساختها
برای شکلگیری زیستبوم کارآفرینی را انجام
دهیم تا با قوت و سرعت بیشتری در این مسیر
حرکت کنیم.
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خرو� ف
کی� ضعیف است؟
چرا ج

از «سواد علمی» تا «فهم علمی»
احمد رحیمخانی سامانی

یــک؛ شــاید بارهــا از زبــان مــردم یــا از قلــم
نویســندگان ،شــنیدهیــا خوانــدهباشــید کــه
فــان کــس آدم «بیســواد» و فــان کــس
آدمــی «باســواد» اســت .بســیاری از کســانی
کــه بــا ایــن اصطالحــات ،حضــوری یــا غیابــی
تســمیه شــدهاند ،گاه دارای مــدارج عالــی
علمــی و دانشــگاهی نیــز بودهانــد و در مقابــل،
بــه مــواردی از ایــن دســت نیــز برخوردهایــد
کــه فــان کــس ،فــردی «فهیــم» و دیگــری
فــردی «نافهیــم» اســت ،درحالیکــه الزامــا
هنــگام تســمیه آنــان ،دانــش َمدرســی یــا
دانشــگاهی آنــان نیــز مدنظــر نبــودهاســت.
ِ
در ایــن میــان گــروه اندکشــماری نیــز
وجــود دارنــد کــه هــم نمــود «ســواد علمــی»
و هــم مصــداق «فهــم علمــی» هســتند .ایــن
تناقــض تســمیهای ،چالشــی اســت
تبایــن و
ِ
کــه بــا اصطالحاتــی نظیــر «کممایگــی»،
«میانمایگــی» و «پُرمایگــی» نیــز مطــرح
میشــود و بهانــه اصلــی نــگارش ایــن
یادداشــت گردیــد.
دو؛ بســیار دیدهایــم در برخــی مناصــب
علمــی ،آموزشــی و پژوهشــی ،افــرادی بــه کار
ـی پذیــرش
گمــاردهشــدهاند کــه از نظــر صافـ ِ
و ســنجههای ارزشیابــی آن دســتگاه ،افــراد
باســوادی هســتند .ایــن آدمهــا احیانــا پــس
از ســربلندی در یــک آزمــون اســتخدامی یــا
یــک مصاحبــه علمــی و تخصصــی و با داشــتن
کارنامکــی پُــر و پیمــان از انــواع فعالیتهــای
علمــی ،آموزشــی و پژوهشــی نظیــر نــگارش
کتــاب ،مقالــه ،طــرح پژوهشــی و شــرکت
در کنگرههــا ،همایشهــا ،ســمینارها و...

توانســتهاند بهعنــوان مــدرس ،پژوهشگــر
یــا عضــو هیئــت علمــی یــک موسســه
مشــغول بــه کار شــوند.
برخــی از ایــن افــراد کــه تعدادشــان طــی
ســالیان اخیــر رو بــه افزایــش نیــز بــوده،
کمابیــش در حیطـهای که برایشــان مشــخص
شــده ،مشــغول کار هســتند .مدیریــت
میکننــد ،برنامــه میریزنــد ،تالیــف و
ترجمــه میکننــد ،کارگاه و ســمینار برگــزار
میکننــد ،درس میدهنــد ،راهنمایــی
و نظــارت میکننــد و یقینــا از مزایــای
قانونــی آن نیــز – انــدک یــا زیــاد -بهرهمنــد
میگردنــد .تــا اینجــای ماجــرا همــه چیــز
خــوب و بیا ِشــکال اســت .مشــکل از زمانــی
خــود را نشــان میدهــد کــه وقتــی خروجــی
برخــی از ایــن دســتگاهها را بــه لحــاظ کیفــی
و اثرگــذاری و نــه صرفــا از دریچــه آمــار و
بیــان ،مشــاهده و بررســی میکنیــم ،بــا یــک
ناهمگونــی در رســیدن بــه اهــداف ســازمانی
روبــهرو میشــویم کــه شــاید بتــوان بــا
اندکــی تســامح ،بــا وامگیــری از اصطالحــات
ِ
بســت
حــوزه مردمشناســی ،عنــوان «بن
دوســویه» را بــر آن نهــاد .بهعنــوان مثــال
در برخــی نهادهــای آموزشــی ،پیــش میآیــد
کــه کا ِر آمــوزش و یادگیــری از عمــق و
ثبــات کافــی برخــوردار نبــوده ،نتیجــه نیــز
پاســخگوی نیازهــای دســتگاه متولــی و
جامعــه هــدف نیســت .گاه در برخــی مراکــز
پژوهشــی ،پژوهشهــای انجامشــده ،بــه
دالیلــی نظیــر ضعــف ســاختاری پژوهشهــا
یــا ضعــف ســاختار مدیریتــی آن دســتگاه ،یــا
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بــه کار نمیآینــد ،یــا اصــا بــه کار بســته
نمیشــوند و نتیجــه نهایــی منجــر بــه
خــروج آن پژوهشهــا از گردونــه کاربســت و
انتقــال بــه مخــازن نگ ـهداری یــا آرشــیوهای
ســازمانی میگــردد .ایــن در حالــی اســت
کــه همهســاله بودجههایــی – کــم یــا زیــاد -
بــرای نــگارش و انجــام چنیــن پژوهشهایــی
در نظــر گرفتــه میشــود و در پایــان اهــداف
از پیــش تعیینشــده ،حتــی بــا نتایــج
حاصــل کــه بــا تکیــه بــر مستندســازیهای
رایــج نیــز مدنظــر بــوده ،همخوانیهــای
الزم را نــدارد.
ســه؛ در میــان گروههــای مختلــف اجتمــاع،
کســانی وجــود دارنــد کــه نگاهشــان بــه
مســائل ،قــدری متفاوتتــر از دیگــران اســت.
 10سرآمد /شماره چهلودوم /دی نودوشش

ایــن افــراد گاه اســمی و گاه رســمی« ،خالق»
یــا «نخبــه» نامیــده میشــوند .ایــن دســته
از افــراد کــه در اکثــر حوزههــای علمــی،
آموزشــی و پژوهشــی کــم هــم نیســتند،
میکوشــند تــا بــا توجــه بــه ســه اصــل
«شناســایی و کشــف مســئله»« ،ضــرورت
حــل مســئله» و «حــل خالقانــه مســئله» ،از
خالقیــت و نخبگــی خــود بهــره بُــرده ،مســائل
گوناگــون و مبتالبهــی را در حــوزه کاری
خــود ،پیگیــری و بنیادهــا و دریچههــای
جدیــدی را فــراروی جامعــه بشــر بــاز کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از مهمتریــن
خصیصههــای اکثــر ایــن افــراد ،کمتوجهــی
بــه مستندســازی و گریــز از ســاختارهای
خشــک و کمانعطــاف نظامهــای بروکراتیــک

اســت؛ نظامهایــی کــه مفــاد بســیاری از
آییننامههــا و دســتورالعملهای آن را،
گاه کســانی تنظیــم میکننــد کــه همــان
نظامهــا ،آنــان را چنــان کــه گذشــت،
«باســواد» تلقــی میکننــد .ایــن تبایــن و
دوگانگــی ،زمانــی محســوستر میشــود کــه
گروهــی از متولیــان امــر ،در تعبیــر همــان
دســتورالعملها و آییننامههــا ،دســت بــه
تفســیر میزننــد و فضــا بــرای تاویــل و گاه
تفســیر بــه رأی بــاز میشــود و گــروه دوم،
گریزپایتــر از پیــش ،از چنیــن ســازوکارهایی
فاصلــه میگیرنــد و میــان گــروه نخســت و
گــروه دوم ،فاصلــه و شــقاقی پدیــد میآیــد.
فاصلــهای کــه گاه منجــر میشــود گروهــی
بــا اثبــات خــود ،دیگــری را نفــی کنــد و
نتیجــه در هــر صــورت ،خوشآینــد نخواهــد
بــود.
چهــار؛ بیتردیــد یــک جامعــه بــرای ادامــه
حیــات خــود و ارتقــای مرزهــای دانــش و
فهــم بشــری ،بــه حضــور جــدیِ هــر دو گــروه
نامبــرده ،نیــاز دارد .نــه هرگــز میتــوان
منکــر «ســواد علمــی» شــد و آن را ناکارآمــد
دانســت و نــه میتــوان «فهــم علمــی» را کــه
خصیصــه گــروه دوم اســت ،کافــی دانســت.
آنچــه در ایــن میــان و بــه قــول متکلمــان
ـر بیــن األمریــن» باشــد ،فراهـم
میتوانــد «امـ ٌ
آوردن زمینههــای «ســوادافزایی» گــروه
دوم و نیــز بسترســازی بــرای «فهمافزایــی»
گــروه نخســت در دســتگاههایی نظیــر وزارت
آمــوزش و پــرورش و وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری اســت .بــه نظــر میرســد تــا
زمانــی کــه نقشــه را ِه درســتی بــرای ایــن
مهــم ترســیم نگــردد ،همچنــان شــاهد
زاویهگیــری «فهــم علمــی» از «ســواد
علمــی» خواهیــمبــود.
پنــج؛ اگرچــه در ســالهای اخیــر مراکــزی
نظیــر بنیــاد ملــی نخبــگان ،ســازمان ملــی
پــرورش اســتعدادهای درخشــان ،پارکهــای

علــم و فنــاوری و نظایــر آنهــا تاســیس
شــدهاند و کارهــای خوبــی هــم انجــام
گرفتــه ،بااینحــال در بســیاری از مــوارد ،نــگاه
مستندســازانه وقتگیــر ،کاغذبازیهــای
زمانبــر و قوانیــن دســتوپاگیر ،فضــا
را همچنــان بــرای مستندســازان حــوزه
صــرف «ســواد علمــی» بــاز و عرصــه را بــرای
مســتندگریزان حیطــه صــرفِ «فهــم علمــی»
تنــگ کــرد ه اســت .بــه نظــر میرســد
ضــرورت یــک پایــش و آمایــش اساســی،
بیــش از پیــش احســاس میشــود و تــا
زمانــی کــه برنامهریــزان و مدیــران ایــن
مراکــز – کــه سعیشــان مشــکور و اجرشــان
مأجــور بــاد  -بــه مســتندات آییننامــهای
و آمارهــا و بیالنهــای دهانپُرکــن بیــش
از شناســایی جامعــه هــدف ،تکیــه کننــد
و قانونگــذاران نیــز بــرای حــذف قوانیــن
دســتوپاگیر اقدامــی نکننــد ،ایــن زاویــه
همچنــان بیشــتر و بیشــتر خواهــد شــد.
امیــد اســت قانونگــذاران ،برنامهریــزان و
مدیــران کشــور در حوزههــای مذکــور ،بــا
عنایــت بــه ایــن مــوارد و بــا بهرهگیــری از
پژوهشــی
ظرفیتهــای علمــی ،آموزشــی و
ِ
تمــام صاحبنظــران کشــور ،روزی بــه
ضــرورت تهیــه یــک نقشــه راه جامــع و
متفــاوت بــا آنچــه امــروزه شــاهد آن
هســتیم ،پیببرنــد .بــه ایــن ترتیــب در
خوشبینانهتریــن حالــت ممکــن ،میتــوان
بــا کاربســت تمهیداتــی کــه یقینــا نیازمنــد
همفکــری و یــاریِ صاحبــان «ســواد علمــی»
و «فهــم علمــی» اســت ،منتظــر ظهــور
نســلی گردیــد کــه هــم از «ســواد علمــی»
کافــی برخوردارنــد و هــم بــه «فهــم علمــی»
قابــل قبولــی دســت یافتهانــد .کســانی کــه
امــروزه هــر کشــوری در جســتوجوی
آنــان اســت و البتــه در مقایســه بــا هریــک
از دو گــروه پیشــین ،در حوزههــای مختلــف،
اند کشــمارند.
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م� دوره جشنواره ی ن
رئیس ج�هوری در مرامس اختتامیه ن� ی ن
ب�امللیل فار با�

گزارش

باید فضای آزاد را در اختیار اندیشمندان
و دانشمندانمان قرار دهیم
فائزه کرمی
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حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســن
روحانــی روز یکشــنبه در مراســم اختتامیــه
نهمیــن دوره جشــنواره بینالمللــی فارابــی بــا
اشــاره بــه اینکــه علــم بــدون نقــد و تضــارب
آرا پیشــرفت نمیکنــد ،ضــرورت بــه رســمیت
شــناختن اختــاف فکــری و نظــری را مــورد
تاکیــد قــرار داد و گفــت« :بــه تنــوع و اختــاف
نظــر احتــرام بگذاریــم؛ فشــار و وحدت ماشــینی
بــرای انســجام جامعــه خطرنــاک اســت».
دکتــر روحانــی در ادامــه بــا ابــراز خشــنودی
از حضــور در جمــع فرهیختــگان و نخبــگان
علــوم انســانی و اســامی گفــت« :در یــک
دورانــی ســایه مظلومیــت یــا نوعــی محرومیــت
بــر ســر علــوم انســانی و اســامی ســایه افکنــد.
زمانــی کــه علــوم طبیعــی ،تجربــی ،مهندســی،
اکتشــافات و اختراعــات و آثــار علمــی آنهــا بــه
صحنــه زندگــی مــردم آمــد ،زرق و بــرق آنهــا
بســیاری از جوامــع را تحــت تاثیــر قــرار داد ،تــا
جایــی کــه فکــر کردنــد علــم یعنــی فقــط علــم
طبیعــی و تجربــی و مهندســی و علــوم انســانی
در رده دوم و ســوم زندگــی انســانها قــرار
میگیــرد .همیــن تصــور در ذهــن جوانــان مــا
کــه عــازم دانشــگاهها بودنــد ،اثــر گذاشــت.
لــذا جوانــان مســتعد دنبــال علــوم ریاضــی و
مهندســی و بعــد هــم علــوم تجربــی بودنــد و
میگفتنــد جوانــان بااســتعداد بایــد بــه ایــن
رشــتهها برونــد و هــر کســی کــه از ایــن
کاروان بــاز مانــد ،بایــد علــوم انســانی را انتخــاب
کنــد .خوشــحالم کــه ایــن دوران خیلــی ســریع
ســپری شــد و امــروز دیگــر بــرای کســی تردیــد
وجــود نــدارد کــه توســعه و پیشــرفت در علــوم
طبیعــی و تجربــی ،بــدون رشــد و پیشــرفت در
علــوم انســانی و اســامی امکانپذیــر نیســت.
حکمرانــی شایســته اســت کــه بتوانــد جامعــه را
در مســیر درســت هدایــت کنــد».
رئیسجمهــور بــا طــرح ایــن ســوال کــه
حکمرانــی شایســته از چــه علومــی نشــئت
میگیــرد ،افــزود« :مدیریــت و برنامهریــزی

البتــه در همــه رشــتهها مهــم اســت،
امــا در حکمرانــی شایســته مدیریــت،
سیاســتمداری و سیاســتورزی ،اقتصــاد،
حقــوق ،جامعهشناســی و انسانشناســی
جایــگاه بســیار سرنوشتســاز در اداره مطلــوب
جامعــه دارد».
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه اگــر صنعــت
در کنــار علــوم انســانی قــدم برنــدارد ،ممکــن
اســت بــه ضــد خــود تبدیــل شــود ،بیــان کــرد:
«گروههایــی کــه امــروز در برخــی کشــورهای
منطقه فعال هســتند ،شــاید بیشــترین اســتفاده
را از صنعــت ،علــوم مهندســی و ســختافزاری
کــرده باشــند .آنهــا بیشــترین اســتفاده را از
امکانــات فضــای مجــازی کردنــد امــا بــر اســاس
فهــم غلــط از علــوم انســانی و همیــن باعــث
آســیب رســاندن جــدی بــه جوامــع شــد.
فاشیســم در قلــب کشــورهای غربــی از کجــا
نشــئت گرفــت؟ مگــر بهظاهــر از علــم و دانــش
اســتفاده نکــرد؟ نمونــه واضــح و روشــن ایــن
ســخن موضــوع صنعــت هســتهای اســت کــه
میتوانــد در بســیاری از علــوم و فنــون بــه نفــع
جامعــه باشــد ،امــا اســتفاده نادرســت و غلــط از
آن میتوانــد جامعــه و بشــریت را بــه انهــدام و
نابــودی بکشــاند .اینکــه مقــام معظــم رهبــری
ســاخت ،انبــار کــردن و اســتفاده از ســاحهای
کشــتار جمعــی از جملــه ســاح هســتهای را
حــرام اعــام میکننــد ،یعنــی دیــن ،عقــل و
اخــاق و بــه عبارتــی علــوم انســانی و اســامی
بایــد پیشــتاز دانــش باشــد».
دکتــر روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه دیــن
و اخــاق چــراغ راهنماســت ،بیــان داشــت:
«شــهید مطهــری میگفــت علــم راه اســت
و دیــن چــراغ ،اگــر چــراغ نباشــد انســان بــه
بیراهــه مـیرود .در دنیــای تاریــک امــروز بــدون
چــراغ حتــی بــا بهتریــن ابــزار نمیتوانیــم
درســت حرکــت کنیــم .مثــل اینکــه اگــر
ماشــین مــا مدرنتــر و ســریعتر باشــد ،امــا
چــراغ نداشــته باشــد ،خطــر آن در تاریکــی از
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دوچرخــه هــم بیشــتر اســت».
رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه علمــی مــا را
بــه توســعه و تجــدد و تمــدن واقعــی میرســاند
کــه علوم انســانی و اســامی ســرلوحه آن باشــد،
گفــت« :البتــه ایــن نکتــه را نیــز بایــد مدنظــر
داشــت کــه تحــول در علــوم انســانی نیــز بــا
مهندســی ممکــن نیســت .علــوم انســانی را
نمیتــوان مهندســی کــرد ،علــوم انســانی
بــا پــول پیشــرفت نمیکنــد و بــا ســفارش
متحــول نمیشــود».
دکتــر روحانــی بــا طــرح ایــن ســوال کــه چــرا
در عصــر مــا شــهید مطهریهــا و عالمــه
طباطباییهــا دیگــر نیســتند ،افــزود« :مگــر
ایشــان بــا ســفارش و پــول درس خواندنــد؟
بــه جــای پــول و ســفارش و مهندســی ،بایــد
فضــای آزاد را در اختیــار اندیشــمندان و
دانشــمندانمان قــرار دهیــد .بایــد فضــای نقــد
و انتقــاد را بــاز بگذاریــد تــا در آن فضــا عالمــه
طباطباییهــا و شــهید مطهریهــا تربیــت
شــوند .بایــد شــرایطی فراهــم کنیــم کــه در آن
شــرایط علــم رشــد و پــرورش یابــد ،علــم بــدون
تضــارب آرا پیشــرفت نمیکنــد .اینکــه مــا
چهارچــوب قــرار دهیــم و بگوییــم همــه بایــد
در همیــن چارچــوب اظهارنظــر کننــد ،بــدون
تضــارب آرا و انتقــاد ،بــدون بحــث و رویارویــی
دقیــق اخالقــی و علمــی ،علــم تولیــد نمیشــود.
اندیشــمندان بــزرگ اســامی مــا چگونــه در
حوزههــای علمیــه مــا رشــد کردنــد و تربیــت
شــدند؟ امــروز شــیخ انصاریهــا و آخونــد
خراســانیهایمان کجاینــد؟ بایــد فضــای
مناســب نقــد و انتقــاد ایجــاد شــود و اختــاف
فکــری و نظــری را بهرســمیت بشناســیم .عرصه
تولیــد علــم ،کارخانــه ماشینســازی نیســت کــه
از یــک ســو فلــز بــه آن وارد کنیــم و از ســوی
دیگــر خــودرو تحویــل بگیریــم».
رئیسجمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــه
فکــر انســانها ،تنــوع و اختــاف نظــری کــه
در چهارچــوب نظریــه باشــد احتــرام بگذاریــم،
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بیــان داشــت« :ایــن اختــاف نظــر میتوانــد
بــرای وحــدت جامعــه مفیــد باشــد ،در حالــی
کــه برعکــس آن فشــار بــرای وحــدت ماشــینی
میتوانــد بــرای انســجام جامعــه مــا خطرنــاک
باشــد».
دکتــر روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز در ســطح
جهــان بحــث مــا با دنیــا در بســیاری از مســائل،
بحــث احتــرام بــه علــوم انســانی اســت ،گفــت:
«در همیــن یکــی ،دو هفتــه اخیــر آمریکاییهــا
دچــار شکســت بزرگــی شــدند .آنهــا خواســتند
در برابــر افــکار عمومــی جهــان بایســتند و
تعهــدات بینالمللــی را زیــر پــا بگذارنــد.
تعهــدات در عرصههــای داخلــی و بینالمللــی
یــا از جنــس اخــاق اســت یــا حقــوق و روابــط
صحیــح علــوم انســانی .تــاش آمریــکا بــرای
نقــض ایــن تعهــدات شکســت خــورد .دنیــا
در برابــر آمریــکا ایســتاد .آنهــا در چنــد روز
گذشــته میخواســتند تعهــد بینالمللــی را
کــه در برجــام دارنــد زمیــن بگذارنــد ،امــا شــما
صــف مقابــل آن را دیدیــد .تمــام کشــورهای
جهــان غیــر از یکــی ،دو کشــور و یــک رژیــم
منفــور همــه در برابــر آنهــا یکپارچــه
بودنــد .اگــر بــه تعهــدات احتــرام گذاشــته
نشــود ،بایــد فاتحــه تمــدن در جامعــه و جهــان
خوانــده شــود .اگــر در علــم و صنعــت پیشــرفت
کنیــم ،امــا بــه مقــررات بینالمللــی ،ارزشهــای
دینــی و فرادینــی احتــرام نگذاریــم ،اگــر دولتــی
پیوســتگی در پایبنــدی بــه تعهــد دولــت قبــل
از خــود را حفــظ نکنــد ،دیگــر تعهــدی منعقــد
نمیشــود .اگــر ایــن ســنگ بنــا را برداریــد،
زیربنــای تعهــدات و مقــررات بینالمللــی بــه
هــم میریــزد».
رئیسجمهــور بــا ابــراز خرســندی از ناموفــق
بــودن حاکمیــت کاخ ســفید در بــه هــم ریختــن
تعهــدات بینالمللــی ،زیــر پــا گذاشــتن وفــای
بــه عهــد و ایســتادگی در برابــر مصوبــه شــورای
امنیــت ســازمان ملــل در توافــق هفــت کشــور،

گفــت« :ایــن یــک پیــروزی بــزرگ بــرای
بشــریت ،اخــاق و حقــوق اســت».
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه در برجــام
موفقیتهایــی بــه دســت آوردیــم کــه هیـچگاه
از بیــن نم ـیرود و هیچکــس نمیتوانــد آنهــا
را از بیــن ببــرد ،افــزود« :مــا در برجــام بــه دنیــا
اعــام کردیــم کــه معضــات بــزرگ و پیچیــده
منطق ـهای و بینالمللــی بــا میــز مذاکــره قابــل
حــل اســت و ایــن از بیــن نرفتــه و تــا همیشــه
تاریــخ پابرجــا خواهــد بــود .مــا ثابــت کردیــم
کــه پــای میــز مذاکــره گــره کــور بینالمللــی
قابــل بــاز شــدن اســت و ثابــت کردیــم کــه
ایــران راســتگو اســت و دشــمنانمان دروغ
میگوینــد و ایــران هی ـچگاه بــه دنبــال ســاح
هســتهای نبــوده و نیســت و ایــن در مذاکــرات
و تمــام بازرس ـیها بــه اثبــات رســید و آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمــی بــه اجمــاع آراء آن را
تاییــد و ثابــت کــرد .اینکــه آژانــس پ ـیامدی
بــه عنــوان یــک پرونــده پیچیــده فنــی و
بینالمللــی ،موضوعــی را خاتمهیافتــه اعــام
میکنــد ،بــه معنــای آن اســت کــه ایــران
راســت گفتــه و معانــدان دروغ گفتهانــد و ایــن
پیــروزی همیشــگی خواهــد بــود».
رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه در برجــام
کاری کردیــم کــه جهــان فهمیــد ایــران حــق
دارد تحقیــق و توســعه هســتهای خــود را ادامــه
دهــد ،گفــت« :ایــن موضوعــی بــود کــه پیــش
از آن بــه دلیــل آنچــه تخلــف از ســوی ایــران
میدانســتند ،ایــران را از ایــن حــق منــع
میکردنــد ،امــا بهواســطه مذاکــرات همــه
کشــورها و قطعنامــه ســازمان ملــل اعتــراف
کــرد کــه ایــران حــق دارد تحقیــق و توســعه
را ادامــه دهــد و ایــن پیــروزی از بیــن نرفتــه و
خدشــهبردار نیســت».
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه برخــی انــگار
هنــوز همــه ابعــاد برجــام را لمــس نکردهانــد،
افــزود« :برجــام یــک آثــار دائمــی دارد کــه تــا
قیامــت باقــی خواهــد مانــد و هیچوقــت از بیــن

نمـیرود و یــک آثــاری دارد کــه ممکــن اســت
بمانــد یــا نمانــد .از زمــان اجــرای برجــام در
 ۲۶دی  ۱۳۹۴درآمــد نفتــی و میعانــات مــا
دو برابــر شــده و ایــن قابــل بازگشــت نیســت.
همچنیــن صدهــا مــورد ســرمایهگذاری
خارجــی وارد کردیــم و ایــن ســرمایهها در
خــاک ایــران بــه کارخانــه ،بنــگاه اقتصــادی،
نیــروگاه ،بنــدر و لوکوموتیــو و هواپیمــا تبدیــل
شــده و قابــل بازگشــت نیســتند».
دکتــر روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه علــم
حقــوق و سیاســت توانســت در مذاکــرات
ســخت بینالمللــی بــرای ملــت ایــران ایــن
موفقیــت را بــه همــراه آورد ،گفــت« :علــوم
انســانی میتوانــد سرنوشــت یــک جامعــه را
تغییــر دهــد ،البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت که
ارزش ســایر علــوم کمتــر اســت ،امــا ســرمایه
علــوم هــم بــرای مادیــت و هــم معنویــت ،علــوم
انســانی اســت».
رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد
اســتعدادها را تشــویق کنیــم و محیــط دانشــگاه
و تحقیقــات را آزاد بگذاریــم ،گفــت« :علــوم
انســانی بایــد جامعــه را هدایــت کنــد و ایــن
در حالــی اســت کــه مــا تصــور میکنیــم،
چنــد نفــر در یــک اتــاق بایــد علــوم انســانی
را هدایــت کننــد در حالــی کــه علــوم انســانی
هدایتگــر جامعــه اســت».
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه علــوم انســانی
در جامعــه آزاد و همــراه بــا نقــد و انتقــاد و بحث
و مباحثــه رشــد میکنــد ،بیــان داشــت« :علــوم
انســانی باعــث شــده کــه امــروز میبینیــم
سرنوشــت کشــور در شــرایط دیگــری قــرار
دارد .دیپلماتهــای مــا قــراردادی را نوشــتند
و منعقــد کردنــد کــه هــر چنــد ممکــن اســت
نقایصــی داشــته باشــد ،امــا قــراردادی اســت
کــه بــه واســطه آن بیــش از یــک ســال اســت
ترامــپ بــه دنبــال بــر هــم زدن آن بــوده و
تــا امــروز موفــق بــه ایــن کار نشــده اســت و
ایــن بــه معنــای اســتحکام قــرارداد و پیــروزی
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تعهــدات بینالمللــی و حقوقــی بــر دیکتاتــوری
اســت .آمریکاییهــا نتوانســتند بــا اســتکبار،
دیکتاتــوری و خودبزرگبینــی افــکار عمومــی
جهــان را زیــر پــا بگذارنــد و ایــن یــک شکســت
بــزرگ بــرای آنــان و موفقیتــی ارزشــمند بــرای
علــوم انســانی ،اندیشــمندان و ملــت ایــران
اســت».
رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه علــوم انســانی
بایــد مســائل را تجزیــه و تحلیــل کنــد ،گفــت:
«نبایــد واقعیتهــا را زیــر پــا گذاشــت؛ شــمال
و جنــوب بــا قطبنمــا مشــخص میشــود
و اگــر نخواهیــم بــه قطبنمــا نــگاه کنیــم،
شــمال و جنــوب عــوض نمیشــود .علــوم
انســانی قطبنمــای جامعــه مــا و مســائل
اجتماعــی اســت کــه بایــد بــه آن نــگاه و از
آن اســتفاده کــرد .شــمال و جنــوب بــا شــعار
تغییــر نمیکنــد و بایــد اجــازه دهیــم جامعــه
مــا در مســیر تحــول درســت حرکــت کنــد.
امــروز خوشبختانــه در مقطعــی قــرار داریــم
کــه جامعــه ارزش علــوم انســانی را بهخوبــی
میدانــد».
رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه نقــش علــوم
انســانی در اقتصــاد ،سیاســت و شــیوه
حکمرانــی ،بیــان کــرد« :حتــی در بســیاری از
موضوعــات و مســائلی کــه بهظاهــر ارتباطــی
بــا علــوم انســانی نــدارد ،فرهنــگ بــه عنــوان
زیربنایــی مهــم در تمــام حرکتهــای
اجتماعــی اســت .ممکــن اســت علــم پزشــکی
در تقســیمبندیها جــزو علــوم تجربــی
باشــد ،امــا در عمــل ارتبــاط پزشــک بــا بیمــار
و اعتمــاد بیمــار بــه پزشــک و شــیوه ســخن
گفتــن پزشــک بــا بیمــار بهتــر از تیــغ جراحــی
عمــل میکنــد؛ جســم و روح مــا بــر هــم
تاثیرگــذار اســت».
رئیسجمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه علــوم
انســانی جایــگاه بســیار ارزشــمندی دارد ،گفــت:
«اصــاح نظــام اداری ،برنامهریــزی درســت
بــرای کشــور ،اصــاح بانکهــا و تحــول در
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جامعــه و فرهنــگ بــا علــوم انســانی امــکان
تحقــق خواهــد داشــت .اگــر میخواهیــم
فضــای مجــازی بــرای جامعــه مــا مفیــد
باشــد ،بایــد فرهنــگ اســتفاده صحیــح از آن را
بــه نســل جــوان آمــوزش دهیــم و بــا فیلتــر
کــردن درســت نمیشــود .در زمــان رژیــم
گذشــته روزی میخواســتند هیچکــس بــه
رادیــو گــوش ندهــد و مــدام روی آن پارازیــت
میانداختنــد امــا ایــن جلوگیــری فایــدهای
نداشــت؛ روزی دیگــر گفتیــم کــه ماهــواره
ممنــوع اســت ،امــا آیــا از زمانــی کــه ممنــوع
شــد هیچکــس ماهــواره در اختیــار نــدارد
و روزی هــم گفتیــم کــه فضــای مجــازی بــد
اســت؛ آیــا درســت شــد؟»
دکتــر روحانــی افــزود« :مــردم بیــش از مــا یــا
اگــر خیلــی مســتکبر باشــیم بــه انــدازه مــا
میفهمنــد؛ نبایــد خــود را بــزرگ و بلنــد فــرض
کنیــم ،چــرا کــه مــردم و کشــور مــا فرهیختــه
و بــزرگ هســتند .بایــد بــا مــردم تعامــل کنیــم
و بــه آنهــا بیاموزیــم کــه از ایــن ابــزار چگونــه
اســتفاده کننــد ،کمــا اینکــه از هــر وســیلهای
بهدرســتی اســتفاده نشــود ،خطرنــاک خواهــد
بــود .هــر وســیل ه و امکاناتــی نیــاز بــه فرهنــگ
اســتفاده درســت از آن ابــزار را دارد و علــوم
انســانی بایــد بــه میــدان بیایــد و شــیوههای
اســتفاده صحیــح را آمــوزش دهــد».
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه بایــد جامعــه
را بــه نقط ـهای برســانیم کــه مطلــوب مــردم و
عقــل و شــرع باشــد ،گفــت« :شــرع و عقــل
از مــردم ،جامعــه و فطــرت اجتماعــی جــدا
نبــوده و در کنــار هــم هســتند .خوشبختانــه
آمریکاییهــا هــم در موضــوع داخلــی ایــران و
هــم در برجــام شکســت خوردنــد و ملــت ایــران
در هــر دو مرحلــه پیــروز بــوده اســت ،بایــد ایــن
پیروزیهــا را قــدر بدانیــم تــا در ســایه وحــدت
و اتحــاد بتوانیــم ایرانــی آبادتــر و ســرافرازتر
داشــته باشــیم».
در ابتــدای ایــن مراســم نیــز دکتــر روحانــی از

 ۱۸تــن از برگزیــدگان داخلــی و خارجــی ایــن
جشــنواره در دو بخــش بزرگســال و جــوان
و در گروههــای علمــی تاریــخ ،جغرافیــا و
باستانشناســی ،حقــوق ،زبــان و ادبیــات،
علــوم اجتماعــی و ارتباطــات ،علــوم اقتصــادی،
مدیریــت و حســابداری و علــوم سیاســی ،روابــط
بینالملــل و مطالعــات منطقــهای بــا اهــدای
لــوح ،تقدیــر کــرد.
دکتــر منصــور غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری نیــز در ایــن مراســم گفــت« :در
ســالهای برگــزاری جشــنواره بینالمللــی
فارابــی بــه اهدافــی چــون شناســایی و معرفــی
اســتعدادهای برتــر علــوم انســانی و اســامی و
ترغیــب پژوهشگــران بــه کاربــردی کــردن
علــوم انســانی از طریــق بررســی مســائل ایــن
حــوزه در کشــور دســت یافتهایــم».
او بــا تشــکر از اســاتید علــوم انســانی و اســامی
کــه همــواره بــا حمایــت از ایــن گردهمایــی
علمــی مدیــران را بــه قدرشناســی و تشــویق
اســتعدادهای برتــر بیــش از پیــش دلگــرم
کردهانــد ،افــزود« :امیدواریــم تحقــق دو
هــدف مهمتــر ایــن جشــنواره یعنــی تبدیــل
کارکــرد و نقــش خطیــر و موثــر علــوم انســانی
در فراینــد برنامهریــزی ملــی و ایجــاد فضــای

مناســب بــرای حضــور فعــال علــوم انســانی و
اجتماعــی ایــران در تــراز جهانــی نیــز بیــش از
گذشــته مــورد توجــه قــرار گیــرد».
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه چنیــن رویکــردی
میتوانــد ضمــن پدیــد آوردن فضــای
رقابتــی اثربخــش در فضــای علمــی ،بخشــی
از مشــکالت موجــود در ایــن عرصــه را نیــز
کاهــش دهــد ،بیــان داشــت« :تحقــق چنیــن
امــر مهمــی البتــه بــدون همــکاری مــداوم
بــا دیگــر بخشهــا ممکــن نیســت .در ایــن
راســتا اســتفاده از ظرفیــت انجمنهــای علمــی
ضــرورت بیشــتری دارد و دبیرخانــه جشــنواره
بایــد ایــن مهــم را بــرای دورههــای بعــد بیشــتر
مــورد توجــه قــرار دهــد».
دکتــر غالمــی بــا اشــاره بــه اینکــه ثمــره
برنامهریــزی و اثربخشــی نهادهایــی مثــل
دبیرخانــه جشــنواره زمانــی آشــکارتر میشــود
کــه بــه ارتبــاط نســلهای مختلــف علــوم
انســانی و از ســوی دیگــر تعامــل آن بــا مجامــع
بینالمللــی توجــه شــود ،گفــت« :ارتبــاط
نســلها همانقــدر مهــم اســت کــه ضــرورت
ارتبــاط بــا نهادهــای علمــی معتبــر و لــذا
تــاش بــرای تاســیس نهادهــای ارتباطدهنــده
در ایــن عرصــه بســیار مهــم اســت».
سرآمد /شماره چهلودوم /دی نودوشش

17

در ی ن
ت
دارو� استان بال�ز مطرح شد
آی� افتتاح طرحهای
صنع� و ی

گزارش

راهحل مشکالت کشور تکیه بر تالش
جوانان است
رها شاهمحمدی

دکتر اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوری،
در آیین افتتاح طرحهای صنعتی و دارویی در
استان البرز و شرکت دانشبنیان سیناژن بیان کرد:
«اینکه تصور کنیم مشکل درست کردن برای
جوانان سبک مدیریت درستی است ،تصوری غلط
است .با قدری گشایش در سیاستها میتوانیم
همه مشکالت پیش روی کشور را به دست جوانان
حل و فصل کنیم و مسئله بیکاری و مشکالت
معیشتی مردم را مرتفع سازیم ».معاون اول
رئیسجمهوری در ادامه با بیان اینکه دارو یکی از
نیازهای مهم مردم کشور است که در زمان بیماری
به آنها کمک میکند ،از خدمات و اقدامات
شرکت سیناژن قدردانی کرد و گفت« :سیناژن
امروز نماد واقعی اقتصاد مقاومتی است ،چراکه
عملکرد این شرکت در قالب رویکردهای اقتصاد
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مقاومتی است ».او با بیان اینکه دوران اداره کشور
از طریق فروش منابع طبیعی به سر آمده ،بیان
کرد« :اینکه بخواهیم منابع طبیعی را بفروشیم
و از درآمد آن کشور را اداره کنیم ،در حال حاضر
دشوار و در سالهای آینده غیرممکن خواهد بود».
جهانگیری با اشاره به اینکه مطالبات مردم کشور
بهسرعت افزایش پیدا میکند و توسعه از مطالبات
اصلی مردم شده است ،افزود« :مردم ایران خود را با
مردم کشورهای پیشرفته مقایسه میکنند و انتظار
دارند از امکانات و شرایط خوبی برخوردار باشند
که دستیابی به این اهداف از طریق فروش منابع
طبیعی میسر نیست .برای اینکه بتوانیم کشور
را توسعه دهیم و شرایط زندگی مردم را بهبود
بخشیم ،نیازمند سرمایهگذاری ساالنه دهها و صدها
میلیارد دالر در کشور هستیم که این امر از طریق

فروش منابع طبیعی و نفت امکانپذیر نیست».
او با تاکید بر اینکه اتکای ما باید به مغز جوانان و
شرکتهای دانشبنیان باشد ،گفت« :ما باید راهی
پیدا کنیم که مغزها در کشور شکوفا شوند و در این
مسیر باید در صنایعهایتک سرمایهگذاری کنیم
که دنیا هنوز در این رشتهها پیشرفت چندانی
نداشته است و هنوز فرصت رشد و ارتقا در این
زمینهها وجود دارد».
در این مراسم وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی هم بر ضرورت باال بردن کیفیت و قیمت
داروها در کشور تاکید کرد و از شرکتهای
تولیدکننده دارو خواست برای ارتقای کیفیت و
کاهش قیمت محصوالت خود تالش کنند.

نوآوری نیروی انسانی خالق بسرت توسعه
تفناوری
صنعت زیس 

دکتر سورنا ستاری نیز در این مراسم گفت:
«خوشبختانه امروز در صنعت دارویی کشور
زیرساختی مساعد برای توسعه صنعت دارویی
محقق شده است و شاهد شکلگیری یک صنعت
پویا و توانمند در حوزه زیستفناوری هستیم.
این صنعت جدید میتواند ضمن طراحی و
ماشینسازی ،ارتقا و توسعه ،محصوالتی قابل
رقابت با محصوالت برتر دنیا تولید و به بازار دارویی
عرضه کند».
رئیس بنیاد ملی نخبگان توسعه صنعت
زیستفناوری کشور را مستلزم حمایت از فعاالن
این حوزه بر مبنای زیستبوم کارآفرینی و نوآوری
دانست و گفت« :خوشبختانه روند کسب درآمد
و ایجاد ارزش افزوده شرکتهای فعال حوزه
زیستفناوری اکنون به رشد قابل توجهی رسیده
است که قدرت و توانمندی کشور در ایجاد
شرکتهای مبتنی بر دانش و خالقیت نیروی
انسانی به جای بهرهمندی از سرمایههای فیزیکی را
نشان میدهد ».ستاری شرکت دانشبنیان سیناژن
را یکی از شرکتهای پیشرو حوزه زیستفناوری
در منطقه دانست و افزود« :یک شرکت دانشبنیان
بخش خصوصی توانسته است به شرکتی پیشرو

در زیستفناوری منطقه بدل شود و میتواند با
بدل شدن به الگویی برای دیگر شرکتها و جوانان
تحصیلکرده ،راه را برای توسعه زیستفناوری
کشور هموار کند.

هموار شدن مسیر صادرات داروی ایرانی
به اروپا

شرکت دانشبنیان سیناژن نخستین
شرکت دارویی ایرانی است که موفق شد
گواهی استاندارد تولید داروی اتحادیه اروپا
( )EUGMPرا اخذ کند .با کسب این تاییدیه
از سوی سیناژن زمینه ورود داروهای باکیفیت
ایرانی به بازار اروپا برای نخستینبار توسط
یک شرکتدانشبنیان محقق میشود .شرکت
دانشبنیان سیناژن با هشت کارخانه فعال
تولیدی و بهرهمندی از  60هزار متر مربع
فضای کاری ،توانسته است با تولیدات خود،
ضمن تحت پوشش قرار دادن 144هزار بیمار
خاص ،برای نخبگان و فناوران با میانگین سنی
 32سال دارای متوسط تحصیالت کارشناسی
ارشد ایجاد اشتغال کند و از خروج  1/8میلیارد
دالر ارز کشور جلوگیری کرده است.

رومنایی از داروی پیرشفته حوزه رسطان

در ادامه این مراسم با حضور جهانگیری معاون
اول رئیسجمهوری ،ستاری معاون علمی و
فناوری رئیسجمهوری ،محمد شریعتمداری وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،سیدحسن قاضیزاده
هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و هاله حامدیفر مدیرعامل شرکت دانشبنیان
سیناژن داروی سرطان و پیوند مغز استخوان این
شرکت با عنوان تجاری « »24 neoforرونمایی
شد .این داروی حساس و کاربردی در حوزه
سرطان که نمونه خارجی آن با قیمت تقریبی 28
میلیون تومان عرضه میشود ،با تالش فناوران
شرکت دانشبنیان نانو الوند از شرکتهای
زیرمجموعه سیناژن ،با یکسوم قیمت نمونه
خارجی عرضه میشود.
سرآمد /شماره چهلودوم /دی نودوشش
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گ
ن
اکرآفری� دانش�ه پیام نور:
ستاری در اختتامیه رویداد

گزارش

پیوند میان دانشگاه و استارتآپها
زمینهساز رونق اقتصاد دانشبنیان
علیرضا کشاورزی

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،در اختتامیه رویداد کارآفرینی
دانشگاه پیام نور در حوزه دیجیتال با اشاره به نقش
دانشگاهها در عرصههای گوناگون جامعه از جمله
اقتصاد گفت« :دانشگاه به عنوان جزء جداییناپذیر
جامعه ،با بهرهمندی از ظرفیت منحصربهفرد
جوانان خالق و تحصیلکرده میتواند زمینهساز
شکل گیری اقتصاد دانشبنیان در کشور باشد».
ستاری با اشاره به رشد چشمگیر دانشجویان ایرانی
و افزایش دامنه حضور این دانشجویان در کشور،
بیان کرد« :اگرچه در سالهای ابتدای انقالب
بخش قابل توجهی از دانشجویان ایرانی در دیگر
کشورها اقامت داشتند ،اما اکنون بخش قابل توجه
این سرمایه ارزشمند انسانی در اختیار کشورمان
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قرار دارد؛ اما چالش اساسی بر سر نقشآفرینی این
ظرفیت عظیم در تولید ناخالص ملی کشور است».

ظرفیت عظیم نیروی انسانی علیرغم
باورهای نادرست

او با اشاره به آمارهای نادرست و بدون اساس
درباره روند مهاجرت دانشجویان ایرانی به دیگر
کشورها گفت« :اگرچه اوایل انقالب  170هزار
دانشجو در کشور و  100هزار دانشجوی ایرانی در
خارج از کشور وجود داشت که از این تعداد ،حدود
 57هزار نفر فقط در آمریکا تحصیل میکردند،
اما امروز بیش از چهار میلیون دانشجو در کشور
و  48هزار دانشجو در خارج از کشور هستند که
صرفا  12هزار نفر از آنان در آمریکا اقامت دارند و

از ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی و تحصیلکرده
برخورداریم؛ ظرفیتی که صرفا با نقشآفرینی
دانشگاهها در زیستبوم کارآفرینی و شکلگیری
بستر مناسب کارآفرینی این جوانان میتواند در
عرصه اقتصاد ،اثرگذار شود».
ستاری با بیان اینکه دانشگاهها و پارکهای علم و
فناوری میتوانند استانها را به سوی تبدیل شدن
به بستر مناسب کارآفرینی و رشد استارتآپها
و شرکتهای دانشبنیان سوق دهند ،بیان کرد:
«شهرها با همدلی دانشگاهها و پارکهای علم و
فناوری میتوانند بستر مناسب رشد استارتآپها
را فراهم کنند و تمام شهر را به زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری بدل کنند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با اشاره به
بوکار دانشگاه معاون
حمایت از مدلهای موفق کس 
علمی و فناوری رئیسجمهوری گفت« :دانشگاهها
به عنوان بخش اساسی تحقق زیستبوم کارآفرینی
میتوانند با رونق استارتآپها ضمن کمک به
اشتغال دانشجویان ،بخش قابل توجهی از درآمد
خود را برای توسعه تحقیق و پژوهش از محل
بوکارها تامین کنند».
سودآوری این کس 
ستاری ضمن تاکید بر ایجاد زیستبوم برای
فعالیت استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان در
اطراف دانشگاهها ،گفت« :حدود سه هفته پیش
آخرین آمار شرکتهای شکل گرفته در اطراف
دانشگاه صنعتی شریف  278شرکت بود که هفته
پیش این تعداد به  305شرکت افزایش یافته است
و قیمت زمین نیز  25درصد زیاد شده که این
موضوع به طور حتم ناشی از حجم شرکتهایی
است که در این منطقه مستقر شدهاند».
حرکت دانشگاه پیام نور به سوی کارآفرینی فناورانه
محمدرضا زمانی ،رئیس دانشگاه پیام نور ،درباره
حرکت این دانشگاه به سوی پژوهشمحوری و
کارآفرینی گفت« :اگرچه دانشگاه پیام نور تاکنون
آموزش را محور و اساس کار خود قرار داده است،
اما با تکیه به ظرفیت عظیم نیروی انسانی جوان و
خالق ،وجود زیرساختهای آزمایشگاهی مناسب و
تجهیزات برخی از مراکز ،در حال برنامهریزی برای

پژوهشهای کاربردی و فناوری هستیم که در کنار
استارت آپها و مراکز رشد و علم و فناوری بتواند به
بوکار منجر شود .این میتواند شامل مباحث
کس 
علم ،فناوری و پژوهش باشد که برای ثمردهی به
طور حتم نیازمند تعریف اکوسیستم است».
سرپرست دانشگاه پیام نور در ادامه با بیان اینکه
این دانشگاه از پتانسیل عظیم در سراسر کشور
برخوردار است ،گفت« :دانشگاه پیام نور عالوه بر
بحثهای آموزشی در بحث آموزشهای مهارتی
مورد نیاز نیز میتواند برای سیستم آموزشی کشور
راهگشا باشد».

معرفی برگزیدگان و افتتاح سه مرکز
نوآوری

در ادامه این مراسم ،با حضور معاون علمی و
فناوری ،سه مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور از
طریق ویدیوکنفرانس در شهرهای خراسان
رضوی ،فارس و تهران کار خود را آغاز کردند .آیین
اختتامیه نخستین و بزرگترین رویداد کارآفرینی
دانشگاه پیام نور در حوزه تولید محتوا با معرفی
برگزیدگان این رویداد به کار خود پایان داد .این
رویداد کارآفرینی با حمایت ستاد توسعه فرهنگ
علم ،فناوری و اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و
فناوری ،شرکت فناور ابر زندگی با هدف توسعه و
تقویت استارتآپهای دانشگاهی در حوزه تولید
محتوا ،جذب و پرورش کارآفرینان بالقوه و نوپا در
مراکز دانشگاهی ،شکلگیری و توسعه زیستبوم
کارآفرینی ،حمایت مادی ،آموزشی و معنوی از
صاحبان ایده و محصول و همچنین هدایت ایدهها
در مسیر تجاریسازی در دانشگاه پیام نور برگزار
شده بود .در قالب این رویداد ،بیش از  543طرح
اولیه به دبیرخانه این رویداد ارسال شد که از این
تعداد 34 ،طرح به مرحله بعد راه یافتند و پس از
بررسی نهایی طرحها از سوی داوران 11 ،طرح
برگزیده شدند و با همکاری ستاد توسعه فرهنگ
علم ،فناوری و اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ،در مرکز شتابدهی
دانشگاه پیام نور استقرار یافتند.
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«ا�انوم»:
ستاری در مرامس آغاز بهاکر ی

گزارش

رشد شرکتهای دانشبنیان ،محور
توسعه فناوریهای ژنتیک و پزشکی
زهرا خادمی

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،در مراسم راهاندازی و بهرهبرداری
از مرکز توالییابی ژنوم ایران تحت عنوان «ایرانوم»
مهمترین سرمایه کشور در توسعه حوزه ژنوم
را نیروی انسانی تحصیلکرده دانست و گفت:
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«مهمترین سرمایه برای حرکت پرشتاب در مسیر
توسعه زیستفناوری و حوزههای مهمی چون
ژنوم ،نیروی انسانی خالق و کارآمدی است که
میتواند هزینههای تولید محصوالت و خدمات این
حوزه را چندین برابر کاهش دهد».

رئیس بنیاد ملی نخبگان به ظرفیت نیروی
انسانی ایرانی خارج از کشور اشاره کرد و ادامه
داد« :بسیاری از نخبگان ایرانی فعال شرکتهای
صاحبنام بینالمللی یا دانشگاههای معتبر دنیا که
در حوزه ژنتیک پیشرو و اثرگذارند و تعدادشان
کم نیست ،میتوانند زمینهساز تحول این حوزه
باشند .همین نیروی انسانی توانمند ،مهمترین
وجه تفوق و برتری نسبت به دیگر کشورهایی
است که علیرغم هزینههای کالن ،در توسعه
مرزهای دانش موفقیت چندانی نداشتهاند».

تحول اساسی با ورود رشکتهای
پها
شبنیان و استارتآ 
دان 

ستاری به شرکتهایی که میتوانند با استفاده از
ظرفیت عظیم این حوزه ،ارزش افزوده قابل توجهی
تولید کنند ،اشاره کرد و افزود« :شرکتهای ثروتمند
و موفق این حوزه گرچه تا همین چند سال اخیر
وجود خارجی نداشتند ،اما اکنون جزو توانمندترین و
شناختهشدهترین شرکتهای دنیا به شمار میروند و
توانستهاند کیفیت و استانداردهای عرصه پزشکی را
به شکل حیرتآوری بهبود ببخشند».
او با بیان اینکه رشد شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپها زمینهساز توسعه فناوریهای نوین
مانند زیستفناوری و پزشکی میشود ،ادامه داد:
«ورود شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها به
حوزه فناوریهای پزشکی و ژنتیک میتواند راه
ورود نوآوری به تولید محصوالت و خدمات با
هزینههای به مراتب پایینتر به جامعه را هموار
کند و از سوی دیگر توسعه و ارزشآفرینی برای
کشور را به ارمغان بیاورد».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با اشاره
به اینکه حوزه پزشکی مبتنی بر فرد یکی از
حوزههای آیندهساز و راهگشا در حوزه پزشکی
است ،افزود« :ایجاد زیرساختها و حمایت از
حوزه پزشکی فردی یکی از اولویتهای جدی
معاونت علمی و فناوری است و در این راستا مرکز
طرحهای کالن ملی فناوری ،ستادهای توسعه
زیستفناوری و سلولهای بنیادی این معاونت

بهطور جدی حمایت از نوآوری و پژوهشهای مرز
دانش این حوزه را دنبال میکنند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری به انعقاد
قرارداد با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در زمینه
پزشکی فردمحور اشاره کرد و گفت« :قراردادهایی
با دانشگاهها و همچنین مراکز تحقیقاتی از جمله
پژوهشگاه رویان در این زمینه منعقد شده است».

ش با نزدیک شدن
توسعه مرزهای دان 
علوم و فناوریها به یکدیگر

او با بیان اینکه مرزهای میان علوم برای ایجاد
و توسعه فناوریهای پیشرفته از جمله پزشکی
و ژنتیک از میان برداشته شده است ،افزود:
«با همگرایی علوم و گسترش مرزهای دانش،
حوزههای گوناگون علوم فناوری از جمله ژنتیک،
پزشکی ،سلولهای بنیادی و مهندسی بیش
ک شدهاند و فاصلههای
از پیش به یکدیگر نزدی 
دانشگاهیان و فناوران حوزههای گوناگون و
محدودیتها برای نقشآفرینی آنان در خلق
نوآوریهای جدید از میان برداشته شده است».
رئیس ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری و
اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری،
ضرورت توجه جدی به حوزههای نوین فناوری
بهخصوص پزشکی و ژنتیک را یادآور شد و
بیان کرد« :آینده پزشکی در دستان حوزه
ژنتیک و آینده در گروی توسعه فناوریهای
نوین است .کمتوجهی و اولویت قرار ندادن این
حوزه موجب میشود آیندگان ما را بهواسطه
این کمتوجهی مالمت کنند .بنابراین باید
زیرساخت الزم برای فعالیت جوانان در این
حوزه از مقاطع پایین تحصیلی شکل بگیرد».
ستاری با اشاره به ظرفیت این حوزه برای تولید
اشتغال ،بازارسازی و ایجاد ارزش افزوده مولد گفت:
«تجهیزات و دانش فنی در حوزه پزشکی نوین و
همچنین زیستفناوری بهسرعت در حال پیشرفت
است که این واقعیت لزوم ورود فناوریهای نو و
ایدههای جدیدتر برای حرکت همپای کشورهای
پیشرو در این حوزه را ایجاب میکند».
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ایران جزو  30کشور
مهاجرفرست نیست
زینب نظری

«فــرار مغزهــا» واژهای پربســامد در ســالهای
اخیــر بــوده اســت .تــا ســالها چنیــن وانمــود
میشــد کــه تمــام زحمــات و هزینههــای
دولــت بــرای پــرورش اســتعدادهای برتــر و
نخبــگان بــه هــدر مــیرود و افــرادی کــه در
ایــن کشــور پــرورش پیــدا میکننــد ،بــدون
آنکــه بــه ســرزمین مــادری خــود ســودی
برســانند ،بــه دامــان کشــورهای توســعهیافته
پنــاه میبرنــد.
امــا براســاس تحقیقاتــی کــه بهتازگــی از ســوی
منابــع معتبــر منتشــر شــده اســت ،دریافتهایــم
کــه ایــن مســئله از اســاس اشــتباه اســت و ایران
نهتنهــا در ســالهای اخیــر شــاهد افزایــش
میــزان مهاجــرت دانشــجویان نبــوده اســت،
بلکــه نســبت بــه ســالهای پیــش از انقــاب،
مهاجــران تحصیلکــرده کمتــری دارد .در
ســطور پیــش رو مــروری بــر برخــی از ایــن
خبرهــا داریــم.

راست و دروغهای فرار مغزها

پرویــز کرمــی ،دبیر ســتاد توســعه فرهنــگ علم،
فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان ،چنــدی پیــش
در گفتوگــو بــا روزنامــه شــرق ،بــا اشــاره بــه
آمــار کــذب و مغرضانــه گفتــه بــود« :بــا توجــه
بــه اهمیــت موضــوع نخبــگان در سیاس ـتهای
نظــام ،ضــرورت توجــه دقیقتــر ،علمیتــر و
همچنیــن پایــش و رصــد مســتمر تحــوالت در
ایــن حــوزه بهشــدت احســاس میشــود؛ امــا

در اکثــر مــوارد مغرضانــه و بــا تخریــب کشــور
ایــران و از ســوی افــراد مــارکدار و ضدنظــام
صــورت میگیــرد .مثــا یــک مــورد آن کــه
بســیار هــم تکــرار شــده ،ادعــا و آمــار دروغــی
اســت کــه افــرادی ماننــد پرویــز دســتمالچی
یــا عبــاس میالنــی گفتهانــد؛ ایــن بخشــی از
گفتههــای آنهاســت« :طبــق آمــار صنــدوق
بینالمللــی پــول در ســال  ،٢٠٠٩ایــران از
نظــر فــرار مغزهــا در بیــن  ۹۱کشــور جهــان
مقــام اول را از آن خــود کــردهاســت و ســاالنه
تــا ۱۸۰هــزار نفــر بــا تحصیــات عالیــه از ایران
مهاجــرت میکننــد .فــرار مغزهــا در چنــد
ســال اخیــر  ۳۰۰برابــر جنــگ ایــران و عــراق
بــه اقتصــاد ایــران صدمــه زده اســت ».آمارهــای
دیگــری هــم داد ه شــده کــه بیشــتر جنبــه
سیاســی در آن لحــاظ شــده تــا واقعیتهــای
موجــود؛ امــا بــا بررســیها و جســتوجوهای
متقــن و دقیــق مــا ،ایــن گفتــه کــذب محــض
اســت .آمارهــا چیــز دیگــری را میگوینــد.
پیــرو همیــن ادعــای کــذب آقــای میالنــی،
در مــاه گذشــته یکــی از پایگاههــای خبــری
اعــام کــرده بــه مدعیانــی کــه «رتبــه نخســت
خــروج مغزهــا» را بــر اســاس گــزارش صنــدوق
بینالمللــی پــول در ســال  ٢٠٠٩بــه ایــران
نســبت دادهانــد ،در صــورت اثبــات ادعــا و ارائــه
ســند از مبــادی معتبــر قانونــی بینالمللــی،
یــک میلیــارد ریــال (معــادل صــ د میلیــون
تومــان) جایــزه میدهــد .مــن هــم اینجــا
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اعــام میکنــم اگــر آقــای میالنــی یــا افــراد
دیگــری کــه ادعــا دارنــد گــزارش صنــدوق پــول
در ســال  ٢٠٠٩درســت اســت ،اســناد و ادلــه
گــزارش خــود را بــر اســاس ســایت یــا تاییــد
صنــدوق بینالمللــی پــول بیاورنــد ،مــا هــم
صــدمیلیــون تومــان جایــزه اضافــه بــه آنهــا
میدهیــم».
او دربــاره آمارهــای معتبر منتشرشــده از ســوی
نهادهــای بینالمللــی افــزوده بــود« :براســاس
گــزارش اداره مهاجــرت کانــادا کــه اطالعــات
موثــق و دقیقتــری را در وبسایتشــان
آوردهانــد ،در ســال  ١٣٩٤تعــداد دانشــجویان
مهاجــر ایرانــی  ٢٣٥٤نفــر بــوده کــه در رتبــه
 ١٢تعــداد دانشــجویان خارجــی در کانــادا قــرار
گرفتــه اســت .همچنیــن در ســال ١٣٩٦
تعــداد کل مهاجــران ایرانــی در کانــادا شــش
هــزار و  ٤٨٥نفــر بــوده کــه نســبت بــه تعــداد
مهاجــران ســال ١١( ١٣٩٥هــزار و  ٦٦٥نفــر)
کاهــش چشــمگیری داشــته اســت .یــا مثــا
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اداره مهاجــرت ایــاالت متحــده آمریــکا هــم
اعــام کــرده کــه رتبــه ایــران در زمینــه
اعــزام دانشــجو بــه ایــن کشــور نســبت بــه
اوایــل انقــاب ،پنــج برابــر کاهــش داشــته
اســت .در ابتــدای انقــاب اســامی ایــران در
ســال  ،١٣٥٧کشــورمان بــا داشــتن ٥٧هــزار
دانشــجو ،نخســتین کشــور خارجــی در اعــزام
دانشــجو بــه ایــاالت متحــده آمریــکا بــود .امــا
براســاس آمــاری کــه اداره مهاجــرت ایــن
کشــور ( )CISتــا ســال  ٢٠١٦ارائــه کــرده
اســت ،اکنــون جمهــوری خلــق چیــن در
ایــن جــدول مقــام نخســت را کســب کــرده
اســت .ایــن گــزارش ،رقــم دقیــق ٣٢٨هــزار
و  ٥٤٧دانشــجو را متعلــق بــه کشــور چیــن
اعــام کــرده اســت و پــس از آن ،کشــورهای
هنــد ،عربســتان ســعودی ،کــر ه جنوبــی،
کانــادا ،ویتنــام ،تایــوان ،برزیــل ،ژاپــن و
مکزیــک در ردههــای بعــدی قــرار دارنــد .بــر
همیــناســاس ،جمهــوری اســامی ایــران

در جایــگاه یازدهــم کشــورهای اعزامکننــده
دانشــجو بــه ایاالتمتحــده آمریــکا ایســتاده
اســت .بــا ایــنحــال تعــداد دانشــجویانی کــه
تابعیــت کشــور عربســتانســعودی را دارنــد
و در ایــاالتمتحــده مشــغول بــه تحصیــل
هســتند ،رقمــی معــادل پنجبرابــر دانشــجویان
ایرانــی مقیــم ایــن کشــور اعــام شــده اســت.
در بخــش دیگــری از گــزارش اداره مهاجــرت
ایاالتمتحــده آمریــکا ( )CISآمــده اســت کــه
بــا وجــود افزایــش جمعیــت دانشــجویان ایــران
بــه میــزان ٢٧برابــر نســبت بــه ابتــدای وقــوع
انقــاب اســامی ،تعــداد دانشــجویان حاضــر
در کشــور آمریــکا کاهــش پنجبرابــری داشــته
اســت».

ایران در رتبهبندیها کجاست؟

گزارشهــای معتبــری کــه موسســات
بینالمللــی بــا موضــوع مهاجــرت و
جابهجایــی بینالمللــی افــراد تحصیلکــرده
ارائــه کردهانــد ،نشــان میدهــد کــه بنــا بــر
دادههــا و روندهــای کالن مهاجــرت در ســال
 ،2013جمعــا  231/5میلیــون نفــر خــارج
از وطــن خــود زندگــی میکردهانــد کــه
در ایــن گــزارش ،جمهــوری اســامی ایــران
جــزو کشــورهای اصلــی مهاجرفرســت دنیــا
محســوب نمیشــود .در گــزارش ســازمان
همکاریهــای اقتصــادی و توســعه کــه در
ســال  1394منتشــر شــده ،آمــده اســت کــه
ایــران جــزو  20کشــور نخســت و در گــزارش
بانــک جهانــی کــه در ســال  1395ارائــه شــده
اســت ،میخوانیــم کــه کشــور مــا جــزو 30
کشــور نخســت ارســالکننده مهاجــر قــرار
نــدارد .همچنیــن طبــق آمــار معتبــری کــه
منتشــر شــده اســت ،نــرخ مهاجــرت ایــران به
کل جمعیــت بــه صــورت تجمعــی  1/5درصــد
تــا ســال  1394بــوده اســت کــه از میانگیــن
 3/2درصــدی در جهــان و اکثــر کشــورهای
بــا وضعیــت توســعه مشــابه ،پایینتــر اســت.

از ســویی دیگــر ،مجلــه Times Higher
 Educationدر گزارشــی بــه نقــل از
«موسســه بینالمللــی آمــوزش عالــی
ایــاالت متحــده آمریــکا» ،از کاهــش تعــداد
دانشــجویان خارجــی محصــل در  50موسســه
و دانشــگاه برتــر ایــن کشــور در ســال 2017
خبــر داده اســت .بنــا بــر ایــن گــزارش ،تعــداد
دانشــجویان ایرانــی محصــل در آمریــکا در
ســال تحصیلــی  2017-2016یعنــی پیــش
از اعمــال محدودیتهــای مرتبــط بــا صــدور
ویــزا از ســوی رئیسجمهــوری ایــاالت متحــده
آمریــکا ،نســبت بــه ســال تحصیلــی قبــل ،از
 12269نفــر بــه  10587نفــر رســیده کــه بــا
ـش  14درصــدی ،جایــگاه ایــران را از
ایــن کاهـ ِ
نظــر تعــداد دانشــجو در ایــاالت متحــده آمریــکا
از رتبــه  11بــه رتبــه  13رســانده اســت.
همچنیــن براســاس گزارشــی کــه آژانــس
اطالعــات مرکــزی آمریــکا (THE CIA
 )2016 WORLD FACTBOOKدر ارتبــاط
بــا آمــار مهاجــرت کشــورها بــه صــورت
ســالیانه منتشــر میکنــد ،جمهــوری اســامی
ایــران بــا نســبت   0/70نفر مهاجــر بــه ازای
هــر هــزار نفــر جمعیــت ،در جمــع ده کشــور
دنیــا بــا کمتریــن آمــار مهاجــرت بــه خــارج
قــرار گرفتــه اســت .کشــورهای ســوریه بــا
نســبت  ،19/79اردن بــا  13/24و مالدیــو
بــا  12/68در صــدر فهرســت کشــورهای
مهاجرفرســت در دنیــا قــرار گرفتهانــد و در
ایــن میــان کشــورهای قطــر و لوکزامبــرگ
بــه ترتیــب بــا نســبتهای  22/39و 17/16در
صــدر کشــورهای جذبکنندههــای مهاجــر
نســبت بــه جمعیــت خــود بــه ازای هــر
هــزار نفــر قــرار دارنــد .در ایــن گــزارش عــدد
مهاجــرت از ایــران نســبت بــه ســال ()2015
از   0/80به  0/70کاهــش یافتــه و میــزان
مهاجرفرســتی عربســتان  0/55عنــوان شــده
اســت (چیــزی معــادل هشــتبرابر ایــران
نســبت بــه جمعیــت بــه ازای هــر هــزار نفــر).
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ت
مطالعا� که در حوزه هماجرت داشته است
در�ره
گفتوگو ب� ب�رام
صلوا� ب
گفتوگو

مهاجرتبینالمللی
پدیدهای جهانی است
المیرا حسینی

دنیای امروز به ما نشان میدهد که در برخورد با هر پدیدهای نگاه علمی و کارشناسی
ضرورت دارد .مهاجرت بینالمللی نیز هر چند پدیدهای نوظهور نیست ،اما با گسترش
ارتباطات جمعی و روند جهانی شدن ،به مسئلهای چندوجهی و پیچیده تبدیل شده
است .بهرام صلواتی که سالهاست در این مورد مطالعه کرده ،معتقد است نهتنها ایران
که جهان به سمت مهاجرتهای بینالمللی پیش میرود .او میگوید با مطالعه روی
این حوزه میتوانیم از دیدگاهی سیاه یا سفید به نگاهی خاکستری برسیم و با اتخاذ
سیاستهای مناسب ،آسیبها را به حداقل برسانیم و حتی از این پدیده سود ببریم.
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لطفــا دربــاره ســوابق تحصیلــی خــود
توضیــح دهیــد .شــما در مقطع دکتــرا روی
مســئله مهاجــرت مطالعــه داشــتهاید؟
مــن تحصیــل را در رشــته مهندســی در دانشــگاه
امیرکبیــر (پلیتکنیــک) در ســال  77شــروع
کــردم و ســپس مــدرک کارشناســی ارشــد را
در رشــته پژوهــش عملیاتــی از دانشــگاه شــهید
بهشــتی اخــذ کــردم .در ســال  89بــرای ادامــه
تحصیــل در مقطــع دکتــرا بــه دانشــگاه میــان
ایتالیــا رفتــم تــا در رشــته اقتصــاد اجتماعــی
و مطالعــات بــازار کار تحقیــق کنــم .یــک ســال
و نیــم هــم در دانشــگاه مانهایــم آلمــان در
حــوزه مهاجرتهــای بینالمللــی بهعنــوان
محقــق مهمــان مشــغول مطالعــه و پژوهــش
بــودم .انتهــای ســال  94بــه ایــران برگشــتم و از
اواســط ســال  95بهعنــوان محقــق پســادکترا و
پژوهشــگر در پژوهشــکده سیاسـتگذاری علــم و
فنــاوری و صنعــت دانشــگاه شــریف مشــغول بــه
کار هســتم .در حــال حاضــر نیــز عضــو هیئــت
علمــی و اســتادیار موسســه مطالعــات جمعیتــی
وزارت علــوم هســتم .از زمــان بازگشــت بــه ایــران،
دو گــروه پژوهشــی در حــوزه مهاجــرت ،یکــی
تحــت نــام مهاجــرت بینالمللــی و پناهندگــی
در موسســه مطالعــات جمعیتــی و دیگــری
ت در پژوهشــکده شــریف
سیاسـتگذاری مهاجــر 
راهانــدازی کردهایــم .اخیــرا نیــز شــبکه مطالعاتــی
سیاســتی مهاجــرت خاورمیانــه را فعــال کردهایــم.
همچنیــن در اولیــن کنفرانــس حکمرانــی و
سیاسـتگذاری عمومــی دبیــر کمیتــه تخصصــی
جمعیــت و مهاجــرت بــودم.
تمرکــز رســاله دکتــرای شــما بــر چــه
چیــزی بــود؟
در طــول ســه ســالی کــه مشــغول تحقیــق روی
رســاله دکترایــم بــودم ،تمرکــزم بــر عملکــرد
اقتصادی مهاجــران تحصیلکــرده در بازارهای کار
کشــورهای مهاجرپذیــر بــود و عملکــرد آنهــا را با
افــراد بومــی همشــأن خودشــان مقایســه کــردم
تــا ببینــم بــه طــور اخــص شــکاف عملکــردی

وجــود دارد یــا نــه و اگــر وجــود دارد ،چــرا؟ یافتــه
ایــن بــود کــه در  20کشــور اصلــی مهاجرپذیــر
حــوزه  ،OECDبهطــور کلــی مهاجریــن
تحصیلکــرده و ماهــر در موقعیــت ضعــف قــرار
داشــتند .بــه ایــن معنــا کــه در مقایســه بــا
همتایــان بومــی ،هــم نــرخ بیکاریشــان باالتــر
بــود و هــم جایــگاه شغلیشــان پایینتــر .ایــن
موضــوع هــم تحتتاثیــر عوامــل فــردی مثــل
ســن یــا زبــان مــادری اســت و هــم ناشــی از
عوامــل کالن و نهــادی مثــل ســاختار بــازار کار.
بــر همیــن اســاس ،برخــاف تصــور عامــه مــردم،
مهاجــران تحصیلکــرده در ایــن کشــورها ،الاقــل
نســل اول مهاجــران ،در موقعیــت ضعــف قــرار
دارنــد و غالبــا مــورد تبعیــض قــرار میگیرنــد و
بــرای ارتقــای جایگاه شــغلی و وضعیــت اقتصادی
خــود بایــد تــاش بیشــتری کننــد.
دربــاره طــرح پژوهشــی کــه در ایــران
داریــد ،توضیــح میدهیــد؟
در راســتای کارهــای پیشــین ،بعــد از بازگشــت
بــه ایــران نیــز تمرکــز مطالعــات و تحقیقاتــم
بیشــتر موضــوع مهاجــرت ایرانیــان تحصیلکــرده
اســت .بــر همیــن اســاس از یک ســال گذشــته در
حــال انجــام یــک طــرح پژوهشــی جامــع تحــت
عنــوان «شناســایی عوامــل موثــر بــر خــروج
و بازگشــت ایرانیــان تحصیلکــرده» هســتیم
کــه بــا همــکاری مشــترک بیــن پژوهشــکده
سیاســتگذاری دانشــگاه شــریف و مرکــز
مطالعــات اجتماعــی اروپایــی دانشــگاه مانهایــم
آلمــان آغــاز شــده و در حــال حاضــر نیز موسســه
مطالعــات جمعیتــی بــه نهادهــای همــکار ایــن
طــرح پیوســته اســت .در حــال حاضــر بیــش از
 400نفــر از ایرانیــان خــارج از کشــور و ایرانیانــی
کــه بــه کشــور ظــرف ســه تــا پنج ســال گذشــته
برگشــتهاند ،در ایــن تحقیــق شــرکت کردهانــد
کــه  75درصــد از آنهــا ایرانیــان ســاکن خــارج
از کشــور هســتند.
تــا امــروز بــه چــه نتایجــی دســت
یا فتها یــد ؟
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پیــش از نتایــج ایــن طــرح ،توجــه بــه ایــن نکتــه
الزم اســت کــه کــه اکثــر مــردم تصــور میکننــد
غالــب تحصیلکــردگان مــا تمایــل زیــادی بــه
مهاجــرت دارنــد ،در حالــی کــه ایــن موضــوع
مهاجــرت بینالمللــی ،ســوژه داغ دنیاســت و
براســاس آمــار و تحقیقــات در تمــام دنیــا روند رو
بــه رشــدی دارد .ســازمان بینالمللــی مهاجــرت
در ســال  2018گزارشــی را منتشــر کــرده اســت
کــه آمــار و ارقــام آن نــکات تــازهای را بــرای مــا
روشــن میکنــد .طبــق ایــن آمــار ،در  25ســال
گذشــته یعنــی از ســال  1990تــا ســال ،2015
تعــداد مهاجریــن از  150میلیــون نفــر بــه بیش از
 250میلیــون نفــر در ســال  2016رســیده اســت.
منظــور از مهاجریــن ،کســانی هســتند کــه در
بیــرون از جایــی کــه بــه دنیــا آمدهانــد ،مشــغول
بــه زندگــی ،فعالیــت یــا تحصیــل هســتند .ایــن
یعنــی از هــر  30نفــر ســاکن کــره زمیــن کــه
جمعیــت  7/5میلیــاردی دارد ،در حــال حاضــر
یــک نفــر مهاجــر اســت .ایــن عــدد ظــرف 25
ســال گذشــته رشــد قابــل توجهــی داشــته و
پیشبینــی میشــود در ســالهای آینــده بــا
ســرعت بیشــتری افزایــش پیــدا کنــد .بــه طــور
کلــی دنیــا بــه ســمت جابهجایــی افــراد اعــم از
نیــروی ماهــر و تحصیلکــرده یــا حتــی نیــروی
بــا مهــارت پاییــن مــیرود .جالــب اینجاســت
کــه در همیــن بــازه زمانــی جمعیــت دانشــجویان
مهاجــر دنیــا از رقــم  1/3میلیــون بــه بیــش از
پنــج میلیــون نفــر رســیده اســت .توجــه داشــته
باشــید کــه ایــن ارقــام مربــوط بــه آمــار تجمعــی
اســت.
منظور از آمار تجمعی چیست؟
یعنــی بهطــور کلــی در ســال 1/3 ،1990
میلیــون نفــر دانشــجو بینالمللــی در سراســر
دنیــا داشــتهایم و در ســال  2015ایــن جمعیــت
بــه بیــش از پنــج میلیــون نفــر رســیده اســت .از
ایــن مقــدار ،یــک درصــد ســهم ایــران اســت کــه
چیــزی در حــدود  53هــزار نفــر میشــود .بــاز
هــم تاکیــد میکنــم کــه ایــن آمــار تجمعــی
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اســت .یعنــی در حــال حاضــر  53هــزار نفــر
دانشــجوی ایرانــی در خــارج از کشــور مشــغول
بــه تحصیلنــد ،نــه اینکــه هــر ســال ایــن
تعــداد دانشــجو از کشــور خــارج میشــوند .مــا
در ســال  2014در دانشــگاههای آمریــکا 11338
نفــر دانشــجوی ثبتنامــی در مقاطــع مختلــف
تحصیلــی داشــتهایم.
حــال ایــن ســوال مطــرح میشــود کــه اساســا
چــرا ایرانیــان مهاجــرت میکننــد؟ همانطــور
کــه اشــاره شــد یکــی از عمدهتریــن دالیــل ایــن
موضــوع افزایــش رونــد مهاجــرت بینالمللــی
در دنیاســت .همانطــور کــه مســائلی چــون
آلودگــی یــا خشکســالی در دنیــا رو بــه
افزایــش اســت ،مهاجــرت نیــز ایــن رونــد را طــی
میکنــد و روز بــه روز بیشــتر شــاهد مهاجــرت
افــراد بــا انگیزههــای مختلــف تحصیلــی ،کاری،
پناهجویــی ،الحــاق بــه خانــواده و ...هســتیم .حتی
پدیــدهای کــه ایــن ســالها رواج بیشــتری پیــدا
کــرده ،ایــن اســت کــه افــراد بــه عنــوان توریســت
وارد کشــوری میشــوند و در کشــور مقصــد
بیــش از بــازه تعیینشــده میماننــد کــه ایــن
هــم در دنیــا و بــرای کشــورهای توریســتپذیر
رقــم قابــل توجهــی اســت .از ســویی دیگــر جامعه
مــا ،جامعـهای جــوان بــا قابلیــت تحرک باالســت
و آمادگــی مهاجــرت بــرای جوانــان نســبت بــه
افــراد ســالخورده بیشــتر اســت .چــرا کــه بــه
طــور کلــی مهاجــرت فراینــدی هزینهبــر اســت
و شــخص بایــد متحمــل هزینههــای عاطفــی
 اقتصــادی زیــادی شــود و انگیــزه و ظرفیــتپذیــرش ایــن هزینههــا از ســوی جوانــان بیشــتر
اســت.
مــا در ایــن طــرح پژوهشــی بیــش از  140ســوال
راجــع بــه انگیــزه هــای مهاجــرت و بازگشــت در
حوزههــای مختلــف مطــرح کردیــم.
سوالها شامل چه مواردی میشد؟
مــا ســعی کردیــم عوامــل مختلــف کششــی و
رانشــی را هــم در ایــران و هــم در کشــور مقصــد
در نظــر بگیریــم .بــرای مثــال مــواردی همچــون

کیفیــت و نحــوه ورود بــه دانشــگاه در ایــران
و نیــز شــرایط ادامــه تحصیــل در دانشــگاهها
در کشــورهای مقصــد .بــه عنــوان نمونــه یکــی
از ســواالت ایــن بــود کــه اگــر دانشــگاههای
بینالمللــی در کشــور شــعبه و امــکان فعالیــت
داشــتند ،بــاز هــم شــما تصمیــم بــه مهاجــرت
میگرفتیــد؟ جالــب اســت بدانیــد کــه  60درصــد
پاســخ مثبــت دادنــد .بــرای مــا این نتیجــه خیلی
جالــب بــود زیــرا یکــی از دالیــل عمــده کــه برای
مهاجــرت تحصیلکــردگان مطــرح میشــود،
کیفیــت بــاالی آمــوزش و پژوهــش خــارج از
کشــور اســت .در کنــار عوامــل تحصیلــی مــا بــه
عوامــل اقتصــادی مثــل بیــکاری نیــز پرداختیــم.
بــه آنهــا گفتیــم اگــر شــغلی بــا موقعیــت
اجتماعــی و مزایــای بــاال در ایــران داشــته باشــید،
بــاز هــم تمایــل بــه مهاجــرت داریــد؟ و آنهــا
همچنــان میــل بــه مهاجــرت داشــتند.
بــه طــور کلــی از میــان انگیــزه هــای مختلفــی
کــه ایرانیــان تحصیلکــرده بــرای خــروج از
کشــور داشــتند ،میــل بــه داشــتن مــدرک
تحصیلــی و ســابقه کاری خــارج از کشــور بــا 40
درصــد صدرنشــین دالیــل بــود .عامــل دوم میــل
بــه تجربــه زندگــی در خــارج از ایــران اســت .ایــن
انگیــزه و تمایــل بــه مهاجــرت در میــان ایرانیــان،
در ادامــه همــان رونــد و میــل به مهاجــرت در کل
دنیاســت کــه پیشتــر اشــاره شــد .مــا بایــد ایــن
را در نظــر داشــته باشــیم کــه پدیــده مهاجــرت
بینالمللــی روز بــه روز در حــال گســترش اســت
و مــا از یــک نــگاه صرفــا ســیاه یــا ســفید بــه
مهاجــرت بایــد بــه نگاهــی خاکســتری برســیم.
ایــن نــگاه خاکســتری یعنــی چــه؟
مهاجــرت چــه مزایایــی دارد؟
در دنیــای امــروز ،توســعه ارتباطــات ،تعامــات و
جابهجاییهــای بینالمللــی امــری پذیرفتهشــده
و رو بــه گســترش اســت .بــرای مثــال اگــر
نگاهــی بــه آمــار ســفرهای توریســتی و حتــی
غیــر توریســتی و مهاجــران اقتصــادی بیندازیــم،
نــکات جالبــی را متوجــه میشــویم .مثــا در

همیــن حــوزه خلیــج فــارس در ســال ،2015
 25میلیــون نفــر نیــروی کار مهاجــر مشــغول
بــه فعالیــت بودهانــد .ایــن رقــم در ســال ،2010
 20میلیــون نفــر بــوده اســت و ایــن یعنــی ســالی
یــک میلیــون نفــر بــه نیــروی کار مهاجــر در ایــن
کشــورها اضافــه شــده اســت .ایــن تحــرکات و
جابهجایــی افــراد در اقتصــاد جهانــی یــک امــر
پذیرفتهشــده اســت و میتوانــد باعــث افزایــش
رشــد اقتصــادی میشــود .بنــا بــر مطالعــات
صــورت گرفتــه در ســال  90 ،2016درصــد
مهاجــران دنیــا داوطلبانــه و بــه دلیــل اقتصــادی
مهاجــرت کردهانــد و تنهــا  10درصــد مربــوط بــه
مهاجرتهــای اجبــاری بــوده اســت .نکتــه جالــب
دیگــر ایــن اســت کــه  50درصــد مهاجرتهــا
از کشــورهای در حــال توســعه بــه کشــورهای
توســعهیافته و  50درصــد مابقــی مربــوط بــه
مهاجرتهــای بینالمللــی مابیــن کشــورهای
توســعهیافته بــوده اســت .بــازده اقتصــادی ایــن
مهاجــران بینالمللــی در حــدود  6/7تریلیــون
دالر بــوده اســت کــه ســهمی قریــب بــه 10
درصــد از  GDPدنیــا را در ســال  2016شــامل
میشــود .بنابرایــن میبینیــد کــه مهاجــرت بــه
شــکل یــک صنعــت بینالمللــی درآمــده و نقــش
قابــل توجهــی در اقتصــاد جهانــی و کشــورها دارد
و بهویــژه اثــرات مثبتــی بــر اقتصــاد کشــورهای
توســعهیافته گذاشــته اســت .در ایــن کشــورها
مهاجریــن  40تــا  80درصــد در رشــد نیــروی
انســانی ماهــر و پــر کــردن کمبودهــای بــازار کار
نقــش داشــتهاند .در گزارشــی کــه پیشتــر بــه
آن اشــاره کــردم ،آمــده اســت کــه مهاجریــن
ماهــر دنیــا  20تــا  30درصــد نســبت بــه همتایان
بومــی خــود دســتمزد پایینتــری میگیرنــد و
ایــن امــر نهتنهــا تهدیــد نیســت ،بلکــه باعــث
رشــد اقتصــادی کشــور مقصــد میشــود.
خــب ایــن مزایــا غالبــا بــرای کشــورهای
توســعهیافته اســت کــه مقصــد مهاجــران
هســتند؛ کشــورهای در حــال توســعه و
مهاجرفرســت چطــور میتواننــد نــگاه
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مثبتــی بــه ایــن اتفــاق داشــته باشــند؟
درســت اســت .در کشــورهای در حــال توســعه
پذیــرش و هضــم پدیــده مهاجــرت کار راحتــی
نیســت و ایــن کشــورها بهنوعــی احســاس
خســران میکننــد .بــا نگاهــی بــه وضعیــت
کشــورهای اصلــی مهاجرفرســت درمییابیــم کــه
ایــن کشــورها  -از جملــه هنــد و چیــن کــه از
بزرگتریــن منبــع مهاجریــن بینالمللی هســتند
 از اواخــر دهــه  90میــادی در عیــن اینکــهاز خــروج مهاجریــن جلوگیــری نمیکردنــد،
بهواســطه تحــرکات اقتصــادی صورتگرفتــه در
کشورشــان ،زمینــه را بــرای بازگشــت مهاجریــن
خــود آمــاده میکردنــد و تــاش داشــتند بدیــن
وســیله خــود را بــه علــم و فنــاوری روز دنیــا
مجهــز کننــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه در
کشــورهایی چــون چیــن ،هنــد و برزیــل شــاهد
تســریع رونــد بازگشــت مهاجریــن بینالمللــی
هســتیم .در نظــر داشــته باشــید چنانچــه از
خــروج اســتعدادها از کشــور جلوگیــری شــود،
کشــورها دچــار هدررفــت اســتعداد میشــوند.
بــه ایــن معنــی کــه کشــورهای در حــال توســعه
غالبــا بــا جمعیــت جــوان و تحصیلکرده مــازادی
روب ـهرو هســتند کــه بیــکار اســت و کشــور هــم
تــوان اســتفاده از ایــن میــزان ظرفیــت متخصــص
و تحصیلکــرده را نــدارد .در واقــع بــازار کار
بهویــژه در حــوزه تحصیلکــردگان خیلــی زود
اشــباع میشــود و نمیتوانــد بیــش از اســتعداد
و توانایــی خــود از ایــن نیروهــا اســتفاده کنــد.
لــذا افــراد تحصیلکــرده در کشــورهای در حــال
توســعه همچــون چیــن و هنــد بــه کشــورهای
توســعهیافته مهاجــرت میکننــد و بــه علــوم و
فنــون روز دنیــا مجهــز میشــوند .در ایــن بیــن،
کشــورهای مهاجرفرســت میتواننــد بــه علــوم
و فنــون روز دنیــا از طریــق بازگشــت موقتــی
و دائــم مهاجریــن تحصیلکــرده خــود مجهــز
شــوند .در واقــع تجربیــات کشــورهایی چــون
چیــن و هنــد ،نشــان میدهــد از طریــق ایجــاد
تغییــرات و اصالحــات درونــی در کشــورهای مبدا
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و همچنیــن ایجــاد پــل ارتباطــی میــان کشــور
مبــدا و میزبــان مهاجــران ،میتــوان بــه مزایــا
و اثــرات مثبــت مهاجــرت دســت یافــت .بــرای
مثــال در کشــور چیــن در طــول دو دهــه گذشــته
اصالحاتــی رخ داده اســت کــه زمینــه کار بــرای
مهاجــران تحصیلکــرده چینــی در داخــل فراهــم
شــده اســت و مشــوقهایی در اختیارشــان قــرار
گرفتــه اســت .مثــل اینکه بــا کمترین تشــریفات
اداری میتواننــد در دانشــگاهها مشــغول بــه کار
شــوند .اینهــا اثــرات مثبــت مهاجــرت در نتیجــه
اصالحــات و عوامــل درونزا هســتند .امــا اثــرات
مثبــت مهاجــرت بهویــژه در حــوزه بازگشــت،
وابســته و تحــت تاثیــر تحــوالت و عوامــل بــرونزا
نیــز هســت.
این عوامل برونزا چه هستند؟
رکــود و بحرانهــای اقتصــادی در کشــورهای
توســعهیافته و همــان چیــزی کــه تحقیــق
مــا نشــان داد مبنــی بــر اینکــه افــراد مهاجــر
تحصیلکــرده در بــازار کار کشــورهای میزبــان یــا
بــه جایــگاه الزم شــغلی نمیرســند یــا بهســختی
میرســند ،ســبب شــده اســت تــا ایــن دســته از
جســتوجوی موقعیتهــای اجتماعــی

افــراد در
و اقتصــادی بهتــر در کشــور خــود باشــند و بــر
همیــن اســاس شــاهد رشــد و تســریع بازگشــت
مهاجریــن بینالمللــی تحصیلکــرده بــه کشــور
مــادر هســتیم.
جــا دارد کــه اینجــا اشــارهای هــم بــه طــرح
بنیــاد ملــی نخبــگان داشــته باشــم کــه در
انگیــزش و حمایــت تعــدادی قابــل توجهــی
از نخبــگان بازگشــتی بــه کشــور در دو ســال
گذشــته نقــش بســزایی داشــته اســت .در واقــع با
ایــن طــرح کشــور در حــال ارســال پیــام مثبــت
بــه مهاجریــن تحصیلکــرده خــارج از کشــور
مبنــی بــر عــزم و اراده جــدی در حمایــت از
بازگشــت تحصیلکــردگان بــرای بهرهمنــدی از
تجــارب و تخصــص ایــن افــراد در داخــل کشــور
اســت .در نظــر داشــته باشــید کــه اگر کشــورهای
مهاجرفرســت بتواننــد از فرصــت بازگشــت

مهاجریــن تحصیلکــرده و علــم و تخصــص آنهــا
اســتفاده کننــد ،ایــن ســرریز مثبــت مهاجــرت
میتوانــد باعــث رشــد و پیشرفــت چشــمگیر
آنهــا شــود.
مــا اخیــرا یــک پــروژه مطالعاتــی در پژوهشــکده
سیاســتگذاری دانشــگاه شــریف در رابطــه
بــا انــواع سیاســتهای بازگشــتی نخبــگان بــه
کشــورهای مهاجرفرســت انجــام دادیــم .همــه
کشــورها را هــم بهگون ـهای انتخــاب کردیــم کــه
بیشــترین شــباهت را بــه کشــور ایــران داشــته
باشــند .بــر همیــن اســاس ،کشــورها در قبــال
مهاجــرت و بازگشــت ،بــه طــور کلــی بــا شــش
گزینــه سیاســتی مواجــه هســتند.
ایــن گزینههــای سیاســتی چــه
هســتند ؟
اولیــن گزینــه سیاســتی ،محــدود کــردن اســت
بــه ایــن معنــی کــه بهطــور کلــی خــروج و
ورود افــراد و مهاجریــن را تــا حــدی محــدود و
کنتــرل کنیــم .ایــن شــبیه همــان سیاســتی
اســت کــه ترامــپ ســعی در دنبــال کــردن آن
دارد .دومیــن سیاســت ،گزینــه برگشــت اســت به
ایــن شــکل که سیاسـتهای مشــوق بازگشــتی را
دنبــال کنیــم .ســومین گزینــه سیاســتی ،معروف
بــه گزینــه اســتخدام و اســتفاده از نخبــگان
دیگــر کشورهاســت .یعنــی ظرفیتهایــی را
در کشــور ایجــاد کنیــم کــه عــاوه بــر تشــویق
بازگشــت نخبــگان وطنــی مهاجرتکــرده از
کشــور ،نخبــگان ســایر کشــورها را نیــز بتوانیــم
جــذب و اســتخدام کنیــم .از چهارمیــن گزینــه
بــه عنــوان سیاســت جبرانــی یــاد میشــود و
آن هــم عــوارض بســتن بــر خــروج و مهاجــرت
افــراد اســت .بــا ایــن کار عوایــد و عــوارض ناشــی
از جابهجایــی و مهاجــرت آنقــدر بــاال مــیرود
کــه هزینههــای خــروج ایــن افــراد از کشــور را
تــا حــدی جبــران میکنــد .پنجمیــن گزینــه
بازبهرهمنــدی از مهاجریــن خارج از کشــور اســت.
بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه بــه ایــن
نتیجــه رســیدهاند کــه امــکان اســتفاده از همــه

افــراد را در داخــل کشــور ندارنــد و میتواننــد
از مهاجریــن خــود در خــارج از کشــور اســتفاده
بهتــری داشــته باشــند .در واقــع ایــن مهاجریــن
حلقــه واســط و پلــی باشــند بــرای انتقــال دانــش
و تخصــص و گــردش مالــی بینالمللــی از خــارج
بــه داخــل کشــور .برای مثــال جمعیــت مهاجرین
اقتصــادی ســاکن کشــورهای حــوزه خلیــج فارس
کــه پیشتــر بــه آن اشــاره کــردم ،بالــغ بــر 25
میلیــون نفــر اســت کــه غالب آنهــا از کشــورهای
جنــوب شــرق آســیا هســتند .ایــن افــراد ســالیانه
 110میلیــارد دالر از کشــورهای حــوزه خلیــج
فــارس بــه کشــورهای مــادر پــول میفرســتند.
مثــال بــارز دیگــر ایــن سیاســت بازبهرهگیــری
از ظرفیــت مهاجــران ،کشــور مکزیــک اســت
کــه اصــرار زیــادی بــه بازگشــت مکزیکیهــا بــه
داخــل کشــور نــدارد .درواقــع بزرگتریــن جامعــه
مهاجــران در دنیــا مربــوط بــه مکزیکیهایــی
اســت کــه بالــغ بــر  13میلیــون نفــر هســتند و
در آمریــکا زندگــی میکننــد .ایــن افــراد ســاالنه
قریــب بــه  25میلیــارد دالر پــول بــه مکزیــک
حوالــه میکننــد .بســیاری از کشــورها از طریــق
مهاجریــن خــود پــل ارتباطــی ســاختهاند تــا
جریــان بینالمللــی پــول و فنــاوری را بــه داخــل
ایجــاد کننــد .ششــمین گزینــه نیــز سیاســت
نگهــداری نخبــگان اســت ،یعنــی در داخل کشــور
ظرفیتهــای نگهــداری نخبــگان را ایجــاد کنیــم
کــه بتوانیــم از تمــام ســرمایهها بــه بهتریــن نحــو
اســتفاده کنیــم.
در حــال حاضــر کشــورهای دنیــا تــاش دارنــد
سیاســت مهاجرتــی مناســب بــا ظرفیــت خــود را
انتخــاب کننــد و از نــگاه منفــی و یکجانبــه بــه
مهاجــرت بــه نگاهــی واقعبینانــه و مثبــت بــه
ایــن پدیــده برســند .بــه نظــر میرســد ایــن
مهمتریــن کاری اســت کــه الزم اســت در کشــور
در مواجهــه بــا مقولــه مهاجــرت صــورت پذیــرد و
خوشبختانــه ظاهــرا ایــن تغییــر نــگاه و رویکــرد
بهتدریــج در کشــور در حــال شــکلگیری و
ترویــج اســت.
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ن
مد�عامل و ایده پ�داز استارتآپ «رساگو»
گفتوگو ب� ب�زاد رمحا� ،ی

میخواهیم مرجع گفتاردرمانی باشیم
مریم طالبی

خیلی از ایدهپردازان استارتآپها به مشکالت پیرامون خود نگریستهاند و با توجه به
تحصیالت و تخصصی که داشتهاند ،تالش کردهاند که استارتآپی برای حل آن مشکل
بیافرینند .مدیرعامل و ایدهپرداز استارتآپ «رساگو» نیز جزو این گروه افراد است .بهزاد
رحمانی 26 ،ساله و کارشناس رشته گفتاردرمانی است که هماکنون در مقطع کارشناسی
ارشد مدیریت توانبخشی تحصیل میکند .ایده تاسیس سایت و راهاندازی اپلیکیشن رساگو
از سال  94آغاز شده است ،اما سایت از  13خرداد سال  96النچ شده و در دسترس عموم
قرار گرفته است .این استارتآپ مخصوص افرادی است که دارای مشکالت تلفظی هستند.
طراحی اپلیکیشن این استارتآپ به گونهای است که فرد بهتنهایی و صرفا با انجام تمرین
اپلیکیشن ،قادر خواهد بود مشکالت تلفظی خود یا فرزندش را برطرف کند .گفتوگوی
«سرآمد» با بهزاد رحمانی ،مدیرعامل و ایدهپرداز استارتآپ «رساگو» را در ادامه میخوانید.
از اســتارتآپ رســاگو برایمــان
بگوییــد .چــه نیــازی را از مخاطبــان
برطــرف میکنــد؟
رســاگو اولیــن اپلیکیشــن اصالحکننــده
خطــای تلفظــی اســت .ایــن اپلیکیشــن کــه
فعــا در نســخه اندرویــد منتشــر شــده،
مخصــوص افــرادی اســت کــه دارای مشــکالت
تلفظــی هســتند .البتــه بهتــر اســت از ایــن
اپلیکیشــن بــرای حــل مشــکالت تلفظــی
کــودکان ســه تــا هشــت ســال اســتفاده
شــود ،امــا بزرگســاالن نیــز میتواننــد از آن
اســتفاده کننــد .طراحــی ایــن اپلیکیشــن بــه
گونــهای اســت کــه فــرد بهتنهایــی و صرفــا
بــا انجــام تمریــن اپلیکیشــن ،قــادر خواهــد
بــود مشــکالت تلفظــی خــود یــا فرزنــدش را
برطــرف کنــد.
ایــن ایــده چطــور بــه ذهنتــان

خطــور کــرد؟
بــا توجــه بــه رشــته تحصیلــیام ،بــه فکــر
اصــاح مشــکالت گفتــاری و تلفظــی کــودکان
و حتــی بزرگســاالن در قالــب یــک خدمــت
آنالیــن یــا از راه دور افتــادم .طبــق منابــع
علمــی و مقــاالت موجــود ،حداقــل یــک
درصــد افــراد جامعــه (شــامل بزرگســاالن
و خردســاالن) در تلفــظ حــروف مشــکل
دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن مشــکل
صرفــا در کــودکان مدرســهرو تــا حــدود 10
درصــد نیــز شــایع اســت .دو عامــل باعــث
شــد کــه جدیتــر بــه ایــن ایــده نــگاه کنــم.
اول اینکــه جامعــه هــدف مطلوبــی داشــت
و دوم اینکــه حــدس زدم کــه بســیاری از
مــردم تمایــل خواهنــد داشــت کــه در منــزل
و بــا هزینـهای بســیار کــم مشــکالت تلفظــی
خــود یــا فرزندانشــان را حــل کننــد.
سرآمد /شماره چهلودوم /دی نودوشش

35

عــاوه بــر کــودکان ،چــه کســانی
میتواننــد از ایــن اپلکیشــن اســتفاده
کننــد؟
عــاوه بــر کــودکان ،هــر فــرد بزرگســالی
کــه بــه نوعــی در تلفــظ حــروف بــا مشــکل
مواجــه اســت نیــز میتوانــد از ایــن خدمــت
اســتفاده کنــد.
اســتقبال مــردم از رســاگو طــی
ایــن شــش مــاه فعالیــت ،چطــور بــوده
اســت؟
بیــش از  300کاربــر اپلیکیشــن رســاگو
را نصــب کــرده و بیــش از  20کاربــر هــم
هســتند کــه اپلیکیشــن را فعالســازی
کردهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه بــه
دلیــل گســترش حــوزه فعالیــت رســاگو بــه دو
خدمــت جدیــد ،از چهــار مــاه پیــش تاکنــون
هیــچ تبلیغــی جهــت فــروش اپلیکیشــن
صــورت نگرفتــه اســت.
ایــن اپلیکیشــن دقیقــا چطــور کار
میکنــد ؟
نصــب اپلیکیشــن بــه صــورت رایــگان اســت.
پــس از نصــب ،بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه
کاربــر در قســمت پروفایــل کاربــری وارد
میکنــد ،یکســری ســواالت خــاص از فــرد
پرســیده میشــود .درنتیجــه خانوادههــا
میتواننــد بــه صــورت رایــگان ،فرزنــد خــود
را ارزیابــی گفتــاری و زبانــی کننــد کــه شــامل
حــدود درک و شــناخت کــودک اســت .حتــی
میتواننــد متوجــه شــوند کــه فرزندشــان
نســبت بــه ســنی کــه در آن قــرار دارد ،در
حــوزه شــناختی ،درکــی و تلفظــی تاخیــر
دارد یــا خیــر.
بــا توجــه بــه اطالعــات دریافتــی از کاربــر،
در صورتــی کــه اپلیکیشــن حــدودی از
مشــکالت شــناختی و درکــی را حــدس
بزنــد ،پیامهایــی بــه صــورت هوشــمند بــه
فــرد داده میشــود مبنــی بــر اینکــه لطفــا
بــه کارشــناس گفتاردرمانــی مراجعــه کنیــد
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یــا بــا کارشناســان مــا در تمــاس باشــید.
کــودکان در هــر ســنی بایــد بتواننــد تعــداد
خاصــی از حــروف را بهدرســتی تلفــظ کننــد.
مثــا تلفــظ صحیــح حــرف «ر» تــا هفــت
ســالگی هــم ممکــن اســت اتفــاق نیفتــاده
باشــد ،امــا صداهــای ســادهتری مثــل
«س» و «پ» بایــد در ســنین پایینتــر بــه
صــورت صحیــح ادا شــوند .بــرای مثــال اگــر
یــک کــودک چهــار ســاله در تلفــظ حــرف
«پ» مشــکل داشــت ،اپلیکیشــن بــه صــورت
هوشــمند بــه کاربــر اطــاع میدهــد کــه:
«بــا توجــه بــه ســن فرزندتــان ،ایــن صــدا
نیــاز بــه اصــاح دارد».
قیمــت تمامشــده بــرای کاربــر
چقــدر اســت؟
مــا مبلــغ  49هــزار تومــان بــه منظــور ارتقــای
ایــن اپلیکیشــن بــرای هــر کاربــر در نظــر
گرفتهایــم .ایــن مبلــغ در مقایســه بــا مبلغــی
کــه مراجعــان حضــوری بــه درمانگــران
میپردازنــد ،رقــم بســیار ناچیــزی اســت.
هزینــه یــک جلســه حضــوری گفتاردرمانــی
در شــهر تهــران مبلغــی معــادل  50هــزار
تومــان اســت .بــه عبــارت دیگــر خانــوادهای
کــه از ایــن اپلیکیشــن بــرای حــل مشــکالت
تلفظــی فرزنــد خــود اســتفاده کنــد ،درواقــع
کاهــش حــدود  90درصــدی هزینههــا را
تجربــه کــرده اســت.
نکتــه دیگــری کــه ایــن اپلیکیشــن را نســبت
بــه جلســات حضــوری متمایــز میکنــد ،ایــن
اســت کــه کــودک حتــی اگــر در تلفــظ 10
حــرف هــم مشــکل داشــته باشــد ،تنهــا بایــد
همیــن مبلــغ را پرداخــت کنــد و بــا همیــن
هزینــه انــدک ،در جهــت اصــاح تلفــظ
کــودک خــود گام بــردارد .ایــن در حالــی
اســت کــه اگــر کودکــی تنهــا در تلفــظ یــک
حــرف دچــار مشــکل باشــد ،بایــد بیــن ســه
تــا پنــج جلســه درمانــی حضــوری را طــی
کنــد.

یعنــی کاربــر میتوانــد بــا پرداخــت
هزینــه یــک جلســه ،تمــام اتفاقاتــی
را کــه در پنــج جلســه درمانــی رخ
میدهــد ،تجربــهکنــد؟
دقیقــا همینطــور اســت .عــاوه بــر آن ،ایــن
مبلــغ نهتنهــا بــرای اصــاح یــک حــرف،
بلکــه بــرای تمامــی حــروف اختصــاص یافتــه
اســت.
بــا ایــن وجــود ،ســوالی کــه بــرای
مــن پیــش میآیــد ،وضعیــت درآمــدی
رســاگو اســت .اینکــه شــما در یــک
اپلیکیشــن و تنهــا بــا یــک بــار ارتقــای
آن ،همــه آنچــه را کــه یــک کاربــر
بــه آن نیــاز دارد ،در اختیــارش قــرار
میدهیــد ،درآمــد شــما را کاهــش
نمید هــد ؟
زمانــی کــه مــا رســاگو را طراحــی میکردیــم،
در ایــن فکــر بودیــم کــه درآمــد رســاگو ،بــا
فــروش در تعــداد بــاالی اپلیکیشــن حاصــل
شــود ،امــا در حــال حاضــر مــدل درآمــدی مــا
شــامل ســه خدمــت اســت .فــروش رســاگو،
ارائــه یــک فایــل آموزشــی اســت مربــوط
بــه کودکانــی کــه دچــار تاخیــر کالمــی و
شــناختی هســتند و ارائــه ســطح ســادهای
از گفتاردرمانــی آنالیــن و دریافــت مشــاوره
از کارشناســان گفتاردرمانگــر .بنابرایــن ،از
ایــن طریــق توانســتهایم ســطح درآمــدی را
تعدیــل کنیــم.
رســاگو در محــل خاصــی مســتقر
اســت؟
خیــر .مــا تیــم کوچکــی داریــم کــه بــه
صــورت دورکاری فعالیــت میکنیــم .مــا
تــاش کردیــم تــا ابتــدا رســاگو را اســتارت
بزنیــم و زمانــی کــه بــه حــد مطلوبــی از
رشــد و گســترش حــوزه کاری رســید ،بــه
دایــر کــردن شــرکت و اســتقرار در یــک
محــل ثابــت مشــغول شــویم .ضمــن اینکــه
ماهیــت کار مــا مجــازی اســت و فعــا نیــازی

بــه حضــور در محــل خاصــی نیســت.
تیــم کاریتــان چنــد نفــر و بــا چــه
تخصصهایــی اســت؟
مــا دو نفــر هســتیم .آقــای محمــود
مهدویفــر کــه در بخــش بازاریابــی و فــروش
فعالیــت میکننــد و بنــده کــه مدیرعامــل و
ایدهپــرداز و طــراح گرافیکــی ســایت هســتم.
البتــه محمــود بهعنــوان کار دوم در رســاگو
فعالیــت میکنــد .خــودم هــم بــه صــورت
خصوصــی بــه گفتاردرمانــی مشــغول هســتم.
البتــه شــش مــاه اخیــر ،زمــان بیشــتری را بــه
رســاگو اختصــاص دادم.
آیــا رســاگو نمونــه داخلــی یــا
خارجــی دارد؟
از ســال  94تــا  96کــه روی پیــدا کــردن
مشــابهی بــرای رســاگو متمرکــز بــودم ،بــه
نمونــه مشــابهی دســت پیــدا نکــردم .البتــه
مــواردی بودنــد کــه روی اصــاح حــروف
کار کــرده باشــند ،امــا هیچوقــت حــل
مشــکل تلفــظ کــودک را بــه حــد مطلــوب
نمیرســانند .بــرای اینکــه مشــکالت
تلفظــی حــل شــوند ،نیــاز اســت کــه سلســله
مراتبــی طــی شــود .تابهحــال مــن هیــچ
اپلیکیشــنی را ندیــدهام کــه بــا رعایــت ایــن
نکتــه و بــه صــورت مســتقل ،بــه ایــن امــر
بپــردازد.
یعنــی شــما تضمیــن میکنیــد
رســاگو صددرصــد مشــکل تلفــظ
کــودک را برطــرف میکنــد؟
بلــه .رســاگو عــاوه بــر اینکــه کارشناســانی
را بــرای پشــتیبانی در اختیــار کاربــر قــرار
میدهــد ،ایــن تضمیــن را هــم بــه کاربــر
میدهــد در صورتــی کــه از عملکــرد برنامــه
نتایــج مطلوبــی را دریافــت نکردنــد ،وجــه
پرداختیشــان بــه آنهــا بازگردانــده خواهــد
شــد .هرچنــد کــه بــدون شــک در ایــن بیــن
صــرف زمــان از جانــب خانــواده جهــت انجــام
تمریــن و صبــوری جهــت حصــول نتیجــه،
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جــزء الینفــک ایــن پروســه اســت.
برنامــه شــما بــرای آینــده رســاگو
چیســت؟
هــدف و دورنمــای مــا ایــن اســت کــه در
حــوزه گفتاردرمانــی بــه یــک مرجع در ســطح
کشــور تبدیــل شــویم .حتــی در انتخــاب نــام
ایــن اپلیکیشــن هــم بــه ایــن مســئله بســیار
توجــه شــد( .رســاگو درحقیقــت بــه گفتــاری
رســا اشــاره میکنــد ).درواقــع قصــد داریــم
حــوزه کاری رســاگو گســترش پیــدا کنــد و
بهعنــوان یــک مرجــع موثــق بــه افــرادی
کــه نیــاز بــه گفتاردرمانــی دارنــد ،مســیر
صحیــح را نشــان دهــد و طــی آن و بــا صــرف
کمتریــن هزینــه ،در جهــت مطلــوب آنهــا را
یــاری کنــد .بــه عبــارت دیگــر ،قصــد داریــم
نقــش یــک رابــط بیــن درمانگــر و افــراد
نیازمنــد بــه خدمــات گفتاردرمانــی را بــازی
کنیــم کــه بــه صــورت آنالیــن ،در خدمــت
ایــن افــراد باشــیم.
بــرای رســیدن بــه ایــن تصویــری که
شــما از آینــده رســاگو ارائــه میکنیــد،
فکــر میکنیــد چــه اقداماتــی بایــد
صــورت بگیــرد تــا مــردم و بهویــژه
جامعــه هــدف شــما ،بیشــتر و بهتــر بــا
رســاگو آشــنا شــوند؟
بــدون شــک تبلیــغ و معرفــی رســاگو
در حــال حاضــر تمرکــز اصلــی مــن روی
پیــج اینســتاگرام رســاگو اســت .بــه یقیــن
میگویــم کــه پیــج رســاگو بزرگتریــن
و مرجعتریــن پیــج گفتاردرمانــی در
اینســتاگرام اســت .اغلــب اوقــات تــاپ
پســتهای #گفتاردرمانــی و #گفتــار-
درمانــی را تصاحــب میکنــد .حتــی بــا
برخــی افــرادی کــه در خــارج از کشــور هــم
گفتوگــو میکــردم ،متوجــه شــدم کــه
در حــوزه گفتاردرمانــی هیــچ پیجــی وجــود
نــدارد کــه مثــل رســاگو ،اطالعاتــی تخصصــی
و حرفـهای را بــه جامعــه هــدف عرضــه کنــد.
 38سرآمد /شماره چهلودوم /دی نودوشش

آنچــه در مرحلــه بعــدی قــرار اســت انجــام
دهــم ،تشــکیل یــک شــرکت بــرای ارائــه
خدمــات مشــاورهای در حــوزه گفتاردرمانــی
اســت .بــه ایــن صــورت کــه بــا تاســیس
یــک مرکــز مشــاوره و پاســخگویی تلفنــی،
بــه خانوادههایــی کــه نیازمنــد خدمــات
گفتاردرمانــی هســتند ،مشــاوره ارائــه کنیــم
و مســیر کلــی درمــان و توانبخشــی را
برایشــان روشــن ســازیم .مشــاوره تخصصــی
و حرف ـهای گفتاردرمانــی در ایــن تماسهــای
تلفنــی ارائــه میشــود کــه چنیــن خدمتــی
در کشــور وجــود نــدارد.
کاربــر از کجــا میتوانــد بــه
اپلیکیشــن رســاگو دسترســی یابــد؟
از طریــق ســایت /http://rasagoo.ir
میتواننــد اپلیکیشــن را دانلــود و اســتفاده
کننــد.
چــه میــزان ســرمایه اولیــه بــرای
راهانــدازی ایــن اســتارتآپ نیــاز
داشــتید؟
بــا توجــه بــه اینکــه ابــزار خاصــی نیــاز
نداشــتیم ،تنهــا بــا تهیــه و طراحــی یــک
ســایت و تهیــه اپلیکیشــن ،کار مــا راهانــدازی
شــد .ســرمایه زیــادی نیــاز نبــود .ما بــا مبلغی
کمتــر از پنجمیلیــون تومــان توانســتیم ایــن
اپلیکیشــن را راهانــدازی کنیــم.
در مســیر راهانــدازی اســتارتآپ
رســاگو بــا چــه مشــکالت و موانعــی
مواجــه شــدید؟
اینکــه چطــور بتوانیــم تبلیغــات هدفمنــد
داشــته باشــیم ،بــرای مــا چالــش اصلــی
محســوب میشــد کــه همچنــان بــا آن
دســت بــه گریبانیــم .از آنجایــی کــه جامعــه
هــدف مــا خــاص و کمحجــم اســت ،همــواره
بــا ایــن ســوال روب ـهرو بودهایــم کــه بهتریــن
راه بــرای معرفــی رســاگو بــه جامعــه هدفــش،
چیســت .مــورد بعــدی کــه کمــی آزاردهنــده
بــود ،بیتوجهــی اســاتید بــه ایــن ایــده بــود.

بــه یــاد دارم کــه در ابتــدای راه ،وقتــی با چند
نفــر از اســاتیدم ،ایــن ایــده را مطــرح کــردم،
اســتقبال چندانــی نشــد ،امــا از آنجایــی کــه
پــی خیلــی چیزهــا را بــه تنــم مالیــده بــودم،
راهــم را ادامــه دادم.
بهطــور کلــی ،اســتقبالی کــه از ایــن خدمــت
شــد ،بســیار کمتــر از آن چیــزی بــود کــه
تصــور میکــردم .همیــن مســئله هــم باعــث
رشــد رســاگو در حوزههــای جدیــد شــد،
بهطوریکــه رســاگو وارد دو حــوزه مشــاوره
و ارزیابــی آنالیــن بــه حــد قابــل قبولی رشــد
کــرده اســت .راهکاری کــه در زمینــه تبلیغــات
بــه ذهنــم میرســد ،متمرکــز شــدن بــه
ســمت جامعــه هــدف اســت .بــه ایــن صــورت
کــه بروشــورهایی را در مهدکودکهــا و
پیشدبســتانیها توزیــع کنیــم تــا رســاگو
بــه خانوادههــا معرفــی شــود.
مســئلهای کــه در حــوزه گفتاردرمانــی
بــه چشــم میخــورد ،نادیــده گرفتــن
مشــکالت گفتــاری کــودکان از جانــب
خانوادههاســت .بســیار میبینــم
کودکانــی را کــه در تلفــظ حــروف
مشــکل دارنــد ،امــا خانوادههایشــان
میگوینــد «بــزرگ شــود ،درســت
میشــود» .شــاید یکــی از دالیــل
اینکــه بــا اســتقبال رضایتبخشــی
توســط مــردم روبــهرو نشــدهاید،
همیــن مســئله باشــد .توصیــه شــما
بــه ایــن خانوادههــا چیســت؟
دقیقــا همینطــور اســت .اتفاقــا مــا در
اعتبارســنجی ایــن مســئله ،نتوانســتیم
بهدرســتی عمــل کنیــم .ایــن درســت اســت
کــه برخــی از مشــکالت گفتــاری و تلفظــی
کــودک ،بــه مــرور زمــان حــل میشــود،
امــا زمانــی کــه شــرایط مطلوبــی بــرای حــل
کــردن ایــن چالــش وجــود دارد و میتوانیــم
بهآســانی ،مشــکالت تلفظــی کودکمــان را
حــل کنیــم ،چــرا بــه ســراغش نرویــم؟ حتــی

میتواننــد بــه صــورت رایــگان ،فرزندشــان
را ارزیابــی کننــد ،امــا بــاز هــم آنطــور کــه
بایــد ،اســتقبال نمیشــود.
وقتــی کودکــی بــا مشــکالت تلفظــی و
گفتــاری ،وارد مهدکــودک شــود ،اولیــن
ضربــهای کــه بــه او وارد میشــود ،کاهــش
اعتمادبهنفــس اســت .چراکــه مــدام مــورد
تمســخر کــودکان دیگــر قــرار میگیــرد و
او را دســت میاندازنــد .مشــکالتی کــه عــدم
اعتمادبهنفــس بــه همــراه مــیآورد ،اثــرات
ســوء بزرگــی را در آینــده بــرای کــودک
بــه همــراه خواهــد داشــت .از طــرف دیگــر،
نتیجــه آزمونهایــی کــه بــه منظــور ســنجش
کــودک در مدرســه از او گرفتــه میشــود هــم
بــه میــزان قابــل توجهــی تحــت تاثیــر قــرار
میگیــرد.
چــه توصیــهای بــه افــراد نوپــا در
حــوزه اســتارتآپ داریــد؟
توصیــه میکنــم ایــن دوســتان حتمــا کتــاب
«تســت مامان» ( )The Mom Testنوشــته
راب فیتزپاتریــک را مطالعــه کننــد .لــب کالم
ایــن کتــاب ایــن اســت کــه هــر ایــدهای را
بــرای دیگــران بازگــو کنــی ،بــدون شــک
تعریــف و تمجیدهــای آنهــا را دریافــت
میکنــی .ایــن تعریــف و تمجیدهــا زنــگ
خطــر شکســت کســبوکار شماســت .یــک
راه ســاده بــرای فهمیــدن اینکــه آنهــا تــا
چــه حــد نســبت بــه ایــده شــما عالقهمنــد
هســتند« ،پیشفــروش» کــردن ایــده اســت.
کافــی اســت از آنهــا بخواهیــد بــرای خریــد
محصــول آینــده شــما ،پــول پرداخــت کننــد.
اگــر محصــول و ایــده شــما را پیشخریــد
کردنــد و شــما توانســتید مبلغــی را بــه
دســت بیاوریــد ،شــک نکنیــد کــه ایــن ایــده،
آینــده درخشــانی خواهــد داشــت .امــا اگــر در
مرحلــه پیشفــروش دچــار مشــکلی شــدید،
بــه ایدهتــان برگردیــد و دوبــاره پــردازش
کنیــد.
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اعداد و ارقام صنعت گردشگری
شگفتانگیزاست
پریسا اماموردیلو

بر پایه برنامهریزیها و سیاستهای دولت یازدهم و دوازدهم ،صنعت گردشگری قرار است
جایگزین نفت در تامین درآمدهای کشور باشد .برای این امر نیاز است که به ابزارهای روز
برای تسهیل گردشگری و بهبود خدمات مجهز شویم .مهمترین خدماتی که میتواند به
رشد جهشی این صنعت کمک کند ،ظهور استارتآپهایی است که خدمات نوین و خالقانه
ارائه میکنند و به سهولت در گردشگری و افزایش رضایتمندی مشتری یاری میرسانند.
«توریستگاه» یکی از استارتآپهایی است که با روشهای هوشمندانه و با شعار تجربه
سفر هوشمند ،به فروش تور آژانسهای مسافرتی و ارائه خدمات مطلوب و سفر آسان به
گردشگران کمک میکند .در گفتوگو با آرش تابشیان ،مدیرعامل استارتآپ توریستگاه،
فعالیت این استارتآپ را بررسی کردهایم .تابشیان دانشآموخته کارشناسی برق الکترونیک
از دانشگاه آزاد اسالمی و کارشناسی ارشد تجارت بینالملل از دانشگاه برونل لندن است.
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اســتارتآپی چــون توریســتگاه در
جامعــه امــروز بــر پایــه چــه نیــازی و چــرا
شــکل گرفتــه اســت؟
گردشــگری ایــران در حــال تبدیــل شــدن بــه یکی
از بازوهــای اقتصــاد کشــور اســت .بخشهــای
مختلــف ایــن بــازار در حــال رشــد نیــاز بــه ورود
ایدههــا و ابزارهــای نویــن و هوشــمند دارد تــا هــم
خدمــات بهتــری ارائــه شــود و هــم بــه رشــد ایــن
بــازار کمــک کنــد .در همیــن راســتا فــروش تــور
ویــژه در ایــران عمومــا بــه صــورت ســنتی انجــام
میشــود .مثــا فــرد در ســایتهای آگهــی تــور،
دنبــال تــور میگــردد ،بــا چندیــن آژانــس تمــاس
میگیــرد دربــاره خدمــات و شــرایط میپرســد،
بعــد بــرای خریــد تــور تــا آژانــس مــیرود .در
ایــن روش ســنتی ،گردشــگر یــک فراینــد طوالنــی
بــرای تحقیــق کــردن و خریــدن تــور مناســب بــا
شــرایط خــودش را دارد .توریســتگاه با شــعار تجربه
ســفر هوشــمند ،مرجــع جامعــی بــرای معرفــی و
فــروش تورهــای گردشــگری بــا بهتریــن قیمــت
خواهــد بــود کــه ایــن فراینــد طوالنــی تحقیــق و
خریــد تــور از ســوی مســافر را راحــت و بــه چنــد
دقیقــه تبدیــل میکنــد .مدتــی اســت فــروش
آنالیــن تورهــای خارجــی را آغــاز کردهایــم و
قــرار اســت در روزهــای آینــده فــروش تورهــای
داخلــی ،طبیعتگــردی و شــهرگردی را هــم بــه
آن بیفزاییــم.
خدمــات آنالیــن فــروش تــور در
توریســتگاه بــه چــه صــورت انجــام
میشــو د ؟
توریســتگاه یــک مارکتپلیــس بــرای فــروش
آنالیــن تورهــای آژانسهــای مســافرتی بــا قیمــت
مناســب بــه کاربــران اســت .مــا بــرای فــروش
تورهــای خارجــی ،تنهــا تورهــای ویــژه را پوشــش
میدهیــم .یعنــی تــوری کــه آژانــس مســافرتی آن
را از پیــش چارتــر کــرده ،هتــل را گارانتــی کــرده
و پکیجــی از خدمــات گذاشــته اســت .در ایــن
تورهــا قیمتهــا میشــکند و خدمــات بیشــتری
هــم بــه گردشــگر ارائــه میشــود .در توریســتگاه با

آژانسهایــی کــه اپراتــور تــور هســتند ،یعنــی تــور
را بــا بهتریــن قیمــت تعریــف میکننــد ،قــرارداد
میبندیــم و پنــل میدهیــم تــا تورهایشــان را
در ســایت وارد کننــد و گردشــگر بــا چنــد فیلتــر
بتوانــد در چنــد دقیقــه بــه تــور موردنظــر خــودش
برســد ،اطالعــات کافــی بــه دســت آورد و در چنــد
دقیقــه بتوانــد تــور را رزرو و خریــد کنــد .ایــن
فیلترهــا براســاس نــوع هواپیمــا ،نــوع حملونقــل،
امکانــات هتــل ،خدمــات تــور ،نــوع ســفر ،منطقــه،
بودجــه و ناحیــه جغرافیایــی هســتند کــه کاربــر را
بــه ســمت تــور مناســب بــا آنچــه در نظــر دارد،
هدایــت کنــد.
چــه نیــازی را در صنعــت گردشــگری
شناســایی کــرده بودیــد کــه اســتارتآپ
توریســتگاه را راه انداختیــد؟
مــن پنــج ســال پیــش کــه بــه ایــران برگشــتم،
مدتــی تحقیــق کــردم و تصمیــم گرفتــم وارد
تجــارت آنالیــن شــوم .بنابرایــن شــرکت وببــازار
آریــان و ســایت بــازار خانگــی را راهانــدازی
کــردم .بــازار خانگــی را هنــوز داریــم ولــی همــه
تمرکــز و نیــرو را بــرای توریســتگاه گذاشــتهایم.
بــازار خانگــی محــل فــروش محصــوالت خانگــی
اســت .تولیدکننــدگان خانگــی در ایــن ســایت
بــرای محصــوالت خــود بــازار پیــدا میکننــد و
بــه صــورت مســتقیم بــا مشــتری ارتبــاط پیــدا
میکننــد .در آن زمــان بــه ایــن نتیجــه رســیده
بودیــم کــه در هــر خانــوادهای افــرادی هســتند
کــه میتواننــد در خانــه حداقــل یــک محصــول
باکیفیــت تولیــد کننــد و ایــن شــامل انــواع
خوراکــی و هنرهــای خانگــی میشــود ولــی چــون
نمیداننــد چگونــه بفروشــند ،بــازار آنهــا محــدود
بــه اعضــای خانــواده و اقــوام و همســایگان اســت.
در بســیاری از کشــورها بــه مشــاغل خانگــی نــگاه
جــدی دارنــد و جزئــی از اقتصــاد اســت .در بــازار
خانگــی تجربههــای بســیار خوبــی بــه دســت
آوردیــم کــه بــرای آغــاز بــه کار توریســتگاه از
آنهــا اســتفاده کردیــم .ایــده راهاندازی توریســتگاه
از تجربیــات تلــخ مــن در خریــد تــور شــکل گرفت
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و احســاس کــردم نیــاز اســت یــک اســتارتآپ بــه
وجــود آیــد و واســطه بیــن آژانسهــای مســافرتی
و مســافران بشــود تــا بتوانــد خدمــات مطلوبــی
را ارائــه دهــد؛ خدماتــی کــه در سیســتم ســنتی
فــروش تــور بهخوبــی ارائــه نمیشــود.
مثــا چــه نــوع خدماتــی میخواســتید
کــه ارائــه نمیشــد؟
مثــا پــس از پایــان ســفر مســافر رهــا میشــود
و بــا او تمــاس نمیگیرنــد تــا نظــر او را دربــاره
اجــرای تــور و هتــل و غیــره بداننــد .نظرســنجی به
گردشــگر میگویــد کــه دیــدگاه او دربــاره ایــن
ســفر مهم اســت .یکــی از خدمــات توریســتگاه این
اســت کــه پــس از انجــام ســفر فــرم نظرســنجی
بــرای مســافر ارســال میکنیــم و نظــر آنهــا را بــه
آژانسهــا انعــکاس میدهیــم .اگــر راضــی نبودنــد
بــا امتیــازات دیگــری آنهــا را راضــی میکنیــم .ما
تجربــه ســفر و خریــد خــوب را میفروشــیم .ایــن
تجربــه خریــد خــوب شــامل انتخــاب بهتریــن تور،
راحــت پیــدا کــردن تــور ،خریــد آســان تــور ،خرید
مطمئــن از یــک آژانــس معتبــر و یــک راهنمــای
ســفر کامــل اســت کــه پیــش از ســفر در اختیــار
گردشــگر قــرار میگیــرد .اگــر بــه هــر دلیلــی
کاربــر از آژانــس ناراضــی باشــد ،بــاز مــا هســتیم
کــه بایــد در همــکاری بــا آن آژانــس تجدیدنظــر
کنیــم یــا کاربــر را بــه نحــوی راضــی کنیــم تــا در
ســفرهای بعــدی هــم از مــا خریــد کنــد و مــا را به
دیگــران معرفــی کنــد .ایــن نظرســنجی بــه بهبود
فعالیــت آژانــس مزبــور هــم کمــک میکنــد.
امــروز شــرکتها و نهادهــای فراوانــی
بــه حــوزه گردشــگری وارد شــدهاند تــا بــا
خدمــات متنــوع ،گردشــگری را جذابتــر
و بهیادماندنیتــر کننــد .رقابــت تنگاتنــگ
اســت .مزیــت رقابتــی شــما چیســت؟
یکــی از مزیتهــای رقابتــی توریســتگاه ،فیلترهــای
انتخــاب تــور اســت کــه مراحــل تحقیــق دربــاره
تــور را از چنــد ســاعت و چنــد روز بــه چنــد دقیقــه
میکاهــد .مزیــت دیگــر تورهــای ویــژه ســایتهایی
هســتند کــه بــه صــورت آنالیــن در فــروش بلیــت
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یــا رزرو هتــل فعالیــت میکننــد ولــی مــا تورهــای
ویــژه دســت اول را بــه صــورت پکیــج میفروشــیم
و کاربــران توریســتگاه بــه تناســب نیــازی کــه دارنــد
میتواننــد بهتریــن تــور را بــا پایینتریــن قیمــت
انتخــاب کننــد .چــون بــاز ایــن رقابتــی اســت .مثــا
اگــر دو آژانــس تورهــای کامــا مشــابه بــا دو قیمــت
متفــاوت بگذارنــد ،تــور گرانتــر غیرفعــال میشــود
تــا تــور ارزانتــر فروختــه شــود .مزیــت رقابتــی
دیگرمــان کــه روی آن بســیار هــم کار کردهایــم،
تولیــد و ارائــه محتــوای دقیق اســت .یکــی از مزایای
محتــوای توریســتگاه ایــن اســت کــه گردشــگر بــا
اطالعاتــی کــه دریافــت میکنــد ،دقیــق میدانــد آن
تــور چــه مشــخصات و خدماتــی دارد ،فاصلــه هتل با
مراکــز مــورد نظــر چقــدر اســت و هرچــه از طریــق
تلفــن میخواهــد تــک بــه تــک بپرســد ،یکجــا
در محتــوا میبینــد .معرفــی تــور در توریســتگاه
بــه صــورت آنالیــن ،فیلتــر شــده ،ســریع و دقیــق
بــا محتــوای خــوب در دســترس کاربــر اســت و ایــن
معرفــی و جــذب مشــتری را هــم از شــکل ســنتی
خــارج میکنــد .البتــه یــک مرکــز تمــاس مجــرب
هــم نیــاز اســت تــا اگــر کمــک بیشــتری نیــاز بــود
بتواننــد انجــام دهنــد.
تولیــد محتــوا را بــا چــه هدفــی و دقیقــا
در چــه زمینههایــی انجــام دادیــد؟
محتــوا راهنمــای ســفر کاملــی اســت کــه خیلــی
روی آن کار کردیــم .همــه مراکــز دیدنــی،
ســرگرمیها ،رســتورانها ،هتلهــا ،نصیحتهــای
ســفر ،پیشــنهادها و ...محتــوا را تشــکیل میدهند.
چهــار مــاه پیــش از اســتارت پــروژه توریســتگاه،
مترجــم اســتخدام کردیــم و ترجمــه و تولیــد
محتــوا را آغــاز کردیــم .از اوایــل ســال  95کــه کار
آغــاز شــد ،هــر روز  20تــا  30صفحــه محتــوا وارد
میکنیــم کــه تــا امــروز بیــش از  15هــزار صفحــه
محتــوا در ســایت داریــم.
در تولیــد محتــوا دقیقــا چــه اطالعاتــی
گــردآوری میشــود و چــه نیــازی را برطرف
میکنــد؟
یکــی از کارهــا در تولیــد محتــوا ایــن اســت کــه

هتلهــای شــهرهای توریســتی کشــورهایی کــه
مقصــد گردشــگری ایرانیــان هســتند و آژانسهای
مســافرتی بیشــتر بــا آنهــا کار میکننــد ،بــا
جزئیــات وارد میکنیــم .مثــا اســتانبول بیــش از
هــزار هتــل دارد و منبــع اصلــی مــا در گــردآوری
محتــوا ســایت اصلــی خــود هتلهاســت و مترجــم
آنهــا را ترجمــه میکنــد .مثــا مــا اتاقهــای
هتــل ،امکانــات هرکــدام از اتاقهــا ماننــد وجــود
حولــه لباســی ،سشــوار و ریزتریــن جزئیــات را
درمیآوریــم .توضیــح دربــاره رســتورانها ،قوانیــن
هتــل ،فاصلــه هتــل تــا دریــا ،فاصلــه تــا مراکــز
خریــد ،فاصلــه تــا مراکــز دیدنــی و اطالعاتــی
ماننــد ایــن را آوردهایــم و در نقشــه گــوگل هــم
جــای هــر کــدام را مشــخص کردهایــم .ایــن کار
بســیار زمانبــر اســت .البتــه مترجمهایــی کــه
مدتهاســت بــا آنهــا همــکاری میکنیــم ،بــه
چهارچــوب کار کامــا مســلط شــدهاند و کار
اندکــی ســرعت یافتــه .مــا مثــا هــر روز بــه طــور
متوســط ،اطالعــات دو هتــل را وارد میکنیــم.
عکسهایــی کــه اســتفاده میکنیــم باکیفیــت
هســتند و بــرای هــر عکــس توضیــح مینویســیم.
در کنــار عکــس اتــاق مشــخص میکنیــم کــه
مثــا ایــن اتــاق اســتاندارد اســت یــا دلوکــس.
هدفمــان ایــن اســت کــه ایــن کار را فراگیرتــر
کنیــم و هتلهــا و شــهرهای بیشــتری را داشــته
باشــیم ولــی فعــا بــا شــهرها و هتلهایــی کــه
اولویــت ســفر ایرانیــان هســتند ،آغــاز کردهایــم.
تاکنــون دیتــای  11شــهر کامــل شــده اســت.
پنــج یــا شــش شــهر ترجمـهاش کامــل شــده ولی
هنــوز ورود اطالعــات آن شــروع نشــده اســت .برای
دیگــر شــهرها هــم در حــال کار هســتیم.
تولیــد محتــوا شــامل مراکــز اقامتــی
اســت؟
نــه ،کل مراکــز دیدنــی ،ســرگرمیهای شــهر،
مراکــز خریــد ،هتلهــا ،رســتورانهای مهمــی
کــه امتیازهــای خوبــی دارنــد و توصی ههــای شــهر
را در محتــوا میآوریــم .چــون مســافر بــرای انجــام
هــر ســفر نیــاز بــه اطالعاتــی ماننــد نــرخ تاکســی

یــا قوانیــن مالیاتــی و غیــره دارد کــه دانســتن آنها
بــرای او مهــم اســت .بــه جــز ایــن روزی یــک مقاله
هــم میگذاریــم کــه در نظــر داریــم تعــداد مقــاالت
روزانــه را هــم افزایــش دهیــم .مقــاالت موضوعــات
متنوعــی در زمینــه گردشــگری دارنــد .ماننــد
دانســتنیهای ســفر ،ایدههــای ســفر و موضوعاتــی
کــه بــرای گردشــگران عمومــی جــذاب هســتند.
چــون مــا مقــاالت را بــه عنــوان بســتری بــرای
مارکتینــگ میبینیــم کــه بتوانیــم گردشــگران
عمومــی را جــذب کنیــم و تورهــا را بفروشــیم.
انتخــاب مــکان یــا خدمــات و اولویتهای
تولیــد محتــوا هــم بــر اســاس اعــام
آژانسهــای مســافرتی تعییــن میشــود؟
در انتخــاب و اولویتگــذاری ،مــا بــه دنبــال
محتــوای مکانهایــی هســتیم کــه ارزش دیــدن
داشــته باشــند .اگــر محتوایــی بگذاریــم کــه ارزش
دیــدن نــدارد ،باعــث بیکیفیــت شــدن محتــوای
ســایت میشــود.
چالــش فعلــی شــما در زمینــه تولیــد
محتــوا چیســت؟
در مــورد مقاصــد گردشــگری داخلــی هــم
اطالعــات جزئــی نیســت و هــم عکــس باکیفیــت
نداریــم .مشــکل مــا همیــن کمبــود اطالعــات
مراکــز داخلــی و نبــود عکسهــای مناســب اســت.
در ســایت رســمی هتلهــای داخــل کشــور دربــاره
امکانــات داخــل اتــاق ،متــراژ آنهــا ،فــرق اتاقهــا
بــا هــم ،توضیحــات دربــاره رســتورانهای هتــل و
غیــره اطالعــات کامــل بــا جزئیــات نیســت .ایــن
یکــی از چالشهــای مــا بــرای تولیــد محتــوای
داخــل کشــور اســت .هدفمــان ایــن اســت کــه بــا
رشــد و پیشــرفتی کــه میکنیــم ،بتوانیــم تیمــی
تشــکیل دهیــم و اطالعــات مراکــز را خودمان تهیه
کنیــم .میتوانیــم آن دیتــا را بــه خــود هتلهــا و
مراکــز هــم ارائــه کنیــم تــا ســایت خــود را تکمیل
کننــد .مهــم ایــن اســت کــه بتوانیــم در بیشــتر
شــهرها تیــم خوبی بــرای ایــن کار داشــته باشــیم.
تاکنــون بازخــوردی در ارتبــاط بــا محتــوا
داشــتهاید؟
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بلــه ،بســیار زیــاد .مــا تماسهــای زیــادی از ســوی
کاربــران ســایت داریــم کــه محتــوا را خواندهانــد
و بــا مــا تمــاس میگیرنــد کــه مثــا مــا بــرای
دریافــت ویــزای اروپــا چــه کار بایــد بکنیــم .یــا در
دوبــی بــه فــان هتــل مـیروم ،مهمتریــن مراکــز
خریــد و تفریحــی نزدیــک کجاســت .آنهــا محتوا
را خواندهانــد و قضاوتشــان ایــن اســت کــه کســی
کــه آنجاســت ،دایرهالمعــارف گردشــگری اســت.
ولــی بــا ایــن همــه تــاش ،گمــان میکنید
جایــگاه مردمــی یــک اســتارتآپ فــروش
آنالیــن تــور تــا چــه انــدازه رضایتبخــش
با شد ؟
مــردم تــا مدتــی پیــش بــه پرداخــت اینترنتــی پــول
اعتمــاد نداشــتند .از چهــار ســال پیــش کــه مــن کار
اســتارتآپی را آغــاز کــردم تاکنــون ایــن فضــا بهتــر
و بهتــر شــده اســت و مــردم بــه خریدهــای اینترنتــی
بیشــتر اعتمــاد کردهانــد .مــن چهــار ســال پیــش
کــه ســایت بــازار خانگــی را راهانــدازی کــردم ،مــردم
حتــی میترســیدند در ســایت ثبتنــام کننــد و
ایمیــل خــود را وارد کننــد و ترجیــح میدادنــد بــه
روشهــای ســنتی خریــد کنند یــا خدمــات اجتماعی
دریافــت کننــد .در صورتــی کــه یکــی از خصوصیــات
خریــد یــا خدمــات اســتارتآپی ایــن اســت کــه شــما
مشــخصات دقیــق کاال یــا خدمــات را میبینیــد و
بســیار راحــت بــا فیلتــر کــردن و مقایســه بــه یــک
انتخــاب میرســید و خریدتــان همــان چیــزی اســت
کــه میخواســتید .ولــی بیزینسهــای ســنتی بــه
جزئیــات اهمیــت نمیدهنــد .کاری کــه اســتارتآپ
میکنــد ایــن اســت کــه میبینــد کجــای بــازار
خالــی اســت ،چــه نیــازی هســت کــه غــول ســنتی
بــازار دیگــر بــه آن اهمیــت نمیدهــد ،وارد همــان
خألهــا میشــود .زیــرا همــان جاهــای خالــی تبدیــل
بــه مشــکل بــازار میشــوند کــه اســتارتآپ آنهــا را
حــل میکنــد .بــرای همیــن جایــگاه آن نــزد مــردم
بهســرعت تثبیــت میشــود.
شــما بــرای اینکــه جایــگاه خــود را نــزد
گردشــگران تثبیــت کنیــد چــه برنام ـهای
داریــد؟
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از همــان آغــاز روی  SEOخیلــی کار کردیــم و در
ایــن مــدت کــم در بســیاری از کلمــات کلیــدی
در صفحــه اول قــرار گرفتهایــم و در آینــده هــم
ادامــه خواهیــم داد .تــا االن دائــم کوشــیدیم
محصــول خــود را توســعه دهیــم .اوایــل فقــط
فــروش تورهــای خارجــی داشــتیم و االن در
آپدیــت جدیــد ،تورهــای داخلــی ،طبیعتگــردی
و شــهرگردی را افزودیــم و بســیاری قابلیتهــای
بیشــتر هــم در نظــر داریــم کــه در آینــده بــه
همــراه رشــد توریســتگاه اضافــه خواهــد شــد.
مجوزهــای توریســتگاه کمــی دیــر آمــاده شــد
امــا فــروش تــور در توریســتگاه شــروع شــده کــه
بــا انجــام کمپینهــای فــروش و برندینــگ قصــد
داریــم رشــد آن را ســریع کنیــم و عقبافتادگــی
زمــان جهــت کســب مجــوز را جبــران کنیــم.
بــازار اســتارتآپها بــرای
ســرمایهگذاری هــم جــذاب شــده و وام
حمایتــی بــه آن تعلــق میگیــرد؟
بلــه ،در ایــن زمینــه هــم وضعیــت بهتر از گذشــته
اســت .البتــه در کار اســتارتآپ وام گرفتن اشــتباه
اســت .شــاید چهــار ســال پیــش تعــداد کمــی
ســرمایهگذار حاضــر بودنــد وارد ایــن حــوزه شــوند
ولــی االن تعــداد ســرمایهگذارها و صندوقهــای
ســرمایهگذاری جســورانه زیــاد شــده و تــا چنــد
ســال آینــده بیشــتر هــم خواهــد شــد .ایــن
صندوقهــا بــه اســتارتآپها پــول باهــوش
میدهنــد و در مدیریــت هزینههــا هــم یــاری
میرســانند .در مقولــه ســرمایهگذاری یکــی از
مشــکالت ایــن اســت کــه بعضــی ســرمایهگذاران
زمــان زیــادی صــرف رصــد اســتارتآپها و فراینــد
تصمیمگیــری بــرای ســرمایهگذاری میکننــد تــا
اگــر خــوب کار کــرد ســرمایهگذاری کننــد ولــی
همیــن اتفــاق میتوانــد یــک اســتارتآپ را زمیــن
بزنــد .زیــرا یــک اســتارتآپ اگــر تیــم خــوب و
ایــده خوبــی داشــته باشــد ،خیلــی ســریع نیــاز بــه
ســرمایه دارد و بــدون ســرمایه نمیتوانــد مــدت
خیلــی زیــادی فعــال بمانــد و معمــوال مهمتریــن
خطــر در طوالنــی شــدن جــذب ســرمایه از بیــن

رفتــن انگیــزه اعضــای تیــم اســت .البتــه کامــا
قابــل درک اســت کــه ســرمایهگذاران بــا گزینــش
دقیــق از بیــن تعــداد بســیار زیــاد اســتارتآپها
میخواهنــد ریســک ســرمایهگذاری را کمتــر
کننــد ،امــا همانطــور کــه اســتارتآپها بایــد
تیــم فوقالعــادهای داشــته باشــند ،شــرکتهای
ســرمایهگذاری هــم بایــد تیــم فوقالعــادهای
داشــته باشــند تــا بتواننــد اســتارتآپهای خــوب
را ســریع تشــخیص دهنــد.
شــما بهتازگــی پــا بــه میــدان
گذاشــتهاید .بــرای رشــد و مانــدگاری چــه
نیازهایــی داریــد؟
در حــال حاضــر بــرای رســیدن بــه چش ـماندازمان
بــه دنبــال جــذب ســرمایه و همــکاری بــا
ســرمایهگذاران خطرپذیــر هســتیم .مــا االن بــا 12
نفــر کار میکنیــم .تــا امــروز تیــم بهخوبــی کنــار
هــم قــرار گرفتــه و توانســتهایم بــه آن پیشــرفتی
کــه بــرای ایــن مــدت انتظــار داشــتیم ،برســیم .االن
بــه جایــی رســیدیم کــه نیــاز اســت تیــم متمرکــز
شــود .رســیدن بــه رشــد و بــازار چش ـماندازمان بــا
ایــن روش شــدنی نیســت و نیــاز بــه تمرکــز نیروهــا
و تماموقــت شــدن آنهــا داریــم .از چهــار ســال
گذشــته کــه کار را آغــاز کردیــم تاکنــون بــه یــک
تیــم ایــدهآل و متخصص رســیدهایم امــا خصوصیات
دیگــری هــم در تیــم به جز داشــتن تخصص بســیار
بااهمیــت اســت از جملــه آنکــه اعضا خالق باشــند.
چــون اســتارتآپ بــرای رشــد کــردن ،همیشــه
نیــاز بــه ایدههــای خالقانــه دارد .تیــم بایــد بتوانــد
همیشــه دانــش خــود را بـهروز کنــد .از همــه اینهــا
مهمتــر ایــن اســت کــه بــاور داشــته باشــند کــه
میتواننــد بــه ویــژن و چش ـمانداز شــرکت برســند.
همچنیــن اعضــای تیــم بایــد بــا هــم هماهنــگ
عمــل کننــد .هرچــه هماهنگی بیشــتر باشــد ،رشــد
مجموعــه بهتــر میشــود.
خوشــبختانه در توریســتگاه از ایــن جهــات تیــم
ایدهآلــی گــرد آمــده اســت ولــی نیــاز اســت کــه
بتوانیــم تیــم را متمرکــز کنیــم و بــه همیــن دلیل
نیــاز بــه ســرمایهگذار داریــم تــا بــا متمرکــز

کــردن تیــم توریســتگاه بتوانیــم رشــد بســیار
خوبــی را تجربــه کنیــم.
حجــم بــازار گردشــگری نویــد رشــد بــه
شــما میدهــد؟
بــازار گردشــگری حجــم بزرگــی دارد کــه گرفتــن
گوشــهای از آن بــرای مــا بــه منزلــه رشــد و
دســتیابی بــه اهــداف اســت .بــر اســاس آمــار
پراکنــدهای کــه مســئوالن در خبرگزاریهــا اعــام
میکننــد و آمــاری کــه ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری ارائــه میکنــد ،ســاالنه  9میلیــون ســفر
خارجــی از ایــران انجــام میشــود .از ایــن تعــداد ،دو
میلیــون ســفر بــه ترکیــه اســت .زیــرا ســفر بــه ترکیه
نیــاز بــه ویــزا نــدارد و قیمــت تورهــای ترکیــه ارزان
اســت و خریــد در ترکیــه برای ایرانیان آســان اســت .از
ایــن حجــم ســفرهای خارجــی ،بخشــی از آنهــا تــور
را بــه صــورت ویــژه و پکیجــی از خدمــات میخرنــد
کــه مــا روی آنهــا متمرکــز هســتیم .حجم ســفرهای
داخلــی نیــز باالســت و در  10شــب نــوروز  95بیش از
 36میلیــون نفــر اقامت در شــهرهای کشــور داشــتیم.
ایــن شــامل کلیــه مراکــزی اســت کــه بــرای اقامــت
مســافران آمــاده شــده بــود .از ایــن  36میلیــون نفــر
اقامــت 8 ،درصــد در هتلهــا اقامــت کردنــد .ایــن
ارقــام بســیار قابــل توجــه اســت.
برنامهتان برای آینده چیست؟
برنامــه ســه ســاله مــا ایــن اســت کــه نیروهــا را
بــه بیــش از  40نفــر افزایــش دهیــم و بیــش از
 18هــزار تــور در مــاه بفروشــیم .در حــال حاضــر
تورهــای داخلــی و خارجــی کــه میفروشــیم از مبــدا
تهــران هســتند .یکــی از اهدافمــان ایــن اســت کــه
در آینــده از مبــدا همــه شــهرهای کشــور بتوانیــم
تــور بفروشــیم .زیــرا هــر شــهر تورهــای شــهرگردی
و طبیعتگــردی خــودش را دارد و بعضــی از شــهرها
تورهــای خارجــی از مبــدا خودشــان برگــزار میکنند.
خوشــبختانه داریــم بــه ســمتی میرویــم کــه
نهادهــای دولتــی قــدر اســتارتآپها را میداننــد
و در جهتــی حرکــت میکننــد کــه دشــواری در
مســیر آنهــا ایجــاد نکننــد .مــردم هــم اقبــال
بیشــتری نشــان دادهانــد.
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گفتوگو

مد�عامل اپ استاداکر در گفتوگو ب� رسآمد مطرح کرد:
ی

10هزار نفر ساعت در ماه ،میزان
تولید اشتغال استادکار
حبیب آرین
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حسین اخالقپور ،مدیرعاملاستارتآپ استادکار ،معتقد است مشکل عمدهاستارتآپها
سختافزاری نیست و این موضوع به نحوی نرمافزاری است .درواقع نگاه مردم و میزان
اعتماد آنها همچنان بهطور کامل شکل نگرفته است و راهحل این مشکل نرمافزاری آموزش
است .همان مسیری که کشورهای توسعهیافته در پیش گرفتند و مردم درنهایت با اعتماد
و پذیرشاستارتآپها و اپلیکیشنها هزینه زندگی خود را تغییر دادهاند .او امیدوار است
اپلیکیشن استاد کار تا سال آتی تعداد متخصصان فعال در این اپلیکیشن را به  30هزار نفر
برسانند .درواقع استاد کار همچون دیگر اپلیکیشنها یک بستر مناسب را برای بهتر شدن
مکانیسم بازار فراهم کرده است .فراهم کردن بسترها برای شکل گرفتن مکانیسم بازار همان
چیزی است که درنهایت منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد .تولید در اپلیکیشن
استاد کار همان خدماتی است که ارائه میشود و بدین ترتیب درآمد و اشتغال فراهم
میشود .اساسیترین مکانیسم بازار روبهرو کردن عرضه و تقاضاست .درواقع اپلیکیشنهایی
همچون استاد کار فضاهای خالی میان عرضهکنندگان و متقاضیان را فراهم میکند .هرچه
بازار بزرگتر و پیچیدهتر شود ،روبهرو ساختن عرضهکننده و متقاضی سختتر و پرهزینهتر
خواهد شد .یکی از این هزینهها تبلیغات است و دیگر اینکه با وجود آشفتگی در نظام عرضه،
قیمتگذاری و ارزشیابی برای متقاضی سختتر میشود .برای بسیاری از افراد این تردید
به وجود آمده است که اوال آیا نیرویی که در اختیار گرفته ،قابل اعتماد است و کار خود را
بهخوبی انجام میدهد یا خیر؟ هزینه خدماتی که قرار است دریافت کند ،واقعا چقدر است و
آیا آن چیزی که در عمل دریافت کرده است ،همان چیزی بوده که میخواسته یا نه .در طرف
دیگر عرضهکنندهای وجود دارد که برای معرفی و ارائه خود به متقاضیان با مشکالت زیادی
روبهرو است .یکی از راههای معرفی تبلیغات است و بسیاری از متخصصان توانایی این کار را در
فضایی که تبلیغات بسیار پرهزینه است ،ندارند .راه دیگر همان شیوهای است که بهطور سنتی
انجام میگرفته ،یعنی استقرار و مغازهداری .این در حالی است که خدمات در جایی دیگر و نه
مغازه ارائه میشده است .بهطور طبیعی مغازهداری با توجه به هزینههای آن درنهایت منجر به
گران شدن خدمات ارائهشده میشود .در ثانی بسیاری از متخصصان صاحب مغازه نبودهاند،
یا رغبتی برای کار کردن با دیگری نداشتهاند ،یا برای آنها بهینه نبوده است .درنتیجه استاد
کار بهعنوان یک اپلیکیشن عالوه بر اینکه توانسته خألهای میان عرضه و تقاضا را برطرف
کند ،امکان عرضه کمهزینهتر و گاهی بهتر و قابل ارزشیابی خدمات را فراهم کرده است.
شــما چگونــه اســتاد کار را معرفــی
میکنیــد ؟
اســتادکار پلتفرمــی اســت کــه امکانــی بــرای
مشــتریان فراهــم میکنــد تــا خدمــات
موردنیــاز خــود را «در محــل» دریافــت کننــد.
ایــن پلتفــرم بــه مشــتری کمــک میکنــد
کــه در کنــار دریافــت خدمــت در محــل ،بــر
کیفیــت کار نظــارت داشــته باشــد و قیمــت
خدمتــی کــه میگیــرد ،برایــش شــفاف
باشــد .در اســتادکار ســرویسهایی بــه

مشــتریان ارائــه میشــود کــه تــا بــه حــال
ایــن نــوع عرضــه برایشــان معمــول نبــوده
اســت؛ ماننــد آزمایــش همــراه یــا تعویــض
روغــن .مزیــت دیگــر اســتادکار متوجــه
متخصصانــی اســت کــه بــا ایــن اپلیکیشــن کار
میکننــد؛ چــون ســرویسدهنده میتوانــد
حرفــه خــود را در جــای مناســب ارائــه کنــد.
گاهــی اوقــات متخصصهــا نمیتواننــد
بــرای حرفــه خــود بازاریابــی کننــد ،در پیــدا
کــردن مشــتری مشــکل دارنــد ،ســرمایهای
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بــرای اجــاره کــردن مغــازه ندارنــد ،تبلیغــات
را بلــد نیســتند ،یــا حتــی اگــر بلــد باشــند،
بــرای مدیریــت کار و بیمــه مشــکل دارنــد.
پلتفــرم اســتادکار ،درواقــع مســئولیت همــه
ایــن مــوارد را بــه عهــده میگیــرد و بــازار کار
جدیــدی خلــق میکنــد کــه بــه نفــع کســانی
اســت کــه در یافتــن شــغل مناســب مشــکل
داشــتهاند.
ایــن اپ تــا چــه میــزان اشــتغال
ایجــاد کــرده اســت؟ آیــا آمــاری از
نفــر -ســاعت کار کــه از طریــق ایــن اپ
ایجــاد شــده ،در اختیــار داریــد؟
در حــال حاضــر در اســتادکار ،حــدود ۳۵۰۰
متخصــص داریــم کــه بیــش از هــزار نفــر آنها
بــه صــورت مرتــب ســفارش خدمــت دریافــت
میکننــد .اســتادکار روزانــه پاســخگوی
حــدود  ۴۰۰خدمــت مشــتریان در منــازل
و محــل کار اســت .اســتادکار مشــتریهای
دائمــی و وفــادار خــود را پیــدا کــرده و ایــن
عــدد رو بــه افزایــش اســت .امیدواریــم تــا
ســال آینــده بتوانیــم تعــداد متخصصــان را
بــه بیــش از  30هــزار نفــر برســانیم .طبــق
آمــار ،مــا بــرای بیــش از  10هــزار نفــر ســاعت
بهطــور ماهانــه شــغل ایجــاد میکنیــم و
ایــن رقــم در ســال آینــده بیــش از  10برابــر
خواهــد بــود.
بیشــترین موانــع شــما بــرای
راهانــدازی ایــن اپ چــه بــود؟
مــا در زمینــه جــذب متخصــص مشــکلی
نداشــتیم و تنهــا چالــش پیــش روی
مــا ،اختصــاص دادن ســهم بیشــتری از
درخواســتهای خدمــات بــازار آفالیــن بــه
خــود اســت .مشــکل اصلــی ،عــدم اعتمــاد
مــردم بــهاستارتآپهاســت کــه ناشــی از
ضعــف آمــوزش اســت .در کشــور مــا متاســفانه
حمایــت دولتــی از اســتارتآپها هنــوز
آنطــور کــه بایــد ،وجــود نــدارد و بســیاری
از اســتارتآپها از پــس هزینــه تبلیغــات
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برنمیآینــد و مــردم آنهــا و خدماتشــان را
نمیشناســند .اگــر مــردم آمــوزش ببیننــد
کــه بــه جــای روشهــای ســنتی مرســوم،
از طریــق اپلیکیشــن و بــه صــورت آنالیــن
خدمــات خــود را ســفارش دهنــد ،مشــکل
حــل خواهــد شــد .تغییــر رفتــار مــردم،
بزرگتریــن مشــکل پیــشروی ماســت ،امــا
بــه کمــک رســانه و تبلیغــات در حــال آگاهـی
دادن و رفــع ایــن مشــکل هســتیم .ایــن
چالــش در آمریــکا هــم پیــش آمــد ،امــا مــردم
باالخــره بــه اپلیکیشــنها اعتمــاد کردنــد و
امــروزه هزینــه زندگــی خــود را بــا اســتفاده
از اپلیکیشــن کــم کردهانــد و درنتیجــه
اقتصادشــان متحــول شــده اســت.
بهطــور معمــول همــراه بــا
راهانــدازی اســتارتآپها بــا مقاومــت
ســاختارهای کالســیک همــراه خواهــد
بــود؛اســتارتآپ اســتادکار نیــز بــا
اصنــاف مختلفــی امــکان تداخــل دارد.
آیــا مقاومتــی از ایــن نهادهــا بــرای
شــما ایجــاد شــده اســت؟
خوشبختانــه چنیــن موانعــی نداشــتهایم و
فعالیتهــا بــا مقاومــت اصنــاف مواجــه نشــده
اســت .شــاید در آینــده و بــا بزرگتــر شــدن
اســتادکار ،بــا چنیــن موانعــی مواجــه شــویم.
بــه اعتقــاد شــما بهطــور کلــی بــرای
توســعه کســبوکارهای جدیــد و
اســتارتآپها در کشــور چــه موانعــی
وجــود دارد؟
بزرگتریــن مســئله عــدم حمایــت کافــی
از ســمت دولــت اســت .متاســفانه قوانیــن
دســتوپاگیر زیــادی بــرای کارآفرینــان
و اســتارتآپها وجــود دارد .قوانیــن
بیمــه میبایســت متناســب بــا شــرایط
اســتارتآپها اصــاح شــوند .همانطــور
کــه اشــاره کــردم ،بخشــی از اعتمادســازی بــه
اســتارتآپها ،بــه عهــده دولــت اســت .در
کشــورهایی مثــل آمریــکا در ســالهای ۲۰۰۰

تــا  ۲۰۰۵کــه اوج شــکلگیری شــرکتهای
اینترنتــی بــود ،بســیاری از شــرکتهای
اســتارتآپی بــه دســتور دولــت از پرداخــت
مالیــات معــاف شــدند و تســهیالتی برایشــان
در نظــر گرفتــه شــد تــا بتواننــد جــان بگیرنــد
و درنتیجــه اقتصــاد کشــور شــکوفا شــد.
ســرمایهگذاری خارجــی موضوعــی اســت کــه
بایــد جــدی گرفتــه شــود و ســرمایهگذاران
خارجــی بــه دلیــل مســائل سیاســی،
دچــار ضــرر نشــوند و بــا آرامشخاطــر
ســرمایهگذاری کننــد .همــکاری مراکــز
خصوصــی و مراکــز دولتــی باعــث خواهــد شــد
تــا محیــط امنــی بــرای حضــور ســرمایهگذار
خارجــی فراهــم شــود و ســرمایه کالن بــه
اکوسیســتم اســتارتآپی تزریــق شــود.
تعــداد زیــادی ازاســتارتآپها در مرحلــه
ابتدایــی ســرمایه جــذب میکننــد ،امــا
بــرای ادامــه راه ،از جــذب ســرمایه بینصیــب
میماننــد .متاســفانه در چنیــن شــرایطی

تمــام ســرمایهها ســمت صنایــع بــزرگ ســوق
داده میشــود و بــه اســتارتآپها تعلــق
نمیگیــرد .بــه هــر صــورت ،مــا بهعنــوان
عضــوی از خانــواده اســتارتآپی کشــور،
امیــد داریــم کــه ایــن وضعیــت بهبــود یابــد
واســتارتآپها بتواننــد وارد بــورس شــوند.
آیــا شــما تســهیالتی را از نهادهــای
مربــوط دریافــت کردهایــد یــا خیــر؟
ایــن تســهیالت چــه بــوده اســت؟
از طــرف معاونــت علمی-فنــاوری ،بــرای
اخــذ گواهــی دانشبنیــان بــودن حمایــت
شــدیم و در ایــن مســیر ،زمانــی کــه بــا
مشــکلی مواجــه میشــدیم ،بــه مــا کمــک
میکردنــد .انتظارمــان ایــن بــوده اســت کــه
بتوانیــم وامهــای بزرگتــری از صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی بگیریــم .جــا دارد کــه
بروکراســیهای موجــود بــرای گرفتــن وام
کمتــر شــود تــااســتارتآپها بتواننــد از ایــن
صنــدوق و خدماتــش بهرهمنــد شــوند.
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اخبار داخلی

پارکهای فناوری یکی از پایههای اصلی
دسرتسی به اقتصاد دانشبنیان است

شـرکتهای علمـی و پژوهشـی و تولیدی کشـور
باشـند تا بـا کارآفرینی بـه تولید ثروت برسـند».
پزشـکیان در خصـوص موضوعات مطرحشـده
در جلسـه بـا معـاون رئیسجمهـوری قبـل
از انجـام ایـن بازدیـد ،گفـت« :قـدم نخسـت
مجلـس ایـن اسـت کـه نیازهـای مالـی بـرای
حمایـت از کارآفرینـان را برطـرف و منابـع
آن را مصـوب کنـد؛ همچنیـن شـما مقـررات
و اختیـارات الزم بـرای بـه نتیجـه رسـاندن
ایدههـای خـود را نیـز بایـد از مجلـس طلـب
کنیـد تـا مجلـس درصـدد رفـع چالشهـای
پیـش رو برآیـد .پژوهشگـران و مسـئوالن
فنـاوری پیشـنهادهای خـود را بـرای توسـعه
ایـن رونـد بـه مجلـس ارائـه دهنـد تـا در
راسـتای تحقـق آنهـا اقـدام شـود».

درمان بیامریهای اعصاب با کاربری
سلولهای بنیادی
مسـعود پزشـکیان نایب رئیس مجلس شورای
اسلامی بـه همـراه سـورنا سـتاری معـاون
علمـی و فنـاوری رئیسجمهـوری از پـارک
فنـاوری پردیـس معاونـت علمـی بازدیـد کرد.
سـتاری در ایـن بازدیـد توسـعه پارکهـای
فنـاوری را یکـی از پایههـای اصلی رسـیدن به
اقتصـاد دانشبنیان دانسـت و افـزود« :بیش از
پنجهـزار و 200میلیارد تومـان مجموع فروش
شـرکتهای داخـل پـارک فنـاوری پردیـس
معاونـت علمـی در سـال گذشـته شـده کـه
ایـن نشـان از ظرفیـت بـاالی ثروتآفرینـی از
طریـق ایـن پارکها و منابع انسـانی در کشـور
است».
نایـب رئیـس مجلـس شـورای اسلامی نیـز در
جریـان ایـن بازدیـد گفـت« :معتقـدم فنـاوری
در ایـران آینـدهای امیدوارکننـد ه بهویـژه در
قسـمتهای دارویـی و تجهیـزات پزشـکی
دارد .ایـن شـرکتها میتواننـد الگـوی دیگـر
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دومیـن سـمپوزیوم یـکروزه بیماریهـای
اعصـاب و سـلولهای بنیـادی بـا همـکاری
سـتاد توسـعه علـوم و فناوریهای سـلولهای
بنیـادی معاونـت علمـی ،دانشـگاه علـوم
پزشـکی تهـران و مرکـز طبـی کـودکان 17
اسـفندماه  1396در سـالن همایشهـای
بیمارسـتان مرکـز طبـی کـودکان برگـزار
میشـود .محورهـای ایـن سـمپوزیوم شـامل
ژندرمانـی در بیماریهـای اعصاب ،مهندسـی
بافـت و پزشـکی بازسـاختی در ترمیـم عصب،
چالشهـای سـلولدرمانی در بیماریهـای

اعصـاب ،اخلاق پزشـکی و سـلولدرمانی
در بیماریهـای اعصـاب ،آینـده پزشـکی
بازسـاختی در بیماریهـای اعصـاب ،جایـگاه
ایـران در حـوزه سـلولهای بنیـادی ،پزشـکی
بازسـاختی و بیماریهـای اعصـاب و نیـز نقش
سـلولدرمانی در بیماریهـای نورومتابولیـک
اسـت .عالقهمنـدان تـا  26بهمنمـاه  96برای
ارسـال خالصـه مقـاالت خـود فرصـت دارنـد.
خالصـه مقـاالت بایـد چکیـده در  250کلمـه
با شد .

رشکت ستاد توسعه زیستفناوری
معاونت علمی در رویداد بیوآسیا 2018

سـتاد توسـعه زیسـتفناوری معاونـت علمـی
حضـوری فعـال در رویـداد 2018 BioAsia
کـه در تاریـخ  22تـا  24فوریـه 3( 2018
تـا  5اسـفند  )1396برگـزار میشـود خواهـد
داشـت .رویـداد بیوآسـیا مجالی برای توسـعه،
غنیسـازی و تشـویق بـه ایجـاد نوآوریهـای
جدیـد ،انجـام اکتشـافات تاثیرگـذار و ارائـه
راهکارهـای مفیـد در صنعـت جهانـی اسـت
کـه طـی آن مسـائل روز جهـان بـا هـدف
ایجـاد همگرایـی بیـن بازیگـران اصلـی ایـن
حـوزه بررسـی میشـود .ایـن رویداد هر سـاله
شـاهد حضـور صنایـع زیسـتفناوری بـه ویژه
زیسـتفناوری پزشـکی ،موسسـات تحقیقاتی،
سـرمایهگذاران ،ارائهدهنـدگان خدمـات،
سیاسـتگذاران ،تنظیمگـران و تحلیلگـران
ا ست .

پـس از مشـارکت بیـش از  50کشـور در
رویـداد بیوآسـیا  ،2017ایـن گردهمایی برای
پانزدهمیـن سـال متوالـی در شـهر حیدرآبـاد
کشـور هنـد برگـزار میشـود .از محورهـای
اصلـی ایـن رویـداد برگـزاری کنفرانسهـای
تخصصـی ،برپایـی غرفههـای نمایشـگاهی،
معرفـی و اهـدای جوایـز بـه محققـان برتـر
علمـی و بازدیـد از موسسـات علمـی معتبـر
اسـت.

رشد ثبت پتنت بیناملللی مخرتعان ایرانی

مدیـر کانـون پتنـت معاونـت علمـی از ارتقای
رتبـه ایـران در ثبـت بینالمللـی پتنـت خبـر
داد .مهـدی ضیغمـی ،مدیـر کانـون پتنـت،
دربـاره ثبت بینالمللـی پتنت محققـان ایرانی
گفت 117« :درخواسـت ثبت اختراع از سـوی
مخترعـان ایرانـی در ادارات ثبـت اختـراع
آمریـکا و اروپـا سـال  2017منتشـر شـد کـه
در مقایسـه با سـال  25 ،2016درصد رشـد را
نشـان میدهد .از ایـن تعداد  114درخواسـت
در اداره ثبـت اختـراع آمریـکا منتشـر شـده
اسـت کـه  50درصـد ایـن اختراعات از سـوی
کانـون پتنت ایران نوشـته و فایل شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال  2016فقط
 30درصـد اختراعـات ایـران توسـط کانـون
پتنـت نوشـته و فایـل شـده بـود .همچنیـن
رتبـه ایـران نیـز در تعـداد پتنتهـای منتشـر
شـده در اداره ثبـت اختراع آمریـکا از عدد 41
در سـال  2016بـه  38در سـال  2017ارتقـا
یافته اسـت».

سومین فراخوان حامیت از رسالههای
دکرتا منترش شد

سـومین فراخـوان حمایت از رسـالههای دکترا
از سـوی صنـدوق حمایـت از پژوهشگـران و
فنـاوران معاونـت علمـی منتشـر شـد .انتشـار
ایـن فراخـوان در چهارچـوب سیاسـتهای
راهبـردی پژوهـش و فنـاوری نظـام ،هدایـت
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رسـالههای دکتـرا بـه سـمت نیازهای اساسـی
پژوهشـی و فناوری کشـور ،گسـترش مرزهای
دانـش و اسـتفاده حداکثری از ظرفیتهاسـت.
مبلـغ حمایـت بـرای هـر رسـاله تـا 300
میلیـون ریـال اسـت و در صورتـی کـه نتیجـه
کار تحقیقاتـی بـه توسـعه فنـاوری یـا مرحلـه
تجاریسـازی رسـیده و خریدار داشـته باشـد،
در صـورت نیـاز به ایـن رقم  50درصـد اضافه
میشـود .دانشـجویان دکتـرا برای اسـتفاده از
ایـن حمایـت از یکـم بهمن مـاه تا  29اسـفند
 96مهلـت ثبتنـام دارنـد .متقاضیـان دریافت
ایـن حمایت ،پـس از مطالعه دقیـق آییننامه،
طرحهـای خـود را در سـامانه طرحهـای
پژوهشـی صنـدوق ثبـت و پـس از ورود بـه
سـامانه بـه بخـش ارسـال تقاضـای جدیـد
مراجعـه کننـد .توجـه بـه ایـن نکته ضـروری
اسـت کـه طـرح میبایسـت بـه نـام اسـتاد
راهنمـا در سـامانه ثبـت شـود .دقـت شـود به
طرحهایـی که از طریق پروفایل اسـتاد ارسـال
نشـود ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد .همچنین
قبـل از ارسـال تقاضـا از طریق پروفایل اسـتاد
راهنما ،دانشـجو موظف اسـت کـه پروفایلی به
نـام خـود در سـامانه ایجـاد کند.

ارائه آخرین دستاوردهای علمی
دانشمندان ایرانی و خارجی در کنگره
بیناملللی رویان

کنگـره بینالمللـی رویـان بـا هـدف
فراهـم کـردن بسـتری مناسـب جهـت بـه
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اشـتراکگذاری آخریـن دسـتاوردهای علمـی
و ارتقـای همـکاری و تبـادل اطالعـات و
تجربیـات علمـی میان محققان و اندیشـمندان
ایـن حوزههـا میزبـان برتریـن دانشـمندان و
شـرکتکنندگان داخلـی و خارجـی اسـت.
ایـن کنگـره بـا هـدف ارتقـای زیرسـاختهای
آموزشـی و پژوهش در کشـور با تعامل بیشـتر
بـا انجمنهـای مختلـف ملـی و بینالمللـی در
حوزههـای پزشـکی و بیولـوژی و فناوریهـای
سـلولهای بنیـادی برگـزار میشـود.
معرفـی بیولـوژی و فنـاوری سـلولهای
بنیـادی بـه جامعـه علمـی بهعنـوان ابـزار
مناسـب در تحقیقـات علمـی بهویـژه
تحقیقـات سـلولدرمانی و دارویـی ماننـد
پیونـد اعضـا ،بیماریهـای پوسـتی ،غضروفی،
عصبـی ،چشـم ،سـرطانها و بیماریهـای
قلبـی عروقـی و کلیـوی از دیگـر هدفهـای
ایـن کنگـره اسـت .از دیگـر اهـداف کنگـره
بینالمللـی رویـان میتـوان به تقویـت رویکرد
نـگاه جوامـع بینالمللـی بـه توانمندیهـای
علمـی ایـران بهواسـطه تحریمهـای اقتصـادی
و سیاسـی ،فراهـم آوردن امکان جذب بیشـتر
بیمـار از کشـورهای منطقـه جهـت درمـان
نازایـی و سـلولدرمانی ،کمـک بـه رونـق
گردشگـری درمانـی در کشـور ،ایجـاد محیط
مناسـب جهـت تبـادل اطالعـات علمـی و
امـکان هماهنگـی جهـت اجـرای پژوهشهای
جدیـد چندمرکـزی و چندملیتـی ،دسـتیابی
بـه اهـداف فرهنگـی نظـام جمهوری اسلامی
بـا معرفـی توانمندیهـا و فرهنگ غنی اسلام
اشـاره کـرد .همزمـان بـا کنگـره بینالمللـی،
جشـنواره بینالمللـی رویـان نیـز در تاریـخ 8
شـهریور برگـزار خواهـد شـد کـه بـه بهتریـن
طرحهـای تحقیقاتـی در سـطح ملـی و
بینالمللـی جوایـزی اهـدا میشـود.
نوزدهمیـن کنگـره بینالمللـی تولیـد مثـل و
نابـاروری و چهاردهمیـن کنگـره بینالمللـی
سـلولهای بنیـادی پژوهشـگاه رویـان بـا

حمایـت معنـوی سـتاد توسـعه علـوم و
فناوریهـای سـلولهای بنیـادی معاونـت
علمـی  7تـا  9شـهریورماه  1397برگـزار
میشـود .عالقهمنـدان تـا  31فروردینمـاه
 1397مهلـت دارنـد مقـاالت خـود را بـه ایـن
کنگـره ارسـال کننـد.

چهارمین ویژهنامه فناوری لیزر و
فوتونیک منترش شد

چهارمیـن ویژهنامـه فنـاوری لیـزر و فوتونیک،
مربـوط بـه دیمـاه سـال جـاری ،شـامل 9
بخـش بـا موضوعـات و مطالـب مختلـف اعـم
از «آلبـوم ،سـخن اول ،گفتوگـو ،از علـم تـا
ثـروت ،چشـمانداز ،لیـزر نیـوز ،پیشـگامان،
راهنمـا و مدرسـه فنـاوری» در  84صفحـه به
چـاپ رسـیده اسـت .بخـش اول ایـن ویژهنامه
اشـارهای کوتـاه بـه کاربردهـای لیـزر در علـم
زیستشناسـی دارد و در زمینـه توسـعه لیـزر
و فوتونیـک در مسـیر اقتصـاد گزارشـی ارائـه
شـده اسـت .جایزه «پریـزم» برای نـوآوری در
فوتونیـک و اسـتفاده از لیـدار در اتومبیلهـای
آینـده از موضوعاتی اسـت کـه در این ویژهنامه
بـه آن پرداختهشـده اسـت .جایـزه «پریـزم»
بـرای نـوآوری در فوتونیک ،یـک رقابت جهانی
اسـت کـه هرسـاله از بهترینهـای محصـوالت
فوتونیکـی در بـازار تقدیـر میکنـد .برنـدگان
ایـن مسـابقه در ژانویـه  2018معرفی خواهند
شـد ،همچنیـن در موضـوع اسـتفاده از لیـدار
در اتومبیلهـای آینـده ،جنـرال موتـورز تنهـا

یـک گام بـا عرضـه خودروهـای خـودران بـه
بـازار نـاوگان حملونقل فاصلـه دارد و بهزودی
از دسـتاورد خـود در ایـن زمینـه کـه مجهز به
سیسـتمهای لیـزری اسـت ،اسـتفاده خواهـد
کر د .

مشکل رشکتهای دانشبنیان اخذ نشان
ملی استاندارد نیست

محمـود شـیخ زینالدیـن ،معـاون نـوآوری
و تجاریسـازی فنـاوری معاونـت علمـی،
در نشسـت تخصصـی و توجیهـی آییننامـه
اجرایـی صـدور گواهـی انطبـاق ،گواهـی
محصـول و نشـان اسـتاندارد دانشنمـاد ،بـه
ایجـاد سلسلهنشسـتهای مرتبـط بـا موضـوع
استانداردسـازی شـرکتهای دانشبنیـان از
سـوی معاونـت علمـی اشـاره کرد و گفـت« :با
پیگیریهـای ایـن معاونـت ایـن نشسـتهای
تخصصی برگزار شـد و ضمن بررسـی مشخص
شـد کـه مشـکل بسـیاری از شـرکتهای
دانشبنیـان ،اخـذ نشـان ملـی اسـتاندارد
نیسـت ،چراکـه نشـان ملـی اسـتاندارد صرفـا
معطـوف بـه ویژگیهـا و عملکـرد محصـول
نیسـت و دارای یکسـری ضوابـط و مقـررات
خـاص خـود اسـت .بحـث صـدور گواهـی
انطبـاق و گواهـی صـدور محصـول و البتـه در
ادامـه نشـان دانشنمـاد ،راهکار اساسـی بـرای
رفـع مشـکالت شـرکتهای دانشبنیان اسـت
کـه ایـن معاونـت بـا همـکاری سـازمان ملـی
اسـتاندارد ،بـرای فراهمسـازی امکانـات ،بـا
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مصوبـه شـورای عالـی اسـتاندارد ،ایـن فرصت
را بـه شـرکتهای دانشبنیـان میدهـد
تـا بـا بهرهگیـری از اسـتانداردهای معتبـر
بینالمللـی یـا اسـتاندارد ملـی اسـتاندارد،
گواهینامـهای معتبـر بـرای تاییـد محصـول
خـود دریافـت کننـد .ایـن آییننامـه میتواند
راهگشـای بسـیاری از مشـکالت پیـش روی
شـرکتهای دانشبنیـان باشـد .بر این اسـاس
تفاهمنامـهای در بهمنمـاه بـا نشـان ملـی
اسـتاندارد امضا و سـپس مصوبه شـورای عالی
اسـتاندارد پیگیـری و اخـذ شـد.
معـاون نـوآوری و تجاریسـازی فنـاوری
معاونـت علمـی ،دو هـدف اصلـی را در پـی
انعقـاد ایـن تفاهمنامـه معرفـی کـرد و گفـت:
«نخسـتین و مهمتریـن هـدف حـل مشـکالت
شـرکتهای دانشبنیـان بـود و در گام بعـدی
شـرایط را بهگونـهای فراهـم سـاختیم تـا
فراینـد صـدور ایـن گواهینامههـا حداکثـر
همخوانـی را بـا قوانیـن جـاری و رویههـای
موجود سـازمان ملی اسـتاندارد داشـته باشـد.
بحـث صدور گواهـی انطباق و صـدور محصول
و البتـه در ادامـه دانشنمـاد مسـئله مهمـی
اسـت کـه میتوانـد راهکار قابـلتوجهـی برای
رفـع مشـکالت شـرکتهای دانشبنیـان بـه
حسـاب آیـد».

نخبگان میتوانند با نگاه نوآور
بخشهای مهمی از اقتصاد دنیا را به
خود اختصاص دهند

محمدحسـین سـجادی نیـری ،دبیـر سـتاد
توسـعه فناوریهـای نـرم و هویتسـاز معاونت
علمـی ،در سـومین نمایشـگاه و جشـنواره
کاالی فرهنگـی جایـزه فیـروزه ،منابـع اصلـی
کشـور را نیـروی انسـانی دانسـت و گفـت:
«ایـن نیـروی انسـانی نخبـگان ،فرهیختـگان
و فارغالتحصیلان دانشـگاهی هسـتند کـه
میتواننـد بـه مـا کمـک کننـد .ایـن افـراد
میتواننـد در عصـر جدیـد و فضـای نویـن،
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بـا نـگاه نـوآور و خلاق ،بخشهـای مهمـی از
سـهم اقتصاد دنیـا را به خـود اختصاص دهند.
اینکـه مـا تلاش کنیـم در عرصـه فرهنگـی
محصوالتـی داشـته باشـیم کـه امـکان فروش
و کسـب سـهم باالیی از بـازار داخل را داشـته
باشـند ،در تضـاد بـا توجـه بـه انگارههـای
فرهنگـی مـا نیسـت .اینکـه مـا میخواهیـم
مقیـد بـه فرهنـگ ایرانـی اسلامی باشـیم ،به
معنـای ایـن نیسـت کـه محصـوالت فرهنگـی
ایرانـی نمیفروشـند .محصـول فرهنگی موفق
محصولـی اسـت کـه سـهمی از بـازار داشـته
باشـد و در مقابـل محصـوالت فرهنگـی بیگانه
مقاومـت کنـد .تلاش مـا در معاونـت علمـی
ایـن اسـت کـه در کنـار دسـتگاههای فعال در
ایـن عرصـه نـگاه اقتصـاد فرهنگ را در کشـور
توسـعه دهیـم .ایـن نـگاه میتوانـد موجـب
ایجـاد اشـتغال ،توسـعه تولیـد در کشـور و
جلوگیـری از تهاجـم فرهنگـی باشـد».
او ادامـه داد« :در سـتاد توسـعه فناوریهـای
نـرم و هویتسـاز معاونـت علمـی ،در حـوزه
اقتصـاد خلاق و صنایع نرم تلاش داریم چند
اتفـاق جـدی را رقـم بزنیـم .نکته نخسـت این
اسـت کـه باید تلاش کنیم محصوالت سـنتی
را معاصرسـازی کنیـم .مـا در ایـران سـابقه
بسـیار خوبـی در صنایـع دسـتی داریـم ،امـا
برخـی از ایـن صنایـع دسـتی مـا نتوانسـتهاند
معاصرسـازی شـوند و در عرصـه زندگـی
روزمـره مـردم ایـن سـرزمین مـورد اسـتفاده
قـرار بگیرنـد».
سـجادی نیـری بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع
کـه کشـورهای غربـی از ایـن پتانسـیل ایرانی
اسـتفاده کردهانـد و در هنرهـای مختلفـی
ماننـد قلمزنـی ،سـفال ،صنایعدسـتی و غیـره
بهـره بردهانـد و محصـوالت لوکـس و ویـژه در
صنایـع فرهنگـی تولیـد میکنند ،گفـت« :این
مسـئلهای اسـت کـه میتوانـد بـا اسـتفاده از
پتانسـیل فرهنگـی و اقلیمـی مـا در ایـران
محقـق شـود .پـس معاصرسـازی از میـراث

فرهنگـی در زندگـی روزمـره یکـی از اتفاقاتی
اسـت کـه بـه دنبـال آن هسـتیم و خمیرمایـه
آن نـوآوری اسـت».
او نکتـه دیگـر مـورد توجـه معاونـت علمـی را
توجـه بـه عناصـر و بخشهـای زنجیرههـای
پسـین و پیشـین صنایـع فرهنگـی دانسـت
و افـزود« :وقتـی بـا شـخصیت و عروسـکها
مواجـه هسـتیم ،مخاطـب گذشـته آن را
میشناسـد .یعنـی سـالها قبـل عرضـه و
شناسـانده شـده و سـپس وارد صنعت سینما،
بازیهـای ویدیویـی ،مـد و لبـاس و غیـره
میشـود .صنعـت جانبـی کـه از کنـار یـک
شـخصیت خلـق میشـود در برخـی مـوارد
تـا  11برابـر بزرگتـر از خلـق آن اسـت .ایـن
نکتـهای اسـت کـه در کشـور ما مغفـول مانده
اسـت .حرکـت همافـزا میـان مجموعههـای
دسـتاندرکار نخسـتین اقدامـی اسـت که باید
اتفـاق بیفتـد .صنایـع خاموشـی ماننـد کمیک
اسـتریپ کـه بـه حـوزه نوشـتافزار ورود
کردهانـد ،نکتـهای اسـت کـه باید بـه آن توجه
ویـژه داشـت».
سـومین دوره جایـزه کاالهـای فرهنگـی بـا
الگـوی ایرانـی  -اسلامی فیـروزه بـا همکاری
سـتاد توسـعه فناوریهـای نـرم و هویتسـاز
معاونـت علمـی و توسـط معاونـت امـور
فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی،
دیمـاه  96برگـزار شـد .در مراسـم اختتامیـه
ایـن رویـداد وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی،
معـاون رئیسجمهـور و رئیـس سـازمان
اسـتاندارد حضور داشـتند و جوایزی اهدا شـد.

دانـش و اطالعـات و همچنیـن زمینهسـازی
بـرای حضـور و اثرگـذاری اجتمـاع نخبگانـی
برگـزار میشـود .ایـن کارگاه بـا محورهـای
«بررسـی جایـگاه صنعت گردشـگری در دنیا و
جایـگاه ایـران در ایـن صنعت و آینـده صنعت
گردشـگری در دنیـا»« ،ظرفیتهـای موجـود
در صنعت گردشـگری»« ،نقش اسـتارتآپها
در گردشـگری»« ،بررسـی و تحلیل نمونههای
موفـق گردشـگری دنیـا و ایـران»« ،چگونگـی
کارآفرینـی در حوزههـای مرتبـط بـا صنعـت
گردشـگری» و «نقـش نخبـگان و ایدهپردازی
در صنعـت گردشـگری» برگـزار خواهد شـد.
الزم به ذکر است ،کارگاه کارآفرینی در صنعت
گردشـگری و فناوریهـای نـرم بـا همـکاری
سـتاد توسـعه فناوریهـای نـرم و هویتسـاز
معاونـت علمیوفنـاوری ریاسـتجمهوری،
مرکـز شـتابدهی و نـوآوری پـارک علـم و
فنـاوری پردیـس و همـکاری شـرکتهای
دانشبنیـان فعـال در صنایعخالق ،شـانزدهم
بهمنمـاه در محـل بنیـاد نخبـگان اسـتان
تهـران برگـزار میشـود .متقاضیـان میتواننـد
بـا مراجعـه بـه سـامانه ثبتنـام رویدادهـای
فرهنگـی بنیـاد نخبـگان اسـتان تهـران بـه
نشانی  visitfarhangi.bmn.irنسـبت بـه
تکمیـل اطالعـات و ثبتنـام اقـدام کننـد.

حامیت از پژوهشگران برتر جوان
حوزه زیستفناوری

کارگاه کارآفرینی در حوزه گردشگری و
فناوریهای نرم برگزار میشود

کارگاه کارآفرینـی در صنعـت گردشـگری و
فناوریهـای نـرم بـا هدف آشـنایی مسـتعدان
برتـر این حـوزه ،بهرهگیری حداکثـری از توان
اجتماع نخبگانی ،شبکهسـازی افـراد و گروهها
در حوزههـای تخصصـی ،همافزایی و اشـتراک

سـتاد توسـعه زیسـتفناوری معاونـت علمـی
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و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـه منظـور
معرفـی و تشـویق پژوهشـگران موفـق در حـوزه
زیسـتفناوری از ایـن پژوهشـگران حمایـت
میکنـد .سـتاد توسـعه زیسـتفناوری معاونـت
علمـی هـر سـال در مراسـمی ماننـد همایش یا
کنگرههـای مرتبـط بـا زیسـتفناوری یـا هفتـه
پژوهـش پژوهشـگران موفق این حـوزه را معرفی
میکنـد و آنهـا را مـورد حمایـت قـرار میدهد.
پژوهشـگر پس از تکمیل و ارسـال فرم «حمایت
از پژوهشـگران برتـر در حـوزه زیسـتفناوری»
بـر اسـاس ایـن آییـن نامـه مـورد ارزیابـی قـرار
میگیرنـد و  10نفـر از پژوهشـگرانی کـه موفـق
بـه کسـب باالتریـن امتیـاز شـوند بـه عنـوان
«پژوهشـگران برتـر جـوان» معرفـی میشـوند.
پژوهشـگران باید حداکثر  40سـال داشته باشند
و بـه طـور مشـخص در زمینـه زیسـتفناوری
فعالیـت کننـد .معیـار ارزیابـی پژوهشـگران،
دسـتاوردها و خروجیهـای مربوط به پنج سـال
گذشـته اسـت و مـوارد مربـوط بـه بیـش از پنج
سـال در ارزشیابی لحاظ نمیشـود .پژوهشگران
متقاضـی میتوانند برای کسـب اطالعات بیشـتر
بـه سـایت سـتاد توسـعه زیسـتفناوری معاونت
علمـی بـه آدرس  biodc.isti.irمراجعـه کنند.

دستاوردهای پارک فناوری پردیس
معاونت علمی امیدوارکننده است

اول
معـاون
جهانگیـری،
اسـحاق
رئیسجمهـوری ،در جلسـه هیئـت امنـای
پـارک فنـاوری پردیـس معاونـت علمـی بـا
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اشـاره بـه گزارشهـای ارائهشـده از عملکـرد
پـارک فنـاوری پردیـس معاونـت علمـی در
سـال  ،95اقدامات انجامشـده و دسـتاوردهای
حاصلـه را رضایتبخـش و امیدوارکننـده
توصیـف و از پویایـی و عملکـرد پـارک فناوری
پردیـس معاونـت علمـی قدردانی کـرد .معاون
اول رئیسجمهـوری همچنیـن بـر مطالبـه
محققیـن و پژوهشـگران بـرای افزایـش بودجه
تحقیقـات و پژوهش و اهمیـت حوزه تحقیق و
پژوهـش تاکیـد کرد و ضـرورت افزایش بودجه
و اعتبـارات بخش پژوهش و تحقیق در کشـور
را یـادآور شـد .او در خصـوص برنامـه توسـعه
شـعب و اعضـای غیرمسـتقر پـارک فنـاوری
پردیـس معاونـت علمـی (شـبکه نـوآوری
تهـران) بـر ضـرورت سیاسـتگذاری و تعییـن
سـازوکاری روشـن و دقیـق جهـت هماهنگـی
اعضـای غیرمسـتقر پـارک بـا دسـتگاههای
مرتبـط و نحـوه ارتبـاط و تعامـل آنـان بـا
بـازار و بخـش صنعـت تاکیـد کـرد .رئیـس
هیئـت امنـای پارک فنـاوری پردیـس معاونت
علمـی ضمـن تاکیـد بر ضـرورت ایجاد شـبکه
نـوآوری تهـران خواسـتار تشـکیل جلسـهای
بـا حضـور وزیـران صنعـت ،معـدن و تجـارت،
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و معـاون علمـی و
فنـاوری رئیسجمهـوری و معاونـت حقوقـی
ریاسـت جمهـوری شـد تـا برنامـه توسـعه
شـعب و اعضـای غیرمسـتقر پـارک فنـاوری
پردیـس معاونـت علمـی (شـبکه نـوآوری
تهـران) و نحـوه ارتبـاط و تعامـل ایـن واحدها
بـا دسـتگاههای مرتبـط را مـورد بررسـی قرار
دهنـد .آییننامـه عضویـت واحدهـای فنـاور
بهصـورت غیرمسـتقر ،بودجـه تفصیلـی سـال
 95و  96پـارک فنـاوری پردیـس معاونـت
علمـی و گـزارش حسابرسـی و صورتهـای
مالـی پـارک منتهـی بـه سـالهای 94 ،93
و  95از دیگـر موضوعاتـی بـود کـه در ایـن
جلسـه مـورد بحـث و بررسـی و تصویـب
قرار گرفت.

مسابقات دانشجویی علوم اعصاب
شناختی برگزار میشود

عبدالحسـین عباسـیان ،مجری طرح مسابقات
دانشآمـوزی علـوم اعصـاب شـناختی ،گفـت:
«با حمایت سـتاد توسـعه علـوم و فناوریهای
شـناختی ،بـرای نخسـتینبار مسـابقات علـوم
اعصـاب شـناختی در سـطح دانشـجویی در
دانشـگاه تهـران برگـزار میشـود .بـه مـوازات
برگـزاری مسـابقات علـوم اعصـاب شـناختی
در سـطح دانشآمـوزی در نظـر اسـت بـرای
نخسـتینبار ایـن مسـابقات ویـژه دانشـجویی
در بهمنماه امسـال در دانشـگاه تهـران برگزار
شو د .
ایـن مسـابقات بـه منظـور انجـام فعالیتهـای
تحقیقاتـی ،ایجـاد زبـان و فهـم مشـترک از
دانـش علـوم شـناختی در فضاهـای آموزشـی
و دانشـگاهی ،کشـف اسـتعدادها و شناسـایی
نخبـگان و همچنین رشـد و ترویج رشـتههای
علـوم شـناختی در نقـاط کشـور انجـام
میشـود».
عباسـیان بـا اشـاره بـه اینکـه بـا حمایتهای
چشـمگیر و گسـترده سـتاد علـوم شـناختی
معاونـت علمـی در سـالهای اخیـر
فعالیتهـای وسـیعی در امـر ترویـج و توسـعه
علـوم شـناختی و علـوم اعصـاب شـناختی در
فضاهـای آموزشـی انجـام شـده اسـت ،گفـت:
«ایـن اقدامـات در سـطح کشـور بـا اسـتقبال
فـراوان روبـهرو شـده و نتایـج بسـیار مثبتـی
نیـز از برگـزاری مسـابقات علـوم شـناختی

و علـوم اعصـاب شـناختی حاصـل شـده
است».
بـه گفته وی ،در سـال گذشـته در  ۲۹اسـتان
کشـور مسـابقات علـوم اعصـاب شـناختی
ویـژه دانشآمـوزی اجـرا شـد تـا نخبـگان و
اسـتعدادهای درخشـان دانشآمـوزی بتواننـد
قبـل از ورود بـه مراکـز و موسسـات آمـوزش
عالـی بـا مباحث و دانش علوم شـناختی آشـنا
شو ند .

اقتصاد کشور را نبوغ نسل جوان آینده
تضمین میکند

دکتـر سـورنا سـتاری در بازدیـد از دفتـر کار
اپلیکیشـن «بـازار» با بیان اینکه حضور نسـل
جـوان خلاق در عرصـه کارآفرینـی میتوانـد
سرنوشـت اقتصاد کشـور را تعییـن کند ،افزود:
«اسـتارتآپهای نوظهـوری کـه بـه دسـت
جوانـان خلاق ،کارآفریـن و تحصیلکـرده در
کشـور راهانـدازی شـده ،بـا زمینهسـازی برای
اشـتغال تعیینکننده سرنوشـت اقتصاد کشـور
هسـتند .بـر مبنـای الگـوی جدیـد کارآفرینی
نـوآوری تعـداد قابـل توجهی از جوانان کشـور
توانسـتهاند بـا راهاندازی کسـبوکارهای خالق
خـود بـه ارزش افزوده باالیی دسـت پیدا کنند
و زمینهسـاز رونـق اقتصاد کشـور باشـند».
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان اسـتارتآپها را
الگـوی قابـل اعتنا بـرای دیگر جوانان دانسـت
و افـزود« :دیگـر جوانان دانشـجو بـا لمس این
نمونههـای موفـق بـه ایـن بـاور میرسـند که
میتواننـد خود نیـز در این مسـیر گام بگذارند
و ضمـن کسـب درآمد قابـل توجه ،زمینهسـاز
اشـتغال دیگر افراد باشـند».
معـاون علمـی و فنـاوری رئیسجمهـوری بـا
تاکیـد بـر اینکه هـوش و نبـوغ در کارآفرینی
وجـه بـارز ایـن استارتآپهاسـت ،ابـراز کرد:
«نمونههـای موفـق کـم نیسـتند و اکنـون
بسـیاری از اسـتعدادهای برتـر کشـور در ایـن
شـرکتها مشـغول بـه کارنـد .کارآفرینـی
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بـه شـیوههای جدیـد در حـوزه فنـاوری
اطالعـات و ارتباطـات بایـد در شهرسـتانها
نیـز توسـعه پیـدا کنـد ،زیـرا شهرسـتانها
دارای ظرفیتهـای بالقـوه باالیـی در توسـعه
کارآفرینـی بومـی هسـتند».
معـاون علمـی و فنـاوری رئیسجمهـوری از
بخشهـای اسـتارتآپ دفتـر کار اپلیکیشـن
«بـازار» دیـدن کـرد .ایـن اسـتارتآپ موفـق
توانسـته اسـت با همـکاری بیـش از  ۵۰تن از
نخبـگان المپیـادی کشـور زمینهسـاز اشـتغال
بیـش از هـزار نفـر بـه صـورت مسـتقیم و
غیرمسـتقیم شـود.
اسـتارتآپ «دیـوار» نیـز بـه عنـوان یکـی
دیگـر از دفتـر کارهـای اسـتارتآپی بازدیـد
شـده توسـط معـاون علمـی و فنـاوری
رئیسجمهـوری ،توانسـته اسـت ضمـن
جلوگیـری خـروج ارز ،ایجـاد ارزش افـزوده
درکشـور با بهرهگیری از بسـتر فضـای مجازی
و فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات جـان تازهای
بـه صنعـت محصـوالت دسـت دوم ببخشـد.
بـه گفتـه دسـتاندرکاران ایـن اسـتارتآپ،
تاکنـون بیـش از  ۶۰میلیـون آگهـی بر بسـتر
این اپلیکیشـن منتشـر شـده اسـت و «دیوار»
کمـک کـرده اسـت تـا کسـبوکارهای خـرد
و توسـعهدهندگان نرمافـزار بتواننـد کسـب
درآمـد کننـد.

بنیـاد نخبـگان اسـتان قـم بـا هـدف ایجـاد و
تقویـت زمینههـای همفکری میـان اجتماعات
نخبگانـی و سـطوح مختلـف حاکمیتـی و بـه
منظـور مشـارکت نخبـگان ،سـرآمدان و
مسـتعدان برتـر در امـور مسئلهشناسـی
دسـتگاههای اجرایـی و برنامهریـزی ،دومیـن
نشسـت هماندیشـی مسـئوالن اسـتان بـا
اجتمـاع نخبگانـی را بـا حضـور دکتـر علـی
الریجانـی رئیـس مجلـس شـورای اسلامی
و نماینـده مـردم قـم بـا رویکـرد بررسـی
راهکارهـای جـذب و بهکارگیـری نخبـگان و
مسـتعدانبرتـر در اسـتان قم برگـزار میکند.
الزم به ذکر اسـت ،برنامه نشسـت هماندیشـی
اجتمـاع نخبگانـی اسـتان قم بـا رئیس مجلس
شـورایاسلامی همزمان بـا دهه فجـر برگزار
خواهـد شـد .همچنیـن در ایـن نشسـت ،بـا
اهـدای جوایـزی از مشـموالن جوایـز تحصیلی
سـال  97-96بنیـاد ملـی نخبگان نیـز تجلیل
خواهـد شـد.

امضای تفاهمنامه معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و وزارت
بهداشت

نشست هماندیشی اجتامع نخبگانی با
رئیس مجلس برگزار میشود
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری و
وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـکی در
راسـتای تحقـق اصـول سیاسـتهای اقتصـاد
مقاومتـی ابالغی از سـوی مقـام معظم رهبری
و بـا هـدف تامیـن نیازهـای مراکـز درمانـی
کشـور از طریـق توانمندیهـای شـرکتهای
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دانشبنیـان ،تفاهمنامـهای را امضـا کردنـد.
ایـن تفاهمنامـه بـا هـدف توسـعه فنـاوری و
زیسـتبوم دانشبنیـان در حـوزه ملزومـات
و تجهیـزات پزشـکی و تحقـق اهـداف برنامـه
توسـعه تولیـد محصـوالت دانشبنیـان
بین سـتاری معـاون علمـی و فناوری ریاسـت
جمهـوری و هاشـمی وزیـر بهداشـت ،درمان و
آمـوزش پزشـکی بـه امضـا رسـید.
ایـن تفاهمنامـه درصـدد اسـت تـا ضمـن
حمایـت هدفمنـد و هوشـمندانه از
توانمندیهـای داخلـی و شـرکتهای
دانشبنیـان ،نیـاز ایـن بـازار ملـی را بهموقـع
و بـا محصـوالت باکیفیـت و صرفـه اقتصـادی
و تولیـد داخلـی واقعـی تامیـن کنـد .گفتنـی
اسـت ایـن یادداشـت تفاهـم در هشـت مـاده
تنظیـم شـده و بـرای مـدت سـه سـال معتبر
اسـت و در صـورت توافق طرفیـن قابل تمدید
خواهد بود.

رویداد «ایدهشو» برگزار شد

ممکـن اسـت درخواسـت چندیـن ایـده خوب
بـرای یـک موضـوع وجـود داشـته باشـد ،ولی
برخـی از آنهـا بـرای حفـظ تنـوع موضوعات
حـذف شـوند .درخواسـتهایی کـه موضـوع
آنهـا دارای بیشـترین نـوآوری ،جذابیـت،
هیجانانگیـز بـودن و کارایی باشـند و محصول
تجربـه ،دانـش ،تلاش و حرفـه خـود صاحـب
ایـده ،در اولویـت قـرار میگیرنـد .موضوعاتـی
کـه قبلا ارائـه شـدهاند ،اولویت کمتـری برای
تاییـد نهایـی دارنـد ،مگـر آنکـه وجـه تمایـز
قابـل توجهـی بـا ایـده مشـابه داشـته باشـند.
بـه هـر ایـده طبـق شـاخصهای تعریفشـده
امتیـاز داده میشـود .امتیـازات داوران پـس از
نرماالیـز شـدن جهـت تعییـن پنـج ایـده برتر
دوره نهایـی اسـتفاده میشـوند.
یوپنجمین رویـداد ایدهشـو بـا عنـوان
سـ 
مهارتهـای فنـی و حرفـهای و ارائـه هـر ایده
در سـه دقیقـه 27 ،دیمـاه بههمـت شـهرک
علمـی و تحقیقاتـی اصفهان و با حمایت سـتاد
توسـعه فناوریهـای نـرم و هویتسـاز معاونت
علمـی برگزار شـد.

نخستین رویداد استارتآپی «پسامند و
محیطزیست» برگزار شد

ایدهشـو رویـدادی اسـت کـه در آن افـراد
توانمنـدی خـود را در ایدهپـردازی ،بیـان
ایـده و انتقـال آن بـه دیگـران در محیطـی
دوسـتانه محـک میزننـد .در مجمـوع رویـداد
ایدهشـو محلی اسـت بـرای به اشـتراکگذاری
ایدههـای مبتنـی بـر تجربیـات زندگیسـاز،
موضوعـات مـورد عالقـه و شـوقبرانگیز و
شـنیدن نقطه نظرات منحصربهفـرد داوران در
خصـوص ایدههـای مطرحشـده.

نخسـتین رویـداد اسـتارتآپی پسـماند و
محیطزیسـت بـا شـعار «آینـدت رو دور نریـز»
از  ۴تـا  ۶بهمنمـاه  ۱۳۹۶در کـرج برگـزار
شـد .ایـن نخسـتین رویـداد اسـتارتآپی کشـور
در حـوزه پسـماند بـا حمایـت پـارک فنـاوری
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پردیـس معاونـت علمـی بـود .در این رویـداد ۹۶
نفـر در قالـب  ۱۲گـروه هشـت نفـره از شـاغلین
و عالقهمنـدان ،دانشـجویان و فارغالتحصیلان
رشـتههای محیطزیسـت ،گرافیـک ،مهندسـی
کامپیوتـر (نرمافزار و فنـاوری اطالعات) ،مدیریت
و بازاریابی ،تبلیغات و فروش ،کسـبوکار شـرکت
کردنـد .نخسـتین رویداد اسـتارت آپی پسـماند و
محیطزیسـت بـه بررسـی جدیدتریـن فناوریها
و روشهـای تجاریسـازی در عرصـه پسـماند و
محیطزیسـت در بیـن جوانـان کشـور پرداخـت.

فنـاوری فرهنگـی ،فراهمسـازی بسـتری جهت
تبـادل ایدههـا و بـه اشـتراکگذاری تجربیـات
در حـوزه فناوریهای فرهنگـی و اقتصاد خالق
میشـود.

برگزیدگان بیستوسومین جشنواره رازی
تقدیر شدند

فناوریهای فرهنگی به کمک تولید و
اشتغال میآیند

دانشـگاه صنعتـی شـریف نخسـتین همایـش
ملـی فناوریهـای فرهنگـی را بـا همـکاری
سـتاد توسـعه فرهنـگ علـم ،فنـاوری و
اقتصـاد دانشبنیـان در تاریـخ  29بهمنمـاه
1396برگـزار میکنـد .بـا توجـه بـه اهمیـت
موضـوع فناوریهـای فرهنگـی ،ایـن همایـش
در نظـر دارد بـا دعـوت از اسـاتید ،محققـان و
دانشـجویان ،بسـتری مناسـب بـرای بررسـی
نقـش صنایع و فناوریهای فرهنگی در توسـعه
اشـتغال و تولیـد ملـی را فراهـم سـازد .بدیـن
منظـور برگـزاری کارگاههای آموزشـی مختلف
در حوزههـای مربـوط بـه صنایـع فرهنگـی از
اهـم اهـداف این همایش اسـت .اهداف همایش
ملـی فناوریهـای فرهنگـی ترغیب ،تشـویق و
بهکارگیـری محققیـن و پژوهشـگران نخبـه در
زمینـه توسـعه فناوریهـای فرهنگـی ،بررسـی
نقـش صنایـع فرهنگـی در توسـعه اشـتغال و
تولید ملی ،بررسـی نقـش فناوریهای فرهنگی
و اقتصـاد خلاق بـر اقتصـاد مقاومتی ،بررسـی
نقـش دانشـگاهها و مراکـز علمـی پژوهشـی
در توسـعه اقتصـاد خلاق اسـت .دیگـر اهداف
ایـن همایـش شـامل بررسـی نقش فنـاوری در
آمـوزش و یادگیـری صنایـع خلاق ،بررسـی
مبانـی فرهنگسـازی ،ترویج و آمـوزش اقتصاد
خالق ،بررسـی عملکـرد مراکز مهـم بینالمللی
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توسـومین جشـنواره تحقیقاتـی علـوم
بیس 
پزشـکی رازی برگزیـدگان خـود را شـناخت .در
این دوره از جشـنواره هشت محقق ،دو پژوهشگر
برتـر ،یـک محقـق جـوان ،سـه دانشـگاه علـوم
پزشـکی ،یـک پژوهشـکده علوم پزشـکی ،شـش
مرکـز تحقیقاتـی ،سـه کمیتـه دانشـجویی و دو
مجلـه علمی و پژوهشـی علوم پزشـکی به عنوان
برگزیده معرفی شـدند و جوایز خود را از اسـحاق
جهانگیـری معـاون اول رئیسجمهـوری ،سـورنا
سـتاری معاون علمـی و فنـاوری رئیسجمهوری
و سیدحسـن قاضیزاده هاشـمی وزیر بهداشـت،
درمـان و آموزش پزشـکی و رضا ملـکزاده معاون
تحقیقـات و فنـاوری دریافـت کردند.
همچنیـن مصطفـی قانعـی ،دبیـر سـتاد توسـعه
زیسـتفناوری معاونـت علمـی ،بـا  49مقالـه
داخلـی تاییـد شـده 113 ،مقالـه خارجـی تاییـد
شـده 55 ،مقالـه نویسـنده اول و مسـئول و 107
مقاله نویسـنده دوم و به بعد در هشـت سال اخیر
توسـومین جشـنواره تحقیقاتـی
رتبـه دوم بیس 
علـوم پزشـکی رازی را از آن خـود کرد .همچنین
یکی از مقاالت دبیر سـتاد توسـعه زیسـتفناوری
معاونـت علمـی بـا  72اسـتناد علمـی بـه عنوان

پراسـتنادترین مقالـه انتخاب شـده اسـت و یکی
از مقـاالت وی عنـوان مقالهای بـا باالترین SNIP
نشـریه را از آن خـود کـرده اسـت.

رشایط جدید رسبازی برای افراد کلیدی
فعال در رشکتهای دانشبنیان و فناور

سـیدمحمد صاحبـکار خراسـانی ،رئیـس مرکـز
شـرکتها و موسسـات دانشبنیـان ،یکـی از
مسـائل اصلـی در شـرکتهای دانشبنیـان را
حفـظ و بهکارگیـری نیروهـای توانمنـد عنـوان
کـرد و گفـت« :در ایـن رابطـه موضـوع انجـام
خدمـت سـربازی بـرای افـراد اصلـی مشـغول در
ایـن شـرکتها مهـم اسـت .بـر همین اسـاس در
چنـد سـال گذشـته ،بنیاد ملـی نخبگان شـرایط
انجـام خدمت وظیفـه تخصصی برای افـراد تحت
پوشـش بنیـاد ملـی نخبـگان را فراهم کـرده بود
و شـیوهنامهای بـا عنـوان «شـیوهنامه بهرهمنـدی
دانشآموختـگان فنـاور از تسـهیالت خدمت نظام
وظیفـه تخصصـی» ابلاغ شـد کـه براسـاس آن
افـراد کلیـدی و کارشناسـان خبـره شـرکتهای
دانشبنیـان میتواننـد از خدمـات نظـام وظیفـه
تخصصـی اسـتفاده کننـد و بـا همـکاری معاونت
علمـی و فنـاوری رئیسجمهـور و بنیـاد ملـی
نخبـگان بـه سـتاد کل نیروهـای مسـلح معرفـی
شوند».
صاحبـکار در رابطـه بـا تغییـرات شـیوهنامه در
بهمنماه سـال جاری گفت :شـرکتهای فعال در
حـوزه فنـاوری از جمله شـرکتهای دانشبنیان و
شـرکتهای مسـتقر در مراکـز رشـد و پارکهای
علـم و فناوری ،شـرکتهای خالق و شـرکتهای
معرفیشـده از سـوی نهادهای توسـعه فنـاوری و
نـوآوری میتواننـد کارشناسـان برتر خـود را برای
اسـتفاده از این تسـهیالت معرفی کنند .همچنین
شـرکتهای متقاضـی باید حتمـا دارای اظهارنامه
مالیاتـی باشـند و کاالهـا و خدمـات دانشبنیـان
خـود را بر اسـاس اطالعـات اظهارنامـه مالیاتی به
فروش رسـانده باشـند .افراد معرفیشـده باید حد
نصاب امتیاز علمی و فناورانه را کسـب کنند و این

افـراد بایـد دانشآموختـه در مقاطع کارشناسـی،
کارشناسیارشـد یـا دکتـرای تخصصـی باشـند
ش از سـه سـال از تاریـخ دانش-آموختگـی
و بیـ 
آنهـا نگذشـته باشـد .البتـه دانشـجویان دوره
دکتـرای تخصصی که از پیشـنهاد رسـاله دکتری
خـود بـا موفقیت دفاع کرده باشـند ،نیز مشـمول
مزایـای این طرح میشـوند .فرد معرفیشـده باید
در حـال حاضـر بـ ه صـورت تماموقت در شـرکت
دانشبنیـان مـورد نظر مشـغول به فعالیت باشـد
و بـرای دسـتکم سـه مـاه اخیـر ،سـابقه بیمـه
پرداختـی در شـرکت داشـته باشـد .هرکـدام از
شـرکتها میتواننـد بـهازای هـر  300میلیـون
تومـان فـروش منـدرج در اظهارنامـه مالیاتـی یـا
هـر پنـج نفـر نیـروی انسـانی شـاغل بیمهشـده،
میتواننـد یک نفـر دیگر را بهعنوان سـهمیه خود
معرفـی کننـد .لذا یک شـرکت با فـروش بیش از
 300میلیـون تومـان ،میتواند دو نفـر را بهعنوان
سـهمیه خود معرفـی کند .البته معرفـی این افراد
از سـوی شـرکتها بههیچوجه بهمعنای اسـتفاده
فـرد از تسـهیالت نظام وظیفه تخصصی نیسـت و
ی علمی و پژوهشـی را برای
ایـن فرد باید توانمند 
اجـرای موفـق پـروژه پژوهشـی در دسـتگاههای
دفاعـی و دولتی داشـته باشـد و امتیـاز الزم را در
حـوزه علمـی و فناورانه کسـب کند».

اجراییسازی  22پروژه مطالعات فضایی
در کشور با مشارکت مراکز علمی

منوچهـر منطقـی ،رئیـس مرکـز ملـی فضایی
ایـران ،در خصـوص تعـداد پروژههـای اجرایی
سرآمد /شماره چهلودوم /دی نودوشش

61

شـده در حـوزه فضایـی در کشـور بیـان کـرد:
«تاکنـون  ۲۲پـروژه مطالعاتـی در زمینـه
کاربردهـای فضایـی با مشـارکت مراکـز علمی
و تحقیقاتـی کشـور اجرایـی شـده و علاوه بر
ایـن ۴۴۳ ،پایاننامـه دانشـجویی در مقاطـع
مختلـف تحصیلـی در زمینـه کاربردهـای
فضایـی اجـرا شـده اسـت».
او راهانـدازی شـش کمیتـه تخصصـی در حوزه
سـنجش از راه دور و تعریـف پـروژه مطالعاتـی
در زمینـه کاربردهـای فضایـی بـا مشـارکت
دسـتگاههای اجرایـی را از دیگـر برنامههـای
اجرایـی در ایـن زمینـه نـام برد.بـه گفتـه
منطقـی ،اجرایـی شـدن برنامههـای حـوزه
فضایی در کشـور نیازمنـد همگرایی و همکاری
تمـام دسـتگاههای ذیربـط اسـت .او همچنین
بیـان کـرد« :ایـران توانایی پیشـرفتهای قابل
توجـه در حـوزه فضایـی را دارد کـه بـرای
کسـب ایـن رشـد و توسـعه نیازمند نـگاه ملی
بـه مباحـث هوافضـا هسـتیم».

تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی
و بانک گردشگری

در نشسـت انعقـاد تفاهمنامـه همـکاری میـان
معاونـت علمـی و بانـک گردشـگری ،ایـن
تفاهمنامـه بـه امضـای علیرضـا دلیـری معاون
توسـعه مدیریـت و جـذب سـرمایه معاونـت
علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری و علیاصغر
سـفری مدیرعامـل بانـک گردشـگری رسـید،
طرفیـن در خصـوص همـکاری مشـترک در
حوزههـای نوآورانـه گردشـگری و فعالیتهای
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حمایـت از اسـتارتآپها بـه تفاهـم رسـیدند.
ایـن تفاهمنامـه بـا هـدف بهکارگیـری
ظرفیتهـای بـازار پـول و سـرمایه کشـور ،در
جهـت رشـد و توسـعه محصـوالت و خدمـات
دانشبنیـان و تحقـق اهداف اقتصـاد مقاومتی
به امضا رسـید .همـکاری در راهانـدازی «مرکز
شـتابدهی و نـوآوری» در بانـک ،همـکاری
در جهـت اسـتفاده از خدمـات و محصـوالت
شـرکتهای دانشبنیـان در حوزههـای کاری
مرتبـط از جمله صنعت گردشـگری و پرداخت
تسـهیالت بـه شـرکتهای دانشبنیـان از
منابـع بانـک یـا منابع صنـدوق توسـعه ملی از
موضوعـات ایـن تفاهمنامـه اسـت کـه میتوان
بـه آن اشـاره کـرد.

اعزام هیئت فناوری به کشور اتیوپی

اعـزام هیئـت فناوری متشـکل از شـرکتهای
دانشبنیـان ایرانی به کشـور اتیوپی پیرو سـفر
دو هیئـت از مقامـات بازرگانـی و فنـاوری این
کشـور بـه ایـران صـورت میگیـرد کـه منجـر
بـه انعقـاد دو تفاهمنامـه صـادرات محصـوالت
و فنـاوری بـا شـرکتهای دانشبنیـان
ایرانـی حـوزه سلامت و کشـاورزی شـد.
«دیـدار بـا مقامـات دولتـی و وزارت بهداشـت
اتیوپـی»« ،برگـزاری جلسـات بـا کمیسـیون
سـرمایهگذاری اتیوپـی»« ،هلدینـگ افـورت
موسسـات سـرمایهگذاری در اتیوپـی»،
«دیـدار بـا مسـئولین وزارت صنایـع اتیوپـی»
و همچنیـن «برگـزاری نشسـتهای رودررو
بـا شـرکتهای متناظـر اتیوپـی»« ،بازدیـد از
نمایشـگاه بازرگانـی آدیسآبابـا (بزرگتریـن
نمایشـگاه تجـاری اتیوپـی)» و «بازدیـد از
نمایشـگاه تخصصـی سلامت آدیسآبابـا» از
برنامههـای ایـن سـفر اسـت.
کشـور اتیوپـی بـا بیـش از  104میلیـون نفـر
جمعیـت ،پتانسـیل مناسـبی بـرای صـادرات
محصـوالت و فناوریهـای حـوزه دارویـی،
تجهیـزات پزشـکی و کشـاورزی دارد .هر چند

اتیوپـی در سـالهای اخیـر دارای نـرخ رشـد
اقتصـادی حـدود  6درصـد بـوده اسـت ،امـا
حجـم تجـارت ایـران بـا کشـور اتیوپی بسـیار
پاییـن و در حـدود  2/5میلیـون دالر اسـت.

نخستین جشنواره ایدهپردازی هوایی و
هوانوردی برگزار میشود

نخسـتین جشـنواره ایدهپـردازی هوایـی و
هوانـوردی بـه منظـور پـرورش ایدههـای نـو و
ت در حوزه هوایـی و هوانوردی ،حرکت
خالقیـ 
بـه سـمت کاربردیسـازی ایدههـای خالقانـه
و تجاریسـازی و ایجـاد ارتبـاط پویـا بیـن
نیازهـای روز کشـور و فعالیتهـای نخبگان در
دانشـگاه ،بههمـت سـتاد هوایـی و هوانوردی و
بـا همـکاری اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی
دانشـگاه تهـران تدویـن شـده اسـت .هـدف از
راهانـدازی جشـنواره ایدهپـردازی هوایـی و
هوانـوردی ،ایجـاد پیونـد بیـن صاحبـان ایده،
دانشـگاهها ،صاحبـان سـرمایه و فعالین صنعت
و ایجـاد زیرسـاخت جهـت تجاریسـازی
ایدههـای کاربردی در صنعت هوانوردی سـت.
ایدهپـردازی بسـتری را فراهـم میکنـد
تـا اندیشـههای نـو ،افـکار تـازه ،ابداعـات و
اختراعـات پژوهشـگران جـوان در درجـه اول
مـورد توجـه قـرار گیـرد و بـا معرفـی ضرورت
علـوم هوایـی و هوانـوردی ،زمینهسـاز ترویـج
ایـن علـم و حضـور عالقهمنـدان ایـن حـوزه
فراهـم شـود .در گام بعـد پدیدههـا و افـراد
سـرآمد کشـف میشـوند و از پتانسـیل آنـان

بهدرسـتی اسـتفاده میشـود و طرحهـا مـورد
بازبینـی و داوری قـرار میگیرنـد .بـا اسـتمرار
و دائمـی کـردن این جشـنواره انگیـزهای برای
محققـان و پژوهشـگران داخلی فراهـم خواهد
شد .

ایران به کشورهای پیشروی حوزه ژنتیک
میپیوندد

سـورنا سـتاری ،معـاون علمـی و فنـاوری
رئیسجمهـوری ،در مراسـم رونمایـی از
«نخسـتین ژنـوم مرجـع ایرانیـان» بـا اشـاره
بـه توانمنـدی شـرکتهای دانشبنیـان و
واحدهـای فنـاور کشـور در حـوزه ژنتیـک
گفـت« :ایـران از ظرفیتهـای ذاتـی قابـل
توجهـی در ایـن حـوزه برخـوردار اسـت و بـا
پیمـودن گامهـای صحیـح بـرای شـکلگیری
زیسـتبوم کارآفرینـی و نـوآوری و اسـتفاده
از نیـروی انسـانی داخـل و خـارج از کشـور در
آینـده میتوانیم از کشـورهای پیـشرو در این
حـوزه فنـاوری باشـیم».
معـاون علمـی و فنـاوری رئیسجمهـوری بـا
تاکیـد بـر ضـرورت حمایـت و توجـه تمامـی
بخشهـا بـه حـوزه فناوریهای ژنتیـک عنوان
کـرد« :اقداماتـی کـه تا امـروز صـورت گرفته،
پایـهای بـوده اسـت و نیاز بـه قدمهـای مداوم
دارد .از اولویتهـای قطعـی معاونـت علمی نیز
میتـوان بـه فعالیـت در حـوزه ژنتیـک اشـاره
کـرد کـه در ایـن راه در پروژههـای بزرگـی
مشـارکت داشـتهایم».
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سـتاری پژوهشـکده علـوم غـدد درونریـز و
متابولیسـم را جـزو گامهای آغازیـن در عرصه
حرکـت پژوهـش و فنـاوری اقتصادمحـور
دانسـت و ادامه داد« :در این راسـتا سـتادهای
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری
نیـز در آینـده همکاریهـای الزم را صـورت
میدهنـد و امیدواریـم بـا اسـتفاده از ظرفیـت
معاونـت علمی رشـد بیشـتری را در این زمینه
شـاهد باشیم».
«نخسـتین ژنـوم مرجـع ایرانیـان» بـا حضـور
سـورنا سـتاری ،علیاکبـر والیتـی رئیـس
هیئـت امنـای دانشـگاه آزاد ،محمـد آقاجانـی
معـاون درمـان وزارت بهداشـت و فریـدون
عزیـزی رئیـس پژوهشـکده غـدد درونریـز و
متابولیسـم رونمایـی شـد.

منطقـهای و تخصصـی در کشـور را بـر عهـده
دارد و تاکنـون  16فنبـازار در اسـتانهای
اصفهـان ،البـرز ،آذربایجـان شـرقی ،خراسـان
رضـوی ،خوزسـتان ،سـمنان ،فـارس ،قزویـن،
قـم ،کرمـان ،کرمانشـاه ،لرسـتان ،مرکـزی،
هرمـزگان ،همدان و یـزد را پیش از این افتتاح
کـرده و سیسـتان و بلوچسـتان ،هفدهمیـن
دفتـر فنبـازار منطقـهای اسـت کـه ماموریـت
توسـعه بـازار فنـاوری در محـدوده جغرافیایی
ایـن اسـتان را انجـام خواهـد داد.

نحوه حامیت از دانشجویان مقاطع
مختلف کشور ترشیح شد

هفدهمین فنبازار منطقهای کشور در
سیستان و بلوچستان افتتاح شد

بـا اخـذ موافقـت شـورای مرکـز فنبـازار ملی
ایـران و انجـام مذاکـرات و مقدمـات ایجـاد
ایـن دفتـر طـی ماههـای گذشـته 4 ،بهمـن
 96ایـن دفتـر بـا حضـور مسـئوالن و مدیـران
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و مدیران مرکز
فنبـازار ملـی ایـران و پـارک فنـاوری پردیس
معاونـت علمـی افتتاح شـد.
فنبـازار منطقـهای سیسـتان و بلوچسـتان که
بـا حمایـت پـارک علـم و فنـاوری آن اسـتان
ایجـاد شـده ،کمـک بـه بازاریابـی محصـوالت
فناورانـه ،انتقـال فنـاوری ،ارتقـای سـطح
فنـاوری صنایـع مسـتقر در اسـتان ،جـذب
سـرمایه بـرای طرحهـای فناورانـه و کمـک به
تجاریسـازی آنهـا و برقـراری روابـط تجاری
و فنـاوری بیـن کسـبوکارها را بـر عهـده
خواهـد داشـت .مرکـز فنبـازار ملی ایـران ،به
اسـتناد تکالیف منـدرج در نقشـه جامع علمی
کشـور و ابالغیه شـورای عالـی انقالب فرهنگی
و معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری،
مسـئولیت ایجـاد و سـاماندهی فنبازارهـای
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نصـرت اهلل ضرغـام ،رئیس صنـدوق حمایت از
پژوهشـگران و فنـاوران معاونـت علمـی ،گفت:
«کمـک به توسـعه علـم و فنـاوری مسـئلهای
اسـت کـه در کشـور توجهـات زیـادی بـه آن
میشـود .صنـدوق نیـز ایـن موضوع را رسـالت
خـود میدانـد و در ایـن مسـیر گام برمیدارد.
البتـه صنـدوق ایـن حمایتهـا را محـدود بـه
زمـان حـال نمیدانـد ،بلکـه ایـن حمایتهـا
بایـد اسـتمرار داشـته باشـد کـه خود ایـن نیز
بـه فعالیـت کارشناسـی و برنامهریـزی نیـاز
دارد».
ضرغـام بـا اشـاره بـه اینکـه حمایتهـای
صنـدوق علاوه بـر محققـان سراسـر کشـور
شـامل پژوهشـگران مقیـم خارج نیز میشـود،
ادامـه داد« :صنـدوق متناسـب بـا هـر قشـر
برنامـه ویـژهای تدویـن کـرده اسـت .البتـه در
ایـن میـان ظرفیتهایـی نیز در کشـور هسـت

کـه نیاز به پختگی بیشـتر در آنها وجود دارد
و بایـد زمینـه الزم بـرای افزایـش توانمنـدی
در آنهـا بـرای توسـعه علـم و فنـاوری در
کشـور ایجـاد شـود .کـودکان ،دانشآمـوزان،
دانشـجویان ،اسـاتید و پژوهشـگران و فنـاوران
افـرادی هسـتند کـه بـه طـور مسـتقیم از
حمایتهـای صنـدوق برخـوردار میشـوند.
علاوه بـر ایـن والدیـن بچههـا ،مربیـان
مهدهـای کـودک و معلمـان نیـز بـه طـور
غیرمسـتقیم از حمایتهـای صندوق اسـتفاده
میکننـد .ایـن حمایتهـا نقـش مهمـی در
ایجـاد جامعهای فرهیختـه دارد ،زیرا در چنین
جامعـهای نـگاه بـه علـم ،فنـاوری و نقـش آن
در توسـعه کشـور متفـاوت میشـود .در نهایت
نیـز توسـعه علم و فنـاوری تبدیل به خواسـته
تمـام مـردم جامعـه میشـود و مراکـز علمـی
جایـگاه مردمـی پیـدا میکننـد ».ضرغـام بـا
اشـاره بـه شـکلگیری اکوسیسـتم آمـوزش،
تحقیقـات ،فنـاوری و نوآوری در کشـور گفت:
«در حـال حاضـر حرکـت کشـور بـه سـمتی
اسـت کـه درک درسـتی از اکوسیسـتم علـم،
پژوهـش ،فنـاوری و نـوآوری در دانشـگاهیان،
سیاسـتگذاران ،مدیـران و برنامهریـزان
کشـوری ایجـاد شـود کـه کاملا درسـت
اسـت امـا همزمـان بایـد تلاش بـرای درک و
شـناخت از اهمیـت این موضوع نیـز به جامعه
منتقل شود».
رئیـس صندوق حمایت از پژوهشـگران و فناوران
معاونـت علمـی در بخـش بعـدی سـخنان خـود
بـه حمایت این مرکز از دانشـجویان کارشناسـی،
کارشناسـی ارشـد ،دکترا و اعضـای هیئت علمی
اشـاره و ابـراز کـرد« :صنـدوق برای دانشـجویان
در هـر مقطـع برنامـه حمایتـی متفاوتـی دارد و
از انجمنهـای علمـی نیـز حمایـت میکنـد .در
حمایـت از انجمنهـای علمـی در نظـر داریـم با
زبانـی سـاده روش تحقیـق را بـه آنهـا آمـوزش
دهیـم و ایدهپـردازی ،خالقیـت ،کارآفرینـی،
مطالعـات جمعـی را در آنهـا تقویـت کنیـم.

دانشـجویان کارشناسـی ارشـد نیـز میتواننـد
در پروژههـای مصـوب اسـاتید همـکاری داشـته
باشـند .دانشـجویان دکتـرا نیـز علاوه بـر
همـکاری در پروژههـای مصـوب توسـط اسـاتید
میتواننـد از حمایتهـای صنـدوق در رابطـه
بـا رسـالههای دکتـرا اسـتفاده کننـد .همچنیـن
افـرادی کـه موفـق بـه اخـذ درجـه دکتـرا از
صـد دانشـگاه معتبـر دنیـا شـدند ،میتواننـد
در صورتـی کـه پـروژه آنهـا جـزو اولویـت
تحقیقاتـی کشـور باشـد ،از گرنـت آغـاز بهرهمند
شـوند .ایـن فعالیـت صنـدوق در حقیقـت در
ادامـه فعالیـت ارزشـمند معاونـت در جـذب
فارغالتحصیلان دکتـرا از صـد دانشـگاه برتـر
دنیاست».
عضـو هیئـت علمی دانشـگاه تهـران همچنین
عنوان کرد« :اسـاتید دانشـگاهها بـا درجههای
مختلـف نیـز از حمایتهـای صنـدوق بـرای
انجـام فعالیتهـای خـود بهرهمنـد میشـوند
کـه ایـن حمایتهـا در قالـب حمایـت بـرای
انجـام پروژههـای تحقیقاتی ،گرنت پژوهشـی،
سرپرسـتی رسـالههای دکترا یا پسادکتراسـت.
همچنیـن دانشـمندان کشـور نیـز از طریـق
اعطـای کرسـی و گرنـت پژوهشـی مـورد
حمایـت قـرار میگیرنـد».

ستاری از استارتآپ تپسی بازدید کرد

سـورنا سـتاری ،معـاون علمـی و فنـاوری
رئیسجمهـوری ،در بازدیـد از اسـتارتآپ
«تپسـی» بـا بیـان اینکـه رشـد فزاینـده
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لونقـل
اسـتارتآپها در حـوزه خدمـات حم 
دورنشـهری و بیـن شـهری بـه پیشرفتهـای
قابـل توجهـی منجـر شـده اسـت ،گفـت« :در
حـال حاضـر بیـش از  45اسـتارتآپ فعـال در
حـوزه خدمـات حملونقـل داریـم کـه اخیـرا
حملونقـل بیـن شـهری بـه طـور فزاینـده در
حـال رشـد است».سـتاری بـا بیـان اینکـه
مـوج توسـعه کسـبوکارهای اسـتارتآپی و
شـرکتهای دانشبنیـان در حـال تسـری بـه
تمامـی بخشهـای کشـور اسـت افـزود« :ایـن
زیرسـاخت توانسـت زمینـهای را فراهـم کند که
نخبـگان ایرانـی غیر مقیـم با درآمدهای بسـیار
بـاال به کشـور بازگردنـد و کسـبوکارهای خود
را ایجـاد کنند و موج راهاندازی اسـتارتآپهای
مبتنـی بـر ایدههـای خالقانه در حال گسـترش
میـان جوانان است».اسـتارتآپ تپسـی بیش از
250هـزار راننـده را در سـطح شـهر بـه خدمت
گرفتـه اسـت و به طور متوسـط روزانـه 10هزار
مسـافر درون شـهری را بـه مقصـد میرسـاند.
تپسـی در طـول دو سـال فعالیـت خـود در
بیش از  14شـهر کشـور خدمترسـانی میکند
و توانسـته اسـت بـا بیـش از چهـار میلیـون
کاربـر ،زمینـه ارائـه خدمـت در حـوزه خدمـات
حملونقـل شـهری را بـا فنـاوری کاملا بومی و
مالکیـت ایرانـی به کمـک نخبـگان ،المپیادیها
و فارغالتحصیلان دانشـگاهی ایجـاد کنـد.

بازگشت و شکوفایی استعدادهای برتر
استانی با نقشآفرینی دانشگاهها
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سـورنا سـتاری در نشسـت هماندیشـی فعالیـن
مراکـز علمـی واحدهـای دانشبنیـان و فنـاور
شهرسـتان جهـرم بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای
تحقـق نقشآفرینـی پژوهـش عرصـه اقتصـاد
و رفـاه اجتماعـی ضمن تغییـر نگـرش بـه ایـن
حـوزه ،الزم اسـت بخـش خصوصی وارد مسـیر
سـرمایهگذاری در حوزه پژوهشهـای کاربردی
شـود ،گفـت« :پژوهشـگاههای متعـددی بـا
هزینههـای دولتـی ایجاد شـدند ،امـا در نهایت
نتوانسـتند مشـکل عمـده از صنعـت را برطرف
کننـد ،چـرا کـه نـگاه دولتـی نمیتوانـد بـه
کارآمـدی پژوهـش منجـر شـود .ماحصـل ایـن
تغییـر نگـرش اکنـون فضـای مسـاعدی تحـت
عنـوان اقتصـاد دانشبنیـان ایجـاد کرده اسـت
کـه ضمـن بـروز اسـتعدادها و توانمندیهـای
کارآفرینـان و فناوران کشـور ،بیش از سـه هزار
شـرکت دانشبنیـان ۴۰ ،هـزار میلیـارد تومـان
گـردش مالـی این شـرکتها و تاثیر رو به رشـد
در اقتصـاد کشـور را بـه دنبـال داشـته اسـت.
معـاون علمـی و فنـاوری رئیسجمهـوری در
نخسـتین بخـش سـفر خـود بـه شهرسـتان
جهـرم ،اتاق تمیز شـرکت دانشبنیـان نادرطب
را افتتـاح کـرد .بـا راهانـدازی ایـن واحـد فنـاور
کـه در مرکـز اسـتریل جنوب کشـور واقع شـده
اسـت ،ضمـن افزایش ظرفیـت تولیـد تجهیزات
پزشـکی سـاخت داخل ،میـزان واردات و خروج
ارز بـه واسـطه خودکفایـی در تولیـد محصوالت
ایـن حـوزه کاهـش خواهـد یافـت .سـتاری
همچنیـن در ادامـه سـفر بـه جهـرم ،بـا حضور
در مرکـز رشـد ،از واحدهای فنـاور جهرم دیدن
کـرد .حوزههـای آبیـاری و کشـاورزی نویـن،
فنـاوری اطالعـات ،نانوکامپوزیتهـای گرافـن،
تجهیـزات صنعتـی و ...عمدهمحـور فعالیـت
واحدهـای مسـتقر در ایـن پارک علـم و فناوری
اسـت .هسـتههای فنـاور مسـتقر در مرکـز
رشـد واحدهـای فنـاور دانشـگاه آزاد اسلامی
واحـد جهـرم ،دسـتگاه تماماتوماتیـک مبـارزه
بـا سـرمازدگی درختـان ،سیسـتمهای آبیـاری

هوشـمند ،تجهیزات اکتشـاف زیرسطحی داروها
و ...را ارائـه کردهانـد .تختهـای بیمارسـتانی،
تجهیـزات پیشرفتـه عکسبـرداری و اسـکن
بـا اشـعه ایکـس و تجهیـزات پانسـمان و
شستوشـوی اتوماتیک بخشـی از دستاوردهای
واحدهـای فنـاور مسـتقر در ایـن مرکز رشـد به
شـمار مـیرود.

بیستوهشتمین نشست رسارسی روسای
بنیادهای نخبگان استانی برگزار شد

بیستوهشـتیمن نشسـت سراسـری روسـای
ی بـا حضـور سـورنا
بنیادهـای نخبـگان اسـتان 
سـتاری رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان ،معاونان و
مشـاوران و روسـای بنیادهای نخبگان اسـتانی،
در قالـب چهـار نشسـت جداگانـه برگـزار شـد.
سـخنرانی محمـود سـعادتفومنی قائممقـام
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان دربـاره پهنهبنـدی
اسـتانها و جایـزه احمدیروشـن و سـخنرانی
محمدصالـح ترکسـتانی معاون توسـعه مدیریت
و منابـع بنیاد ملـی نخبگان با محوریت بررسـی
مسـائل اداری و مالـی ،مهمتریـن بخشهـای
نشسـت اول این برنامه و سـخنرانی دکتر سـورنا
سـتاری مهمتریـن بخـش نشسـت دوم بـود.
بررسـی مسـائل فرهنگـی توسـط آریـا السـتی
معـاون فرهنگـی بنیـاد ملـی نخبـگان و
همچنیـن بررسـی مسـائل مربـوط بـه مرکـز
ارتباطـات و اطالعرسـانی توسـط پرویـز کرمـی
مشـاور رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان و رئیـس

مرکـز ارتباطـات و اطالعرسـانی از بخشهـای
دیگـر ایـن نشسـت بـود.
در نشسـت سـوم ،تدویـن کارراهـه شـغلی برای
مشـموالن جـذب در دسـتگاههای اجرایـی
توسـط جعفـر جهانپنـاه رئیـس بنیـاد نخبگان
اسـتان البـرز ،تشـکیل شـورای سـرآمد علـم و
تجربـه شهرسـتانها توسـط رحمـت صادقـی
رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان کردسـتان ،ارائـه
پیشـنهادهای بنیـاد نخبـگان مازنـدران توسـط
محسـن جهانشـاهی رئیـس بنیـاد نخبـگان این
اسـتان و همچنیـن بیـان راهکارهای نگهداشـت
و حفـظ اسـتعدادهای برتـر بومـی در اسـتان
توسـط علیرضـا سـعیدی رئیـس بنیـاد نخبگان
اسـتان کرمـان ارائـه شـد .در ادامه ایـن بخش،
علیمرتضـی بیرنـگ قائممقـام معـاون علمـیو
فنـاوری ریاسـتجمهوری در امـور بینالملـل،
گزارشـی از اجـرای برنامـه همـکاری بـا
متخصصـان و کارآفرینـان ایرانی خارج از کشـور
در د و سـال و نیـم گذشـته ارائـه کـرد.
در نشسـت چهـارم و پایانـی بیستوهشـتمین
نشسـت سراسـری رئیسـان بنیادهـای نخبـگان
اسـتانی ،حسـن سـاالریه بـه بررسـی مسـائل
مربـوط بـه معاونـت برنامهریـزی و نظـارت
پرداخـت و در پایـان نیـز بـا حضـور اعضـای
نشسـت ،مسـائل مـورد نظـر رئیسـان بنیادهای
اسـتانی و پاسـخگویی بـه آنهـا مـورد بررسـی
قـرار گرفـت.
بیستوهشـتمین نشسـت سراسـری روسـای
بنیادهـای نخبـگان اسـتانی دوازدهـم بهمنماه
در محـل بنیـاد ملـی نخبـگان برگـزار شـد.
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نو� چقدر یمتوانند در رونق اشتغال متوازن
استارتآپها و کسبواکرهای پ
نقش داشته ب�شند؟
پرونده

شهرستانها اکوسیستمهای
کارآفرینیمیخواهند
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پدیــده مهاجــرت تنهــا رفتــن از یــک کشــور
بــه کشــور دیگــر نیســت .مهاجــرت میتوانــد
از یــک شــهر بــه شــهر دیگــر باشــد .از یــک
شهرســتان بــه پایتخــت .هــر جابهجایــی کــه
آدمهــا را از محیطــی کــه در آن رشــد کــرده
و بالیدهانــد ،جــدا کنــد ،میشــود یــک
نــوع مهاجــرت .ایــن روزهــا و در روزگاری
کــه حــال اقتصــاد ملــی چنــدان خــوش
نیســت ،یکــی از نگرانیهــای کارشناســان
اقتصــادی و اجتماعــی هجــوم جوانــان
جویــای کار از شهرســتانها بــه شــهرهای
بــزرگ ازجملــه تهــران بــرای یافتــن شــغل
اســت .از قضــا نیروهــای متخصصــی کــه در
زمینــه تخصــص خــود در شــهرهای کوچــک
شــغلی نمییابنــد ،عمومــا زودتــر از دیگــران
میــل بــه ایــن دســت جابهجاییهــا را
پیــدا میکننــد .شــکلگیری اکوسیســتم
اســتارتآپی در تهــران و بــه مــوازات آن رشــد
ایــن کســبوکارهای نوپــا در شهرســتانها
ایــن امیــد را در دل جوانــان ایرانــی زنــده
کــرده کــه بتواننــد بــا تکیــه بــر مهارتهــای
خــود یــا بهعنــوان نیــروی دورکار
اســتارتآپهای بــزرگ فعالیــت کننــد ،یــا
آســتین بــاال بزننــد و در شــهر و دیــار خــود
بــا اســتفاده از بســتر اینترنــت کســبوکاری
بــه وســعت کل کشــور راه بیندازنــد .در ایــن
شــماره «ســرآمد» تــاش کردهایــم بــه
ایــن موضــوع بپردازیــم کــه اســتارتآپها
و کســبوکارهای دانشمحــور و نوپــا تــا
چــه انــدازه میتواننــد در رونــق اشــتغال
در شــهرهای کوچــک ،مانــدگاری جوانــان در
ایــن شــهرها و مهمتــر از همــه ،کمتــر شــدن
مهاجــرت بــه شــهرهای بــزرگ تاثیرگــذار
باشــند .بــا چهــار جــوان اســتارتآپی از
گوشــه و کنــار کشــور صحبــت کردهایــم تــا
موضــوع را از زاویــه دیــد آنهــا روایــت کنیــم.
سرآمد /شماره چهلودوم /دی نودوشش

69

پرونده
 70سرآمد /شماره چهلودوم /دی نودوشش

گفتوگو ب� عباس ی ن
یوزد� ی ن
ع�عیل ،مهبنیانگذار استارتآپ ی ز
ا�

شهرستانها نیازمند
«داستانهای موفقیت» بومی هستند!
مریم بهروزیان

یکی از بازارهای جذابی که این روزها ذیل عنوان صنایع فرهنگی در اکوسیستم
استارتآپی مشتریان زیادی دارد ،صنعت یا بازار تولید موشنگرافیک و تصاویر
متحرک تبلیغاتی است .هزاران کسبوکار سنتی و نوپا ،بخشی از بیزنس و کمپینهای
تبلیغاتی خود را به فضای آنالین آوردهاند و در این نقل و انتقال تاریخی ،یکی از
فرمتهای رسانهای که برای جذب مشتریان ،آگاهسازی و اطالعرسانی در مورد
محصوالت و از همه مهمتر شناساندن برندشان به کار میگیرند ،موشنگرافیک
است؛ ویدیوهایی کوتاه که با استفاده از نرمافزارهای حرفهای طراحی به بخشی
جداییناپذیر از صنعت تبلیغات و بازاریابی تبدیل شدهاند .شاید بتوان اندازه این بازار
را در داخل کشور از تعداد بنرها و جایگاههای تبلیغاتی سایتهای مختلف برآورد کرد.
هر سایت برای گیف و موشنگرافیکهای تبلیغاتی و اطالعرسان دهها باکس تعبیه
کرده و در مجموع درصد قابلمالحظهای از وب فارسی ،این روزها به مدیومی محتوایی
اختصاص پیدا کرده که ترکیبی است از مهارت و هنر .ترکیبی که از قضا بسیار
اشتغالزاست و با توجه به ماهیت کار آن امکان انجام آن در شهرستانها و بهصورت
دورکاری هم برای متخصصان وجود دارد .استارتآپ یوزدیزاین با شناسایی چنین
ظرفیتی از سوی عباس عینعلی و همبنیانگذارش فریدا گودرزی راهاندازی شده
است .عباس در سمنان و فریدا در شیراز زندگی میکنند ،اما یک پلتفرم آنالین کار
آنها را برای سفارشگیری و همچنین همکاری با دهها طراح در سراسر کشور راحت
کرده است .با عباس عینعلی که متولد تیرماه  1365و فارغالتحصیل رشته گرافیک
است درباره یوزدیزاین ،ظرفیتهای استارتآپهایی از این دست برای تقویت اشتغال
در شهرستانها و البته جلوگیری از مهاجرت نیروی کار آنها به پایتخت حرف زدیم.

یوزدیزایــن دقیقــا چــه میکنــد و چــه
خدمتــی را بــه مخاطــب ارائــه میدهــد؟
یوزدیزایــن یــک اســتارتآپ اســت کــه بــه
صــورت ویــژه خدمــات طراحــی موشـنگرافیک
و بــه صــورت جنبــی طراحــی گیــف ارائــه
میدهــد .عمــده مخاطبیــن مــا خــود

اســتارتآپها هســتند .البتــه هــر کســبوکار
آنالیــن دیگــری هــم کــه نیــاز بــه محتــوای
گرافیکــی از ایــن دســت داشــته باشــد ،بخشــی
از مشــتریان مــا خواهــد بــود .میدانیــد
موشــنگرافیک بهعنــوان یکــی از محتواهــای
بانفــوذ و تاثیرگــذار از اهمیــت باالیــی بــرای
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توســعه و حتــی شــروع بــه فعالیــت هــر
کســبوکاری برخــوردار اســت؛ امــا چنــد
مشــکل در رابطــه بــا تولیــد موشــنگرافیک
وجــود دارد کــه یوزدیزایــن مزیــت رقابتــی
خــود را رفــع ایــن مشــکالت قــرار داده اســت.
مشــکالتی کــه اقبــال اســتارتآپها را بــه
تهیــه و تولیــد موشــنگرافیک کــم میکنــد.
یکــی از ایــن مشــکالت ،هزینههــای بــاالی
تولیــد ایــن نــوع محتواســت .مشــکل دوم
ایــن اســت کــه نیــروی انســانی ماهــری کــه
بخواهــد منحصــرا بــرای اســتارتآپ شــما کار
کنــد ،نیــروی گرانقیمتــی اســت و احتمــاال
هــر اســتارتآپی نمیتوانــد از پــس چنیــن
نیــروی اختصاصــی بربیایــد .ســوم مــدت زمــان
آمادهســازی و تحویــل ایــن نــوع محتواســت
کــه گاهــی تــا یــک مــاه بــه طــول میانجامــد
و حتــی در اصالحــات متعــدد و زمانبــر ممکــن
اســت زمــان طالیــی مدنظــر آن کس ـبوکار از
دســت بــرود .مــا در یوزدیزایــن ســعی داریــم
ایــن مشــکالت را کــم کنیــم.
چطور؟
خــب اساســا چیــزی کــه بــرای هــر اســتارتآپ
حیاتــی اســت ،نیــروی متخصــص یــا همــان
تیــم حرفــهای اســت .بایــد بگویــم در حــال
حاضــر باارزشتریــن چیــزی کــه در ســه ســال
گذشــته بــه آن رســیدهایم ،یــک تیــم قــوی و
پــای کار بــوده کــه فکــر میکنــم جایگزیــن
ارزشــمندتری هــم نخواهــد داشــت .یوزدیزایــن
بــا تعــداد زیــادی از گرافیســتها ،انیماتورهــا،
تدوینگــران و گوینــدگان در سراســر کشــور
در ارتبــاط اســت و رمــز موفقیــت مــا هــم
همیــن شبکهســازی اســت .از طرفــی
اســتارتآپهایی کــه معمــوال در پروســههای
زمانبــر و اعصابخردکــن بــرای ســروکله
زدن بــا طراحــان در مــورد یــک ســناریو یــا
طــرح ممکــن اســت از خیــر موشــنگرافیک
بگذرنــد ،بــا اســتفاده از یوزدیزایــن نیــاز نیســت
کار خاصــی انجــام دهنــد .کافــی اســت فــرم
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ســفارش موجــود در وبســایت را پــر کننــد
و یــک پاراگــراف در مــورد ایــده یــا نیــاز
خــود بنویســند تــا مــا بــا مطالعــه در مــورد
کســبوکار آنهــا ســناریوی اولیــه را آمــاده و
بــا تاییــد آنهــا کار را شــروع کنیــم و در کمتــر
از ســه روز کار را تحویــل دهیــم .ایــن ســرعت
عمــل هــم بــا اســتفاده از تــوان نیروهــای
شهرســتانی انجــام میشــود کــه معمــوال
متخصــص هســتند ،امــا بــه کسـبوکارهایی که
اکثــرا در تهــران تجمیــع شــدهاند ،دسترســی
ندارنــد .یعنــی همــان جــوان ماهــر امــا ب ـیکار
شهرســتانی تبدیــل بــه مزیــت یوزدیزایــن بــرای
انجــام ســریع ســفارشها میشــود.
استارتآپ شما چند عضو دارد؟
در حــال حاضــر  10عضــو ثابــت داریــم کــه بــه
صــورت تماموقــت مشــغول فعالیــت هســتند و
ســایر اعضــا حــدود  20نفــر هســتند کــه بــه
صــورت پارهوقــت و دورکاری بخشــی از کار را
بــه عهــده دارنــد .اعضــای تیــم مــا در شــهرهای
ســمنان ،شــیراز ،مشــهد ،شــاهرود ،تهــران،
بوشــهر و چنــد شهرســتان دیگــر زندگــی
میکننــد.
فکــر میکنیــد اســتارتآپهایی
مثــل یوزدیزایــن چگونــه میتواننــد
باعــث توســعه اشــتغال در شهرســتانها
شــوند؟
اساســا مــن بــا چیــزی بــه نــام بــیکاری و
مشــکل بــیکاری نمیتوانــم کنــار بیایــم!
مگــر میشــود انســانی کــه دارای قــدرت
فکــر اســت بیــکار ،بمانــد؟ نمیخواهــم بحــث
را فلســفی کنــم امــا معتقــدم هــر انســان
منبــع عظیــم انــرژی و ایــده اســت .جوانــان
باغیرتــی کــه االن بــا مــدارج بــاال از دانشــگاه
فارغالتحصیــل شــدهاند و شــغلهایی مثــل
رانندگــی و نگهبانــی را بهناچــار پذیرفتهانــد،
کجــای کارشــان میلنگــد؟ مطالعاتــی کــه
مــا بــرای راهانــدازی یوزدیزایــن داشــتیم ،بــه
مــا ثابــت کــرد کــه کســبوکارهای ایرانــی

نیازهــای زیــادی دارنــد کــه اغلــب بــه دلیــل
در دســترس نبــودن نیــروی ماهــر یــا انجــام
نمیشــوند یــا بــه صــورت ناقــص و حداقلــی
بــه ســرانجام میرســند .پــس میبینیــم
کــه ایــن همــه نیــاز دور و بــر ماســت .کافــی
اســت بــرای یکــی از ایــن نیازهــا یــک راه حــل
داشــته باشــید تــا شــغلی بــرای خــود و حتــی
دیگــران بــه وجــود بیاوریــد .یادگرفتــن یــک
نرمافــزار چقــدر طــول میکشــد؟ امــروزه و در
جهانــی کــه اســتارتآپها و کســب وکارهــای
نوپــا گل سرســبد آن هســتند ،یادگیــری هــر
نرمافــزار معــادل داشــتن یــک شــغل محســوب
میشــود .بــاور کنیــد!
چــرا اعتقــاد داریــد ایــن روزهــا نیروی
کار شهرســتانها میتوانــد مزیــت
یــک اســتارتآپ مثــل یوزدیزایــن
باشــد؟
بــه ایــن دلیــل کــه اگرچــه همــه تیــم مــا در
شهرســتان زندگــی میکننــد ،امــا اســتارتآپ
مــا یــک کسـبوکار محلــی نیســت .یعنی بــازار
هــدف مــا محــدود بــه یــک شهرســتان نیســت
و کل ایــران را در بــر میگیــرد .امــا نیــروی
کار مــا محلــی اســت و ایــن خــودش یکــی
از عوامــل ارزان بــودن خدمــات ماســت .مــن
فکــر میکنــم هــر ســمنانی و هــر شــیرازی
و در آینــده نزدیــک هــر نیــروی ماهــری کــه
گرافیــک بدانــد و بــا نرمافزارهــای تخصصــی
آشــنا و آدم خالقــی باشــد ،در هــر جــای کشــور
میتوانــد بــه تیــم مــا ملحــق شــود .کافــی
اســت اراده و صبــر داشــته باشــد .چراکــه مــا
از آمــوزش رایــگان تــا تامیــن ســختافزار
در کنــار همــه اعضــای تیممــان حتــی در
محرومتریــن نقطــه کشــور هــم خواهیــم بــود.
تاکنــون از حمایــت دولتــی یــا ارگان
خاصــی اســتفاده کردهایــد؟
بگذاریــد بیپــرده بگویــم .کارآفرینــی در معنــای
عــام آن و کارآفرینــی اســتارتآپی نیــازی
بــه حمایــت نــدارد .کســی کــه میخواهــد

بــرای خــودش و دیگــران کســبوکاری راه
بینــدازد و ادعــا دارد کــه متکــی بــه ایــده و
خالقیــت اســت میتوانــد بــا اتــکا بــه همــان
راهکارهــای خالقانــه هــر مشــکلی را از ســر راه
بــردارد .درســت اســت کــه تامیــن مالــی در
ایــران مشــکالت زیــادی دارد امــا بــاز همــه
مــا در یوزدیزایــن اعتقــاد داریــم کــه راهحــل
آن حمایتهــای دولتــی نیســت .همانطــور
کــه معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور
اخیــرا گفــت اتفاقــا ایــن نــوع حمایتهــا
خیانــت بــه اســتارتآپها و جوانــان
خوشفکــر آنهاســت .البتــه مــا انتظــار داریــم
ســرمایهگذار خطرپذیــر و بخــش خصوصــی
بــه کمــک اســتارتآپها بیاینــد ،امــا نــه
بخــش دولتــی .تنهــا چیــزی کــه از ارگانهــای
دولتــی میخواهیــم ایــن اســت کــه قوانیــن و
موانــع فعلــی کس ـبوکار را تســهیل کننــد یــا
اگــر در مــواردی چــون فضــای کار اشــتراکی
کمکــی از دستشــان برمیآیــد ،کوتاهــی
نکننــد .بــرای مثــال مــا در یــک شــهر کوچــک
گرافیســتی خــاق داریــم کــه فعــا امــکان
خریــد یــک سیســتم کامپیوتــری مناســب
کار طراحــی گرافیکــی را کــه هزینــه زیــادی
میطلبــد نــدارد ،مــن اگــر حمایتــی از کســی
بخواهــم بــرای ایــن جــوان اســت .اینکــه
بتوانــد از کامپیوترهــای فــان فرهنگســرای
شــهرداری یــا فــان ارگان دولتــی کــه خــاک
میخــورد ،هفت ـهای  10ســاعت اســتفاده کنــد.
شــاید یکــی از کارهایــی کــه معاونــت علمــی
میتوانــد انجــام دهــد انعقــاد تفاهمنامــه
بــا نهادهــای دولتــی بــرای همکاریهایــی
از ایــن دســت بــا جوانــان اســتارتآپی در
شهرســتانها باشــد .یعنــی همــان کاری کــه
فرشــتگان ســرمایهگذار ()Angel Investors
در دنیــا انجــام میدهنــد .اصــوال هــر حمایــت
وکمکــی کــه قــرار اســت انجــام شــود بایــد
در حــوزه زیرســاخت باشــد بــه خصــوص در
شهرســتانها کــه مشــکل اینترنــت پرســرعت
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و ســرور و ...یــک مشــکل جــدی اســت.
فکــر میکنیــد چنیــن حمایتهایــی
بتوانــد جلــوی مهاجــرت نیروهــای
متخصــص را از شهرســتانها بــه
پایتخــت بگیــرد؟
بلــه ،شــک نکنیــد کــه همینطــور خواهــد
بــود .چــرا یــک جــوان شهرســتانی حاضــر
میشــود از خانــواده و زندگــیاش دل بکنــد
و بــه شــهر گــران و شــلوغی چــون تهــران
بــرود؟ چــون زیرســاختهایی کــه بــرای رشــد
نیــاز دارد در بســیاری از شــهرهای کوچــک
کشــور وجــود نــدارد .مــن منکــر حمایتهــای
دولــت و مجلــس نیســتم .امــا روی ســخنم بــا
مســئولین شهرستانهاســت .آنهــا کــه بایــد
بداننــد بــا بیتوجهــی بــه پتانســیلهای
انســانی ممکــن اســت شهرســتانها را از
متخصصیــن خالــی کننــد .مــا در حــال حاضــر
در ســمنان بــا ایــن جــو مهاجــرت بــه پایتخــت
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مواجــه هســتیم .یعنــی بســیاری از جوانــان
مســتعد ایــن اســتان بــا همیــن اســتدالل کــه
جــای پیشــرفت ندارنــد ،بــه تهــران مهاجــرت
میکننــد .راســتش را بخواهیــد خــود مــن تــا
دو ســال پیــش بهشــدت بــه فکــر رفتــن بــه
تهــران بــودم امــا بــا راه افتــادن یوزدیزایــن
فعــا کــه بــا چــوب هــم مــن را بزننــد حاضــر
نیســتم ایــن شــهر را تــرک کنــم! البتــه
امیــدوارم بتوانــم دوام بیــاورم و بــا همیــن امیــد
و جســارت ادامــه دهــم.
اتفاقــا ســمنان اســتانی بــود کــه
کمتریــن بودجــه اســتانی در ســال 97
بــه آن تعلــق گرفــت .ایــن اتفــاق بــرای
شــما چــه معنایــی دارد؟
واقعــا نمیتوانــم نظــری بدهــم .خیلــی
متاســفم و البتــه خیلــی هــم باانگیــزه .ســمنان
یکــی از اســتانهای اســتراتژیک ایــران اســت.
همشــهریهای مــن مــردم صبــور و نجیبــی

هســتند .ایــن اســتان جوانــان بااســتعداد و
بااخالقــی دارد .امنتریــن اســتان کشــور اســت
و آمــار جــرم و جنایــت آن خیلــی کــم اســت.
شهرســتانهای همجــوار هــر یــک بــه نــوع
خــود در کشــور بینظیرنــد؛ هــم از لحــاظ
اقلیــم و هــم از لحــاظ فرهنــگ و آداب و رســوم.
پــدر اینترنــت ایــران هــم فرزنــد همیــن اســتان
اســت .فکــر نمیکنــم بودجــه کــم یــا زیــاد
بــرای کســانی مثــل مــن کــه دستشــان تــوی
جیــب خودشــان و بارشــان بــر گــرده خودشــان
اســت ،اهمیــت داشــته باشــد .مــن و امثــال
مــن روزهــای ســختی را تجربــه کردهایــم
و میدانیــم روزهــای ســختتری هــم در
راه اســت ،امــا اســتارتآپ زدن و کارآفرینــی
اولیــن شــرطش ایــن اســت کــه فکــر کنــی
تنهــا هســتی و قــرار نیســت دســت در جیــب
کســی کنــی.
آینــده اکوسیســتم اســتارتآپی
ســمنان را چگونــه میبینیــد؟
آینــده درخشــانی خواهــد بــود .درســت اســت
کــه کمتریــن بودجــه ســاالنه نصیبمــان شــده
امــا رکــورد بیشــترین ضریــب نفــوذ اینترنــت
در خانوادههــا هــم بــرای ایــن اســتان اســت.
ایــن یعنــی فرصــت ،ایــن یعنــی امیــد .مــن
عمیقــا معتقــدم مــا هنــوز حتــی شــروع هــم
نکردهایــم .بایــد شــروع کــرد .مــا در حــال
گــذار از عصــر آیتــی بــه آیاوتــی هســتیم.
نبایــد فرصتســوزی کنیــم .بــرای ناامیــدی
بعــدا هــم وقــت هســت ولــی فعــا میخواهیــم
بــا اســتارتآپمان همــه جوانــان خــاق
گرافیســت کشــور را در یــک پلتفــرم دور هــم
جمــع کنیــم.
برنامــهای هــم بــرای توســعه
کســبوکارتان و درگیــر کــردن تعــداد
بیشــتری از جوانــان شهرســتانی داریــد؟
در حــال تالشــیم تــا بتوانیــم از بخشــی از توان و
ظرفیــت معلــوالن و توانیابــان عزیــز کشــورمان
اســتفاده کنیــم .یعنــی کســانی کــه بهویــژه در

شهرســتانها بــا معضــل بیــکاری بهشــدت در
حــال رنــج کشــیدن هســتند .کافــی اســت مــا
بــه آنهــا نرمافــزار یــاد بدهیــم و برایشــان
از طریــق یوزدیزایــن مشــتری پیــدا کنیــم.
کســانی کــه بیشــتر وقتشــان را در خانــه
ســپری میکننــد ،میتواننــد بــا یادگیــری
نرمافزارهــای گرافیکــی بــه بــازاری بــه انــدازه
کل کشــور دسترســی داشــته باشــند .در
حــال حاضــر تــاش داریــم ایــن طــرح را در
ســمنان بــه صــورت پایلــوت اســتارت بزنیــم.
کمــی روی کمــک بهزیســتی بــرای معرفــی و
هماهنگــی بــرای آمــوزش ایــن عزیــزان حســاب
کردهایــم کــه امیــدوارم بــه نتیجــه برســد،
چــون میدانیــم کــه بســیاری از خانوارهــا
در شهرســتانهای محــروم فرزنــدان معلولــی
دارنــد کــه هزینههــای زیــاد درمانــی و
مراقبتــی هــم بایــد بــرای آنهــا بپردازنــد ،حــال
تصــور کنیــد کــه همیــن عزیــزان بــا اســتفاده
از یــک لپتــاپ یــا کامپیوتــر بــه کمکخــرج
خانوادههــای خــود تبدیــل شــوند ،بــه نظــرم
اتفــاق خیلــی بزرگــی اســت! البتــه توســعه
هــر کســبوکاری نیازمنــد جــذب ســرمایه
هــم هســت کــه تــاش داریــم بــرای تحقــق
آن بــا ســرمایهگذاران خطرپذیــر و خوشنــام
مذاکراتــی را شــروع کنیــم.
ســوال آخــر اینکــه اگــر ســرمایهگذار
گرفتیــد و اســتارتآپتان رشــد کــرد،
بــه تهــران مهاجــرت خواهیــد کــرد؟
بههیچوجــه .همــان ســمنان و شــیراز بــرای مــا
از همهجــا بهتــر اســت .شــما بــه اســتارتآپ
پازلــی نــگاه کنیــد کــه یــک تیــم موفــق
هســتند و در بیرجنــد مســتقرند .بایــد ایــن
ذهنیــت را کــه مســیر موفقیــت اســتارتآپها
از تهــران میگــذرد ،در جوانــان شهرســتانی
عــوض کنیــم .بــه نظــرم اکوسیســتمهای
اســتارتآپی شهرســتانی بهشــدت نیازمنــد
داســتانهای موفقیــت ()Success Story
هســتند.
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ت
مد� توسعه ج�اری سامانه «مهیاب »24
گفتوگو ب� ب�روز فتح ب
آ�دی ،ی

فعالیت استارتآپی را
در شهرستانها جدی نمیگیرند
بهروز طالبنژاد

سامانه «همیاب  »24اولین سامانه اطالعرسانی و ردیابی کاالهای دیجیتال (موبایل ،لپتاپ،
تبلت )...گمشده و سرقتی در سرتاسر کشور است .سامانه همیاب  24نهتنها کاملترین سامانه
جستوجوی کاالهای دیجیتال گمشده و سرقتی است ،بلکه امکان اطالعرسانی و ردیابی
موبایل و تبلت سرقتی را با کمک اپراتور مخابراتی در کمترین زمان ممکن ،فراهم میکند.دفتر
پشتیبانی این سامانه در شهرستان نیشابور است و توانسته تاکنون برای  11نیروی مستقیم در
دو شیفت صبح و بعدازظهر اشتغال ایجاد کند و همکاری مستقیم با دادگستریها ،کالنتریها
و  8500دفتر پیشخوان خدمات دولت در سرتاسر کشور دارد که در یک ماه اخیر بیش از
 35درصد کاالهای دیجیتال مفقودی را به مالباختگان در سرتاسر کشور برگردانده است.
بهروز فتحآبادی ،مدیر توسعه تجاری سامانه «همیاب  ،»24درباره ویژگیهای این استارتآپ
ح میدهد :با رونق استفاده از این سامانه ،عمال دزدیدن کاالهای دیجیتال در سراسر
توضی 
کشور بیفایده خواهد بود .چون سارق نمیتواند به خرید و فروش آن کاال مبادرت ورزد .هر
چند که امروزه در برخی از شهرهای کشور ،اخذ استعالم برای خرید و فروش کاالهای دیجیتال
به اجبار درآمده است .همچنین مخاطب تنها برای استفاده از قسمت ردیابی کاالی مسروقه،
موظف به پرداخت هزینهای به مبلغ هشت هزار و  400تومان است .حال اگر این کاالی
دیجیتال ،مثل تبلت یا موبایل قابلیت استفاده از سیمکارت را داشته باشد ،هزینه ردیابی آن
 19هزار و  400تومان خواهد بود .گفتوگوی «سرآمد» با این جوان  29ساله درباره دغدغههای
فعاالن استارتآپی در شهرستانها را از نظ ر میگذرانید.
سامانه همیاب  24دقیقا چه خدماتی به
مشتریان ارائ ه میدهد؟
سامانه همیاب  24نخستین و گستردهترین بستر
اطالعرسانی انواع کاالهای دیجیتال گمشده و
پیداشده است که کار بررسی رایگان دقت و صحت
خرید کاالی دیجیتال در ایران را هم انجا م میدهد.
این سامانه از اردیبهشت  94بهعنوان یک فعالیت

استارتآپی شناخته شد و پس از آن ،تیمسازی برای
این سامانه را آغاز کردیم .همیاب در شهریور ماه سال
 95بهعنوان هوشمندترین کسبوکار معرفی شد و در
ی ماه همین سال هم جایزه دوم کسبوکار دانشگاه
د
صنعتی شریف را دریافت کرد .ایده اولیه آن ،با دزدیده
شدن لپتاپ دوستم به وجود آمد .پس از این اتفاق
بود که کمبود یک مرکز استعالم کاالهای گمشده
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دیجیتال را احساس کردیم .مرکزی که با ثبت شماره
سریال کاالهای دیجیتال ،بتواند در صورت مفقودی
این اشیا ،به افراد برای پیدا کردن کاالی مسروقهشان
کمک کند .البته پس از مدتی ،این ایده پر و بال
بیشتری پیدا کرد ،تا اینکه به این صورتی که االن
وجود دارد ،درآمد .همیاب  ،24چهار فعالیت عمده
را انجا م میدهد .یکی از آنها استعالم رایگان کاالیی
است که فرد قصد خرید آن را دارد .یعنی اگر فردی
قصد خرید یک کاالی دیجیتال دستدوم را داشته
باشد ،میتواند با وارد کردن شماره سریال آن کاال در
سامانه ،از مسروقه بودن یا نبودن آن کاال آگاه شود.
دومی ،ثبت و ردیابی کاالی دیجیتال مسروقه است .به
این صورت که شما وارد سامانه میشوید و مشخصات
خود و کاالی دزدیدهشده را وارد سامان ه میکنید .در
ی میشود.
این صورت از خرید و فروش آن جلوگیر 
همچنین برای کاالهایی مانند موبایل و تبلت که
قابلیت نصب سیمکارت دارند ،این ردیابی از طریق
اپراتور مخابراتی صورت میگیرد .به این صورت که
هر پنج روز یکبار جستوجو انجام میشود تا در
لیست کاالی پیداشده قرار بگیرد.
سومی ،ثبت کاالی پیداشده است .این قسمت به درد
ی میخورد که کاالی دیجیتالی را پیدا کرده و
کس 
قصد دارد آن را به دست صاحبش برساند .با وارد
کردن مشخصات آن کاال ،اگر آن مشخصات با شماره
سریالی همخوانی داشت ،به فرد اطالع داده میشود
ش میرسد.
و کاالی مسروقه به دست صاحب 
آخرین فعالیتی که همیاب انجا م میدهد که البته
طی تحقیقات میدانی زیادی به سرانجام رسید ،بیمه
کاالی نو نام دارد .با توجه به اینکه امروزه بهخاطر
آپارتماننشینی و کمبود جا ،اغلب افراد کارتنهای لوازم
دیجیتال خود را نگهداری نمیکنند ،میتوانیم با ثبت
اطالعات دستگاههای دیجیتالمان در همیاب ،هر لحظه
که به اطالعات آنها احتیاج داشتیم ،به سراغشان برویم.
از فرایند توسعه استارتآپ همیاب  24چه
خبر؟
بهتازگی افرادی که چکهایشان مفقو د میشود،
میتوانند با مراجعه به این سامانه ،سریال و سری
چک و نام بانک را ثبت کنند .همچنین کسانی که
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ت میکنند ،برای اطمینان از مسروقه
چک دریاف 
ک میتوانند به این سامانه مراجعه کنند.
نبودن چ 
هماکنون کاالهای دیجیتال سرقتی در انبارهای
ی میشود و قرار شده است که
نیروی انتظامی نگهدار 
با همکاری قوه قضاییه ،فهرست این کاالهای مسروقه
و مکشوفه در این سامانه قرار گیرد .درواقع ،قرار
نیست مردم به کالنتریها بروند و به محض سرقت
شدن کاالهای دیجیتال خود به این سامانه مراجعه
میکنند .افراد قبل از خرید وسایل الکترونیکی
میتوانند با مراجعه به این سامانه سریال کاال را وارد
کنند تا از سرقتی نبودن آن نیز مطمئن شوند.
بهعنوان فعال استارتآپی که در خارج از
ت میکند ،فک ر میکنید چه
کالنشهرها فعالی 
تسهیالت و پیششرطهایی نیاز است تا فعالیت
استارتآپی در شهرستانها رونق بگیرد؟
یکی از راهکارهایی ک ه میتوان برای بازگشت
نخبگان و فعاالن استارتآپی به شهرستانها در
نظر گرفت ،ایجاد زیستبومهای مناسب کسبوکار
مانند مراکز رشد و پارکهای علمی و فناوری قوی
در شهرستانها و ایجاد کارگروههای تخصصی
در شهرستانها با حضور نمایندگان مجلس
شهرستانها ،نماینده فرماندار و نماینده شورای شهر
برای حل مشکالت پیش روی این نخبگان برای
راهاندازی کسبوکار جدید در منطقه است .همچنین
ایجاد تسهیالت ویژه با کارمزد پایین در شهرستانها
برای فعالیت نخبگان و فعاالن اکوسیستم استارتآپی
و دانشبنیانی نی ز میتواند راهگشا باشد .البته در
صورتی که این کارمزد در مراکز استان دو برابر یا
بیشتر نسبت به شهرستانهای اطراف باشد .افزون بر
این ،ایجاد یک کارگروه مخصوص برای حل مشکالت
استارتآپهای شهرستانی در معاونت علمی و
فناوری نیز باید مدنظر قرار بگیرد.
به نظرتان چطو ر میشود فعالیتهای
استارتآپی را در شهرستانها گسترش داد؟
یکی از معضالت اصلی شهرستانها ،آشنا نبودن
به بازارهای بزرگ داخلی و خارجی برای عرضه
محصوالت خود است که نخبگا ن میتوانند در این
بخش به کمک محصوالت بومی منطقه خود بروند

و در این زمینه کسبوکارهایی را ایجاد کنند ،یا
با تامین محصوالت از شهرستانها و فروش این
محصوالت در مراکز استانها میتوانند کسبوکاری
پررونق برای خود و مردم بومی منطقه ایجاد کنند.
با توجه به پتانسیل باالی ایران در مناطق مختلف این
موضو ع میتواند در کل کشور اجرایی شود .البته با ایجاد
تسهیالتی مشخص برای هر شهر یا استان که استعداد
خاصی را داراست ،میتواند به نخبگان و استارتآپهای
آن منطقه جهت بدهد .مثال اگر شهرستان نیشابور
در زمینه تولید سنگهای قیمتی یا گیاهان دارویی
دارای استعداد است ،باید استارتآپهای این حوزه از
تسهیالت ویژهای برخوردار باشند .به نظرم دلیل اصلی
که شهرهای کوچک به سمت صنایع تبدیلی پیش
نرفتهاند ،جزیرهای کار کردن تولیدکنندگان و مدیران
شهری آن شهرستان است .حتی بعضی مواقع با حضور
ت میپذیرد .یکی
نخبگان هم سنگاندازیهایی صور 
از بهترین راهحلها برای این موضوع در مرحله اول
هماهنگی ارگانهای مختلف در یک شهرستان و در
مرحله دوم بیان نیازهای خودشان در بخشهای مختلف
است که نخبگان و مدیران استارتآپی این مشکالت را
برایشان حل کنند ،چون اگر خود مدیران شهری توانایی
حل این معضالت و مشکالت تبدیلی را داشتند ،تا کنون
این موضوعات در شهرستانها حل شده بود.
آیا استارتآپها برای تامین نیروهای انسانی
مورد نیاز و متخصص در شهرستانها با چالش
مواجههستند؟
االن اغلب شهرستانها دارای دانشگاههای سراسری
و آزاد هستند .کمک بزرگی که دانشگاهها میتوانند
به کسبوکارهای نوپا کنند ،آموزش نیروی متخصص
در حیطههای کاربردی کشور است ک ه میتواند آن
شهرستان را در منطقه پیشرو راهاندازی استارتآپ
کند ،چون االن مشکل تامین نیروی انسانی ماهر
برای فعالیت استارتآپها ،یکی از مشکالت اساسی
در تهران هم هست .مثال االن حوزه آیتی در کشور
خیلی پردرآمد و کاربردی است ،ولی واقعا گرافیست
وب یا برنامهنویس ماهر در شهرستانها بسیار سخت
گیر میآید و ما االن برای شرکت خودمان مجبوریم
مدت زمانی طوالنی به آموزش نیرو بپردازیم.

استارتآپها چطو ر میتوانند از ظرفیتهای
گردشگری شهرشان بهره ببرند؟
با ایجاد وبسایتهای چند زبانه و ایجاد مراکز
بومگردی .چون نخبگانی که قبال یک استارتآپ
را راهاندازی کردهاند ،با زیروبم کسبوکارهای نوپا
آشنایی دارند و خیلی راحتت ر میتوانند چنین
ایدههایی را در منطقه خودشان راهاندازی کنند.
بهنظرتانآیاتوانستهایمازظرفیتفعالیتهای
استارتآپی و دانشبنیان در توسعه شهرهای
کوچکتر و روستاها بهره ببریم؟
به نظر من که خیلی خیلی در این عرصه ضعیف
هستیم .در این موضوع چون هنوز ذهن اغلب
مدیران شهرستانها آمادگی قبول سودهای چند
صد میلیونی را برای کسبوکارهای کوچک ندارد،
خیلی از استارتآپها در شهرستانها جدی گرفته
نمیشوند .البته یکی از مزایای فعالیت استارتآپی در
شهرستانها ،وجود نیروی کار ارزانقیمت و کاهش
هزینههای نیروی انسانی است.
عدم توازن بین رشد استارتآپها در
کالنشهرها با شهرهای کوچک چه عواقبی در
پی خواهد داشت؟
هجوم نخبگان و فعاالن استارتآپی به مراکز استان
و تهران ،موجب ضعیف شدن هر روز شهرستانها
در بخشهای مختلف خواهد شد .اتفاقی که در
شهرستانها خواهد افتاد ،این است که استعدادهای
واقعی به مراکز استان یا تهرا ن میروند و متاسفانه
بابت این موضوع نیز خیلی از مسئوالن ،عین
خیالشاننیست.
آیا خأل قانونی در خصوص فعالیت پررنگتر
نخبگان و استارتآپها در شهرستانها را
سمیکنید؟
احسا 
در خیلی از موارد ،قانون جدیدی نیاز نیست ،بلکه
باید فرهنگ حمایت و جلسات همفکری مرتب در
شهرستانها برای شناسایی و استفاده از نخبگان
واقعی که کسبوکار موفقی را راهاندازی کردهاند،
ایجاد شود .البته این کار بسیار سختی است ،چون
هنوز بسیاری از مدیران ما به این اعتقاد دارند که در
همه زمینهها تخصص کافی را دارا هستند.
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مد�عامل استارتآپ
محید ض�غایم ،ایده پ�داز و ی
«اوردر�» در گفتوگو ب� رسآمد:
چ

سرمایهگذاران از استارتآپهای فعال
درشهرستانهااستقبالنمیکنند
طالب منزوی

«اوردرچی» استارتآپی است که در حوزه سفارش آنالین غذا در شهرستان
اراک ،کرمانشاه و همدان مشغول است .این استارتآپ پس از  9ماه تالش مقدماتی
از آذرماه سال  94فعالیت خود را آغاز کرده و از طریق سایت و اپلیکیشن به
سرویسدهی به مشتریان خود مشغول است .به قول حمید ضرغامی ،ایدهپرداز و
مدیرعامل «اوردرچی» ،این استارتآپ خیلی قبلتر از برخی استارتآپها که در
همین حیطه سفارش آنالین غذا فعالیت میکنند ،مشغول به کار شده ،اما از آنجا
که در شهرستان اراک زمینه کافی برای رشد و سرمایهگذاری وجود نداشته است،
نتوانسته به اندازه دیگر رقبایش قدم بردارد .این فعال استارتآپی گالیه میکند:
«از آنجا که سرمایهگذاران بیشتر به سمت استارتآپهایی جذب میشوند که
در تهران و شهرهای بزرگ مستقر هستند ،روند رشد ما بسیار ُکند پیش میرود».
ضرغامی متولد  69است و کارشناسی مهندسی نرمافزار دارد .گفتوگوی «سرآمد»
با حمید ضرغامی ،ایدهپرداز و مدیرعامل استارتآپ «اوردرچی» ،درباره دغدغههای
فعاالن استارتآپی در شهرستانها را از نظر میگذرانید.
چــه خبــر از وضعیــت درآمدزایــی
اوردرچــی؟ راضــی هســتید؟
بــا اینکــه مدتــی اســت درآمدزایــی اوردرچــی
بــه وضعیــت مطلوبــی رســیده اســت ،امــا
هنــوز بــه جایگاهی کــه انتظــارش را داشــتیم،
نرســیدهایم .از آنجــا کــه ســرمایهگذاران
بیشــتر بــه ســمت اســتارتآپهایی جــذب
میشــوند کــه در تهــران و شــهرهای بــزرگ
مســتقر هســتند و کمکــم شــهرهای کوچــک
را تســخیر میکننــد ،رونــد رشــد مــا بســیار

ُکنــد پیــش مــیرود .رقبــای مــا بهخاطــر
ســرمایهگذارانی کــه در اختیــار دارنــد،
بهســرعت در حــال رشــد و پیــشروی
هســتند ،بهطوریکــه تقریبــا هفتــهای یــک
یــا دو شــهر را در دســت میگیرنــد.
بــه نظرتــان چطــور میشــود از ظرفیــت
شهرســتانها
در
اســتارتآپها
اســتفاده کــرد؟
شهرســتانها هــر کــدام ظرفیــت مخصــوص
بــه خــود را دارنــد کــه جــای پیشــرفت
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مطلوبــی هــم در اختیــار دارنــد ،امــا از
آنجــا کــه هنــوز فرهنگســازی کافــی در
زمینــه رشــد اســتارتآپها در شهرســتانها
انجــام نگرفتــه اســت ،کمتــر اســتارتآپی را
میبینیــم کــه در شهرســتان کلیــد خــورده
باشــد و رشــد خوبــی هــم داشــته باشــد .بنــده
شــخصا اگــر قــرار باشــد بــه عقــب برگــردم و
یــک اســتارتآپ راهانــدازی کنــم ،بهخاطــر
مشــکالتی کــه پیــش رویــم قــرار گرفــت،
حتمــا از همــان ابتــدای کار بــه تهــران
مــیروم و کارم را شــروع میکنــم.
عــاوه بــر فرهنگســازی ،بحــث
ســرمایهگذاری هــم مهــم اســت.
اســتارتآپی کــه در شهرســتان فعالیــت
میکنــد ،هیــچ ســرمایهگذاری را بــه خــود
جــذب نمیکنــد و همیــن مســئله باعــث
میشــود از رقبــای خــودش عقــب بمانــد.
ایــن در حالــی اســت کــه اســتارتآپی کــه از
تهــران شــروع میشــود ،کمکــم پایــش بــه
شهرســتانها هــم میرســد ،چــون ســرمایه
کافــی در اختیــار دارد .وجــود ســرمایهگذار
بــه ایــن قبیــل اســتارتآپها کــه از تهــران و
شــهرهای بــزرگ آغــاز بــه کار کردهانــد ،کمک
میکنــد کــه مثــا بــه کرمانشــاه بیاینــد و بــا
زدن  50بیلبــورد ،بــازار را در دســت بگیرنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه اوردرچــی کــه
پیــش از رقبایــش بــه کرمانشــاه پــا گذاشــته،
ســرمایه کافــی در اختیــار نــدارد تــا صــرف
نصــب بیلبــورد کنــد .درنتیجــه بــازار را از
دســت میدهــد.
در چنیــن شــرایطی یــا بایــد ســرمایه مــورد
نیــاز در اختیــار اســتارتآپهای شهرســتانی
قــرار بگیــرد ،یــا قانونــی وضــع شــود تــا
بتوانــد بــازار را بــرای کســبوکاری کــه در
شهرســتان فعالیــت میکنــد ،حفــظ کنــد.
وگرنــه کســبوکار نوپایــی کــه از شــهرهای
کوچــک کار خــود را شــروع کــرده ،چگونــه
میتوانــد مثــا  50تــا بیلبــورد در ســطح
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شــهر نصــب کنــد؟
ســرمایهگذاریهای جســورانه یــا
ویســیها امــروزه در حــال رشــد
هســتند .بــه اعتقــاد شــما ایــن قبیــل
ســرمایهگذاریها میتوانــد مشــکل
اکوسیســتم اســتارتآپی در شــهرهای
کوچــک را حــل کنــد؟
نمیتوانــم بــا اطمینــان بگویــم بلــه .اجــازه
دهیــد مثالــی بزنــم .اخیــرا اســنپ تاکســی
وارد اراک شــده اســت .قبــل از آن ،دو ســه
اپلیکیشــن در قالــب اســتارتآپ کار اســنپ را
انجــام میدادنــد ،امــا همیــن کــه اســنپ وارد
اراک شــد ،اغلــب مشــتریان اســتارتآپهای
پیشــین ایــن شــهر ،جــذب اســنپ شــدند.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن معتقــدم
گاهــی مشــکل فقــط ســرمایه نیســت .گویــی
بــه شــهرت رســیدن یــک اســتارتآپ و برنــد
شــدن آن میتوانــد بــه جــذب مشــتری
کمــک کنــد .البتــه ایــن نکتــه را هــم نبایــد
نادیــده گرفــت کــه کیفیــت محصوالتــی کــه
ارائــه میشــود ،در اســتارتآپهای تهــران
بــا شهرســتانها متفــاوت اســت و یکــی
از دالیــل جــذب مشــتری بــه مثــا اســنپ
تاکســی همیــن مســئله اســت .دلیــل ایــن امــر
هــم ایــن اســت کــه ارائــه کیفیــت برتــر در
گــروی صــرف هزینههــای بیشــتر اســت کــه
بــاز بــه مســئله ســرمایهگذاری میرســیم.
وقتــی پــای صحبتهــای ســرمایهگذاران
مینشــینید ،از شــما یــک تضمیــن
میخواهنــد کــه ســرمایهای کــه بــه
کارتــان اختصــاص میدهنــد ،بعــد از یــک
زمــان مشــخص ،بــه همــراه ســود کافــی بــه
دستشــان برســد .ایــن مســئله نشــان از آن
دارد کــه اســتارتآپ بــودن و کســبوکار
نوپــا داشــتن هنــوز بــرای ســرمایهگذاران
جــا نیفتــاده اســت .در چنیــن شــرایطی،
اســتارتآپها ترجیــح میدهنــد بــدون
ســرمایهگذار کار کننــد تــا ریســک و فشــار

ســرمایهگذاران روی کیفیــت کارشــان تاثیــر
نگــذارد.
بــا توجــه بــه اینکــه اراک یــک
شــهر صنعتــی اســت ،ارتبــاط صنعــت
و اســتارتآپ را در ایــن شــهر چطــور
میبینیــد ؟
گسســت عجیبــی بیــن صنعــت و
اســتارتآپها وجــود دارد .دلیلــش را
نمیدانــم ،امــا صنعــت اصــا اجــازه نفــوذ
اســتارتآپ بــه حــوزه خــود را نمیدهــد.
حتــی حاضــر نیســتند پــای صحبتهــای
یــک اســتارتآپی بنشــینند و ایدههایشــان
را رصــد کننــد.
یکــی از عمــده مشــکالت شــهرهای
کوچــک ،مغفــول مانــدن صنایــع
تبدیلــی اســت کــه باعــث شــده دالل
بــا قیمتــی پاییــن ،تولیــدات بومــی
را بخــرد .اســتارتآپها چطــور
میتواننــد در توســعه ایــن صنایــع
تبدیلــی پیشقــدم شــوند؟
بــاز هــم بحــث ســرمایه در میــان اســت.
اگــر اســتارتآپی بخواهــد در حــوزه صنایــع
تبدیلــی در شهرســتانها ورود کنــد ،بایــد
ســرمایه اولیــه هنگفتــی در اختیــار داشــته
باشــد ،چراکــه ایــن صنایــع تبدیلــی بــه دنبال
ســود و ســرمایه بیشــتر هســتند .در نتیجــه بــا
کسـبوکارهای نوپایــی کــه ســرمایه چندانــی
بــا خــود ندارنــد ،وارد مذاکــره نمیشــوند.
حمایــت در ایــن حــوزه زمانــی بــه وجــود
میآیــد کــه اســتارتآپی بتوانــد ســرمایه
کافــی را بــرای جلــب نظــر فروشــنده داشــته
باشــد .مثــا اگــر مــا بــا رســتورانی قــرارداد
ببندیــم ،امــا فــروش مطلــوب آن رســتوران
را بــه همــراه نداشــته باشــیم ،حتــی اگــر
ضــرری وجــود نداشــته باشــد ،بــاز هــم
حاضــر نیســتند بــا مــا کار کننــد ،چــون آن
حــدی از ســود کــه انتظــارش را داشــتند ،بــه
دســت نیاوردهانــد .ایــن مســئله هــم ناشــی

از ایــن اســت کــه منظــر درســتی بــه یــک
اســتارتآپ و کسـبوکار نوپــا ندارنــد .همیــن
مســئله باعــث عــدم حمایــت از اســتارتآپها
میشــود.
توســعه و بهبــود کســبوکار در
شهرســتانها ،نیازمنــد داشــتن نیــروی
انســانی ماهــر اســت .اســتارتآپهای
مقیــم شهرســتانها بــرای دسترســی
بــه ایــن نیروهــای ماهــر مشــکلی
ندارنــد؟
اتفاقــا مشــکل بزرگــی کــه شهرســتانها بــا آن
دس ـتوپنجه نــرم میکننــد ،ایــن اســت کــه
نیــروی انســانی نخبــه و ماهــر از شهرســتانها
خــارج میشــوند و بــرای کســبوکار بــه
شــهرهای بــزرگ میرونــد .ایــن مســئله چنــد
دلیــل میتوانــد داشــته باشــد .یکــی از آنهــا،
عــدم دریافــت حقــوق کافــی اســت .نخبــه هــر
شهرســتان کــه میتوانــد بهعنــوان نیــروی
انســانی ماهــر در هــر کســبوکاری فعالیــت
کنــد ،چــون نمیتوانــد حقــوق درخــور و
کافــی دریافــت کنــد ،ترجیــح میدهــد بــه
شــهری مثــل تهــران مهاجــرت کنــد تــا بــه
درآمــد مــورد نظــر خــود برســد .مثــا یــک
دولوپــر در اراک شــاید ماهانــه  500هــزار
تومــان درآمــد داشــته باشــد ،درحالیکــه
در تهــران میتوانــد ماهانــه ســه تــا پنــج
میلیــون تومــان حقــوق دریافــت کنــد.
عــاوه بــر حقــوق ،مســئله دیگــری کــه
نخبــگان در شهرســتان بــا آن روبــهرو
هســتند ،عــدم شــناخت جایــگاه و ارزش
واقعــی تخصــص ایــن افــراد اســت .بســیار
دیــدهام متخصصانــی را کــه در نتیجــه
ایــن حقنشناســی ،از شــهر خــود فاصلــه
گرفتهانــد و بــه تهــران رفتهانــد.
نکتــه دیگــر اینکــه بســیاری از طرحهایــی
کــه بــرای حمایــت از اســتارتآپها انجــام
میشــود ،اول در شــهرهای بــزرگ مثــل
تهــران انجــام میشــود ،پــس از آن و در
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شــرایطی کــه بودجــه زیــادی باقــی نمانــده،
بــه ســراغ شــهرهای کوچــک میرونــد.
درواقــع خــود مســئوالن هــم هنــوز
شهرســتانها را بــاور ندارنــد و بــرای حمایــت
قاطعانــه از اکوسیســتم اســتارتآپی آنهــا
قــدم برنمیدارنــد.
بــه اعتقــاد شــما ،دلیــل حمایتهــای
ناکافــی از اســتارتآپهای مقیــم
شــهرهای کوچــک چیســت؟
اگــر ســری بــه پارکهــای علــم و فنــاوری
در شهرســتانها بزنیــد ،متوجــه خواهیــد
شــد کــه افــرادی بــا ایدههــای مختلــف و
بعضــا نــاب و درجــه یــک وجــود دارنــد کــه
هیــچ اســتقبالی از ایدهشــان نمیشــود.
اصــا بهایــی بــه آنهــا داده نمیشــود .چــون
کســی کــه بهعنــوان مســئول ،پشــت میــز
نشســته ،هیــچ آگاهــی و درک درســتی از
اکوسیســتم اســتارتآپی نــدارد .گاهــی هــم
یــک اســتارتآپ شــروع بــه کار میکنــد و
پــس از دو ســال صــرف هزینــه و زمــان و
انــرژی ،بــا شکســت مواجــه میشــود ،کــه
ایــن مســئله هــم دســتپرورده کمتوجهــی
و نبــودن حمایــت مطلــوب از چنیــن ایدههــا
و کســبوکارهایی اســت.
یکــی از مولفههــای توســعه شــهرهای
کوچــک ،توســعه گردشــگری اســت.
چطــور اســتارتآپها میتواننــد از
فرصتهــای گردشــگری در شهرســتان
خــود بهــره ببرنــد؟
بعضــی از شهرســتانها کــه ظرفیــت
گردشــگری مطلوبــی دارنــد ،جــای رشــد
زیــادی دارنــد .اگــر اســتارتآپی بتوانــد بــا
در اختیــار داشــتن ســرمایه خوبــی بــه ســراغ
شهرســتانهایی کــه از لحــاظ گردشــگری در
وضعیــت خوبــی هســتند ،بــرود ،میتوانــد
عــاوه بــر کســب درآمــد مطلــوب و ویــژه،
بــه گردشــگری در ســطح کشــور هــم کمــک
کنــد ،مثــل ســاخت ســایتی بــرای معرفــی
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مکانهــای توریســتی یــا فرســتادن مترجــم
و راهنمــا بــرای گردشــگران خارجــی.
فکــر میکنیــد چــه اتفاقــی بایــد
بیفتــد کــه هــم حمایــت بیایــد،
هــم ســرمایهگذار بیایــد و هــم
رونــق اکوسیســتم اســتارتآپی در
شهرســتانها را شــاهد باشــیم؟
فرهنگســازی .تــا زمانــی کــه فرهنگســازی
مطلوبــی در ایــن زمینــه اتفــاق نیفتــد ،وضــع
بــه همیــن منــوال پیــش خواهــد رفــت .در
نتیجــه ایــن فرهنگســازی ،ســرمایهگذاران
بومــی کــه همــه پولشــان را صرفــا در صنعــت
ســرمایهگذاری کردهانــد ،بــه اســتارتآپها
هــم اعتمــاد میکننــد و بــه ســمت ایــن
اکوسیســتم متمایــل میشــوند.
مثــا مــا تصمیــم داشــتیم در شــبکه
تلویزیونــی شهرســتانمان ،اوردرچــی را تبلیــغ
کنیــم ،امــا ایــن اجــازه بــه مــا داده نشــد.
وقتــی دلیــل را جویــا شــدیم ،گفتنــد چــون
نــام ایــن کس ـبوکار ایرانــی نیســت .ایــن در
حالــی اســت کــه اغلــب نــام اســتارتآپها،
انگلیســی اســت.
فکــر میکنیــد اســتفاده نکــردن از
ظرفیــت اکوسیســتم اســتارتآپی و
دانشبنیانــی در توســعه شهرســتانها
و روســتاها ،چــه عواقــب و نتایجــی بــه
همــراه خواهــد داشــت؟
بــیکاری مهمتریــن آفــت بهــا نــدادن
بــه کســبوکارهای نوپاســت .پیــرو ایــن
ب ـیکاری ،ناامیــدی و آســیبهای اجتماعــی و
روانــی را نیــز شــاهد خواهیــم بــود .متاســفانه
بســیار شــاهد هســتیم بــه جــای اینکــه بــه
جوانــان مقیــم شهرســتانها میــدان داده
شــود تــا خــود و ایدههایشــان را بــه منصــه
ظهــور برســانند ،جلــوی رشــد و اشتغالشــان
بــه بهانههــای مختلــف گرفتــه میشــود ،کــه
ایــن مســئله گاهــی بــه هنجارشــکنی آنــان در
اجتمــاع منجــر خواهــد شــد.

ین
جنا� ،ایده پ�داز استارتآپ
حممدحس� ب
«زمبورک» در گفتوگو ب� رسآمد ت� کید کرد:

پرونده

نقش استارتآپها در احیای صنایع
فراموششدهشهرستانها
مریم طالبی

دانشجوی ترم یک رشته مهندسی منابع طبیعی در شهرکرد است و از اردیبهشت
 96پروژه «زمبورک» را آغاز کرده است .محمدحسین جنابی ،ایدهپرداز استارتآپ
«زمبورک» 19 ،سال دارد و با همراهی خانوادهاش در شهرستان خوانسار استان
اصفهان ،در حال توسعه این استارتآپ است .در حال حاضر ،این استارتآپ به
مرحله سوددهی رسیده است و یک دفتر هم در تهران راهاندازی شده که برای
عقد قرارداد با شرکتهای مختلف ،پیشبینی شده است .به گفته جنابی ،بسیاری
از شرکتها محصوالت را به واسطه «زمبورک» از تولیدکننده میخرند و درواقع،
فرایند خرید و فروش سوغات خوانسار ،تسهیل شده است .این جوان استارتآپی،
دل پری از مشکالت پیش روی فعاالن استارتآپی در شهرستانها دارد.
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زمبــورک دقیقــا چــه میکنــد و
چــه خدمتــی را بــه مخاطــب ارائــه
مید هــد ؟
در شــهر خوانســار ،ســوغات و صنایــع دســتی
فراوانــی وجــود دارد کــه بســیار مــورد توجه و
اســتقبال مــردم قــرار میگیــرد .مــا تصمیــم
گرفتیــم بــا طراحــی زمبــورک ،ایــن ســوغات
را از تولیدکننــده بــه دســت مصرفکننــده در
اقصــی نقــاط کشــور برســانیم .خوشبختانــه
در ایــن مســیر توانســتیم موفــق عمــل کنیــم.
البتــه قــرار اســت ســوغات و صنایــع دســتی
همــه شــهرهای کوچــک و بــزرگ کشــور را
بــه همیــن روش معرفــی و توزیــع کنیــم .این
حرکــت مــا بــه صنایــع دســتی فراموششــده
کمــک میکنــد کــه دوبــاره زنــده شــوند
و بــه چرخــه تولیــد بپیوندنــد .زمبــورک
درواقــع یــک فروشــگاه اینترنتــی اســت و تــا
بــه امــروز تقریبــا از تمــام اســتانها مشــتری
داشــتهایم.
محصوالتــی کــه در زمبــورک ارائــه
میشــود ،فقــط شــامل ســوغات
خوانســار اســت؟
مــا از خوانســار شــروع کردیــم و زمانــی کــه
بــا اســتقبال خــوب مــردم مواجــه شــدیم،
ســوغات شــهر قــم را هــم اضافــه کردیــم و
بــه همیــن ترتیــب ســوغات بقیــه شــهرها
را هــم اضافــه میکنیــم .ایــن نکتــه را هــم
بایــد بگویــم کــه ســود ناشــی از فــروش
محصــوالت ،صــرف پیشــرفت و خریــد بیشــتر
محصــوالت شــده ،کــه همیــن مســئله بــه
رونــق بیشــتر زمبــورک کمــک کــرده اســت.
تیم زمبورک چند نفر است؟
ایــن اســتارتآپ یــک کسـبوکار خانوادگــی
اســت کــه چهــار نفــری ادارهاش میکنیــم.
مــن خــودم را مدیرعامــل نمیدانــم ،چراکــه
یــک مجموعــه هســتیم کــه بــا همــکاری
یکدیگــر زمبــورک را پیــش میبریــم.
بــه نظرتــان چطــور میشــود
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نخبــگان و فعــاالن اســتارتآپی را
بــه ســمت شهرســتانها کشــاند،
طــوری کــه حاضــر شــوند بــا رغبــت
بــه شهرســتانها برونــد و طرحهــای
خــود را در آنجــا پیــاده کننــد؟
بــه اعتقــاد مــن ،تحصیــات نامرتبطتریــن
پارامتــر بــا پیشــرفت صنعــت کشــور
ماســت .اغلــب فارغالتحصیــان وارد
مشــاغلی میشــوند کــه هیــچ ارتباطــی بــا
تحصیالتشــان نــدارد .درواقــع در کشــور مــا،
چــون آینــده شــغلی دانشــجویان چنــدان
روشــن نیســت ،دانشــجویان بــه هــر دری
میزننــد تــا بتواننــد وارد بــازار کار شــوند.
بنابرایــن در چنیــن شــرایطی پیششــرط
اساســی ایــن اســت کــه بگردیــم و نیــاز
مــردم هــر منطقــه را پیــدا کنیــم و بــا
ســرمایهگذاری روی آن ،کســبوکاری را
آغــاز کنیــم.
بــرای مثــال ،مــا متوجــه شــدیم کــه بســیاری
از مــردم بــرای تهیــه و اســتفاده از محصوالتی
کــه در خوانســار تهیــه و تولیــد میشــود،
دغدغــه دارنــد و بــا نیازســنجی ایــن مســئله،
ســعی کردیــم ایــن نیــاز را مرتفــع کنیــم و
خوشبختانــه موفــق شــدیم .کمکــم متوجــه
ظرفیــت بــاالی ایــن کار شــدیم و اینبــار بــر
ســوهان قــم تمرکــز کردیــم .عــاوه بــر نیــاز
مــردم ،حمایــت مســئوالن و البتــه رســانهها
را هــم میتــوان بهعنــوان پیششــرط
بــرای اســتفاده از ظرفیــت شهرســتانها
بــرای رونــق اســتارتآپها برشــمرد.
بــرای کس ـبوکاری مثــل زمبــورک ،شــرکت
پســت خیلــی نقــش پررنگــی ایفــا میکنــد.
متاســفانه وضعیــت پســت دولتــی در کشــور
مــا چنــدان مطلــوب نیســت ،بهطوریکــه
مــا بــرای ارســال بســتههای پســتی خــود
بــه ســراغ شــرکتهای خصوصــی رفتهایــم و
بســیار هــم راضــی هســتیم .امــا در شــهرهای
کوچــک کــه پســتهای خصوصــی فعــال

نیســتند ،مجبوریــم بــا شــرکتهای پســت
دولتــی کار کنیــم کــه همــواره بــا معضــات
زیــادی همــراه بــوده اســت.
مثــا مشــتریانی بودهانــد کــه از مــا عســل
خریــداری کردهانــد ،امــا ظــرف عســل
شکســته بــه دستشــان رســیده اســت و
همیــن باعــث شــده فعالیتشــان بــا مــا را
ادامــه ندهنــد .ایــن در حالــی اســت کــه مــا
بــرای جــذب هــر مشــتری ،تــاش و هزینــه
زیــادی کردهایــم و از دســت رفتــن حتــی
یکــی از آنهــا ،بــرای مــا اتفــاق بزرگــی
اســت.
توســعه شهرســتانها بــا افزایــش
کمــی و کیفــی تولیــد محصــوالت بومی
در شهرســتان گــره خــورده اســت.
اســتارتآپها در چــه عرصههایــی
میتواننــد بــه ارتقــای کمــی و کیفــی
ایــن تولیــدات و توســعه شــهر خــود
کمــک کننــد؟
اکثــر اســتارتآپهایی کــه در کشــور مــا
فعالیــت میکننــد ،در حــوزه خردهفروشــی
فعــال هســتند ،ایــن در حالــی اســت کــه
مــا بایــد نگاهمــان را بــه اســتارتآپها
و نــوع فعالیتشــان تغییــر دهیــم ،کــه ایــن
مســئله در گــروی افزایــش بــاور و اعتمــاد بــه
آنهاســت .دولــت در زمینــه اعتمادســازی
بــرای اســتارتآپها میتوانــد نقــش
موثــری داشــته باشــد.
از آنجــا کــه اغلــب اســتارتآپها در فضــای
اینترنتــی فعالیــت میکننــد ،میتواننــد
محصــوالت بومــی هــر منطقــه و شهرســتان
را بــه کل دنیــا معرفــی کننــد .مثــا چنــد
وقــت پیــش ،از دوبــی بــا مــا تمــاس
گرفتنــد و خواســتار ایــن شــدند کــه یکــی از
محصــوالت را بــا تنــاژ بــاال خریــداری کننــد،
کــه مــا هــم شــماره تمــاس تولیدکننــده را در
اختیارشــان گذاشــتیم تــا بــا هــم در ارتبــاط
باشــند .چنیــن مــواردی بســیار اتفــاق

میافتــد.
مســئله دیگــری کــه زمبــورک در اختیــار
مشــتری قــرار میدهــد ،اطالعــات کامــل
محصولــی اســت کــه خریــداری میشــود.
درواقــع مــا ایــن امــکان را بــه مشــتری
میدهیــم کــه کامــا هوشــمند خریــداری
کنــد و محصولــی را کــه میخــرد،
کامــل بشناســد .ایــن مســئله نیــز یکــی
دیگــر از مــواردی اســت کــه نقــش موثــر
اســتارتآپها را در رشــد کمــی و کیفــی
محصــوالت بومــی هــر منطقــه نشــان
مید هــد .
همچنیــن پــروژهای در دســت اقــدام داریــم
تــا تولیدکننــده ،فروشــنده و مصرفکننــده
بــه صــورت مســتقیم بتواننــد بــا هــم در
تمــاس باشــند .ایــن پلتفــرم باعــث میشــود
مصرفکننــده در هرجــای کشــور کــه
باشــد ،از طریــق تبلیغــی کــه تولیدکننــده
یــا فروشــنده در پلتفــرم قــرار داده ،محصــول
مــورد نظــرش را پیــدا و خریــداری کنــد.
در کشــور مــا خــأ ایــن مســئله بهشــدت
احســاس میشــود .مثــا میتــوان در مــورد
هنرهــای بومــی در شهرســتانهای مختلــف
کــه در حــال فراموشــی اســت ،رویدادهایــی
را برگــزار کــرد و مــردم را از سراســر کشــور
فراخوانــد تــا ضمــن آشــنایی بــا آن هنــر ،از
محصــوالت آن منطقــه هــم خریــداری کننــد
و بــه توســعه آن شهرســتان کمــک کننــد.
خیلــی از فعــاالن اســتارتآپی
گالیــه دارنــد کــه نیروهــای کارآمــد در
شهرســتانها بــه تهــران و کالنشــهرها
مراجعــه میکننــد و همیــن مســئله
را یکــی از دالیــل ســختی کار
اســتارتآپها در شهرســتانها
میداننــد .چطــور میشــود ایــن
مشــکل را حــل کــرد؟
بــه نظــر مــن ،بســیاری از اســتعدادهای
خــوب از شهرســتانها رفتهانــد و عــدهای
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هــم کــه ماندهانــد ،یــا ســن و ســالی از آنهــا
گذشــته اســت یــا دیگــر پــای کار نیســتند.
اگــر پلتفــرم واحــدی ســاخته شــود کــه در
آن ایونتهــای مختلفــی اطالعرســانی
شــود ،کمکــم بــه دنبــال گرایــش مــردم
بــرای حضــور در ایــن ایونتهــا ،آمــوزش
هــم رونــق خواهــد یافــت و رفتهرفتــه
مشــکل تامیــن نیــروی انســانی کارآمــد بــرای
فعالیــت اســتارتآپی در شهرســتانها نیــز
کمرنــگ خواهــد شــد.
مثــا یــک صنعتــی در خوانســار وجــود دارد
بــه نــام قاشقتراشــی کــه متاســفانه در
حــال فرامــوش شــدن اســت .در خوانســار
تنهــا یــک نفــر ایــن هنــر را حفــظ کــرده
اســت .اگــر ایونتهــای مختلــف برگــزار
شــود و از طریــق همــان پلتفرمــی کــه
قبــا اشــاره کــردم ،بــه مــردم اطالعرســانی
شــود ،مطمئــن باشــید نهتنهــا گردشــگری
مناطــق مختلــف رونــق خواهــد یافــت ،بلکــه
هنرهایــی مثــل قاشقتراشــی همچنــان
برقــرار خواهنــد مانــد.
آیــا فعــاالن اســتارتآپی
توانســتهاند از اینگونــه ظرفیتهــای
گردشــگری در شــهر خــود اســتفاده
کننــد؟
در حــوزه گردشــگری متاســفانه خیلــی
نقــاط ضعــف بــه چشــم میخــورد .اگــر
شــرایطی فراهــم شــود کــه ورود و خــروج
گردشــگر خارجــی بهآســانی اتفــاق بیفتــد،
قطعــا رونــق ایــن حــوزه را در کشــور بیــش
از پیــش شــاهد خواهیــم بــود .ایــن را هــم
نبایــد فرامــوش کــرد کــه مســائل سیاســی
بهطــور مســتقیم ،حــوزه گردشــگری را
تحــت تاثیــر خــود قــرار میدهــد .اگــر
زمینــه حضــور گســترده گردشــگر خارجــی
در کشــور فراهــم شــود ،فعــاالن اســتارتآپی
در شهرســتانها نیــز میتواننــد بهخوبــی از
ایــن ظرفیــت اقتصــادی بهــره ببرنــد.
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بــه نظرتــان آیــا توانســتهایم از
ظرفیــت اســتارتآپها در توســعه
شــهرهای کوچــک و روســتاها بهــره
ببریــم؟
بــه اعتقــاد مــن ،خیلــی اوقــات بــه جــای
اینکــه شــهرهای کوچــک از رشــد
اســتارتآپها بهرهمنــد شــوند ،بیشــترین
لطمــه را میبیننــد .مثــا وقتــی اســنپ و
ســایر تاکس ـیهای اینترنتــی رونــق گرفتنــد،
تعــداد زیــادی از رانندههــا بــه ســمت تهــران
حرکــت کردنــد و تنهــا آخــر هفتــه بــه
شــهرهای خــود بازمیگردنــد .ایــن یعنــی
وجــود یــک اســتارتآپ بــه جــای اینکــه
در یــک شهرســتان باعــث رونــق کس ـبوکار
شــده باشــد ،دقیقــا نتیجــه عکــس گذاشــته
و مــردم شــهرهای کوچــک را بــه ســمت
کالنشــهرها کشــانده اســت.
آینــده فعالیتهــای اســتارتآپی
در شهرســتانها را چطــور ارزیابــی
میکنیــد؟ چــه اتفاقــی بایــد بیفتــد
تــا مشــکالت پیــش روی فعالیــت
آنهــا کاهــش یابــد؟
همیــن اواخــر کــه فضــای مجــازی محــدود
شــد ،فعالیــت بســیاری از کســبوکارها،
بهویــژه اســتارتآپها ،بــا افــت مواجــه
شــد .عــدهای را میشناســم کــه بــا فیلتــر
شــدن تلگــرام ،بــه فکــر یــک کســبوکار
جدیــد هســتند .بنابرایــن بــرای آینــده ،مــا
نیازمنــد یــک پلتفــرم ملــی هســتیم تــا از
تبعــات چنیــن اتفاقهایــی دور بمانیم .بســیار
میبینیــم کــه شــرکتها و کارخانههــا
بــه دنبــال تعدیــل نیــرو هســتند ،چراکــه
وضعیــت بــازار بــه قــدری نامطلــوب اســت که
ادامــه کار بــرای تولیدکننــده بســیار دشــوار
شــده اســت .در ایــن شــرایط ،حمایــت از
اســتارتآپهای فعــال در شهرســتانها
میتوانــد بــه رشــد اشــتغال و امیــد در ایــن
مناطــق منجــر شــود.

 10ویژگی یک هکر رشد موفق در
دنیای کسبوکار
زمانش را مدیریت میکند
روی مسائلی کار میکند
که واقعا اهمیت دارند

فکرش باز است
به حرفهای دیگران
گوش میدهد و از
ایدههایشان الهام میگیرد
الگوهای موفقیت را
تکرار میکند
هر کاری را که باعث شده
به نتایج موفقیتآمیز دست
پیدا کند ،تکرار میکند
خالق است
از خالقیتش برای تجربه
کردن استفاده میکند
بهشدت درگیر شغلش است
همیشه رویای رشدی
مثل  AirBnbو اینستاگرام
و ...را در سر میپروراند

روی رشد
متمرکز است
هدف اصلی او رشد
کمپانی است

به معیارهایش اعتیاد دارد
او هیچوقت توجهش
را نسبت به معیارهای
باارزشی که دارد ،از
دست نمیدهد
همیشه آماده تغییر است
او میتواند هر روز
مسیرش را عوض کند

مرد عمل است
او فقط حرف نمیزند،
بلکه عمل میکند و توان
اجرایی باالیی دارد
قدمهای مورچهای برمیدارد!
اولین قدمهایشان را در شروع کار مثل
قدمهای کودکی برمیدارند که تازه
شروع به راه رفتن کرده و بارها زمین
میخورد ،اما باز هم از جا بلند میشود
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هیچوقت ب�ای ش�وع ید� نیست

چطور در  66سالگی کارآفرین شدم؟
مستانه تابش

«هیچوقت برای شروع دیر نیست» .پل تسنر
( ) paul_tasnerمصداق عینی این جمله است.
کسی که بعد از  40سال کار پیاپی در سن  66سالگی
به فکر راهاندازی استارتآپی افتاد که هم آن چیزی
بود که همیشه به آن عالقه داشت و جزو دغدغههای
روزمرهاش بود و هم میتوانست برای راهاندازی آن از
تخصص و تجربههای قبلیاش استفاده کند .او در
این سخنرانی تد میگوید که چطور در  66سالگی،
یعنی در سنی که خیلیها بازنشسته میشوند ،به
یک کارآفرین تبدیل شده است.
میخواهم شما را در مسیر زندگیام هفت سال
به عقب ببرم .عصر روز جمعه بود ،دقیقا چند روز
قبل از کریسمس سال  .2009من آن موقع در
سانفرانسیسکو مسئول بخش عملیات در یک شرکت
تولیدی بودم .جلسهای برگزار شده بود و از من
خواسته شد که خودم را به آن جلسه برسانم .بعدا
مشخص شد که آن جلسه برای اخراج من ترتیب
داده شده است .در آن روز من و چندین نفر دیگر از
همکارانم اخراج شدیم .آن زمان  ۶۴ساله بودم و این
اتفاق خیلی هم غیرمنتظره نبود .یک مشت کاغذ را
امضا کردم و به اتاقم برگشتم تا وسایل شخصیام را
جمع کنم .بعد هم از شرکت بیرون زدم تا خودم را
به همسرم برسانم که در رستورانی در همان نزدیکی
منتظر من بود تا با هم غذا بخوریم و روحش هم
از اتفاقاتی که در آن چند ساعت افتاده بود ،خبر
نداشت .خالصه اینکه چند ساعت بعد ،هیچکدام
روی پایمان بند نبودیم.

خب ،در یک بعد از ظهر ،دوران کاری بیش از 40
ساله من در شرکتهای کوچک و بزرگ به پایان
رسیده بود .من ارتباطات خوبی داشتم ،اعتبار داشتم
و با خودم فکر کردم که مشکلی ندارم .من مهندس
ساخت بودم و سابقه خوبی هم داشتم .بنابراین برای
من مثل خیلی از آدمهای دیگر ،گزینه بازنشسته
شدن مطرح نبود .بنابراین یکی دو سال بعد مشغول
دادن مشاوره به شرکتهای مختلف شدم بدون
اینکه هیچ اشتیاقی برای انجام این کار داشته باشم.
و بعد این ایده در ذهنم شکل گرفت که ریشهاش
در نگرانیهای من برای محیط زیست بود .من
میخواستم کسبوکار شخصی خودم را راه بیندازم،
یعنی طراحی و ساخت انواع مختلف بستهبندی
زیست تخریبپذیر با استفاده از کاغذهای
باطله ،ضایعات صنعت کشاورزی و نساجی و ...تا
بستهبندیهای پالستیکی سمی را که همه ما به آن
اعتیاد داریم ،با چیزی که مشکلی برای محیط زیست
ایجاد نمیکند ،عوض کنم .به این میگویند فناوری
پاک و این خیلی برای من پرمفهوم بود .در ادامه
یک سرمایهگذار به من کمک کرد تا استفاده از
میلیونها کیلو پالستیک بستهبندی یک بار مصرف
را که هر سال دور انداخته شده و زمین ،رودخانهها
و اقیانوسهای ما را آلوده میکنند ،پایین بیاورم
و زمین را برای نسلهای بعدی حفظ کنم ،برای
نوههایمان ،برای نوههای خودم .بنابراین حاال در 66
سالگی و با  40سال سابقه کاری ،من تبدیل به یک
کارآفرین شدهام( .تشویق حضار)
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ممنونم ،ولی هنوز حرف دارم .در ابتدای کار مسائل
زیادی پیش روی من بود؛ از تولید گرفته تا جذب
سرمایه و ایجاد اشتغال و ثبت شرکت و شراکت
کردن و سرمایهگذاری و ...اینها نمونهای از مسائل
معمولی است که هر کسی در ابتدای کار با آن مواجه
میشود ،ولی برای من اصال هم معمولی نبود .و یک
نکته درباره سرمایهگذاری :من در سانفرانسیسکو کار
و زندگی میکنم .اینجا اگر دنبال سرمایهگذاری
باشید ،باید با آدمهای خیلی جوانی که در صنایع
تکنولوژی سطح باال مشغول به کار هستند ،رقابت
کنید .این مسئله به خودی خود میتواند خیلی
ترسناک و دلسردکننده باشد .کفشهای من بین
همه این افراد ،از همه کهنهتر بود.
اما پنج سال بعد ،یعنی امروز ،مفتخرم به اطالع شما
برسانم که درآمد ما در هر سال ،دوبرابر شده است.
ما در حال حاضر هیچگونه بدهی نداریم ،چندین
مشتری ثابت داریم و حق انحصاریمان صادر شده
است و من شخصا یک شریک منحصربهفرد دارم که
از اول کار را با هم شروع کردیم و تابهحال توانستیم
 20جایزه مختلف برای کاری که انجام دادیم ،دریافت
کنیم .اما از همه بهتر اینکه موفق شدیم یک حفره
کوچک ،یک حفره خیلی کوچک در بحران آلودگی
محیط زیست به پالستیک ایجاد کنیم.
امروز من پردرآمدترین و پرمعناترین کار زندگیام
را دارم و میتوانم به شما بگویم که در هر سنی
منابع فراوانی برای هر کارآفرین وجود دارد .ولی
چیزی که من پنج سال قبل واقعا آرزوی به دست
آوردنش را داشتم ،پیدا کردن کارآفرینهایی بود
که همسنوسال خودم باشند و بار اولشان باشد
که وارد این حوزه شدهاند .من میخواستم با چنین
افرادی ارتباط برقرار کنم .هیچ الگویی نداشتم .مطلقا
هیچی .آن برنامهنویس بیست و چند ساله مستقر در
سیلیکون ولی نمیتوانست الگوی من باشد .مطمئنم
که این آدم خیلی باهوش است ،اما من میخواهم در
این مورد کاری انجام بدهم .میخواهم همه ما کاری
در این زمینه بکنیم .میخواهم درباره آدمهایی که تا
سنین خیلی باال نمیتوانند تبدیل به کارآفرین شوند،
صحبت کنیم .درباره همه آن مردها و زنان شجاعی
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که وقتی همسنوسالهای آنها درحال بازنشسته
شدن و کنارهگیری هستند ،تازه کار خودشان را
شروع میکنند .ما باید درباره این آدمها حرف
بزنیم و بعد همه آنها را در تمام صنایع ،ناحیهها
و کشورهای مختلف به هم ارتباط بدهیم و از این
مجموعه یک جامعه بسازیم .بر اساس اعالم سازمان
مدیریت کسبوکارهای کوچک حدود  ۶۴درصد
از مشاغل جدید بخش خصوصی در ایاالت متحده
به لطف کسبوکارهای کوچکی مانند ما به وجود
آمده است و چه کسی میگوید که ما قرار است
برای همیشه در همین حد و اندازه کوچک باقی
بمانیم؟ فرهنگ ما خیلی جالب است .در اثر چنین
فرهنگی وقتی ما به سن خاصی برسیم ،باید به گلف
بپردازیم یا از نوههایمان مراقبت کنیم .البته که من
عاشق نوههایم هستم ،ولی در عین حال میخواهم
در بازار جهانی ،کاری معنادار انجام بدهم .و عده
زیادی مانند من وجود خواهند داشت .بر اساس اعالم
اداره آمار آمریکا ،تا سال  ۸۴ ،۲۰۵۰میلیون سالمند
در کشور ما زندگی میکنند .این عدد خیلی جالب
است .جمعیت سالمند ما در آن زمان تقریبا دو برابر
تعداد سالمندانی است که امروز در آمریکا زندگی
میکنند .تصور میکنید از بین این  ۸۴میلیون نفر،
چند نفر برای اولین بار دست به کارآفرینی خواهند
زد؟ آدمهایی که چهار دهه تجربه در پشت سر
دارند .بنابراین وقتی میگویم بیایید بیشتر درباره
این کارآفرینانهای شگفتانگیز حرف بزنیم ،درواقع
منظورم این است که بیایید درباره سرمایهگذاریهایی
حرف بزنیم که آنها میتوانند درست مانند همتایان
جوانشان انجام دهند .نرخ موفقیت کارآفرینهای
سالمند در شروع سرمایهگذاریهای جدید  ۷۰درصد
است!  70درصد نرخ موفقیت .درحالیکه بنا بر آمار
و ارقام منتشرشده از سوی گروه انگلیسی  ،CMIاین
عدد برای کارآفرینهای جوانتر به  ۲۸درصد سقوط
میکند .آیا دستاوردهای یک کارآفرین  ۷۰ساله به
اندازه دستاوردهای یک کارآفرین  ۳۰ساله پرمعنا و
قابل توجه نیست؟ البته که هست .و به همین دلیل
هم هست که من دوست دارم از اصطالح « 70به
 »70و « 30به  »30استفاده کنم.

کارآفرینی

ین
اکرآفر�
درسهای اکمبوج ب�ای یک

آموزش ماهیگیری
به جای اهدای ماهی
مستانه طلوعی
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مت اسمیت بنیانگذار  ،laterپلت فرم شماره یک
بازاریابی اینستاگرام است که تابهحال استارتآپهای
زیادی را راه انداخته و با تاسیس پلت فرم Thinkific
توانسته به هزاران نفر کمک کند تا برای خودشان
کسبوکاری در فضای آنالین به وجود بیاورند.
اسمیت در یادداشتی برای مجله  successاز
درسهایی میگوید که بهعنوان یک کارآفرین از
حضور در محرومترین مناطق کشور کامبوج گرفته
است.
درس خواندن در کالج را با این امید شروع کردم
که بتوانم شغلی برای خودم دستوپا کنم که به
واسطه آن بتوانم به دیگران سرویس بدهم .در ابتدا
فکر میکردم با پزشک شدن میتوانم به این هدف
برسم .آن موقع اینطوری به نظر میرسید که با
داشتن شغلی در حیطه بهداشت و درمان ،بهترین
شانس را به من میدهد تا بتوانم تفاوتی ایجاد کنم
و تاثیرگذار باشم .در تمام طول دوران تحصیلم در
کالج دوروبرم پر از آدمهای ایدهآلگرا بود ،بهخصوص
یکی از بلندپروازترینهایشان که میخواست یکی از
زمینهای آلوده به مین را در کلمبیا پاکسازی کند.
او برای انجام این کار دست به یک جور کارآفرینی زد
و با بسیج کردن دوستانش (و خیلی وقتها والدین
آنها) توانست  50هزار دالر پول جمع کند .کار
او باعث شد که من هم بخواهم چنین کار موثری
انجام بدهم .به همین خاطر درگیر کار با پروژهای
برای درمان کودکان کارتنخوابی شدم که در کامبوج
زندگی میکردند .هدف این پروژه ارائه خدمات درمان
روانی به این کودکان بر مبنای هنردرمانی بود .کارم
را با جمعآوری و سازماندهی کمکهای مردمی
شروع کردم ،ولی صرف آن همه وقت و هزینه فقط
باعث میشد که دلم بخواهد بیشتر تاثیرگذار باشم.
میدانستم که در آن منطقه نیاز به دارو و خدمات
پزشکی بسیار باالست .به همین خاطر با دوستان
پزشکم در ونکوور صحبت کردم و با کیفهایی پر از
داروهای غربی – از آنتیبیوتیک گرفته تا باند و نوار
زخمبندی  -به کامبوج رفتم.
بعد از پیاده شدن از هواپیما در کامبوج ،به شهر
مرزی پیپوت رفتم تا داروها را تحویل بدهم و بعد
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برای اصالح سیستم آیتی قدیمی بیمارستان شهر
داوطلب شدم .برایم خیلی سخت بود که شاهد
مواجه شدن مدیران بیمارستان با مشکالت ناشی از
منابع محدودشان باشم .بیشتر بیماران تحت درمان
در آن بیمارستان مادرها و بچههایی با بیماریهای
مهلک بودند که جانشان را تهدید میکرد .آنها
معموال از روستاهای اطراف به بیمارستان میآمدند
و باید یکی دو روز در شهر میماندند ،بدون اینکه
سرپناهی برای خوابیدن داشته باشند .اولین هفته
کاریام در بیمارستان خیلی سخت گذشت .شش
هفته بعدی را در منطقه Sihanoukvilleگذراندم
و با سازمان  M’Lop Tapangهمکاری کردم
که برای رسیدگی به مشکالتی مثل نبود آموزش،
سوءاستفادههای جنسی ،اعتیاد به مواد مخدر و
مسائل اولیه بهداشتی به وجود آمده بود .درواقع
غیرممکن بود که بتوانید کارهایی را که این سازمان
انجام میدهد ،ببینید و بدون اینکه هیچ تغییری
بکنید ،به زندگی روزمرهتان برگردید.
در ادامه میخواهم سه درسی را با شما در میان
بگذارم که با حضور در خیابانهای کامبوج درباره
کارآفرینیگرفتم.
 -1دنبال آدمهایی بگردید که با تصور و
دیدگاههایتان همخوانی داشته باشند
وقتی برای دیدار مجدد به کامبوج برگشتم،
سازمان  M’Lop Tapangاز  20نفر به  200نفر
رسیده بود 200 .آدم مشابهی که سالها قبل زندگی
راحتشان را در کشورهای غربی رها کرده و همچنان
مقاوم بودند .آنها با در کنار هم قرار گرفتن توانسته
بودند در بلندمدت اثری ماندگار ایجاد کنند و من
هم فهمیدم که میتوانم چنین محیط مشابهی را در
کسبوکار خودم ایجاد کنم.
راهاندازی یک شرکت جدید به خودی خود مستلزم
همکاری بسیار نزدیک است .در ابتدای کارم من با
یکی از دوستان خوبم کار میکردم تا بتوانم یک
شرکت در حوزه تکنولوژیهای سالمت راه بیندازم
تا دسترسی به خدمات بالینی آنالین را سراسری
کنم .دوستم پزشک بود و تجربه بالینی داشت و من

هم تجربههایی در زمینه مسائل فنی داشتم و ما با
هم کار میکردیم تا یک سایت ساده برای مخاطب
طراحی کنیم .وجود این دانش مشترک به این معنا
بود که ما میتوانیم خیلی زود یک محصول باارزش به
وجود بیاوریم ،اما یک نفر از ما بهتنهایی از عهده این
کار برنمیآمد .این درسی سخت برای هر کارآفرینی
است ،ولی وقتی به آدمهای دور و اطرافتان اعتماد
میکنید ،میتوانید به شیوه کارآمدتری به اهدافتان
دست پیدا کنید.
 -2سعی نکنید چیزی را درست کنید یا حل
کنید .درک کنید و حمایت کنید
در اولین سفرم به کامبوج ،یک روز کامل را در زاغهای
گذراندم که گروه  M’Lop Tapangبهتازگی
برنامهای برای ارائه برنامههای آموزشی در مورد
بهداشت عمومی به مادران و کودکان شروع کرده بود.
بعضی از بچههایی که آنجا بودند ،دچار عفونتهای
درمان شده و زخمهای متعدد داشتند و درآمد روزانه
خانوادهشان حتی اجازه نمیداد درمانهای ساده را
امتحان کنند .با این احساس که هیچ قدرتی ندارم،
شروع به تامین داروهای مورد نیاز از داروخانههای
اطراف کردم .اما چیزی که فهمیدم ،این بود که
اگرچه بهطور موقت میتوانم بعضی از مشکالت
کوچک را حل کنم ،ولی بهتنهایی نمیتوانم در
بلندمدت اثرگذار باشم .معلوم بود که چقدر اطالعاتم
کم است .قبال با خودم فکر میکردم به کامبوج
میروم و به مردم کمک میکنم ،ولی حاال فهمیده
بودم که تقریبا هیچ چیزی برای عرضه به آنها ندارم.
بنابراین سالها بعد با یک دیدگاه تازه برگشتم و این
درس بزرگ را گرفتم که چقدر مهم است به آدمهایی
که با آنها کار میکنید ،اعتماد کنید .من یاد گرفتم
که با گوش کردن به آدمهایی که میخواهم به آنها
سودی برسانم ،چقدر میتوانم کسب کنم.
وقتی من و دوستم ،استارتآپمان را در حوزه
تکنولوژیهای مرتبط به سالمت راه انداختیم ،درواقع
خودمان را برای یک سال توی اتاق حبس کرده
بودیم و تقریبا تا زمانی که کارمان تمام نشده بود،
با هیچکس در مورد آن حرف نزدیم .با خودمان فکر

میکردیم میدانیم که مردم از محصولی که در حال
تهیه و تولید آن هستیم ،چه میخواهند .درحالیکه
باید به دادههایی که از طرف آنها میرسید ،دقت
میکردیم تا بتوانیم نیاز واقعیشان را تشخیص
بدهیم .هر آدمی دیدگاه ارزشمندی دارد که با
خودش پای میز میآورد .این نکته را همیشه بهخاطر
داشته باشید و بعد به حرف آدمهایی که قرار است با
آنها کار کنید ،گوش بدهید.
 -3اهدافتان را مدیریت معکوس کنید تا
راهحلهای متفاوتی بیابید
اولین تغییر بزرگ من در زندگی این بود که تصمیم
گرفتم کارآفرین شوم ،چون فهمیده بودم که بهعنوان
یک کارآفرین بیشتر از یک پزشک میتوانم به مردم
خدمت کنم .دومین تغییر بزرگ سالها بعد اتفاق
افتاد ،یعنی زمانی که بعد از راهاندازی دهها شرکت
مختلف فهمیدم هنوز هم نتوانستهام آن تاثیر دلخواه
را بگذارم .بنابراین تصمیم گرفتم کار را از بزرگترین
هدفم شروع کنم و به سمت عقب برگردم .ما چطور
میتوانستیم سیستمی به وجود بیاوریم که باعث
شود این اجتماعات بتوانند به خودشان کمک کنند؟
این یک جور تفکر واگرا در عمل است ،یعنی در نظر
گرفتن رویکردها و دیدگاههای مختلف.
من با استفاده از شیوه مهندسی معکوس یاد گرفتم
که هیچ «راهحل فوری» وجود ندارد .بعد از  10سال
تجربه در راهاندازی و تاسیس شرکتهای مختلف،
درنهایت همکاران کارآفرین و دوستانم را دور هم
جمع کردم تا برنامهای برای آموزش شیوههای
کارآفرینی به جوانان کامبوجی راه بیندازیم و به آنها
کمک کنیم تا شرکتهای خودشان را با تمرکز بر
مسائل و مشکالت محلی راه بیندازند .شما بهراحتی
میتوانید مطمئن شوید که آیا در مسیر درست برای
رسیدن به اهدافتان قرار دارید یا نه ،ولی باید همیشه
دیدگاه روشن و بازی نسبت به مسیرهای جدیدی
که شاید طوالنی به نظر برسد ،داشته باشید .چون در
این صورت ممکن است راه بهتر و باارزشتری برای
رسیدن به مقصدتان پیدا کنید.
منبعsuccess.com :
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در�ره  168ت
ساع� که در هفته ی
دار�
ب

چطور کنترل
زمان را به دست بگیرید؟
زهرا خشنود

هر هفته  ۱۶۸ساعت است .در این  168ساعت
چطور وقت الزم را برای انجام کارهایی که از
همه بیشتر برایمان اهمیت دارد ،پیدا کنیم؟
الئورا وندرکم ( )laura vanderkamمتخصص
مدیریت زمان ،به مطالع ه برنامه روزمره افراد
پرمشغله پرداخته تا ببیند که آنها چطور
زندگی خود را میگذرانند .او در این تحقیق
متوجه شده است که خیلی از ما هر هفته بیش
از حد برای تعهداتمان ارزش قائل میشویم،
درحالیکه به زمانی که برای خودمان داریم،
هیچ اهمیتی نمیدهیم .وندرکم در این سخنرانی
تد چند استراتژی کاربردی برای کمک به ما در
پیدا کردن وقت کافی برای رسیدگی به آنچه
برایمان اهمیت دارد ،پیشنهاد میکند ،تا ما
بتوانیم زندگیای را که میخواهیم ،در زمانی که
در اختیارمان هست ،بسازیم.
مردم وقتی میفهمند که من درباره مدیریت زمان
کتاب نوشتم ،به دو چیز فکر میکنند؛ اول اینکه
خود من همیشه آدم سروقتی هستم که واقعا
اینطور نیست ...من چهار تا بچه کوچک دارم و
دوست دارم آنها را برای تاخیرهای گاه به گاهم
مقصر بدانم .ولی خب بعضی وقتها هم اصال
تقصیر بچهها نیست .من حتی یک بار به جلسه
سخنرانی که قرار بود در آن درباره مدیریت زمان
صحبت کنم هم دیر رسیدم! فقط باید یک لحظه
دور هم جمع شویم و به طنز قضیه فکر کنیم .فکر
دومشان هم این است که من کلی راهکار برای
ذخیره کردن زمان دارم .بعضی وقتها در مجالت

مختلف چشمم به مقاالتی درباره این میافتد که
مردم چطور میتوانند یک ساعت وقت بیشتر در
روز پیدا کنند .ایده اصلی این است که ما زمان
انجام فعالیتهای روزمرهمان را کوتاه کنیم تا
رویهمرفته برای انجام فعالیتهای خوب وقت
داشته باشیم .من تمام این ایده را به چالش
میکشم ،ولی واقعا دوست دارم قبل از اینکه
از طرف مجله با من تماس بگیرند ،نظرشان را
بدانم .یکی از مقالههایی که شخصا برای من
جذاب است ،این ایده را مطرح میکند که شما
میتوانید برنامه مورد عالقهتان را ضبط کنید،
بعدا موقع تماشای آن بتوانید آگهیهای بازرگانی
را رد کنید .به این ترتیب در هر نیم ساعت هشت
دقیقه وقت برای خودتان ذخیره میکنید و در
یک بازه زمانی دو ساعته که قرار است تلویزیون
ببینید 32 ،دقیقه وقت اضافه دارید که ورزش
کنید .خب ،این مسئله درست است ،اما میدانید
راه دیگری که برای پیدا کردن این  32دقیقه وقت
دارید ،چیست؟ روزی دو ساعت تلویزیون تماشا
نکنید .درست است؟ در هر صورت ایده اصلی این
است که از این طرف و آن طرف وقت ذخیره
کنیم و درنهایت به همه کارهایی که میخواهیم
انجام دهیم ،برسیم .اما من بعد از بررسی
روشهای گذراندن وقت افراد موفق و تحقیق
درباره این موضوع که ساعت به ساعت عمرشان
را چطور میگذرانند ،به این نتیجه رسیدم که ما
زندگیای را که میخواهیم ،با ذخیره کردن زمان
نمیسازیم ،بلکه ما زندگیای را که میخواهیم،
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میسازیم و بعد زمان بهخودیخود ذخیره
میشود .بگذارید منظورم را اینطور بیان کنم.
من اخیرا روی پروژهای کار میکردم که هدفش
بررسی  1001روز از زندگی زنان بسیار پرمشغله
بود .هر کدام از این زنها صاحب مشاغلی
بسیار سخت و طاقتفرسا بودند .بعضی از آنها
کسبوکار تجاری خود را داشتند .بعضیها باید
به فرزندانشان رسیدگی میکردند .بعضیها
درگیر پدر یا مادر یا تعهدات اجتماعیشان بودند.
خالصه هر کدامشان آدم پرمشغلهای بود .من از
آنها خواستم که به مدت یک هفته بازههای
زمانی را که در آن کار میکنند ،یادداشت کنند
تا بتوانم ساعات خوابیدن و کار کردنشان را به
دست بیاورم و با آنها برای نوشتن کتابم درباره
استراتژیهایمدیریت زمان مصاحبه کردم.
یکی از خانمهایی که من برای این پروژه ،برنامه
روزمره زندگیاش را بررسی کردم ،چهارشنبه
شب از خانه برای انجام کاری بیرون رفته و
وقتی برگشته بود ،متوجه شده بود که آبگرمکن
خانهاش خراب شده و آب همه خانه را پرکرده
است .این اتفاق برای هر کسی که آن را تجربه
کرده باشد ،ترسناک است و خسارت زیادی به بار
میآورد .بنابراین این آدم باید روز بعد با عواقب
خرابی دیشب سروکله بزند .مجبور است روز
بعد لولهکشها را خبر کند و روز بعدترش هم
نظافتچیهای حرفهای میآیند تا فکری به حال
فرشهایی بکنند که آب خرابشان کرده است .و
همه این کارها که در برنامه هفتگی آن خانم ثبت
شده بود ،باعث شده بود که او هفت ساعت از
زمانش را در هفته از دست بدهد .و این یعنی یک
ساعت در هر روز.
مطمئنم اگر اول هفته از او میپرسیدند که آیا
هفت ساعت وقت اضافه دارد تا برای مسابقه
ورزشی سهگانه آماده شود ،یا آیا هفت ساعت
وقت اضافه دارد تا به هفت آدم بااستعداد دیگر
درس بدهد ،قطعا با جوابی مواجه میشدیم که
خیلی از ما در چنین موقعیتهایی میدهیم:
«نه! مگر نمیبینی سرم چقدر شلوغ است ».اما
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همین خانم وقتی مجبور شد خرابیهای ناشی از
جمع شدن آب در خانهاش را جمعوجور کند ،این
هفت ساعت وقت اضافه را پیدا کرد .و این مسئله
بهخوبی نشان میدهد که زمان تا چه اندازه
میتواند انعطافپذیر باشد .ما نمیتوانیم زمان
بیشتری به وجود بیاوریم ،ولی زمان گسترش پیدا
میکند تا متناسب با کاری شود که ما انتخاب
میکنیم در آن لحظه انجام دهیم.
پس کلید مدیریت زمان این است که با
اولویتهایمان مثل همین آبگرمکن خراب
برخورد کنیم .برای فهم این مطلب میخواهم
صحبت یکی از پرمشغلهترین خانمهایی را که
برای کتابم با او مصاحبه کردم ،برایتان نقل کنم.
منظورم از پرمشغله یعنی زنی که صاحب یک
کسبوکار کوچک با  12کارمند حقوقبگیر است
که در وقتهای آزادش باید از شش بچه مراقبت
کند .قرار بود به او زنگ بزنم و ترتیب مصاحبهای
را بدهم و از او این سوال تکراری را بپرسیم که
چطور «به این همه کار میرسد؟» یادم هست
که صبح روز سهشنبه بود و او در دفترش نبود
تا بتواند با من صحبت کند .البته که در دفترش
نبود ،اما علت اینکه آنجا نبود و نمیتوانست با
من صحبت کند ،این بود که برای پیادهروی بیرون
رفته بود .چون آن روز صبح ،یک صبح بهاری زیبا
بود و او هم میخواست کمی قدم بزند .خب،
این اتفاق بیشتر باعث شد که حس کنجکاویام
برانگیخته شود .و درنهایت وقتی به او دسترسی
پیدا کردم و توانستیم با هم حرف بزنیم ،او قضیه
را اینطوری برایم توضیح داد« :ببین لورا ،من
هر کاری میکنم ،هر دقیقهای را که میگذرانم،
انتخاب خودم است ».آن زن به جای اینکه به
من بگوید «برای انجام بعضی کارها وقت ندارم»،
گفت« :من بعضی کارها را انجام نمیدهم ،چون
جزو اولویتهایم نیستند»« .من وقت ندارم»
معموال یعنی «این کار در اولویت نیست» .اگر به
این جمله فکر کنید ،میبینید که گفته دقیقتری
است .من میتوانم به شما بگویم که وقت ندارم
پرد ه را گردگیری کنم ،ولی این حرف درست

نیست .چون اگر همان موقع به من پیشنهاد
بدهید که برای گردگیری پردهها صدهزار دالر
بگیرم ،خیلی سریع این کار را انجام میدهم.
از آنجایی که این اتفاق هرگز نمیافتد ،باید
تصدیق کنم اینکه من نمیخواهم این کار را انجام
بدهم ،ارتباطی به کمبود وقت ندارد ،بلکه موضوع
این است که من نمیخواهم انجامش بدهم .و این
نشان میدهد که زمان یک جور انتخاب است .و
قبول دارم که ما ممکن است برای انتخابهای
متفاوتی که میتوانیم داشته باشیم ،دچار عواقب
ناگواری هم بشویم .اما ما آدمهای زیرکی هستیم
و بهطور قطع در بلندمدت این توانایی را داریم
که زندگیمان را سرشار از چیزهایی کنیم که
شایسته حضور در زندگی ما هستند.
بنابراین چطور باید این کار را انجام بدهیم؟
چطور باید با اولویتهایی که در زندگی داریم،
مثل آبگرمکن خراب رفتار کنیم؟
خب ،در وهله اول باید بفهمیم چه اولویتهایی
داریم .من به شما دو استراتژی برای فکر کردن در
ن زمینه میدهم .اولی مربوط به جنبه حرفهای
ای 
کار است .من با اطمینان به شما میگویم که
خیلی از مردم عملکرد ساالنه خود را در پایان
سال بررسی میکنند .شما به موفقیتهایی

که در طول یک سال کسب کردید ،نگاه
میکنید؛ «فرصتهای پیشرفت» .اما به نظرم این
نگاه به آینده بسیار مفیدتر است.
از شما میخواهیم با خودتان فکر کنید که االن
آخر سال بعد است و شما دارید به عملکرد
خودتان در طول یک سال نگاه میکنید .امسال
برای شما از نظر حرفهای فوقالعاده بوده است.
سه یا چهار کاری را که باعث ایجاد این نتیجه
شگفتانگیز شدهاند ،نام ببرید .ببینید شما
همین حاال میتوانید عملکرد سال آینده خود
را بنویسید .و میتوانید این کار را برای زندگی
شخصیتان هم انجام دهید .مطمئنم اغلب شما
درست مثل خود من در ماه دسامبر کارت
پستالهای رنگی میگیرید که روی آن چیزهایی
معروف به نامههای خانوادگی تعطیالت نوشته
شده است .نوشتههایی به سبک ادبیات تلخ
درباره اینکه چقدر همه اعضای خانواده دور هم
عالی هستند یا حتی با سبکی کمی درخشانتر
برای اینکه نشان دهد همه شما توی خانه
چقدر سرتان شلوغ است .اما نوشتن این نامهها
و فرستادنشان دلیلی دارد ،و درواقع هدفش این
است که به همه دوستان و اعضای خانواده نشان
دهد که شما در طول یک سال گذشته در زندگی
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شخصیتان چه کارهایی انجام دادید که برایتان
اهمیت داشته است .امسال که به نوعی تمام شده
است ،اما من میخواهم همه شما با خودتان فرض
کنید که االن آخر سال بعد است و هم برای شما
و هم برای افرادی که برایتان اهمیت دارند ،سال
خیلی خوبی بوده است .سه تا پنج کاری را که
باعث میشود سال شما به سالی عالی تبدیل
شود ،یادداشت کنید .بنابراین شما میتوانید نامه
خانوادگی سال بعد را همین حاال بنویسید .فقط
یک وقت آن را برای کسی ارسال نکنید! لطفا آن را
نفرستید ،ولی میتوانید آن را بنویسید .حاال ما با
بررسی عملکرد ساالنه و نامه تعطیالت خانوادگی
لیستی شامل  6تا  10هدف داریم که میتوانیم
سال بعد برای رسیدن به آنها تالش کنیم .حاال
باید همه این اهداف به قدمهای عملی تقسیم
شود .شاید بخواهید تاریخچه خانوادگی خود را
بنویسید .بنابراین در وهله اول میتوانید تاریخچه
زندگی خانوادگی دیگران را مطالعه کنید تا با
سبک نوشتاری این کارها آشنا شوید .بعد باید
به سوالهایی فکر کنید که میخواهید از اعضای
خانواده و بستگانتان بپرسید و برای مصاحبه با
آنها قرار بگذارید .یا شاید هدف شما این است
که در مسابقه دو شرکت کنید .بنابراین اول باید
محل مسابقه را پیدا کنید ،برای انجام مسابقه
ثبتنام کنید و یک برنامه تمرینی برای خودتان
بنویسید .باید کفشهای خاکخوردهتان را از ته
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کمد بیرون بکشید و بعد – این مسئله خیلی مهم
است – ما وقتی با اولویتهایمان مثل آبگرمکن
خراب رفتار میکنیم که اول از همه این اولویتها
را در برنامهمان قرار دهیم و این کار را از طریق
فکر کردن به کل هفتهای که پیش رو داریم ،قبل
از رسیدن روز اول هفته انجام میدهیم .به نظرم
عصر جمعه وقت خوبی برای انجام این کار است،
یعنی زمانی که یک اقتصاددان ممکن است آن را
زمان «هزینه فرصت کم» بنامد .اغلب ما وقتی
عصر جمعه از راه میرسد ،به خودمان نمیگوییم:
«من خیلی مشتاقم که از همین حاال به سمت
اولویتهای شخصی و شغلیام پیشرفت داشته
باشم ».اما تمایل داریم به اینکه این اولویتها
چه چیزهایی میتوانند باشند ،فکر کنیم .بنابراین
عصرهای جمعه کمی از وقت خود را برای این
کار اختصاص دهید تا یک لیست سه ستونه از
اولویتهای پیش رویتان درست کنید :ستون
اول مربوط به شغل ،ستون دوم روابط شخصی
و ستون سوم کارهای مربوط به خودتان .ساختن
این لیست سه بخشی به ما یادآوری میکند که
ما باید در هر بخش کارهایی برای انجام دادن
داشته باشیم .ما همیشه به شغلمان فکر میکنیم،
ولی خیلی درباره روابطی که داریم ،یا درباره
خودمان فکر نمیکنیم .درهرحال ،شما قرار است
یک لیست کوتاه شامل دو تا سه مورد در هر
بخش داشته باشید و بعد نگاهی به کل هفتهای

که پیش رو دارید ،بیندازید و ببینید هر کدام از
این کارها را کجا میتوانید قرار دهید .جای هر
کدام از این کارها کامال به خودتان بستگی دارد.
میدانم که برای بعضیها این لیست میتواند
پیچیدهتر از دیگران باشد .منظورم این است که
زندگی بعضیها سختتر از دیگران است .مثال
خیلی ساده نیست که وقتی قرار است تنهایی از
فرزندانتان مراقبت کنید ،سر کالس شعرخوانی
هم حاضر شوید .من کامال درک میکنم و هدفم
این نیست که مشکالت دیگران را کوچک جلوه
بدهم .اما فکر میکنم اعدادی که االن میخواهم
بگویم ،برایتان نیروبخش خواهد بود.
هر هفته  ۱۶۸ساعت است ۲۴ .ضربدر  ۷میشود
 ۱۶۸و این وقت زیادی است .اگر صاحب یک کار
تماموقت هستید ،یعنی  40ساعت از این زمان را
صرف کار کردن میکنید .هر روز هم  8ساعت
میخوابید که در یک هفته میشود  56ساعت.
پس شما درنهایت  72ساعت برای انجام کارهای
دیگر وقت داریم .این زمان زیادی است .میگویید
که  ۵۰ساعت در هفته کار میکنید؟ خب ،شاید
کنار شغل اصلیتان ،شغل دومی هم دارید ،اما باز
هم  ۶۲ساعت وقت برای کارهای دیگر خواهید
داشت .میگویید که در هفته  ۶۰ساعت کار
میکنید؟ خب باز هم  ۵۲ساعت وقت برای
کارهای دیگر دارید .میگویید بیشتر از  ۶۰ساعت
در هر هفته کار میکنید .واقعا؟ مطمئنید؟ در
مطالعهای که درباره مقایسه تخمین ساعات کار
هفتگی افراد با برنامه روزانهشان انجام شده،
مشخص شده است آنهایی که ادعا میکنند
بیشتر از  ۷۵ساعت در هفته کار میکنند،
حدود  ۲۵ساعت اختالف زمانی دارند.
دیگر خودتان میتوانید کمتر یا بیشتر این
زمان را حدس بزنید .درهرحال ،فکر میکنم
با  ۱۶۸ساعت وقت در هفته میتوانید زمان
مناسبی برای کارهایی که برایتان مهم است ،پیدا
کنید .اگر میخواهید وقت بیشتری با بچههایتان
بگذرانید ،اگر میخواهید برای امتحانی که پیش
رو دارید درس بخوانید ،اگر میخواهید سه ساعت

ورزش کنید و دو ساعت کار داوطلبانه انجام
بدهید یا هر کار دیگری ،میتوانید آن را انجام
بدهید .حتی اگر بیشتر از یک شغل تماموقت در
هفته کار کنید.
بنابراین متوجه شدیم که زمان زیادی در اختیار
داریم و این عالی است .حدس میزنید که چرا
عالی است؟ ما حتی این همه وقت را برای انجام
کارهای عجیب و غریب احتیاج نداریم .ولی
بیشتر ما وقتی کمی فرصت اضافه پیدا میکنیم،
چه کارهایی انجام میدهیم؟ تلفن همراهمان را
برمیداریم ،درست است؟ و فقط ایمیلهایمان
را پاک میکنیم ،یا الکی توی خانه این طرف و
آن طرف میرویم ،یا مشغول تماشای تلویزیون
میشویم .درحالیکه این لحظات میتواند خیلی
پرقدرت باشد .شما میتوانید از این وقت کم برای
بیشتر لذت بردن استفاده کنید .شاید انتخاب
یک کتاب برای خواندن در اتوبوس درحالیکه
به سمت محل کارتان میروید ،بد نباشد .خود
من به واسطه شغلی که داشتم ،باید هر روز
سوار دو تا اتوبوس و مترو میشدم .همیشه
آخر هفتهها به کتابخانه میرفتم تا چیزی
برای خواندن پیدا کنم و این تجربه زمان انتظار
مرا لذتبخش میکرد .شما حتی میتوانید از
زمان استراحتتان در محل کار برای ریلکسیشن
یا مدیتیشن استفاده کنید .اگر بهخاطر برنامه
کاری شلوغی که دارید ،نمیتوانید به شام
در کنار اعضای خانواده برسید ،شاید صبحانه
خانوادگی جایگزین مناسبی باشد.
همه قضیه فقط درباره این است که به همه وقتی
که یک نفر در اختیار دارد ،نگاه کنیم و ببینیم
که کارهای خوب کجای برنامه قرار میگیرند.
من عمیقا به این موضوع باور دارم که زمان
کافی وجود دارد و حتی اگر ما آدمهای خیلی
پرمشغلهای باشیم ،باز هم برای آن چیزهایی
که برایمان مهم است ،وقت داریم .و زمانی که
روی چیزی تمرکز کنیم که برایمان مهم است،
میتوانیم زندگیای را که میخواهیم ،در زمانی
که در اختیارمان هست ،بسازیم.
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موفقیت

 20عادت کلیدی
پرزنتکنندههایحرفهای
زهرا معین
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درست پرزنت کردن یکی از مهمترین تکنیکها
برای بازاریابی و افزایش فروش است ،که البته
هر کسی هم مجهز به این فن یا هنر نیست.
پرزنتکنندههای حرفهای در  20عادت
مشترکاند و به همین خاطر هم هست که
میتوانند به موفقیت برسند.
پرزنتکنندههای باهوش میدانند که داشتن
استرس و اضطراب قبل از ارائه نهایی طبیعی
است ،بنابراین به خودشان یادآوری میکنند که
قرار نیست ارائه داشته باشند ،بلکه هدف اصلی
گفتوگو و دیالوگ داشتن با مخاطب است.

روی شنوندهها مترکز میکنند

پرزنتکنندههای هوشمند تمرکز و توجه را از
روی خودشان برمیدارند و آن را معطوف به
شنوندگانشان میکنند و به خودشان یادآوری
میکنند که هدف از این کار این است که به
مخاطب نشان دهند که او در این جلسه اهمیت
دارد.

سعی منیکنند کامل باشند

بهترین پرزنتکنندهها میدانند که وقتی
میخواهند عالی باشند ،استرسشان هم بیشتر
میشود ،بنابراین تالششان را برای بهترین بودن
انجام میدهند و هدفشان فقط این است که
بعد از پایان جلسه ،تفاوتی در مخاطبشان ایجاد
کنند.

به نکته اصلی میچسبند

پرزنتکنندههای مضطرب میخواهند هر آن
چیزی را که میدانند ،با مخاطبشان در میان
بگذارند ،اما پرزنتکنندههای فوقالعاده آنهایی
هستند که فقط چیزهایی را با مخاطب در میان
میگذارند که باید بدانند و هیچوقت فراموش
نمیکنند که حتی کمی از هر چیزی هم زیاد
است.

فرصتها را میبینند

پرزنتکنندههای مضطرب ارائهشان را مانند
پرفورمانسی در نظر میگیرند که قرار است
مورد قضاوت دیگران واقع شود .درحالیکه
پرزنتکنندههای حرفهای میدانند ارائهشان
را فرصتی میدانند تا به مخاطبان کمک کنند
و چیزی به زندگی شخصی و حرفهای آنها
بیفزایند.

لنگر میاندازند!

نه ،تعجب نکنید ،منظور از لنگر انداختن استفاده
از یک جور تکنیک زبانی عصبی است؛ یعنی
چسبیدن به یک خاطره یا حس خوب و انجام
تصویرسازیهای ذهنی در مورد زمانی که فرد
احساس شادی و نشاط میکند .این روش برای
رفع استرس پیش از شروع صحبت بسیار مفید
است.
  

با مترین و تکرار کامل میشوند

همه وقت و انرژی پرزنتکنندههای مضطرب
به دلیل استرسشان به هدر میرود ،اما بهترین
پرزنتکنندهها کسانی هستند که در این فاصله
تمرین میکنند ،تمرین میکنند و باز هم تمرین
میکنند.

قصه میگویند

پرزنتکنندههای حرفهای میدانند یک داستان
حسابشده و مرتبط با موضوع که خوب ساخته
و پرداخته شده باشد ،تا چه اندازه میتواند روی
نگرش ،باور و رفتار مخاطبان تاثیر داشته باشد.

رنگی و خالق هستند

استفاده از رنگ و تصاویر مناسب باعث میشود
مخاطبان مشتاق ،کنجکاو و شگفتزده شوند.
آنها از تخیالت خود مخاطب استفاده میکنند
تا پیامشان را در ذهن او ماندگار کنند.

مخاطبشان را درگیر میکنند

هیچ راهی برای درگیر کردن مخاطب بهتر از
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این نیست که آنها را قاطی بحث کنید .بهترین
پرزنتکنندهها کسانی هستند که از مخاطبانشان
سوال میپرسند ،باعث میشوند آنها با هم
حرف بزنند و از خالقیتشان استفاده کنند.

از ویدیو و ابزار استفاده میکنند

ویدیوهای کوتاه ،مرتبط و متقاعدکننده بیشتر از
کلماتی که ادا میشوند ،میتوانند ذهن مخاطب
و خالقیت او را درگیر کنند .ابزارهای مختلف هم
بافت و حضور فیزیکی دارند و اگر بهدرستی مورد
استفاده قرار بگیرند ،میتوانند بیشترین تاثیر را
روی مخاطب داشته باشند.

از صدایشان استفاده میکنند

صدای شما میتواند مخاطب را به خواب ببرد ،یا
تجربهای سرگرمکننده و متقاعدکننده به وجود
بیاورد و او را درگیر کند.

در زمان حال باقی میمانند

پرزنتکننده عاقل بهطور مداوم در مورد
مخاطبانش فکر نمیکند ،یا آنها را مورد قضاوت
قرار نمیدهد .بنابراین اگر میخواهید به چنین
جایگاهی برسید ،باید یاد بگیرید که در ساعات
مختلف روز چند دقیقه به خودتان زمان بدهید و
فقط روی نفس کشیدنتان تمرکز کنید.

با مخاطب دوست میشوند

حرفهایشان قابل قبول است ،پاسخ میدهد.

ثابتقدم و پیگیر هستند

پرزنتکنندههای قوی آنهایی هستند که از
پیشزمینههای ذهنی ،تجربهها ،ارزشها ،افکار
و عقاید برای صحبت کردن استفاده میکنند
و رویه مشخصی برای این کار دارند .پیگیری
و داشتن ثبات قدم باعث میشود مخاطب
احساس راحتی کند ،چون حس میکند درک
شده است.

بخشنده هستند

قانون مقابله به مثل میگوید چیزی به من بده
تا من هم در عوض چیزی به تو بدهم .عالوه
بر بخششهای فیزیکی مانند در اختیار گذاشتن
زمان یا قرض دادن کتاب ،پرزنتکنندههای قوی،
در زمینه لبخند ،توجه ،تماس چشمی ،انرژی و
احساساتشان هم بخشنده هستند.

مقایسه میکنند

پرزنتکنندهای حرفهای برای شنوندههایشان
روشن میکنند که برنامه آنها چقدر بهتر از
سایر گزینههایی است که در اختیار مخاطب قرار
دارد .آنها تفاوتها را بزرگ میکنند و کنتراست
را باال میبرند تا تصمیمگیری را ساده کنند.

دلیل خوبی به مخاطب میدهند

با خندیدن ،پیدا کردن نقاط مشترک ،همدلی
کردن ،گوش دادن ،سوال کردن یا اضافه کردن
ارزشی به زندگی مخاطبها با آنها دوست
میشوند.

چرا یک نفر باید بخواهد شیوه فکریاش را عوض
کند ،یا شاید این چیزی است که شما انتظار
دارید؟ شاید این قضیه به طرز ناامیدکنندهای
واضح باشد ،اما دلیل خوبی به مخاطبتان بدهید
تا احساس بهتری پیدا کند.

پرزنتکنندههای ایدهآل آنهایی هستند که از
قبل بررسیها و تحقیقاتشان را انجام میدهند و
میدانند که میخواهند راجع به چه چیزی حرف
بزنند .مغز انسان به صورت ناخودآگاه نسبت
به کسانی که با وقار و تسلط حرف میزنند  و

به آنها امید بدهید

به موضوع بحث احاطه دارند
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پرزنتکنندههای درجه یک میدانند که چطور
باید خودشان را به جای مخاطبشان قرار دهند
و بعد درک و همدلیشان را با امید دادن درباره
موضوع مورد بحث نشان دهند.

اسرار مدیریت زمان
یکی از معروفترین جمالتی که از برایان تریسی نقل میشود ،این است که« :کیفیت
زندگی شما بستگی به کیفیت مدیریت شما در استفاده بهتر از زمان دارد ».اما چه کسانی
به این کیفیت میرسند و چطور میتوانند زمانشان را به بهترین شکل مدیریت کنند؟

.2برنامهریزیکنید
برای روز کاریتان از قبل
برنامهریزی کنید و به این
برنامهپایبندبمانید

.1غیرضروریها
را دور بریزید
میزکار،صندوقنامههای
الکترونیکیوزندگیتان
راسازماندهیکنید

 .4موثر باشید
سعینکنیدکارآمدترینفرد
ممکنباشید.سعیکنید
بیشترینتاثیرراایجادکنید.

.3اولویتبندیکنید
اولویتهایتان را با اهداف،
مسئولیتهاووظایف
روزانه و برنامه مدیریت
اهدافتان هماهنگکنید

 .6کارتان را تمام کنید
غریزهتمامکنندگیرابه
کار بگیرید و هر وظیفه
را که بر عهده دارید و
هر کاری را که باید انجام
دهید،بهپایانبرسانید.

.5تمرکزکنید
روی «اندکهای
ضروری»تمرکزکنیدنه
«ضروریهایزیاد»!

.8منظمبمانید
یک بار که نظم و ترتیب
امور را درست کردید،
سعیکنیدمنظمو
مرتبباقیبمانید

 .7از پشت گوش
انداختندستبردارید
برای مدیریت بر زمان
باید مراقب باشید که در
چنیندامینیفتید
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علم در متون کهن

در�ره دانشمند جامع العلوم ،ابوحنیفه دینوری
ب

پدر گیاهشناسی ایران و اسالم
معصومه ترکانی

«و چــون نــوح(ع) درگذشــت ،پســرش ســام را به
جانشــینی خــود گماشــت و او نخســتین کســی
اســت کــه ســلطنت را پایــه نهــاد .پــس از ســام
کســی بــه نــام جــم پســر ویرنجهــان پســر ایــران
کــه همــان ارفخشــذ بــن ســام بــن نــوح اســت،
ســلطنت را برقــرار ســاخت و خداونــد همــه
کســانی را کــه همــراه نــوح در کشــتی بودنــد و
نجــات یافتنــد ،غیــر از ســه پســر نــوح ،ســام و
حــام و یافــث ،نــازا و عقیــم قــرار داد .نوح را پســر
دیگــری هــم بــه نــام یــام بــود و او هموســت کــه
غــرق شــد و فرزنــدی نداشــت ،امــا ســه پســر
دیگــرش همــگان فرزنــددار بودنــد و ســام پــس
از نــوح سرپرســت امــور بــود و معمــوال زمســتان
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را در منطقــه «جوخــی» (محــل امــروز بغــداد) و
تابســتان را در موصــل میگذرانــد و راه رفــت
و برگشــت او بــر کنــاره خــاوری دجلــه بــود و
بــه همیــن جهــت آن منطقــه را «ســام راه»
نامیدهانــد کــه ایرانیــان آن را ایــران مینامنــد.
ســام در عــراق جــای گرفتــه و آن را مخصــوص
خــود ســاخته بــود و بــه ایرانشــهر معــروف شــد.
پــس از مــرگ ســام پســرش شــالخ فرمانــده شــد
و چــون او را مــرگ فــرا رســید ،کار را به بــرادرزاده
خــود جــم پســر ویرنجهــان پســر ارفخشــذ
واگذاشــت و او پایههــای ســلطنت را اســتوار
ســاخت و اســاس آن را و نشــانههای شــاهی را
بــه وجــود آورد و روز نــوروز را جشــن گرفــت».

متــن بــاال برگرفتــه از کتــاب اخبارالطوال نوشــته
ابوحنیفــه محمــد دینــوری اســت ،دانشــمند
تاریخنگار،گیاهشــناس ،ریاض ـیدان ،اخترشــناس،
لغــتدان و جغرافــیدان بلندمرتبــه ایرانــی،
جامعالعلومــی کــه او را پــدر گیاهشناســی
اســامی میداننــد.
«ابوحنیفــه احمــد بــن داود بــن وننــد» معــروف
بــه ابوحنیفــه دینــوری در ســال  200قمــری در
«دینــور» کــه ســاکنان آن آمیــزهای از ایرانیــان
و اعــراب بودنــد ،متولــد گشــت .دینــور کــه در
میــان کنــگاور و کرمانشــاه و در  20فرســخی
همــدان واقــع بــود ،بــه مــاه کوفــه شــهرت
داشــت .در لغتنامــه دهخــدا آمــده اســت کــه:
«مــاه بــه زبــان پهلــوی شــهر و مملکــت را گویند
کــه عربــان مدینــه خواننــد ».و دینــور مــاه کوفــه
خوانــده میشــد ،زیــرا عایــدات دینــور پــس از
فتــح آن بــه دســت ســپاه اســام ،صــرف شــهر
کوفــه و کوفیــان میشــد.
ابوحنیفــه دوران کودکــی و نوجوانــی خــود را در
زادگاهــش بــه کســب دانــش پرداخــت ،ســپس
بــرای اعتــای درجــه علمــی خــود بــه عــراق،
حجــاز ،شــام و نواحــیای از خلیــج فــارس
مســافرت کــرد .او پــس از خوشـهچینی از خرمن
اســتادان هــر دیــار ،راهــی اصفهــان شــد و در
آنجــا بــه یادگیــری علم نجــوم و رصد ســتارگان
پرداخــت .عبدالرحمــن صوفــی دانشــمند قــرن
چهــارم از اقامتــش در منزلــی که دینــوری در آن
زندگــی میکــرده و وســایل رصــدش در آنجــا
نگــهداری میشــده ،یــاد کــرده اســت .صوفــی
را نخســتین ستارهشناســی میداننــد کــه
کهکشــان «اندورامــدآ» را کشــف کرد و گزارشــی
از رصــد «ابــر ماژالنــی بــزرگ» ثبــت کــرد.
عبدالرحمــن صوفــی در کتــاب «صــور الکواکــب»
خــود در مــورد کتــاب «االنــواء» دینــوری کــه در
موضــوع اخترشناســی اســت ،چنیــن میگویــد:
«هرچنــد مــا در علــم االنــواء کتابهــا دیدهایــم،
امــا تمامتریــن و کاملتریــن آنهــا کــه در ایــن
فــن دیــدهام ،کتــاب ابوحنیفــه دینــوری اســت».

ابوحنیفــه پــس از ســالها کــه در جس ـتوجوی
دانــش بــه هــر شــهر و دیــاری میرفت ،ســرانجام
بــه زادگاهــش دینــور بازگشــت و در آنجــا بــه
تحقیــق و تالیــف مشــغول شــد و تــا پایــان عمــر
در آنجــا ســکنا داشــت.

استادان و شاگردان

از اســتادان و شــاگردان دینوری اطالعات چندانی
در دســت نیســت ،تنهــا میدانیــم دینــوری کــه
یکــی از علمای مشــهور در «فقه اللغــه» بود ،لغت
را نــزد علمــای کوفــه و بصــره بهویــژه یعقــوب
ابــن ســکیت و پــدرش ،اســحاق ،فراگرفــت.
ابــن ســکیت ،عالــم «لغــوی» و «نحــوی»،
دانشــمندی ایرانیتبــار و شــیعه بــود کــه در
«دورق» از شــهرهای خوزســتان بــه دنیــا آمــد.
ســکیت لقــب پــدرش بــود کــه بــه ســبب
افــراط در ســکوت بــدان ملقــب گردیــده بــود.
ایــن دانشــمند برجســته کــه جهــت آشــنایی
بــا ظرایــف لغــات و زبــان عــرب حتــی مدتــی
را در صحــرا نــزد بدویــان گذرانــده بــود،
ازجملــه پژوهندگانــی بــود کــه بــه جم ـعآوری
و تدویــن اشــعار کهــن عربــی پرداخــت و بــه
شــرح و تفســیر بســیاری از دیوانهــا همــت
گماشــت و بــا حفــظ ایــن ذخایــر گرانبهــا
خدمــت بزرگــی بــه ادبیــات عــرب کــرد.
متــوکل ،خلیفــه عباســی ،هنگامــی کــه از مقــام
علمــی او آگاه شــد ،او را بــه کار تعلیــم و تربیــت
دو فرزنــدش ،معتزبــاهلل و مویدبــاهلل ،گماشــت و
مقــرری ماهانــه  2000درهــم بــرای او تعییــن
کــرد .روزی متــوکل از ابــن ســکیت پرســید کــه:
فرزنــدان مــن معتــز و مویــد نــزد تــو عزیزترنــد یا
حســن و حســین فرزنــدان علی؟ ابن ســکیت که
از یــاران امــام جــواد و امــامهــادی بــود و بــه ائمه
ارادتــی خالصانــه داشــت ،از ایــن ســوال برآشــفت
و بــا اینکــه تقیــه میکــرد ،جــواب داد :در نــزد
مــن قنبــر ،خــادم علــی(ع) ،از تــو و فرزنــدان تــو
برتــر اســت .بدیــن ســبب متــوکل دســتور داد
زبــان وی را از قفــا بیــرون کشــیدند .همچنیــن
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نقــل شــده غالمــان متــوکل بــه امــر او ابــن
ســکیت را زیــر پــا انداختند و شــکمش را لگدمال
کردنــد و بــه خانــهاش بردنــد تــا درگذشــت.
متــوکل ازجملــه خلفــای عباســی بــود کــه بنــا
بــه دســتورش مرقــد امــام حســین(ع) را ویــران
کردنــد و پــس از آن ،زمیــن آنجــا را شــخم زدند
و بــر آن آب جــاری کردنــد.

تالیفاتدینوری

ابوحنیفــه دینــوری در بیشــتر علــوم و فنــون
رایــج عصــر خویــش صاحــب نظــر و تالیــف بــود،
ازجملــه ادبیــات عــرب ،علــوم قــرآن ،حدیــث،
گیاهشناســی ،نجــوم ،حســاب و هندســه ،فقــه،
تاریــخ و جغرافیــا و بدین ترتیب بالــغ بر  20کتاب
در موضوعــات مذکــور بــرای او ذکــر کردهانــد.
ابوحیــان توحیــدی ،فیلســوف بــزرگ قــرن
چهــارم هجــری ،دربــاره او چنیــن گفتــه اســت:
«ابوحنیفــه دینــوری از نــادر مردانــی اســت کــه
بیــن حکمــت فالســفه و بیــان عــرب ،جمــع
کــرده اســت و در هــر علــم و فنــی دســتی
داشــته و صاحــب نظــر اســت .ســخن او در کتاب
«األنــواء» حکایــت از بهــره فــراوان او از علــم نجوم
و اســرار فلــک دارد .همچنیــن کالم او در کتــاب
النبــات دربــاره نباتــات بــه شــیوایی و فصاحــت
کالم اعــراب بــدوی و بــه اســتواری و قانونمنــدی
کالم فصیحتریــن عــرب اســت .بــه مــن گفتــه
شــد کــه او کتابــی دربــاره قــرآن (تفســیر) دارد
کــه بــه  13جلــد رســیده اســت و مــن خــودم آن
را ندیــدهام و در روشــی کــه در ایــن کتــاب دارد،
کســی بــر او ســبقت نگرفتــه اســت .او عــاوه بــر
ایــن ،دارای زهــد ،ورع ،جاللــت قــدر و منزلــت
باالیــی اســت».

کتابالنبات:

بیشــتر کســانی کــه از ابوحنیفــه دینوری ســخن
گفتهانــد ،او را بــا عنــوان «صاحــب کتــاب
النبــات» معرفــی کردهانــد و ایــن نشــان از
اعتبــار ایــن کتــاب دارد و اینکــه او غالبــا بــا
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کتــاب «النبــات» شــناخته میشــد .از ایــن
کتــاب عظیمالشــان هفــت جلــدی ،تنهــا مقــدار
اندکــی از آن بــه دســت مــا رســیده اســت.
ي در تاريــخ دانش
کتــاب «النبــات» نقطـ ه عطفـ 
ي اســت ،زیــرا
ن اســام 
گياهشناســي در ايــرا 
بـــا تـــاکيد بـــر ريشــه لغــوي و نــگاه تخصصــي
بــه گياهــان ،بــرای اولیــن بــار زمينــه ظهــور
ل از داروشناســي
ش گياهشناســي مســتق 
دانــ 
تو
را در دوره بعــدي فـــراهم ســـاخت ه اســـ 
قديميتريــن متــن ايرانــي اســامی حــاوي
توصيفــات ريختشناســي انــدام بــرگ اســت.
هــدف ابوحنیفــه از نوشــتن این کتــاب مطالعات
لغــوی بــوده اســت ،ولــی از آنجــا کــه او یــک
بــه یــک گیاهــان نامبــرده در کتــاب را دیــده
و روی هــر یــک از آنهــا جداگانــه تحقیــق
و بررســی کــرده اســت ،باعــث شــده تــا ایــن
کتــاب بــه دایرهالمعارفــی ارزشــمند تبدیــل
شــود کــه عــاوه بــر لغتشناســان ،مرجــع و
ســند بســیاری از پزشــکان و گیاهشناســان نیــز
قــرار گیــرد .ابوحنیفــه در ایــن کتــاب از زمــان
شــکوفه دادن انــواع گیاهــان ،مــدت حیــات
آنهــا ،مراحــل رشــد ،انــواع خــاک و توزیــع
آب در آنهــا و حاصلخیــزی و نیــز حشــرات
و جانورانــی کــه رابطــه مشــخصی بــا هــر گیــاه
دارنــد ،تــا آبوهــوا را توصيــف میکنــد .در
توصیفــات او يــک بــرگ آنچنــان دقيــق و بــا
رعايــت جزئيــات ريختشناســي ارائــه شــده
ن بــر ايــن اســاس تـــصوير فـــرضي
کـ ه ميتــوا 
آن را رســم کــرد .او در توصیفاتــش از بالغــت
و نیکویــی کالم نیــز غافــل نبــوده .بــرای مثــال
جایــی کــه از گیــاه خزامــی ســخن میگویــد:
«خزامــی گیاهــی اســت بــا ســاقهای بلنــد،
برگــی کوچــک ،گلــی ســرخ ،بویــی خــوش
و درخششــی ماننــد درخشــش بنفشــه».
ابــن بیطــار ،گیاهشــناس بــزرگ اندلســی،
در کتــاب «الجامــع المفــردات و االدویــه و
االغذیــه» خــود از کتــاب «النبــات» بهــره بســیار
بــرده و از دو گیــاه مجهــول نــام میبــرد کــه

ابوحنیفــه آنهــا را از نظــر خــواص دارویــی و
کارایــی بررســی کــرده و بــا شــرح مفصلــی بــه
اطبــا معرفــی میکنــد .البتــه ازجملــه دالیــل
اشــراف ابوحنیفــه بــر گیاهــان ایــن بــوده
کــه او در تحقیقــات خــود مســتقیما از اعــراب
بــدوی صحرانشــین کــه اطالعــات بســیاری
از گیاهــان داشــتند ،کمــک گرفتــه اســت.
بدیــن ســبب اســت کــه لوســین ل ِکل ِــ ِرک،
خاورشــناس فرانســوی کــه «تاریــخ طــب عرب»
را بــه تالیــف رســانده ،در مــورد ایــن دانشــمند
چنیــن میگویــد« :ابوحنیفــه دینــوری،
بزرگتریــن گیاهشــناس مشــرق زمیــن اســت،
میتــوان گفــت کتــاب «النبــات» اگــر در نــوع
خــود بینظیــر نباشــد ،مطمئنــا کمنظیــر
اســت و میتــوان ابوحنیفــه دینــوری را پــدر
گیاهشناســی ایــران و اســام دانســت».

اخبار الطوال

از آثــار دینــوری تنهــا «اخبارالطــوال» بــه دســت
مــا رســیده اســت کــه کتابــی اســت در تاریــخ
عمومــی و منبعــی ارزشــمند در بــاب تاریــخ ایران
و سلســلههای ایرانــی .ابوحنیفــه از نخســتین
تاریخنگارانــی اســت کــه بــه تدویــن روشــمند
تاریــخ اســام پرداختــه اســت .او در دورانــی
رشــد و نمــو یافــت کــه همزمــان بــا اوج نهضــت
ترجمــه در حکومــت خلفــای عباســی بــود ،بدین
ترتیــب ترجمــه کتابهــای گوناگــون از یونانــی و
ایرانــی و هنــدی باعــث شــده بــود تــا آن دوران
بــا تنــوع فکــری همــراه باشــد« .اخبارالطــوال»
شــامل ســه قســمت اســت :بخــش نخســت
اخبــار انبیــا و ملــوک گذشــته ،بخــش دوم
اخبــار ایــران و بخــش ســوم کــه بــه اخبــار دوران
اســامی تــا ســال  ۲۲۷میپــردازد .ابوحنیفــه بــه
مــدد پژوهــش در تاریخنامههــا و کتابهــای
ترجمهشــده از فارســی میانــه بــه عربــی ،ازجملــه
خداینامکهــا کــه بــا عنــوان «ســیرالملوک»
بارهــا بــه عربــی ترجمــه و تهذیــب شــده اســت،
«اخبارالطــوال» را بــه گونـهای تالیــف کــرده کــه

مطالــب آن از دیــدگاه تاریخــی ایرانیــان اســت و
تاریــخ ایــران را بهروشــنی بیــان مـیدارد و بدیــن
ترتیــب منبــع اصلــی بــرای پژوهشگــران و
تاریخنــگاران بعــد از اوســت .همچنیــن در
کتــاب «اخبارالطــوال» بــه آثــاری برمیخوریــم
کــه در منابــع دیگــر دانشــمندان پیــدا نمیشــود،
ازجملــه میتــوان بــه ترجمــه «ســندبادنامه»
بــه زبــان فارســی میانــه اشــاره کــرد .ایــن
کتــاب ازجملــه آثــاری بــوده کــه در آن صــورت
پادشــاهان ساســانی رســم شــده اســت .بدیــن
ســبب اســت کــه زرینکــوب بیــان مــیدارد
کــه «اخبارالطــوال» شــامل روایاتــی اســت که در
ماخــذ دیگــر نیســت و همیــن جملــه بــر ارزش
صدچنــدان ایــن اثــر گرانقــدر اشــاره دارد.

مرگدانشمند

از تاریــخ مــرگ ابوحنیفــه اطــاع دقیقــی در
دســت نیســت ،ولــی اگــر بخواهیــم بــر اســاس
شــواهد موثــق نتیجهگیــری کنیــم ،وفــات او در
جمــادی االول ســال  282اتفاق افتاد و دانشــمند
جلیلالقــدر روی در نقــاب خــاک کشــید.
بــرای حســن ختــام همانگونــه کــه
ابتــدای مطلــب از «اخبارالطــوال» بــود،
خاتمــه را نیــز از «اخبارالطــوال» قــرار
میدهیــم در بیــان «گــور گرفتــن بهــرام»:
«و چــون  23ســال از پادشــاهی او گذشــت،
بــرای شــکار بیــرون شــد و یــک گلــه گورخــر
در برابــرش آشــکار شــد و اســب را بــه تعقیــب
آنــان بــه تاخــت و تــاز درآورد .اســب او را بــه
باتالقــی عمیــق بــرد و در آن فــرو و غــرق شــد.
چــون ایــن خبــر بــه مــادرش رســید ،آنجــا
آمــد و دســتور داد جســدش را پیــدا کننــد .از آن
باتــاق تپههایــی از شــن و ریــگ و گل و الی
بیــرون کشــیدند و بــه جســدش دســت نیافتنــد.
گفتــه میشــود آن باتــاق کنــار آبــی اســت کــه
بــه «دای مــرج» معــروف اســت و ایــن بــه نــام
مــادر بهــرام اســت کــه دای در زبــان فارســی بــه
معنــی مــادر اســت و مــرج مرغــزار را گوینــد».
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کتاب

گن�یه به «کتاب زلزهل؛ پس از آنکه ی ن
زم� یملرزد»

زلزله از گذشته تا آینده
مریم گودرزی

زمین سفت و سخت زیر پای ما ،فارغ از هر آنچه
بر رویش در حال اتفاق است ،زنده و در تکاپو
است .شاید برای همین برخالف همه سیارات
دیگر قابل سکونت است .یکی از نشانههای زندگی
در دل زمین ما الیههای پوستی آن است که
هنوز فعالاند و حرکت میکنند .اما زندگی ما
روی این کره خاکی بیشک تحت تاثیر همهگونه
رفتار و کنش آن است .شاید گاهی به نظر برسد
که این رفتار و کنش چندان مهربانانه نیست ،اما
بههرحال کنش نامهربانانه هم از سر زنده بودن و
زندگی بخش بودن زمین است و اگر غیر از این
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بود ،جایی برای زیستن این همه موجود زنده از
گیاه و حیوان و انسان نبود .زلزله نام ترسناکی
است ،نه فقط برای ما که زیر سقفهای سست
زندگی میکنیم ،بلکه برای همه موجوداتی که
از ابتدای خلقت روی این کره خاکی زندگی
میکردند .شک نکنید که انسانهای غارنشین
هم از خشم زمین و تکانهای شدیدش خوف
میکردند .مسلما تنها چیزی که میتواند بر این
همه ترس غالب شود ،آگاهی و دانش است .علم
زمینشناسی خیلی دیرتر و کندتر از علوم فضا و
نجوم پیشرفت کردهاست و دلیلش هم دشواری

نفوذ در سنگ نسبت به نفوذ در هواست .برای
همین آگاهی ما نسبت به زمین خیلی کمتر از
پیشرفتی است که در سایر علوم داشتهایم و این
زلزله را ترسناکتر میکند .برای ما عجیب است
که با وجود این همه پیشرفت علم هنوز نمیتوانیم
وقوع زلزله را پیشبینی کنیم .این مسئله مضاف
بر همه خاطرات دور و نزدیک ما از وقایع تلخ
زلزلههای بزرگ ،ما را در برابر این رخداد طبیعی
در حد انسانهای اولیه ناتوان و وحشتزده
میکند .بااینحال اشراف به اندک علمی که در
این زمینه و طی سالیان دراز کسب شده ،میتواند
آگاهی ما را برای کم کردن آسیبها باال ببرد.
«کتاب زلزله» با نگاهی علمی-تاریخی به همه
جوانب زمینلرزه پرداخته است .نویسندگان این
کتاب سابقه طوالنی در نگارش کتابهای علمی
برای عامه مردم دارند و همچنین از دانشمندان
مطرح و مشهور علم زمینشناسی هستند .آنها
در این کتاب با زبانی ساده به تشریح زلزلههای
بزرگ تاریخ پرداختهاند و آنها را نهتنها از لحاظ
زمینشناسی ،بلکه از نقطه نظر تاثیرات اجتماعی
وسیعشان مورد بررسی قرار دادهاند .کتاب در
اصل در  14فصل تنظیم شده است ،اما مترجمان
فارسی کتاب آنگونه که خود در مقدمه اشاره
کردهاند ،سه فصل از کتاب را با مشورت نشر
مازیار ،به دلیل تمرکز بر زلزلهخیزی آمریکای
مرکزی و شمالی و ناحیه کاراییب حذف کردهاند،
زیرا احتمال میدادهاند برای خواننده فارسیزبان
جذاب نخواهد بود! درعوض فصلی به انتهای کتاب
اضافه کردهاند که به زلزلهخیزی ایران ،آمارها و
آسیبهای زلزلههای بزرگ کشورمان و هشدارهای
ایمنی برای آسیبپذیری کمتر در آینده اختصاص
داده شده است .درست یا غلط بودن چنین دخل
و تصرفهایی در کتاب دیگران مبحثی است که
در این مطلب مجالی برای پرداختن به آن نیست،
ولی بیشک «کتاب زلزله» ،کتابی ساده ،خواندنی
و آگاهیدهنده است که ترجمه روان و قابل قبولی
دارد .در ادامه چکیدهای از آنچه در این کتاب
آمده ،تقدیم میشود.

کشسانی زمین

یکی از مباحث مهم زلزلهشناسی مبحث کشسانی
زمین است .هر زلزله بخشی از فرایند بازگشت
کشسان است که درنهایت منجر به زلزله بعدی
خواهد شد .این مسئله در تمام طول عمر زمین
باعث تکرار زلزلههای شدید در نقاط خاص و ثابت
شده است .این واقعیت با شکلگیری تمدنهای
کهن عجین شده است و اکثر تمدنهای بزرگ
در نزدیکی گسلهای فعال بنا شدهاند .برای نمونه
یکی از قدیمیترین تمدنهای جهان «آریحا»
است که در نزدیکی گسلهای فعالی بنا شده
است که هنوز هم گاهی زلزلههایی در آن رخ
میدهد .گفته میشود قدیمیترین شهر دنیا
«آریحا» است که تاریخ آن به  9000سال قبل
از میالد مسیح بازمیگردد و حدود  20مرتبه
ویرانی کامل و بازسازی مجدد را تجربه کرده
است .نمونه دیگر از این دست شهر تپ ه باستانی
تروا است که  9الیه تخریب در آن کشف شده
است که ارتفاع آن را تا  100متر باال برده است.
بدین معنی که پس از هربار تخریب ،مردم
شهر جدید خود را بر ویرانههای شهر قبلی بنا
میکردهاند .طبق حدسیات نویسندگان «کتاب
زلزله» ،احتماال چیزی که به آگاممنون کمک
کرد در حمله مشهورش به تروا آن را نابود کند،
زلزله بوده که شهر را به تشویش و ازهمگسیختگی
کشانده و فرصت را برای حمله و کشتار مهیا
کرده است .نویسندگان کتاب همچنین معتقدند
که بین زلزلهها و تپههای باستانی ارتباطی وجود
دارد و جالب اینجاست که این احتمال توسط
باستانشناسان و زلزلهشناسان اغلب تایید شده
است .بنابراین از عصر باستان بازماندگان زلزلههای
بزرگ تمایل داشتهاند شهر جدید خود را روی
همان شهر کهن بنا کنند و این مسئله تا قرن ما
هم ادامه داشته .بنابراین شهرهای جدید و مدرن
امروزی روی مناطق شهری که قبال به دلیل زلزله
تخریب شدهاند ،قرار دارند .دلیل این مسئله خیلی
ساده است :سازندگان شهرهای جدید نمیدانند
که یک زلزله بخشی از یک فرایند تکرارپذیر است
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که به دوران ماقبل تاریخ برمیگردد .ایران ،ترکیه،
یونان و ایتالیا بزرگترین مراکز اولیه تمدن غرب
بودهاند و از قضا مراکز اصلی زلزلهخیز جهان
هستند که بارها در طول تاریخ زلزلههای مخرب و
عظیمی را تجربه کردهاند .بیشک زلزله بر فرهنگ
و تمدن این کشورها تاثیر بسیاری داشته و
درستتر اینکه سوانح طبیعی به فرهنگها شکل
میبخشد.
زمانی که دانشمندان پوسته زمین را کشسان
توصیف میکنند ،منظورشان این است که این
پوسته میتواند بدون شکستن خمیده شود
و سپس به حالت اول خود برگردد .بااینحال
بازگشت کشسان یکی از نتایج کشسانی است.
زلزلهشناسانی که روی گسیختگی زلزلهها مطالعه
میکنند ،از عبارت اضافه جهش استفاده میکنند
و منظورشان این است که گاهی یک گسیختگی
گسله از حالت تعادل خارج شده و مانند نهال
خمیدهای میشود که در اطراف نقطه تعادلش
تلوتلو میخورد تا به وضعیت قائم و معمول خود
بازگردد .بهعالوه کشسانی به نتایجی در قالب
مفاهیم انسانی یا اجتماعی نیز اشاره دارد .مثال
مردم و شهرها پس از وقوع یک زلزله به حالت
عادی برمیگردند.

تبعات اجتامعی زلزله

بین سالهای  100قبل از میالد تا  1600میالد
جمعیت زمین دوبرابر شد و به  600میلیون نفر
رسید .پس از آن رشد جمعیت از این هم فراتر
رفت و بین سالهای  1600تا  1800میالدی
که علم پزشکی و شرایط زندگی رشد چشمگیر
داشت ،جمعیت به  1/2میلیارد نفر رسید و
سپس ظرف 150سال به  2/5میلیارد نفر رسید.
دوبرابر شدن جمعیت برای بار چهارم از این هم
سریعتر بود و در طول  40سال جمعیت زمین
به پنج میلیارد نفر در سال 1990رسید .با وجود
تمام سیاستهای کنترل جمعیت پیشبینی
میشود که تا سال  2050جمعیت زمین به 7/6
تا  10/6میلیارد نفر برسد .این مسئله از دیدگاه
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زلزلهشناسی از این جهت اهمیت دارد که با
رشد جمعیت آسیبپذیری کلی بشر از زلزلهها
افزایش چشمگیر دارد .با توجه به اینکه زلزلههای
مخرب ،دوره بازگشت  100تا  500سال دارند
و زلزلههای کوچکتر فراوانتر رخ میدهند و با
توجه به اینکه بیش از نیمی از شهرهای بزرگ
دنیا روی گسلها رشد کردهاند ،پیشبینی فجایع
عظیم در آینده چندان دور از ذهن نیست .طبق
آمارهای اعالمشده ،میزان کشتهشدگان زلزلههای
سطح جهان طی هزار سال اخیر حدود هشت
میلیون نفر اعالم شده است که از این تعداد
شش میلیون نفر مربوط به  500سال دوم است
که آمار رو به رشد تعداد کشتهشدگان را نشان
میدهد .دانشمندان زلزلهشناس بسیار تمایل
دارند تا آسیبهای پیش رو و همچنین تعداد
کشتهشدگان زلزلهها را در آینده پیشبینی کنند،
ولی این کار چندان امکانپذیر نیست ،زیرا اول
اینکه میزان آسیبپذیری کشورهای مختلف در
برابر زلزلههایی با بزرگای یکسان بسیار متفاوت
است و دوم اینکه توسعه صنعت ساختمانی و ایمن
شدن نسبی بسیاری از سازههای جدید میتواند
تا حد زیادی از میزان تلفات مورد انتظار بکاهد.
بااینحال با وجود تمام هشدارها و تالشهایی که
برای ایمنسازی سازهها انجام میشود ،به دلیل
رشد باالی جمعیت و نیاز روزافزون ساختمانهای
بلندتر و گسترش شهرهای بزرگ روی گسلها،
دانشمندان احتمال میدهند میزان تلفات
زلزلههای بزرگ مخصوصا در کشورهای در حال
توسعه ،بسیار بیشتر از گذشته خواهد بود.
بنا بر اعتقاد نویسندگان «کتاب زلزله» ،با وجود
همه شرایط جمعیتی و مکانی ،تنها چیزی که
میتواند به ما کمک کند در آینده آسیبهای
کمتری از زلزله نصیبمان شود ،ایمن کردن
ساختمانهاست« .گرچه شاید فکر مضحکی
باشد ،اما اگر سازندگان ساختمانها فرض
میکردند که دارند خانه خودشان را در طرف یک
صخره عمودی یا به صورت معلق از سقف یک غار
میسازند ،خیلی از ساختمانها از زلزله نجات پیدا

میکردند .شتاب برای چنین خانههای فرضی ،در
نتیجه کشش ساده گرانش ،از بعضی جنبهها به
نیروهای پیش رو در یک زمینلرزه شباهت دارد».

زلزله تهران

ایران یکی از زلزلهخیزترین کشورهای جهان
است .وجود گسلهای متعدد در کشورمان آمار
زلزله را در آن باال برده است .نزدیکترین زلزله
بزرگ به زمان حاضر زلزله بم است که تلخی
خاطرههایش هنوز در وجودمان از بین نرفته .در
این زلزله  6/5ریشتری که  26دسامبر  2003رخ
داد 33 ،هزار نفر کشته شدند .زلزله بم از سال
 1900تاکنون پرتلفاتترین زلزله ایران بوده است
و جزو زلزلههای بزرگ سده اخیر جهان محسوب
میشود .زلزله پرتلفات دیگر زلزله رودبار -منجیل
با بزرگای  7/3ریشتر بوده است که در  20ژوئن
 1990رخ داد و باعث کشته شدن  15800نفر
شد .طی این حادثه 60هزار نفر زخمی و 400هزار
نفر بیخانمان شدند و در فاصله رودبار تا منجیل
تقریبا تمامی ساختمانها تخریب شدند .اما
آخرین زلزله بزرگی را که میتوان به گسلهای
تهران مربوط دانست ،زلزله بزرگ بویین زهرا است
که  55سال پیش رخ داد .طبق آمارهای رسمی
در این زلزله  12225نفر کشته شدند و 21هزار
خانه تخریب شد.
در میان کسانی که در شهر تهران زندگی میکنند،
کمتر کسی پیدا میشود که به زلزله در تهران فکر
نکرده باشد .میشود گفت همگی منتظر زلزله
بزرگی هستیم که قرار است رخ دهد .مهمترین
گسل فعال تهران گسل شمال تهران است که
تقریبا  100کیلومتر طول دارد و حدود دومیلیون
نفر روی آن زندگی میکنند .دوره بازگشت
زلزلههای روی این گسل حدود  3500سال
است .این گسل توانایی ایجاد زلزلههایی با بزرگای
بیش از هفت ریشتر را دارد و آخرین بار در حدود
 3000سال پیش باعث زلزله بزرگی شده است که
تمدن قیطریه را از بین برد .همه ما این جمله را
شنیدهایم که تهران هر  200سال یک زلزله بزرگ

را تجربه کرده و اکنون  25سال یا  250سال
از موعد آن گذشته است .در اینکه تهران شهر
زلزلهخیزی است ،شکی نیست ،ولی این گفته
عامیانه مخدوش است .آخرین زلزله بزرگ تهران
مربوط به گسل مشاء است که در سال 1830
رخ داد که موجب تخریب شهر باستانی ری شد.
اینکه گفته میشود هر  160تا  180سال یک بار
زلزله بزرگی در تهران رخ میدهد ،برآوردی است
مربوط به تمامی گسلهای تهران و نه فقط گسل
مشاء ،بنابراین نمیتوان گفت که دقیقا چقدر
زلزله بزرگ تهران تاخیر داشته است .گسلهای
زلزلهخیز تهران شامل گسل شمال تهران ،مشاء،
ایوانکی ،ری ،کهریزک و ماهدشت است .برای
برآورد زمان وقوع زلزله هر کدام از این گسلها
باید بررسی و تحقیقات جداگانهای انجام داد.

سخن پایانی

«کتاب زلزله» رویکردی مثبت دارد و از
منفینگری و ایجاد هراسهای بی پایه و اساس
دوری میکند .خواندن این کتاب بزرگترین
حسنی که دارد ،این است که به خواننده دیدگاهی
منطقی به مقوله زلزله میدهد .این کتاب 384
صفحه دارد و سرشار از نکات علمی و دقیق درباره
زلزله است که مسلما جمعبندی همه آنها در این
مطلب کوتاه ممکن نیست .مخصوصا اینکه نگاه
چندبعدی نویسندگان به مقوله زلزله مسئلهای
است که فقط با خواندن کل کتاب درک میشود.
دیدگاههای اجتماعی ،زمینشناسی ،معماری،
مذهبی و تاریخی در تمام طول کتاب به آن عمق
و جذابیت خاصی بخشیده است و این کتاب را
از سطح یک کتاب ساده زلزلهشناسی فراتر برده
است .داستانهای تاریخی که گهگاه در رابطه با
زلزلههای بزرگ مثل زلزله لیسبون پرتغال روایت
شده ،جذابیت کتاب را چند برابر کرده است.
«کتاب زلزله» نوشته سوزان الیزابت هاف و راجر
جی بیلهام است و با ترجمه دکتر مهدی زارع و
فرناز کامرانزاد از سوی انتشارات مازیار منتشر
شده است.
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محیط زیست

گ
آلود� هوا؛ معضل تکراری هر سال

آسمان خاکستری
سیدشهاب میرفتاح

چند سالی است که در اواخر پاییز و
زمستان بسیاری از کالنشهرهای ایران با
مشکل آلودگی محیط زیست و وارونگی هوا
دستوپنجه نرم میکنند .امسال نیز مانند تمام
این سالها به انتظار چنین اتفاقی نشستیم و
میدانستیم که دیر یا زود راه نفس شهروندان
تنگ خواهد شد .در طرف مقابل با همه تجربه
قبلی و پیشبینیها ،مسئوالن سازمان محیط
زیست یک رفتار مشابه از خود نشان دادند و
دست روی دست به انتظار باران و بادی از
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سوی آسمان نشستند و ترجیح دادند به جای
راهکارهای علمی ،ابر و باد و مه و خورشید را
مقصر جلوه دهند .این نکته برای همه واضح
است که آلودگی هوای تهران به دو پارامتر
بستگی دارد؛ یکی از این پارامترها وضعیت
اقلیم ایران و تهران است .در این دو هفته با
توجه به زلزلههای اخیر ،مردم کمتر به آلودگی
هوا فکر کردند و بیشتر دغدغهشان روشهای
مقابله با زلزله بود .همین موضوع باعث شد که
مسئوالن شهر بتوانند در برابر هجمه انتقادات

کمی کمر راست کنند.
حتما شما هم مثل من این سوال را در ذهن
دارید که چرا مسئوالن برای آلودگی هوای
کالنشهرها هیچ کاری نمیکنند و اولین و
تنها راهحل را در تعطیلی مدارس و اجرای
طرحهای ترافیکی مقطعی میدانند .من هم
برای این سوال پاسخ شفافی ندارم ،ولی این
را میدانم که ما شهروندان نیز در مقابل شهر
و هوای شهر وظایفی داریم که کمتر به آنها
توجه میکنیم و همه اتفاقات را به مسئوالن
ربط میدهیم.
حاال که در کشور ما مدیران و مسئوالن محیط
زیست راهکاری ندارند و فقط چشم به نزوالت
آسمانی دوختهاند ،وظیفه ما بهعنوان شهروند
چیست؟ حتما در روزهایی که محدودیتهای
ترافیکی وجود دارد ،مشاهده کردهاید که
بسیاری از خودروها بدون رعایت محدودیتها
در حال تردد هستند .خودروهای تکسرنشین
را دیدهاید که راننده برای کمترین فاصله حاضر
نیست پیاده برود و در ذهنش ماشین جزئی
جداییناپذیر از بدنش شده است .اینها قسمت
کوچکی از رفتارهای غلط شهروندان ایرانی
است .اگر به ما آموخته بودند که استفاده از
حملونقل عمومی بر ماشین شخصی ارجح
است ،اگر به ما آموخته بودند که استفاده از
دوچرخه میتواند به محیط زیست و سالمت
شخص کمک کند ،اوضاع هوای کالنشهرهای
ما اینقدر تیره و تار نبود .به گفته معاون سابق
حملونقل و ترافیک شهرداری تهران ،تعداد
خودروهای شهر تهران شش برابر ظرفیت
شهر است .یعنی تهران در حدود  750هزار
خودرو ظرفیت دارد .حال آنکه چیزی در
حدود چهارمیلیون خودرو در تهران در حال
تردد هستند .این تعدا خوردو برای شهر تهران
فاجعه است .در دیگر کالنشهرها نیز همین
وضعیت نابهسامان وجود دارد.
نمیتوان چشم از این واقعیت برداشت که ما
نیز به اندازه مسئوالنمان مقصریم .مردمانی

که فقط به خود میاندیشند تا مبادا چیزی
آسایششان را مختل کند .مردمی که در حرف
از متمدنانهترین کارها سخن میگویند ،ولی در
عمل همه را به فراموشی میسپارند .مردمی
که با ماسکهای ناکارآمد فقط ژست محیط
زیستی میگیرند ،ولی در عمل هر آنچه را
نباید ،انجام میدهند.
در یکی از روزهای آلوده تهران رانندهای را دیدم
که ماسک بر دهان داشت ،ولی در مقابل سوار
بر خودرویی بود که انگار همه آالیندههای هوای
تهران از اگزوز این خودرو خارج میشد و بدتر
از همه اینکه محدودیت ترافیکی را هم رعایت
نکرده بود .ما به خودمان هم رحم نمیکنیم.
اگر مسئوالن سازمان محیط زیست برای ذرات
 2.5میکرونی معلق در هوا چارهای ندارند و
کاری نمیکنند ،حداقل مواظب رفتارهای
شهروندی خود باشند .همانطور که حضرت
علی(ع) میفرماید :الناس بامرائهم اشبه منهم
بآبائهم .اگر مسئوالن ما رفتارهای شهروندی
خود را در راستای استفاده حداقلی از خودرو
قرار دهند ،به مرور زمان این رفتار در شهروندان
نهادینه میشود و استفاده از دوچرخه دیگر
دون شأن نیست و در مقابل خودرو مایه فخر
نخواهد بود.
اگر مسئوالن و شهروندان هرچه زودتر به
فکر راه چاره برای مقابله با آلودگی محیط
زیست کشور نباشند ،این روند نزولی با سرعت
بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد .همین رفتارها
و تصمیمهای غلط ماست که در هر گوشه از
کشور شاهد یک بحران زیستمحیطی هستیم.
خشک شدن بسیاری از دریاچههای داخلی
ایران از ارومیه تا بختگان و هامون ،هوای
نداشته استان خوزستان در بسیاری از روزهای
سال ،آلودگی هوای کالنشهرها در فصول
سرد ،انقراض حیوانات بومی و مهاجر ،همه
و همه گوشهای از آشفتگی مدیریت و رفتار
محیط زیستی ماست که منجر به بیابانزایی
میشود.
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طنز

خن گ
ب�ن قرن پنجم تـا ت
هش�
ب�ریس وضعیت �

بیم ه ناب نخبگان
مهدی استاداحمد

شعار تبلیغاتی یکی از شرکتهای بیمه این بود که وقتی رسید خسارت ،بیمه
کند حمایت .فارغ از شوخیهای بیشمار قابلارائه و غیرقابلارائهای که با
این شعار شد ،یک سوال پیش میآید .سوال این است که آیا حتما اول باید
خسارتی وارد شود ،تا حرفی از بیمه زده شود؟ آیا قبل از وارد شدن خسارت
نباید فکری برای بیمه شود؟ البته آنطور که در جملههای قبل گفتم ،قرار بود
یک عدد سوال پیش بیاید ،ولی دو عدد پیش آمد .حاال کی به وعدههایش
عمل کرده که من دومیاش باشم .االن وقت این حرفها نیست .اکنون زمان آن
است که بیمه نخبگان را بررسی کنیم.
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من بیم ه ی ناب زیسنت نتوانم

یکــی از نخبــگان قــرن پنجــم کــه تــا دم مرگ
نتوانســت نخبگــیاش را بــه بنیــاد نخبــگان
ثابــت کنــد ،طــی نامـهای خطــاب بــه معاونــت
نیــروی انســانی رصدخانـهی ملکشــاهی اعــام
کــرد کــه مــن بیمــ ه نــاب زیســتن نتوانــم/
بــی بــاده کشــید بــار تــن نتوانــم /مــن بنــده
آن دمــم کــه ســاقی گویــد /یــک جــام دگــر
بگیــر و مــن نتوانــم .البتــه ایشــان در زمین ـه
تواناییهایشــان شکستهنفســی کــرده ،امــا
همــواره در طــول تاریــخ از فروتنــی نخبــگان
سوءاســتفاده شــده اســت .حتــی گاه دیــده
شــده کــه فــرد نخبــه شکستهنفســیاش
را کنــار گذاشــته و بــرای اســتفاده از بیمــه
نخبــگان دســت بــه اقداماتــی بــرای اثبــات
نخبگـیاش زده اســت .البتــه دربــار ه موفقیــت
وی در ایــن راه هنــوز خبــری بــه دســتمان
نرســیده .بــه محــض رســیدن هرگونــه خبــری
در ایــن مــورد ،آن را بــه اطالعتــان خواهیــم
رســاند.

هنوز با همه دردم امید درمان است

یکــی از نخبــگان قــرن هفتــم نیــز کــه
علیرغــم نامــهای کــه در تاییــد نخبگــی
او بــه امضــای مدیرعامــل مدرســ ه نظامیــه
رســیده بــود ،نتوانســت نخبگــیاش را بــه
اثبــات برســاند ،دربــار ه بیمـ ه خدمــات درمانــی
میگویــد هنــوز بــا همــه دردم امیــد درمــان
اســت /کــه آخــری بــود آخــر شــبان یلــدا را.
وی درحالیکــه برگـ ه تســویه حســاب مدرسـه
نظامیــه را بــه منظــور جلوگیــری از انتقــال
بیمــاری جلــوی بینــی و دهانــش گرفتــه بــود،
افــزود گفتــم آیــا کــه در ایــن درد بخواهــم
مــردن /کــه محــال اســت کــه حاصــل کنــم
ایــن درمــان را .نامبــرده خطــاب بــه مدیــر
ط عمومــی خانــ ه نخبــگان شــیراز کــه
روابــ 
بــه عیادتــش آمــده بــود ،اظهــار کــرد گفتــه
بــودم چــو بیایــی غــم دل بــا تــو بگویــم /چــه

بگویــم کــه غــم از دل بــرود چــون تــو بیایــی.
وی ســپس زیــر لبــش چیزهایــی گفــت کــه
احتمــاال بخشــی از آنهــا در هزلیــات وی درج
اســت.

گفتم من سودازده را کار بساز

یکــی از نخبــگان قــرن هشــتم نیــز کــه
ســالها در تشــکیالت دیوانــی مشــغول بــه کار
بــود ،پــس از اینکــه بــه دلیــل تعدیــل نیــروی
انســانی شــغلش را از دســت داد ،در مورد بیمه
بــیکاری میگویــد صــاح کار کجــا و مــن
خــراب کجــا /ببیــن تفــاوت ره کــز کجاســت تا
بــه کجــا .وی در بخشــی از شــرح مذاکراتــش با
یکــی از مســئوالن وزارت کار ،اشــاره میکنــد
کــه در ســنبلش آویختــم از روی نیــاز /گفتــم
مــن ســودازده را کار بســاز .نامبــرده پــس
از ناامیــدی از دریافــت حــق بیمــ ه بــیکاری
خطــاب بــه یکــی از موســیقیدانان میگویــد
دلــم ز پــرده بــرون شــد کجایــی ای مطــرب/
بنــال هــان کــه از ایــن پــرده کار مــا بــه
نواســت .پــس از اینکــه مطــرب مینالــد و
حــال وی بهتــر میشــود ،در مصاحبــهای بــا
اشــاره بــه هزاران شــغلی که توســط مســئوالن
ایجــاد شــده ،بـیکاری را بـهکل انــکار میکنــد
و میگویــد هــر ســر مــوی مــرا بــا تــو هــزاران
کار اســت /مــا کجاییــم و مالمتگــر بــیکار
کجاســت .آخریــن اخبــار حاکــی از ایــن اســت
کــه وی نهتنهــا در اثبــات نخبگــیاش بــه
مســئوالن بنیــاد نخبــگان نــاکام مانــد ،بلکــه
صنــدوق بازنشســتگی تشکیالتشــان نیــز مورد
اختــاس قــرار گرفــت.
در ایــن مطلــب بیمــ ه نخبــگان را از قــرن
پنجــم تــا قــرن هشــتم بررســی کردیــم.
بررســی بیمــ ه نخبــگان در بقیــ ه قــرون و
اعصــار را بــه شــما میســپاریم .امیــد اســت
کــه بــا بررســی دقیــق و دلســوزانه قدمــی بلند
در ایــن راه برداریــد .بــا تشــکر
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در�ره فیمل فرزندان بشـر
ب

آیندهای که دور نیست
زهره توحیدی

جوانتریــن انســان روی زمیــن در یــک جــدال
کشــته شــده اســت ۱۸ .ســال و چهــار مــاه
و  ۲۰روز و  ۱۶ســاعت و هشــت دقیقــ ه از تولــد
آخریــن کــودک در جهــان میگــذرد .دنیــای بدون
کــودک تصویــری اســت کــه آلفونســو کــوآرون در
فیلــم «فرزنــدان بشــر» ()Children of Men

از آینــده جهــان ســاخته اســت .داســتان فیلــم
در ســال  ۲۰۲۷در انگلســتان اتفــاق میافتــد.
جنــگ و خشــونت همــه کشــورها را بــه نابــودی
کشــانده و بریتانیــا یگانــه نقطــه امــن دنیاســت و
مــردم وحشـتزده بــرای نجــات خــود بــه آن پنــاه
میآورنــد ،امــا دســتگیر و بیــرون رانــده میشــوند.
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در ایــن میــان یــک فعــال سیاســی ســابق بــه نــام
تئــودور فــارون (بــا بــازی کالیــو او ِون) کــه پشــت
میــز کارمنــدی ،بیتفاوتــی در پیــش گرفتــه ،بــه
دســتور همســر ســابقش جولیــن ت ِیلــور (بــا بــازی
جولیــن مــور) ربــوده میشــود .جولیــن رئیــس
یــک گــروه شورشــی بــه نــام ماهیهــا اســت کــه
بــرای حقــوق مهاجــران مبــارزه میکنــد .خواســته
جولیــن از تئــودور فراهــم کــردن برگــه عبــور برای
دختــری سیاهپوســت بــه نــام ِکــی اســت .دختــری
کــه حامــل یــک معجــزه اســت :یــک کــودک در
آســتانه تولــد.
فیلمهــای علمــی  -تخیلــی معمــوال از آینــده
حــرف میزننــد ،امــا دستاویزشــان بــرای نشــان
دادن تصویــری از آینــده اغلــب پیشــرفت بشــر
در علــم و تکنولــوژی اســت .انســانهایی کــه
ماشــینها و ســاحهایی باورنکردنــی دارنــد،
میتواننــد ســیاره دیگــری بــرای زیســتن پیــدا
کننــد یــا میتواننــد بــا اتــکا بــه دانششــان در
مریــخ دوام بیاورنــد تــا نجــات یابنــد .در ایــن میان
فیلــم فرزنــدان بشــر وجــه دیگــری از آینده انســان
را بــه تصویــر میکشــد و آن پیشــرفت بشــر در
نفــرت اســت .دنیایــی کــه در آن زمیــن از جنــگ
و نژادپرســتی جــان بــه در نبــرده و دیگــر کودکــی
متولــد نمیشــود .علــت نابــاروری انســانها
مشــخص نیســت ،امــا گمانهایــی کــه بــرای
آن مطــرح میشــود ،چیــزی متفــاوت از آنچــه
در دنیــای امــروز تجربــه میکنیــم ،نیســت:
مشــکالت ژنتیکــی ،اشــعه گامــا ،آلودگــی و ...بــه
شــکل ترســناکی ،تصویــری کــه از آینــده در فیلــم
«فرزنــدان بشــر» میبینیــم ،جــدا از امروزمــان
نیســت .حتــی در خــود فیلــم نیــز جایــی در
صحبــت از ســال  ۲۰۰۳گفتــه میشــود« :زمانــی
کــه مــردم فکــرش را هــم نمیکردنــد آینــده
اینقــدر نزدیــک باشــد».
آلفونســو کــوآرون در پیونــد زدن جهــان آینــده
بــا جهانــی کــه امــروز تجربــه میکنیــم ،بــه
رفتارهایــی متوســل شــده اســت کــه برخــی
مســتقیما و برخــی کنایــهوار بــه رخدادهــای
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پیرامونمــان اشــاره میکنــد .واضحتریــن آن
مســئله مهاجــرت و برخــورد دولتهــای میزبــان
بــا مهاجرانــی اســت کــه از ســرزمینهای ناامــن
خــود گریختــ ه و بــه جایــی پناهنــده شــدهاند
کــه تصــور میکردنــد برایشــان امــن اســت .امــا
در سراســر فیلــم وضعیــت غیــر انســانی آنهــا
نمایــش داده میشــود .در نخســتین قــاب پــس از
عنــوان فیلــم ،در مرکــز تصویــر پوســتری بــر دیوار
دیــده میشــود کــه در آن از مــردم خواســته شــده
کارگــران غیرقانونــی را معرفــی کننــد و شــعارگونه
بــا رنــگ ســرخ نوشــته شــده کــه «شــغل بــرای
بریتانیاییهاســت» .فیلــم تــا دقایــق پایانــی
ســکانسهای بســیاری دارد کــه در آن مهاجــران
در قفسهایــی در خیابــان نگــهداری میشــوند
یــا در ماشــینهای قفسماننــد بــه شــهری بــه
نــام ب ِکســهیل بــرده میشــوند و در تمــام مســیر
پلیسهــا زنندهتریــن خشــونتها را در رفتــار بــا
آنهــا اعمــال میکننــد.
آدمهــای مســتاصلی بــه زبانهــای مختلــف در
برابــر مامــوران پلیــس و شــهروندان بریتانیایــی
بــرای آزادی و حتــی لقمـهای غــذا تمنــا میکننــد،
یــا اینکــه زخمــی و خونآلــود نالــه و عــزاداری
میکننــد .شــهرها بــه مناطــق جنـگزده میمانند
و آدمهایــی بــا چهــره و بعضــا لبــاس مــردم منطقه
خاورمیانــه بهوفــور دیــده میشــوند و بــه زبــان
عربــی ســخن میگوینــد و شــعار میدهنــد .بــا
اینکــه فیلــم پنــج ســال پیــش از آغــاز جنــگ
در ســوریه ،یعنــی ســال  ،۲۰۰۶ســاخته شــده،
چهــره کوچههــا و خیابانهــا و ســاختمانهای
ویــران ،ســوریه جن ـگزده را بــه یــاد م ـیآورد .در
صحن ـهای زنــی محجبــه جنــازه مــرد جوانــی بــا
هیبــت جوانــان عــرب را در آغــوش گرفتــه و زار
میزنــد ،تصویــری کــه گویــی از اخبــاری کــه
هــر روز از تلویزیونهایمــان پخــش میشــود ،وام
گرفتــه شــده اســت.
در حالــی کــه جنــگ و نفــرت و ناسیونالیســم
افراطــی در سرتاســر فیلــم به تصویر کشــیده شــده
اســت ،کــوآرون در تکــه روایتهــای مختصــری بــه

پدیدههــای دیگــری کــه در جهــان امــروز بــا آن
مواجهیــم نیــز کنایــه میزنــد .در ابتــدای فیلــم
تئــودور فــارون بــه دیــدن وزیــری مـیرود کــه در
دل آن جهــان ویــران در ســاختمانی زیبــا در لندن
زندگــی میکنــد و بــه محــض ورود بــا مجســمه
داوود میــکل آنــژ مواجــه میشــود کــه گویــی
از ایتالیــا نجــات یافتــه اســت .تابلــوی گورنیــکای
پیکاســو و آثــار هنــری دیگــری کــه در خانــه وزیــر
دیــده میشــود ،از تــاش وی بــرای نجــات آثــار
خبــر میدهــد ،در حالــی کــه بــه صراحــت بیــان
میکنــد بــه آینــده بشــریت اصــا فکــر نمیکنــد.
در دنیایــی کــه پلیسهــا بیــرون همــان ســاختمان
مــردم را در قفــس انداختــه و کتکشــان میزننــد
و کســی بــرای نجــات بشــریت قدمــی برنمـیدارد،
وزیــر بــه فکــر نجــات هنــر و همســرش بــه فکــر
نجــات حیوانــات اســت .فرزندشــان نیــز پشــت میز
غــذا چنــان ســرگرم ابــزار تکنولوژیــک اســت کــه
حتــی صــدای پــدرش را بهســختی میشــنود.
آنچــه خشــونت و نفــرت را در جهــان فیلــم
فرزنــدان بشــر عمیقتــر میکنــد ،فقــط تــداوم و
شــدت بــه تصویــر کشــیده شــدن آن نیســت؛ بلکه
تقابلــی اســت کــه بــا انــدک خوبــی بهجامانــده
در دنیــا دارد .در ایــن فیلــم هنرمندانــه از تضادهــا
بهــره گرفتــه شــده اســت .در مقابــل ایــن همــه
شــری کــه جهــان را فــرا گرفتــه ،کارگــردان خیــر
را در جایــی یافتــه اســت .مــا در سراســر فیلــم بــا
صحنههــای غمانگیــزی از کشــتار و بــه ذلــت
کشــیده شــدن انســانها مواجهیــم ،امــا در فواصــل
تقریبــا برابــر از دنیــای غمانگیــز بیــرون فاصلــه
گرفتــه و گویــی در حبابــی امــن احاطه میشــویم،
چنــد دقیقــه زیبایــی را تجربــه میکنیــم تــا مبــادا
آنقــدر بــه خشــونت و نفــرت عــادت کنیــم کــه
یادمــان بــرود چقــدر ایــن مســئله غمانگیــز اســت.
در ابتــدای ماجــرا وقتــی تئــودور فــارون بــرای
آغــاز ماموریتــش در عبــور دادن زن بــاردار بــه
همســر ســابقش جولیــن میپیونــدد ،در ماشــین
بــازی خنــدهداری را آغــار میکننــد کــه بــا ابــراز
عالقـهای بینشــان همــراه اســت و دیگــران را هــم

بــه خنــده میانــدازد .هــم منظــره بیــرون ماشــین
زیباســت و هــم افــراد درون آن شــادند ،انــگار نــه
انــگار جهــان رو بــه ویرانــی اســت و فرزنــد درون
بطــن کِــی آخریــن امیــد انســان در دوام پیونــد
متزلــزل او بــا جهــان اســت.
در ادامــه فیلــم نیــز مشــابه چنیــن احســاس
خوبــی بــه بیننــده منتقــل میشــود؛ در خانــه
جاســپر ،دوســت تئــودور ،کــه درون جنــگل
پنهــان اســت .گویــی هرچیــز خوبــی بــرای بقــا
بایــد پنهــان بمانــد .در صحنههایــی کــه جاســپر
بــرای تئــودور و ِکــی و مامــای همراهــش آشــپزی
میکنــد یــا صبــح روز بعــدش کــه ِکــی موهــای
همســر جاســپر را میبافــد ،زندگــی و عشــق هنــوز
وجــود دارد .در میانــه کشــتار و خونریــزی درون
بکســهیل ،درســت وقتی کســی انتظــارش را ندارد،
در پــس دری در یــک آپارتمــان قدیمــی وارد
خانـهای میشــوند کــه پــر از عکسهــای قدیمــی
خانوادگــی اســت و در آنجــا پیرزنــی بــرای فرزنــد
تــازه متولــد شــده کِــی آواز میخوانــد .در ایــن
صحنههــا نقــاط مشــترکی وجــود دارد کــه گویــی
نشــان میدهــد کارگــردان امنیــت و شــادی را در
کجــا یافتــه اســت :خانــه.
چــه در صحنــه بــازی تئــودور و جولین در ماشــین،
چــه در خانــه جاســپر و خانــه ناشــناخته شــهر
بکســهیل ،مــا بــا خانــه و خانــواده مواجهیــم .چــرا
کــه تئــودور و جولیــن زمانــی فرزنــدی داشــتند و
خانــواده خوشــبختی بودهانــد .جهــان رو بــه زوال
فرزندشــان را از آنهــا و امیــد تئــودور را نیــز از او
گرفتــه اســت ،امــا آنچــه بــرای لحظـهای شادشــان
میکنــد یــادآوری خاطراتــی از آن زمــان اســت.
در خانــه جاســپر عشــق او بــه همســر بیمــارش
و در خانــه درون بکســهیل طاقچــه عکسهــای
خانوادگــی و ســه زن کــه نــوزادی را احاطــه
کردهانــد و میخندنــد ،همگــی از یــک جنــس
شــادی و آرامــش خبــر میدهنــد .گویــی در
حصــار امنیــت خانــه از نفرتــی کــه بشــر را
فراگرفتــه خبــری نیســت.
عناصــری کــه در ایــن حصــار ،آرامــش و امنیــت
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را بــه همــراه میآورنــد ،بــه صــورت پراکنــده نیــز
رســالت خــود را بــه انجــام میرســانند .چنــان کــه
میتــوان چنــد نمــاد خیــر بــرای فیلــم قائــل شــد.
بارزتریــن آن کــودک اســت .مســئله اصلی بشــریت
در فیلــم فقــدان کــودک در جهــان اســت .گویــی
وضــع غمانگیــز و وحشــتناک انســانها نیــز ناشــی
از فقــدان امیــدی اســت کــه تولد کــودکان بــا خود
بــه ارمغــان مـیآورد .قهرمان فیلــم ،تئــودور ،وقتی
بــا گــروه ماهیهــا در مزرعـهای پنهــان شــده بــود،
در اتاقــی میخوابــد کــه کاغــذ دیــواری کودکانــه
آن در کادری بســته بــه تصویــر کشــیده میشــود.
در شــهر بکســهیل نیــز بــا شــنیده شــدن صــدای
فرزنــد کِــی ،مــردم زخمــی و عــزادار از کنــج
اختفــای خــود درمیآینــد و دستشــان را بــه پــای
کــودک میزننــد ،انــگار کــه متبــرک باشــد .حتــی
ســربازها و افــراد مســلح نیــز در برابــر زنــی کــه
نــوزادش را در آغــوش گرفتــه ،تفنــگ را زمیــن
گذاشــته و زانــو میزننــد.
گرچــه کــودک بزرگتریــن عامــل خیــر در فیلــم
اســت ،یگانــه نیســت .عشــق در فیلــم فرزنــدان
بشــر چهــرهای زنانــه دارد .چــه در ابتــدای فیلــم
کــه رهبــر گــروه ماهیهــا یــک زن ،یعنــی جولیــن
اســت و بــرای نجــات کِــی تــاش میکنــد ،در
حالــی کــه پــس از مــرگ زودهنگامــش ،مــردی
کــه رهبــری گــروه را بــه عهــده میگیــرد،
تصمیــم دارد از فرزنــد ِکــی بــرای اهــداف سیاســی
گروهــش اســتفاده کنــد .چــه در ادامــه ماجــرا کــه
زنــان دیگــری نظیــر مامــای همــراه کِــی و زن
کولــی در بکســهیل کــه بــه آنهــا پنــاه میدهــد،
صادقانــه بــرای نجــات زن جــوان و فرزنــدش خطــر
میکننــد .در نهایــت نیــز ،بــا مشــخص شــدن
جنســیت کودکــی کــه متولــد میشــود ،گویــی
امیــد جهــان بــه یــک نــوزاد دختر گــره میخــورد.
در لحظــه تولــدِ ،کــی از تئــودور میپرســد حــال
نــوزاد چطــور اســت و او را پســر خطــاب میکنــد
و تئــودور در جــواب میگویــد کــه او دختــر
اســت .ایــن دیالــوگ چــون بیانیـهای اســت کــه در
جــای دیگــر فیلــم نیــز تکــرار میشــود .جانشــین
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جولیــن در گــروه ماهیهــا میگویــد کــه آن
پســربچه را میخواهــد و تئــودور بــار دیگــر بــا
تاکیــد میگویــد کــه او دختــر اســت.
نمــاد دیگــری کــه در فیلم ارمغــانآور خوبی اســت،
ضربــه آخــر را بــه اعتبــار انســانیت میزنــد .در
فیلــم فرزنــدان بشــر هرجا خوبــی هســت ،حیوانی
نیــز هســت .نهتنهــا معــدود آدمهــای خــوب مثــل
جاســپر و زن کولــی حیوانــی خانگــی دارنــد ،بلکــه
حتــی در مخف ـیگاه گــروه ماهیهــا ،بــه محــض
ورود قهرمــان داســتان ،حیوانــات مزرعــه به ســمت
او جــذب میشــوند .در صحنــهای کــه تئــودور
موضــع منفعلــش را کنــار میگــذارد و بــه فکــر
نجــات جــان ِکــی و فرزنــدش میافتــد ،حیوانــات
بــه نمادینتریــن شــکل ممکــن نقشآفرینــی
میکننــد .در لحظــه فــرار تئــودور و کــی و مامــا،
خروســی میخوانــد ،گویــی قهرمــان داســتان را
بدرقــه میکنــد.
قــدرت فیلــم «فرزنــدان بشــر» در ایــن اســت
کــه نمادســازیها و تضادهایــی کــه کــوآرون
از آن بهــره بــرده اســت ،شــعار نمیشــوند.
چــرا کــه رونــد فیلــم آمیــزهای از تعــادل اســت،
ولــی نــه تعادلــی کــه یکنواختــی را بــه همــراه
آورد .بهتریــن نمونــه آن در صحنههایــی دیــده
میشــود کــه از آن بــا عنــوان حبابهــای امــن
یــاد کردیــم .صحنههایــی کــه آرامــش و عشــق را
نشــان میدهنــد .در جریــان فیلــم شــخصیتها
وقتــی در حــال گریــز از خطرنــد ،بــدون انقطــاع
وارد فضــای امــن میشــوند و مــرز بیــن لحظــات
پراضطــراب و خشــونتبار و لحظــات آرام و
پرمحبــت ناپیداســت امــا خــروج از آن فضــای
امــن ناگهانــی و بــا رخــداد وحش ـتزای دیگــری
اســت .بــه همیــن ســبب پیــش از اینکــه بیننــده
بخواهــد بــه آرامــش عــادت کنــد ،از آن بیــرون
کشــیده میشــود و چنــان ناگهانــی بــه جهــان
زشــت بیــرون پرتــاب میشــود کــه دوبــاره شــدت
زشــتی آن را دریابــد .لحظــه مــرگ جولیــن ،یــا
مــرگ جاســپر ایــن خروجهــای ناگهانیانــد کــه
نقطــه قوتشــان همیــن غافلگیرکنندگــی و البتــه

صراحــت بــه تصویــر کشیدهشدنشــان اســت.
چنــان کــه غــم را بــر ســر بیننــده آوار میکنــد،
همانطــور کــه بــر قهرمــان داســتان آوار شــده
اســت.
گرچــه فیلــم همانطــور کــه در ابتــدا گفتیــم ،از
مســائل آشــنا بــرای ســاختن تصویر دهشــتناک
آینــده بهــره میبرد ،بــرگ برنــدهاش در بــازی با
بیننــده شــیوه روایــت اســت .وقتــی مهمتریــن
رخدادهــا بیننــده و قهرمــان داســتان را همزمان
غافلگیــر میکنــد و در پراضطرابتریــن
لحظــات عاملــی مثــل روشــن نشــدن ماشــین
ضرباهنــگ فیلــم را کنــد میکنــد ،ایــن تعــادل
غیریکنواخــت فیلــم اســت کــه اتفاقهــا
را بــه واقعیــت نزدیکتــر میکنــد .گویــی
نــه بــا یــک داســتان کــه بــا ماجرایــی واقعــی
طرفیــم .شــیوه تصویربــرداری مســتندگونه فیلم
در صحنههــای گریــز تئــودور از اصابــت تیــر
خودنمایــی میکنــد و اوج آن در لحظــهای

کــه قطــرات خــون بــر لنــز دوربیــن میپاشــد
و تــا دقایقــی تصویــر را خونــی میکنــد ،همگــی
فرزنــدان بشــر را از داســتانی خیالی بــودن دور و
بــه واقعیــت بشــریت نزدیــک میکنــد .در ایــن
میــان فقــط یــک ابــزار فیلمســازی اســت کــه
بــر محیــط واقعگرایانــه فیلــم مســلط اســت و
آن موســیقی متــن اســت .وقتــی کــه کلمــات
از پــس روایــت آنچــه بــر شــخصیتهای فیلــم
میگــذرد ،برنمیآیــد ،موســیقی ناگهــان وارد
میشــود .مثــل وقتــی کــه میــان صــدای تیــر
و زاری ،زن کولــی آوازی را زمزمــه میکنــد یــا
زمانــی کــه در لحظــه عــزاداری بــرای جولیــن،
تئــودور در کنــار درختــی زانــو میزنــد و
میگریــد ،موســیقی صحنــه را در بــر میگیــرد.
گویــی هــر چقــدر هــم آخرالزمــان کــوآرون بــه
حــال امــروز جهــان نزدیــک باشــد ،هنــوز بشــر
بــرای تحمــل چنــان رنجــی بــه نیرویــی فراتــر
نیازمنــد اســت.
سرآمد /شماره چهلودوم /دی نودوشش 123

قصهها و آدمها

در�ره گریگوری ر ی ن
اسپوت�
ب

کشیشی با ردای سیاه
محمد سرابی

 124سرآمد /شماره چهلودوم /دی نودوشش

سرآمد /شماره چهلودوم /دی نودوشش 125

تقریبــا تمــام کشــیشهای کلیســای ارتدکــس
روســیه در قــرن  19میــادی ظاهــری شــبیه بــه
هــم داشــتند؛ ردای ســیاه ،ریــش بلنــد و صلیبی
کــه از گــردن آویــزان کــرده بودنــد .امــا یکــی از
ایــن کشــیشها ویژگــی متفاوتــی داشــت کــه
اطرافیانــش در همــان برخوردهــای اول حــس
میکردنــد .در عکسهایــی هــم کــه از او باقــی
مانــده اســت ،دیــده میشــود کــه «راســپوتین»
نــگاه خیــره و مرمــوزی دارد .ظاهــر و رفتــار او
باعــث شــده بــود گروهــی ایــن مــرد نســبتا
ناشــناس را یــک کشــیش مقــدس ،گروهــی دیگر
یــک جادوگــر پلیــد و گــروه بعــدی ،شــارالتانی
بــا قــدرت هیپنوتیــزم بداننــد.
قریــه پرکوروســکوی در منطقــه ســیبری،
نقطــهای دورافتــاده و کوچــک محســوب
میشــد .ایــن دهکــده مجموعــهای از خانههــا
بــود کــه بــه صــورت پراکنــده در غــرب ســیبری
قــرار دارنــد و تعــداد آنهــا بــه حــدود 200
ســکونتگاه میرســید .گریگــوری فرزنــد پنجــم از
میــان  9بچــه بــود کــه ماننــد دیگــر بچههــا بــه
دلیــل نبــود مدرســه نتوانســت تحصیــل کنــد .او
کار خاصــی بلــد نبــود و گفتــه میشــود اوقــات
خــود را طــوری تلــف میکــرد کــه درمیــان
اهالــی بدنــام شــمرده میشــد .او صاحــب
همســر و فرزنــد بــود ،امــا بــه نظــر نمیآمــد
کــه از ایــن بابــت مســئولیتی حــس کنــد ،یــا بــه
دنبــال شــغل آبرومنــد باشــد .شــرایط همینطور
پیــش میرفــت تــا گریگــوری جــوان بــا یــک
روحانــی محلــی بــه نــام مــاکاری آشــنا شــد و
بــه صومعــه ورکوتــوری راه پیــدا کــرد .او کــه
هنــوز ســن و ســال زیــادی نداشــت ،بــه شــکل
یــک راهــب پذیرفتــه شــد و تمــام رفتــار و
شــخصیتش در صومعــه کامــا تغییــر کــرد .بــه
نظــر میآمــد کــه گریگــوری کــه تحــت تاثیــر
مذهــب قــرار گرفتــه بــود ،ادامــه زندگــی خــود را
بهعنــوان یــک کشــیش عــادی ادامــه دهــد .امــا
او بعــد از آموختــن دروس ابتدایــی مذهبــی از
صومعــه بیــرون آمــد و راه ســفر کــردن بــه نقــاط
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مختلــف روســیه تــزاری را در پیــش گرفــت.
ِ
قســمت زندگــی او اطالعــات زیــادی
از ایــن
وجــود نــدارد .او در کلیس ـاهای مختلفــی دیــده
شــده اســت ،امــا رفتــارش تفاوتهــای بــارزی
بــا کشیشــان داشــت .گریگــوری در ایــن مــدت
توانســت تجربههــای زیــادی از برخــورد بــا
فرهنگهــای گوناگــون منطقــه تحــت حکومــت
تــزار بــه دســت بیــاورد و آن را بــا اســتعداد
ذاتــی خــود بــه کار بگیــرد .اســتعداد او تحــت
تاثیــر قــرار دادن دیگــران بــود و ایــن کار را بــا
مهــارت فــراوان انجــام م ـیداد ،بــه شــکلی کــه
میتوانســت در برخــورد بــا هرکــس از هــر
طبقــهای او را بــه خــود جــذب کنــد .زمانــی
کــه ایــن جذابیــت جنبــه عملــی بــه خــود
گرفــت و گروهــی از مــردم بــه شــکل پیــروان
او در آمدنــد ،کمکــم کســانی هــم بــه مخالفــت
بــا ایــن کشــیش پرداختنــد .او متهــم بــود کــه
مــردم را بــه دور خــود جمــع میکنــد و بــه
جــای انجیــل ،دعاهــای مشــکوکی میخوانــد.
امــا گریگــوری در مقابــل ایــن اتهامهــا تســلیم
نشــد ،بلکــه تصمیــم گرفــت از ایــن تاثیرگــذاری
ت پترزبــورگ
بیشــتر اســتفاده کنــد و روانــه ســن 
شــد کــه در آن زمــان پایتخــت روســیه بــود .او
بهســرعت توانســت از طریــق کلیســای اعظــم
ســنت پترزبــورگ بــه دربــار معرفــی شــود
و اشــراف کــه راســپوتین را برخــاف دیگــر
کشــیشها فــردی جالــب یافتــه بودنــد ،جــذب
او شــدند .ســرعت نفــوذ او بــه دربــار آنقــدر
زیــاد بــود کــه بــه شــهرتش اضافــه کــرد.
ســرانجام راســپوتین بــه رأس هــرم قــدرت،
یعنــی تــزار نیــکالی دوم و همســرش آلکســاندرا،
دســت پیــدا کــرد .خانــواده رومانــوف کــه
قرنهــا قــدرت را در روســیه در دســت داشــتند،
دیگــر هیــچگاه نتوانســتند ارتبــاط خــود را بــا
راســپوتین قطــع کننــد.
شــرایط سیاســی روســیه در قــدرت گرفتــن
راســپوتین بیتاثیــر نبــود .ارتــش روســیه
پــس از شکســت غیرمنتظــره در مقابــل ژاپــن

ضعیــف و ســرخورده شــده بــود .اروپــای میانــی
و غربــی بهســرعت بــه ســمت پیشــرفت در
فنــاوری میتاختنــد ،درحالیکــه روسهــا
تصــور میکردنــد از ایــن رونــد عقــب ماندهانــد.
خانــواده ســلطنتی و اشــراف وابســته و رقیــب
آنهــا مجموعــه بســیار بزرگــی را تشــکیل
میدادنــد کــه تمــام منابــع ثــروت کشــور را در
اختیــار داشــتند ،درحالیکــه قســمت بزرگــی
از مــردم عــادی کشــور در فقــر و بیســوادی
بــه ســر میبردنــد .کمونیســتها بهشــدت در
حــال تبلیغــات بودنــد تــا یــک انقــاب بــزرگ
بــه راه بیندازنــد و اســاس کشــور را دگرگــون
کننــد .در یــک روز تظاهرکنندههایــی کــه خــود
را بــه مقابــل کاخ تــزار رســانده بودنــد ،از طــرف
گارد ســلطنتی قتلعــام شــده بودنــد .ایــن
اشــتباه بــه جایــگاه امپراتــور بهعنــوان یــک
جایــگاه کهــن و محتــرم لطمــه شــدیدی وارد
کــرده بــود .گروههــای سیاســی مختلــف کــه بــا
وجــود خفقــان سیاســی دوران تــزار بــه حیــات
خــود ادامــه میدادنــد ،از ایــن کشــتار بهخوبــی
اســتفاده کردنــد.
راســپوتین در ایــن میــان تبدیــل بــه یــک مــرد
مقــدس شــده بــود کــه ماننــد پیــران خردمنــد
ملکــه و شــاه را نصیحــت میکــرد تــا حکومــت
خــود را حفــظ کننــد .زمانــی کــه توجــه ملکــه
بــه او جلــب شــده بــود ،راســپوتین کاری کــرد
کــه بــر اعتبــار او بهشــدت افــزود و مخالفــان
را ســاکت کــرد.
آلکســی ،پســر ملکــه و وارث تــزار ،مبتــا بــه
بیمــاری هموفیلــی بــود کــه باعــث میشــد
دچــار خونریــزی بــدون انعقــاد شــود .اگرچــه
مراقبــت از شــاهزاده بــه انــدازهای بــود کــه
هی ـچگاه زخــم کاری برنــدارد ،ولــی بیمــاری او
کــه قابــل درمــان نبــود ،باعــث رنجــوری ایــن
پســر شــده بــود .ملکــه از راســپوتین کمــک
خواســت و او بــا اعتمادبهنفــس کامــل از درمــان
شــاهزاده خبــر داد و بــه دیــدن او رفــت .پســرک
بعــد از دعــای کشــیش کامــا خــوب شــد و خبر

شفابخشــی راســپوتین همــه جــا پخــش شــد.
الکســاندرا دیگــر هیــچ دربــاره قــدرت معنــوی
راســپوتین تردیــد نکــرد ،امــا افــرادی در میــان
اشــراف بودنــد کــه بــاز هــم مخفیانــه بــه ایــن
کشــیش مرمــوز شــک داشــتند .هشــدار آنهــا
بــه تــزار فایــدهای نداشــت .ارتبــاط دائمــی و
تقریبــا علنــی راســپوتین بــا زنــان جــوان دربــار
هــم نتوانســت علیــه او بــه کار بیایــد .اگرچــه
شــایعات زیــادی دربــاره ارتباطهــای جنســی او
وجــود داشــت ،ولــی کســانی کــه از راســپوتین
پیــش تــزار بدگویــی میکردنــد ،حتــی اگــر
خــود کشــیش بودنــد ،از حلقــه نزدیــکان
خانــواده ســلطنتی رانــده میشــدند.
همزمــان بــا حضــور راســپوتین مشــکالت
از همــه طــرف بــه کشــور هجــوم آورده بــود.
تــزار درگیــر ماجراجویــی قیصــر ویلهلــم در بــه
راه انداختــن جنــگ جهانــی اول شــده بــود و
نمیتوانســت از آن خــارج شــود ،درحالیکــه
مشــکالت اقتصــادی تــوده مــردم فقیــر و ســنتی
را آزار مــیداد .درگیــر شــدن تــزار در جنــگ
باعــث شــده بــود راســپوتین از طریــق ملکــه
زمــام امــور کشــور را بــه دســت بگیــرد ،تــا جایی
کــه اشــراف هــم بــرای حــل مشــکالت خــود از
او کمــک میخواســتند .او در جــواب گلههــای
ملکــه از اوضــاع بــه او توصیههایــی میکــرد
کــه شــبیه پیشگویــی بــود .نوعــی تصــور
شــیطانی دربــاره او بــه وجــود آمــده بــود کــه بــر
اســاس آن راســپوتین میتوانســت بــا قدرتــی
جادوگرانــه از مــرگ و توطئههــای گوناگــون
فــرار کنــد.
ظاهــرا چنــد اقــدام بــه تــرور نــاکام علیــه
راســپوتین او را بــه دیگــران بدبیــن کــرد .اشــراف
و برخــی از نماینــدگان مجلــس باالخــره تصمیــم
گرفتنــد بــرای آخریــن بــار و بــا تمــام قــدرت
راســپوتین را از میــان بردارنــد .آنهــا در یــک
شــب ســرد پاییــزی ســال  1916راســپوتین را
بــرای یــک مالقــات بــه کاخ شــاهزاده فلیکــس
یوســوپف دعــوت کردنــد.
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راســپوتین دیگــر دیــده نشــد و ماجــرای مــرگ
او تــا حــدی مبهــم باقــی مانــد .ظاهــرا ســه
عمــل کشــنده انجــام شــده بــود .اول بــه او یــک
کیــک ســمی داده بودنــد و وقتــی که راســپوتین
نمــرده بــود ،او را بــا گلولــه هــدف قــرار دادنــد.
بااینحــال قاتــان هنــوز هــم دربــاره مــرگ
او تردیــد داشــتند .بــه همیــن دلیــل جســد
را بــا طنــاب بســتند و بــه رودخانــه ماالیانــوکا
انداختنــد .مــدت کوتاهــی بعــد جســتوجو
بــرای یافتــن جســد آغــاز شــد و بــدن راســپوتین
را پیــدا کردنــد .شــایع شــده بــود کــه راســپوتین
حتــی زمانــی کــه بــه آب ســرد انداختــه شــد،
بــاز هــم زنــده بــود.
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عجیبتریــن ســند دربــاره راســپوتین
پیشگویــی او دربــاره مــرگ خــودش اســت.
او مدتــی قبــل از ایــن حادثــه در نامــهای بــه
ملکــه نوشــت« :میدانــم کــه مــرگ مــن
نزدیــک اســت .امــا آگاه باشــید اگــر مــن توســط
روســتاییان و کولیهــا و همقطارانــم بــه قتــل
رســیدم ،بدانیــد کــه هیــچ خطــری شــما و
مــردم روســیه را تهدیــد نمیکنــد .امــا اگــر
مــن توســط یکــی از افــراد دربــار یــا فامیلهــای
شــما بــه قتــل رســیدم ،بدانیــد کــه شــما و
خانوادهتــان و کل اهــل دربــار بیــش از دو ســال
زنــده نخواهیــد مانــد و بــه دســت مــردم روســیه
کشــته خواهیــد شــد».

ویژگیهــای شــخصی و تاریخــی راســپوتین
باعــث شــده اســت کــه ظرفیــت زیــادی بــرای
حضــور در آثــار هنــری گوناگــون داشــته
باشــد .کمتــر از یــک ســال بعــد از مــرگ او،
فیلــم «ســقوط رومانوفهــا» در آمریــکا بــه
کارگردانــی هربــرت برانــون ســاخته شــد کــه
در آن نقشــی بــرای کشــیش دربــار در نظــر
گرفتــه شــده بــود .در  1932دو فیلــم دیگــر
بــا نامهــای «راســپوتین فرشــته یــا شــیطان»
و همینطــور «راســپوتین و امپراتــوری» بــا
حضــور او ســاخته شــد .ســاخت فیلــم بــر محــور
شــخصیت کشــیش دربــار تــا ســال  2011هــم
ادامــه پیــدا کــرده اســت و در ایــن ســال دو فیلم
ایتالیایــی و فرانســوی دربــاره او ســاخته شــد.
نقــش راســپوتین در فیلــم محصــول فرانســه را
ژراد دپاریــو بــازی میکــرد .در ســال 1997
در انیمیشــن موزیــکال «آناســتازیا» راســپوتین
ابتــدا بــه شــکل جادوگــری پلیــد و در ادامــه بــه
صــورت موجــودی فانتــزی در عمــق جهنــم بــه
تصویــر کشــیده شــد.
نــوع دیگــر حضــور او در فیلمهــا بــه صــورت
شــخصی اســت کــه بــه او شــباهت مســتقیم
دارد .در فیلــم «پســر جهنمــی» محصــول
 2004مــردی بــا ریــش ســیاه کــه نیروهــای
فرامــادی دارد ،میخواهــد بــا ترکیــب جــادو و
دانــش بقــای نازیهــا را حفــظ کنــد .در فیلــم
«هارلکوییــن» محصــول  1980اســترالیا هــم
شــخصیت مشــابه او حضــور دارد .نزدیــک 20
ســریال نیــز از شــخصیت راســپوتین در یکــی
از قســمتها یــا بهعنــوان شــخصیت اصلــی
اســتفاده کردهانــد ،کــه آخریــن آن بــه یکــی از
قســمتهای ســریال «گریــم» در ســال 2014
برمیگــردد.
راســپوتین در هفــت تئاتــر نیــز ظاهــر شــده
اســت کــه از ســال  1958تــا  2014بــه روی
صحنــه رفتنــد.
ســرگرمیهای جدیــد هــم از شــخصیت مرمــوز
راســپوتین اســتفاده کردنــد .او در حــدود 12

مجموعــه کمیــک مختلــف بهعنــوان یکــی از
شــخصیتهای ضدقهرمــان حضــور داشــت
کــه بــا تواناییهــای جســمی و فکــری خــود
میتوانــد نیروهــای منفــی را تحــت کنتــرل
درآورد .احضــار ارواح یکــی از ایــن تواناییهاســت.
در آنســوی قــاره هــم راســپوتین مــورد توجــه
صنعــت «مانــگا» قــرار گرفــت و بارهــا در
کمیکهــای ژاپنــی ،مخصوصــا در ســالهای
 1990بــه کار گرفتــه شــد.
او در تعــدادی از رمانهــای تاریخــی دربــاره
انقــاب روســیه حضــور دارد و هرچقــدر
کــه میــزان خیالپــردازی نویســنده بیشــتر
باشــد ،شــخصیت و مــرگ مرموزتــری
پیــدا میکنــد .در ســال  1999گروهــی
روزنامهنــگار آمریکایــی کتــاب «دنیــای گنــگ
مــا» را دربــاره اتفاقــات قــرن بیســتم منتشــر
کردنــد کــه شــامل مقالههایــی طنزآمیــز بــود.
راســپوتین در ایــن کتــاب بــا وجــود بالهــای
مرگبــاری کــه بــه ســرش میآیــد ،زنــده
میمانــد.
راســپوتین وارد دنیــای موســیقی هــم شــد و
بعضــی از گروههــای کوچــک بــرای انتخــاب نــام
خــود از ایــن کلمــه اســتفاده کردنــد .در متــن
ترانههــای متعــددی هــم اســم ایــن کشــیش
روســی بــه گــوش میرســد ،امــا مشــهورترین
به رهبــرداری از راســپوتین در ترانــهای بــه
همیــن نــام از گــروه آلمانــی «بانــیام» اتفــاق
افتــاد .تمــام ایــن آهنــگ دربــاره راســپوتین و
زندگــی عجیــب او در دربــار تــزار اســت.
پیشگویــی راســپوتین دربــاره خانــواده تــزار
درســت بــود و چنــد مــاه بعــد از قتــل او
خانــواده رومانــوف از ســلطنت برکنــار و مدتــی
بعــد کشــته شــدند .اگرچــه ایــن اتفــاق در
آشــوبهای روســیه آن زمــان عجیــب نبــود،
امــا نامـهای کــه او دربــاره مــرگ خــود نوشــت
و سرنوشــتی کــه پیــدا کــرد ،باعــث شــد تــا
امــروز هــم بــه شــکل شــخصیتی رازآلــود
باقــی بمانــد.
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سخن آخر

شخصی منی!...
تماشاچی
تو
ِ
ِ
سـیدحسـین متولـیان

توی علوم زیستی مشاهده نقش مهمی دارد!...
اصال شاید اینکه به شاخهای از علوم ،علوم تجربی
میگویند ،همین باشد که با تجربه و مشاهده و آزمون
و خطا سروکار دارند...
در شاخههای هنر هم مشاهده ،اصلی انکارناپذیر
است ...یک نقاش ،یک عکاس ،یک شاعر ،یک
فیلمساز ،یک مجسمهساز ،همه و همه باید خوب
اطراف خود را مشاهده کنند تا بتوانند زاویهای جدید
را به مخاطبانشان نشان بدهند!...
اما مشاهده هم برای خود انواع مختلفی دارد!
گاهی مشاهدهگر تماشا میکند برای پی بردن به
رازهای جدید و شکافتن نادیدهها...
بعضی وقتها مانند مراقب جلسه امتحان مطمئن
شود که همه شاگردان درست عمل میکنند...
اما گونهای از مشاهده وجود دارد که در آن مشاهدهگر
با شیفتگی و اعجاب مشاهدهشونده خود را تماشا
میکند...
مانند مخترع و مکتشفی که ساعتها زمان صرف
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میکنند تا آفریده و یافته خود را تماشا کنند!...
خداجان!
من که میدانم تو مدتها تالش کردهای تا من
تماشایی خودت بشوم! من که میدانم وقتی
مخلوق
ِ
ِ
همه گفتند او را نیافرین که خون میریزد و فساد
میکند ،تو با تکیه بر تماشای قلبی که خودت به
من بخشیده بودی ،لبخند زدی و همه فرشتگان
را به تماشا فرا خواندی ...من که میدانم هر بار در
آزمایشگا ِه دنیا ،دست به سمت سموم و سیاهیها
میبرم ،چطور نگران و پریشان نگاهم میکنی که
نکند اشتباه کنم! نکند گم شوم! نکند چنان خودم
را از چشم بیندازم که دیگر به درد تماشا هم نخورم...
شخصی تما ِم مسابقات
تماشاچی
من که میدانم تو
ِ
ِ
کوچک و ِ
بزرگ من هستی!
چشمهایم را باز کن تا من هم یاد بگیرم کشفت
شخصی
تماشاچی
کنم! ببینمت! با تو دوست شوم و
ِ
ِ
خودت باشم!
باور کن حیف است تو را ندیده از این خانه بروم...

گفتوگو با آرش تابشیان
بنیانگذار استارتآپ توریستگاه
بر پایه برنامهریزیها و سیاستهای دولت یازدهم و دوازدهم ،صنعت گردشگری قرار است
جایگزین نفت در تامین درآمدهای کشور باشد .برای این امر نیاز است که به ابزارهای روز
برای تسهیل گردشگری و بهبود خدمات مجهز شویم .مهمترین خدماتی که میتواند به
رشد جهشی این صنعت کمک کند ،ظهور استارتآپهایی است که خدمات نوین و خالقانه
ارائه میکنند و به سهولت در گردشگری و افزایش رضایتمندی مشتری یاری میرسانند.
«توریستگاه» یکی از استارتآپهایی است که با روشهای هوشمندانه و با شعار تجربه
سفر هوشمند ،به فروش تور آژانسهای مسافرتی و ارائه خدمات مطلوب و سفر آسان به
گردشگران کمک میکند .در گفتوگو با آرش تابشیان ،مدیرعامل استارتآپ توریستگاه،
فعالیت این استارتآپ را بررسی کردهایم .تابشیان دانشآموخته کارشناسی برق الکترونیک
از دانشگاه آزاد اسالمی و کارشناسی ارشد تجارت بینالملل از دانشگاه برونل لندن است.
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