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 گفت و گو با مدیرعامل »کشمون« 
که رویاهای بزرگی در سر دارد

مشکالت را چطور می شود حل کرد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و منتظر 
حرکت دولت بود؟ آیا حل معضالت کالنی چون کم آبی از عهده ما برمی آید؟ به نظر 
می رسد که نمی توان در این مسائل کالن دخالت کرد، اما محمد قائم پناه خالف این 
موضوع را ثابت کرده است. او روی یک منطقه دست گذاشته و تنها روی یک موضوع 

تمرکز کرده اما رویایی ملی در سر دارد. محمد قائم پناه، سیامک خرمی و حمزه 
قائم پناه هم بنیان گذاران سایت »کشمون« هستند که در زمینه فروش زعفران کار 
می کند. اما نه کار آن ها و نه رویایشان به همین جا ختم نمی شود. پاسخ های محمد 

قائم پناه را درباره علت راه اندازی این استارت آپ و دورنمای آن خواهید خواند.
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بر همگان مبارک



است  ملت  »پدر«  دولت  که  سنتی  تلقی  این 
باشد،  آن ها  جزئی  و  کلی  امور  متکفل  باید  و 
نیازمند تغییر است. دولت ها متکفل امور اولیه 
هستند اما نمی توانند، بلکه نباید، حتی گفته اند 
را سرپرستی کنند.  مردم  نیست که  به صالح 
کنار  را  گذشته  مصرف  تاریخ  دیدگاه های  اگر 
بگذاریم، در بهترین حالت، دولت در حکم نخ 
تسبیح است که بین قسمت های مختلف جامعه 
ایجاد هماهنگی کند. مثال تسبیح بسیاری از 
ابهامات نقش دولت و نسبتش را با ملت برطرف 
می کند. هرکدام از دانه های تسبیح، سنگ های 
و  به سختی  تراش خورده ای هستند که  قیمتی 
مرارت به دست آمده اند. دست هنرمندی آن ها 
سوراخشان  ماهرانه  ظرافت  با  و  تراشیده  را 
درخششی  و  خورده اند  صیقل  سنگ ها  کرده، 

هیچ کدام  اما  آورده اند.  دست  به  خیره کننده 
ندارند،  کارایی  اوال  به تنهایی،  سنگ ها  از 
نیست  حاضر  کسی  ارزشمندی  عین  در  ثانیا 
بابتشان قیمتی درخور بپردازد. یک تکه سنگ 
گران قیمت بی مشتری است و کسی به آن اعتنا 
نمی کند. اما نخی ارزان و البته محکم، همین 
با  ما  آن وقت  بیاورد،  هم  گرد  را  سنگ ها  که 
دوست داشتنی  و  کارآمد  و  قیمتی  محصولی 
که  هستند  کوه هایی  مثال  دانشگاه ها  طرفیم. 
سنگ های قیمتی را در خود می پرورانند. فقط 
دانشگاه نیست؛ بازار، صنعت و کشاورزی و هر 
حوزه ای که در جامعه حضور داشته باشد، در 
حکم معدنی است که کانی های ارزشمند را در 
خود ذخیره دارد. دانشگاه دانشمند و متخصص 
و هنرمند می پروراند. در صنعت مردمان خالق 
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ب نقش دولت؛ ره�ب ارکس�ت جامعه در �ب

از دولت به یک اشاره
 پرویز کرمی 



نظر  را  جامعه  از  جایی  هر  می شوند.  تربیت 
یا  معلمی  یا  صنعتگری  یا  پزشکی  با  کنید 
شاعری یا زارعی رو به رو می شوید. هر جامعه ای 
اتوماتیک انسان های ممتاز و متخصص تربیت 
می کند. اشتباه است اگر فکر کنیم در جوامع 
بیش  متخصص ها  و  ممتازها  تعداد  پیشرفته 
افراد  است.  غیرپیشرفته  جوامع  و  کشورها  از 
هرچقدر هم که استاد و دانا و ارزشمند باشند، 
قرار  هماهنگ  سیستم  یک  در  که  مادامی 
نمی دهند.  بروز  را  خود  اصلی  کارایی  نگیرند، 
این سیستم هماهنگ همان نخ تسبیحی است 
که روحانی و شاعر و دانشمند و کارگر و معلم 
کارکردی  و  می آورد  هم  گرد  را  کارآفرین  و 
در  تعریف می کند.  برایشان  علی حده  و  جدید 
هماهنگ کننده  سیستم  آن  پیشرفته  جوامع 
قدرت جامعه  و  بهترین وجه عمل می کند  به 
را چند برابر می کند و در جوامع غیرپیشرفته 
انرژی ها هرز می رود، هرکس فرادا کار خودش 
دست  از  را  کارایی اش  رفته رفته  و  می کند  را 
همان  سوم  جهان  قیمتی  سنگ های  می دهد. 
سنگ های قیمتی جهان اولند منتها در یکی نخ 
تسبیح، آن ها را گرد هم آورده و در دیگری نخ 
تسبیح پاره شده و هرکس ساز خود را می زند. 
مثال ارکستر موسیقی نقش دولت را بهتر به ما 
است  این  ارکستر  رهبر  اصلی  کار  می فهماند. 
کنار  را  بم ها  و  زیرها  سکوت ها،  و  صداها  که 
هم بنشاند و از مجموعه ای ساز مختلف صدایی 
واحد، دلنشین، گوش نواز و خوش آهنگ بیرون 
بیاورد. آن کسی که به نوازندگان، ساز و آهنگ 
می آموزد رهبر ارکستر نیست. حتی آن کسی 
ارکستر نیست.  که آهنگ می نویسد هم رهبر 
می یابند.  پرورش  دیگری  جای  در  نوازنده ها 
آهنگ را نیز هنرمندی در خلوت و تنهایی اش 
می نویسد. اما رهبر ارکستر با حرکات به موقع 
را  نوازندگان  توالی  و  ترتیب  دستش  دقیق  و 
طوری ریتم می دهد دست آخر همه شنوندگانی 
و  می شوند  بلند  برده اند،  لذت  موسیقی  از  که 
به احترام رهبر دست می زنند و از او تقدیر و 

تشکر به عمل می آورند. این جا رهبران ارکستر 
است.  تامل  قابل  نمادین می کنند که  حرکتی 
آن ها با دست نوازندگان را به تماشاچی ها نشان 
می دهند و با زبان بی زبانی به مردم می گویند 
بود.  هنرمندان  زحمت  حاصل  شنیدید  آنچه 
نسبت دولت هم با اقشار مختلف مردم همین 
کارآفرین  و  کارگر  و  مهندس  بتواند  است.اگر 
دانشمند  و  سیاستمدار  و  معلم  و  پزشک  و 
وقت  آن  بنشاند،  اصلی  جای  سر  درست  را 
آهنگ کشور، آهنگ پیشرفت کشور – آهنگی 
دلنشین، قابل ستایش و گوش نواز خواهد بود. 
هماهنگی های  که  می کنم  تاکید  این جا  در 
تصدی گری  محتاج  نیست.  پول  محتاج  دولت 
می خواهد  اقتدار  و  اوتوریته  البته  نیست.  هم 
نا تنوازندگان به حرکت دستش واکنش نشان 
دهند و از ریتمش اطاعت کنند، اما این اتوریته 
محصول زور نیست بلکه محصول اجرای قانون 
بسط فرهنگ و سیاست و تعامل است. نسبت 
دولت که با مردم عوض شود، آن وقت هرکسی 
دیگر  نکته  یک  می نشیند.  اصلی اش  سر جای 
هم که بسیار مهم است، اعتماد به رهبر ارکستر 
است. این اعتماد حاصل تجربه و مهارت است. 
تاریخی  خطاهای  و  آزمون ها  از  درس  حاصل 
است. حاصل مطالعات کارشناسانه و دقیق است. 
درواقع اگر تجربه نشان داده باشد که دولت در 
امور جزئی تر موفق شده است، آن وقت در امور 
اتفاق  می کند.  اعتماد  او  به  جامعه  هم  کلی تر 
بد مربوط به وقتی است که این رهبر ارکستر، 
این نخ تسبیح گرفتار سرگردانی شود، قبل از 
این که بخواهد دیگران را سر جایشان بنشاند، 
را  خدا  اما  بنشیند...  باید  کجا  نداند  خودش 
مناسبی  موقعیت  در  تاریخی  لحاظ  به  شکر 
نه تنها مهارت های  قرار گرفته ایم. آحاد جامعه 
الزم را کسب کرده اند بلکه بسیاری از جوانان 
بااستعداد و خیلی از متخصصین اهل فن همه 
اشاره  منتظر  تنها  و  کرده اند  فراهم  مقدماتی 
دست دولت باتجربه اند؛ از تو به یک اشاره، از 

ما به سر دویدن. 
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عمل و توسعه

راه هموار یا ناهموار؟
 محمد یوسف نیا 

مــورد  در  رئیس جمهــور  اخیــر  ســخنرانی 
علــم بــه عــالوه نامــه دکتــر رضــا داوری 
ــه  ــوم، ک ــتان عل ــس فرهنگس ــی، رئی اردکان
دربــاره فضــای علمــی کشــور مســائل مهمــی 
ــای  ــای بحث ه ــاره پ ــود، دوب ــر داده ب را تذک
ــانه ای کشــور  ــه فضــای رس ــم علمــی را ب مه
بــاز کــرد. بررســی آن ســخنرانی  و ایــن نامــه 
ــد  ــان بای ــوفان و  عالم ــت، فیلس ــن نیس کار م
ــل  ــم را تحلی ــارات مه ــن اظه ــینند و ای بنش
ــه آن  ــم ب ــن می خواه ــه م ــزی ک ــد. چی کنن
ــه مباحــث  ــی این گون اشــاره کنــم برکــت ذات
اســت کــه بــا صرف نظــر از هــوای غالبــا 
غبارآلــود حرف هــای سیاســی، بــه موضوعــات 
ــی  ــائل حیات ــردازد و مس ــور می پ ــم کش مه
مــا را مــورد بررســی قــرار می دهــد. واقعیــت 
ــای  ــت، دنی ــای سیاس ــه دنی ــت ک ــن اس ای
همه چیــز  بــر  این قــدر  اســت،  عجیبــی 
ــل  ــت تبدی ــه اولوی ــه ب ــدازد ک ــایه می ان س
نمی گویــد  چیــزی  هیچ کــس  و  می شــود 

اال این کــه حــب و بغض هــای سیاســت زده 
می کنــد.  منعکــس  حرف هایــش  در  را 
ــاد برده ایــم و  ــان تفاهــم را از ی این کــه مــا زب
ــان  ــل و اصلی م ــای اصی ــم دغدغه ه نمی دانی
ــه  ــه خاطــر غلب چیســت، یکــی از دالیلــش ب
سیاســت زدگی اســت، طــوری کــه حتــی 
ــوش    ــا گ ــم ب ــان و فیلســوفان ه ســخن عالم
سیاســت  می شــود.  شــنیده  سیاســت زده 
ــدارد  ــکی ن ــن ش ــی در ای ــت، کس ــم اس مه
ــی  ــی جناح ــی و بداخالق ــوای سیاس ــا دع ام
ــط داشــته  ــه سیاســت رب ــه ب بیشــتر از این ک
باشــد، نشــان دهنده بحــران اســت. وقتــی 
بزرگ تریــن دغدغــه مــا ظــرف ســال های 
اخیــر توســعه و راه هــا و موانــع آن بــوده 
اســت، طبیعــی اســت کــه بایــد بیشــتر از ایــن 
دغدغــه علــم داشــته باشــیم. توســعه یک شــبه 
هــم  همــواری  راه  نمی آیــد،  دســت  بــه 
نیســت کــه همــه بتواننــد از آن عبــور کننــد. 
ــزی  ــراه برنامه ری ــه هم ــد ک ــی می طلب همت

ت
اش
دد

یا
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و دوراندیشــی و واقع گرایــی، ســنگ ها را از 
ــق  ــردارد و اف ــعه ب ــب توس ــای طال ــوی پ جل
پیــش رویــش را بگشــاید. توســعه هرچــه 
ــم  ــا ه ــم دارد. م ــن عل ــه در زمی ــد، ریش باش
ــعه در  ــودای توس ــت س ــه سال هاس ــا این ک ب
ــم،  ــرفت داری ــم و آرزوی پیش ــر می پرورانی س
ــیده ایم  ــتیم نرس ــه می خواس ــه آنچ ــوز ب هن
ــه  ــه ک ــن راه آن هم ــم ای ــا فهمیده ای و تقریب
فکــر می کردیــم ســاده و ســهل نبــوده اســت. 
ــن نتیجــه رســیده باشــیم،  ــه ای اگــر حتــی ب
ــت  ــت. مصیب ــی اس ــت خوب ــودش پیش رف خ
ــل  ــه دالی ــه ب ــود ک ــروع می ش ــی ش از وقت
را  موانــع  و  نکنیــم  فکــر  توســعه نیافتگی 
بی اهمیــت بشــمریم. واقعیــت ایــن اســت 
ــاز  ــده را ب ــوان راه آین ــعار نمی ت ــا ش ــه ب ک
کــرد، علــم و  توســعه نیــز اســب های مســتعد 
پــرورش نیســتند کــه خیــال کنیــم بــا کمــی 
ــم و ازشــان  ــم رامشــان کنی پشــتکار می توانی
ــر  ــر از ه ــن وســط مهم ت ــم. ای ســواری بگیری
چیــزی وقــوف بــه وضعیتــی اســت کــه در آن 
ــی  ــر موقعیت ــی در ه ــم، خودآگاه ــرار داری ق
ــراه  ــه هم ــز ب ــی را نی ــری و دوراندیش واقع نگ
ــی  ــه کس ــد از این ک ــن نبای ــی آورد. بنابرای م
ــان  ــم را یادآورم ــت عل ــعه و ماهی ــع توس موان
نظیــر  بحث هایــی  برنجیــم،  می شــود 
ــته ایم  ــه نتوانس ــا ک ــرای م ــث ب ــن مباح ای
ــان شــب  ــم، از ن ــرآورده کنی آرزوهایمــان را ب

واجب تــر اســت.
از ســویی دیگــر نمی شــود بــا تکیــه بــر 
الگویــی کــه ســایر کشــورها دنبــال کرده انــد، 
ــیم.  ــود باش ــور خ ــعه در کش ــال توس ــه دنب ب
ــه  ــی دارد ک ــه الگوی ــاز ب ــالمی، نی ــران اس ای
ــود  ــت را در دل خ ــالمیت و ایرانی ــوه اس وج
ــن  ــا ای داشــته باشــد و نســخه ای متناســب ب

ــد.  ــم کن ــوه تنظی وج
در  نیــز  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر 
دیــداری کــه بهــار ســال گذشــته بــا اعضــای 
شــورای  عالــی مرکــز الگــوی اســالمی - 

ــدن  ــق تم ــتند، »تحق ــرفت داش ــی پیش ایران
اســالمی«  »انقــالب  هــدف  را  اســالمی« 
ــد و تولیــد الگــوی پیشــرفت اســالمی  خواندن
- ایرانــی را الزمــه تحقــق »تمــدن اســالمی« 
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــتند و در پاس دانس
»چــرا الگوهــای موجــود و آزموده شــده در 
بــرای  الگــوی مطلوبــی  دنیــا نمی تواننــد 
مــا باشــند؟«، فرمودنــد: »الگوهــای رایــج 
ــه  ــر پای ــط و ب ــی، غل ــاظ مبان ــعه، از لح توس
اومانیســم و اصــول غیــر الهــی هســتند و 
از لحــاظ آثــار و نتایــج نیــز نتوانســته اند 
ــی  ــوص ارزش های ــه در خص ــی را ک وعده های
ــق  ــد، محق ــت داده بودن ــر آزادی و عدال نظی
ــورهای  ــی کش ــب برخ ــت نامناس کنندوضعی
ــاخص هایی  ــا در ش ــن الگوه ــده ای دنبال کنن
دولت هــا،  مالــی  کالن  بدهی هــای  نظیــر 
ــدید  ــی ش ــالف طبقات ــر و اخت ــکاری، فق بی
نشــانه هایی از ناکارآمــدی الگوهــای رایــج 
ــی  ــه پیش رفت های ــع اگرچ ــن جوام ــت. ای اس
ــاق  ــا اعم ــا ت ــا پیش رفت ه ــته اند ام ــز داش نی
آن جوامــع نفــوذ نکــرده و بــه اخــالق، عدالت، 
معنویــت و امنیــت منتهــی نشــده اســت، 
ــی  ــت بوم ــوی پیش رف ــد الگ ــا بای ــن م بنابرای
خــود را متکــی بــر مبانــی اســالمی و فرهنــگ 
ایرانــی، تعریــف و ارائــه کنیــم. اســالمی 
ــت  ــاس کار اس ــت اس ــوی پیش رف ــودن الگ ب
و الزمــه تحقــق ایــن موضــوع، تحقیقــات 
ــته  ــق و پیوس ــاط وثی ــالمی و ارتب ــق اس عمی
بــا حوزه هــای علمیــه و فضــالی متفکــر، 
ــی  ــفی، کالم ــی فلس ــر مبان ــلط ب آگاه و مس
ــی در  ــه ایران ــه َوج ــه ب ــت. توج ــی اس و فقه
ــی پیش رفــت  ــوان الگــوی اســالمی - ایران عن
ــن  ــه تحقــق ای ــران زمین ــز مهــم اســت. ای نی
الگوســت و اگــر بــه فرهنــگ، تاریــخ، جغرافیا، 
ــانی  ــرمایه های انس ــنن و س ــم، آداب و س اقلی
الگــوی  و طبیعــی کشــور توجــه نشــود، 
پیش رفــت، ســندی غیرقابــل تحقــق و بــدون 

ــد.« ــد ش ــتفاده خواه اس
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 المیرا ابراهیمی 

حســن  دکتــر  المســلمین  و  حجت االســالم 
اختتامیــه  مراســم  در  شــنبه  روز  روحانــی 
ــی،  ــی خوارزم ــنواره بین الملل ــی و یکمین جش س
بــا بیــان این کــه ایــران بــزرگ در طــول تاریــخ 

ــوده اســت،  منشــأ تمــدن، علــم و دانــش وری ب
گفــت: »دانشــگاه همــواره در تحــوالت سیاســی 

ــته و دارد.« ــی داش ــش اساس ــی نق و اجتماع
دکتــر روحانــی بــا ابــراز خشــنودی از حضــور در 
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جمــع اصحــاب علــم و برگزیــدگان ایــن رویــداد 
ــران کشــوری اســت کــه در  علمــی، گفــت: »ای
ــالم  ــس از اس ــالم و پ ــش از اس ــع پی دو مقط
نقشــی ارزنــده در تولیــد و رشــد علــم و ایجــاد 
و پــرورش تمــدن بشــری داشــته اســت. پیــش 
ایــران باســتان صاحب نظــران،  از اســالم در 
ــی  اندیشــمندان، هنرمنــدان، معمــاران و عالمان
در ایــن کشــور داشــتیم کــه بــا خلــق تمدنی در 
ــزرگ و باســتانی  ــا تمدن هــای ب ــت ب خــور رقاب
ــان،  ــن و یون ــل تمــدن مصــر، چی ــان مث آن زم
ــه،  ــه اندیش ــزرگ ک ــوری ب ــه کش ــران را ب ای
ــی  ــی و دانش وران ــز علم ــه و مراک ــرف، برنام ح

ــد.« ــل کــرده بودن برجســته داشــت، تبدی
ــس  ــع دوم و پ ــح مقط ــی در توضی ــر روحان دکت
ــا  ــان داشــت: »اساســا اســالم نه تنه از اســالم،  بی
پیــروان خــود را بــه علــم و دانــش دعــوت 
می کــرد، بلکــه ایــن مکتــب بــا امــر بــه خوانــدن 
ــه علــم و  آغــاز شــد. اســالم آیینــی اســت کــه ب
دانــش مزیــت بخشــیده و بــرای آن برتــری قائــل 
اســت. اســالم در دوره ای کــه باســواد بــودن 
در شــبه جزیره عربســتان مزیــت بــه حســاب 
ــواد  ــزرگان در آن دوره س ــراف و ب ــد و اش نمی آم
ــتند و  ــت می دانس ــود مزی ــرای خ ــتن را ب نداش
حتــی باســوادی را بــرای خــود عــار می دانســتند، 
بــرای علــم و دانــش مزیــت و برتــری قائــل شــد و 
بــه پیــروان خــود آموخــت کــه بایــد علــم را از هر 

ــد.« کجــا کــه مقــدور اســت، بیاموزن

علم محدودیت ندارد
ــالم  ــه اس ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر روحان دکت
تاکیــد دارد کــه بــرای علــم و دانــش نمی تــوان 
ــم،  ــت: »عل ــد، گف ــل ش ــت قائ ــرز و محدودی م
علــم اســت و بــه نــوع تفکــر و ایدئولــوژی وصــل 
نمی شــود. عــده ای در کشــور مــا ســال ها وقــت 
صــرف کردنــد تــا ریاضــی و شــیمی و فیزیــک 
اســالمی درســت کننــد؛ ایشــان پــول، وقــت و 
ــی  ــا حاصل ــد، ام ــادی صــرف کردن ــات زی امکان
ــالش  ــی ت ــده حت ــن ع ــد. ای ــه دســت نیاوردن ب

علــوم  در دســته بندی های  را  علــوم  کردنــد 
ــوم  ــا عل ــی ی ــوم ضددین ــن و عل ــا دی ــط ب مرتب
ــرار  ــد و اص ــیم بندی کنن ــد تقس ــنتی و جدی س
ــم  ــد را بپذیری ــوم جدی ــد عل ــه نبای ــتند ک داش
ــم،  ــاز داری ــم نی ــه از عل ــا هرچ ــد م و می گفتن
می توانیــم از حوزه هــای علمیــه بــه دســت 
ــم.« ــه دانشــگاه نداری ــازی ب ــذا نی ــم و ل بیاوری

ــر  ــروز دیگ ــه ام ــان این ک ــا بی ــی ب ــر روحان دکت
ایــن تفکــرات در جامعــه مــا طرفــداری نــدارد، 
اضافــه کــرد: »عــده دیگــری بودنــد کــه ســعی 
داشــتند ثابــت کننــد آغــاز و منشــأ همــه 
علــوم از اســالم بــوده اســت و بــرای ربــط دادن 
ــال  ــه دنب ــالم ب ــه اس ــم ب ــاخه ای از عل ــر ش ه
آیــه و روایــت می گشــتند. ایــن بــاور نیــز 
ــر  ــدات موکــد پیامب ــا تاکی ــح نیســت و م صحی
ــالم را  ــروان اس ــه پی ــتیم ک ــالم)ص( را داش اس
ــویق  ــان تش ــه جه ــر نقط ــوزی از ه ــه علم آم ب
می کردنــد. بنابرایــن هرگونــه تــالش بــرای 
شکســت  بــه  محکــوم  علــم  تقســیم بندی 
ــه  ــم را ب ــه شــاخه ای از عل ــا این ک اســت. اساس
جنبــه ای از دیــن وصــل کنیــم، بــرای آن علــم 
ــر آن را  ــد و اگ ــاد نمی کن ــگاه ایج ــأن و جای ش
بــه دیــن وصــل نکنیــم هــم چیــزی از ارزش آن 
ــرد  ــگاه، رویک ــک ن ــن ی ــد. دی ــد ش ــم نخواه ک
و تفکــر بلنــد بــرای هدایــت زندگــی بشــر 
اســت کــه علــوم مختلــف در ذیــل آن تعریــف 
ــج  ــداف و نتای ــاظ اه ــوم از لح ــوند و عل می ش
آن هــا البتــه بــه دو دســته کلــی قابــل تقســیم 
ــای  ــر مبن ــم را ب ــه عل ــک دســته ک هســتند. ی
ــدرت  ــال ق ــلطه و اعم ــزار س ــادی اب ــر م تفک
بــر دیگــران می داننــد و دســته دیگــر کــه 
ــان ها  ــی انس ــد و تعال ــت رش ــم را در خدم عل

می خواهنــد.
دســته  دو  ایــن  توضیــح  در  رئیس جمهــور 
تفکــر، گفــت: »در تفکــر مــادی علــم وســیله ای 
بــرای قــدرت یافتــن و ســلطه بــر دیگــران 
اســت و بــر ایــن مبنــا همــه علــوم از سیاســت 
ــی  ــای تفوق یاب ــر مبن ــیمی ب ــک و ش ــا فیزی ت
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تعریــف می شــوند کــه امــروز نیــز شــاهد توجــه 
و توســعه بــه ایــن رویکــرد از علــم در بســیاری 

ــتیم.« ــا هس ــی دنی ــز سیاس از مراک
دکتــر روحانــی بــا بیــان این کــه طبیعــی اســت 
ــم  ــزود: »مه ــود، اف ــدی ش ــث توانمن ــم باع عل
ــه  ــی ک ــدی و قدرت ــه از توانمن ــت ک ــن اس ای
ــود، در  ــل می ش ــی حاص ــد علم ــه رش در نتیج
چــه جهــت و بــه چــه منظــوری اســتفاده شــود، 
ــر  ــلطه ب ــعه س ــرای توس ــدرت ب ــن ق ــر از ای اگ
دیگــران اســتفاده شــود، ایــن علــم اســالمی بــه 
ــت  ــوب در خدم ــم مطل ــد. عل ــاب نمی آی حس
رفــاه و پیشــرفت بشــر و حــل مشــکالت جامعــه 
اســت و بــه دنبــال شــناخت خالــق جهــان قواعد 
ــط صحیــح میــان انسان هاســت  طبیعــت و رواب
و بــه ایــن معنــا هــر علمــی کــه در خدمــت بــه 
تعالــی بشــر باشــد، اســالمی اســت. خداونــد در 
قــرآن آن جــا کــه می خواهــد مزیــت انســان بــر 
ــدرت  ــه ق ــد، ب ــوم کن ــات را معل ــر مخلوق دیگ
علم آمــوزی و فراگیــری بشــر و بیــان و توضیــح 

ــد.« ــاره می کن ــا اش ــن آموخته ه ای
ــم  ــبت عل ــه نس ــان این ک ــا بی ــور ب رئیس جمه
ــم تعییــن  ــر مبنــای اهــداف هــر عل ــن ب ــا دی ب
ــیم بندی  ــه تقس ــرد: »هرگون ــان ک ــود، بی می ش
ــت،  ــح نیس ــن صحی ــر از ای ــم، غی ــاره عل درب
علــوم  بــه  علــم  تقســیم بندی  چنــان کــه 
سوسیالیســتی و علــوم بــورژوازی نیــز شکســت 
ــالمی  ــالمی و غیراس ــوم اس ــاوت عل ــورد. تف خ
ــت،  ــوم اس ــن عل ــج ای ــداف و نتای ــا در اه صرف

ــم.« ــه خــود عل ن
ــا  ــود ب ــخنان خ ــه س ــی در ادام ــر روحان دکت
ــی  ــع از نقش آفرین ــومین مقط ــه س ــان این ک بی
ــازی  ــم و تمدن س ــد عل ــه تولی ــران در عرص ای
بــا پیــروزی انقــالب اســالمی آغــاز شــده اســت، 
ــک  ــازنده ی ــم س ــا می توانی ــه م ــت: »این ک گف
تمــدن بــزرگ باشــیم یــا نــه، وابســته بــه 
ــاده  ــالش فوق الع ــق و کار و ت ــزی دقی برنامه ری
ــیایی در  ــورهای آس ــی کش ــروز برخ ــت. ام اس
زمینــه پیشــرفت علمــی حرکــت پرشــتابی دارند 

و حتــی در برخــی زمینه هــا بــا کشــورهای 
ــد  ــد و بســیاری می گوین ــت می کنن ــی رقاب غرب
ــی  ــری علم ــا برت ــر ب ــرن حاض ــان ق ــه پای ک
ــادف  ــم مص ــه عل ــیایی در عرص ــورهای آس کش
ــه  ــدی را ب ــن توانمن ــد ای ــود. خداون ــد ب خواه
ــی  ــم تمدن آفرین ــه بتوانی ــا داده ک ــا ایرانی ه م
کنیــم و آن را در مســیر رشــد و تعالــی پــرورش 
دهیــم. ایــران اولیــن کشــور منطقــه اســت کــه 
از دموکراســی و مردم ســاالری برخــوردار شــده 
و در برگــزاری انتخابــات پیش تــاز اســت و یــک 
ــان  ــه جه ــی ب ــت مردم ســاالر دین ــدل حکوم م

ــه کــرده اســت.« ارائ

پیرشفت های جمهوری اسالمی ایران در 
علم و توسعه انسانی

»جمهــوری  داشــت:  بیــان  رئیس جمهــور 
گذشــته  ســال   40 در  ایــران  اســالمی 
توســعه  در  و  داشــته  خوبــی  پیشــرفت های 
ــته  ــو برداش ــه جل ــی ب ــای خوب ــانی گام ه انس
ایــن کشــور هیــچ گاه  اســت. دانشــگاه های 
کــه  نداشــته  را  امــروز  وســعت  و  عظمــت 
بــه  دانشــگاهی  دانش آموختــه  میلیــون   12
جامعــه تحویــل داده و چهــار میلیــون دانشــجو 
ــی  ــام بزرگ ــداد و ارق ــا اع داشــته باشــیم. این ه
هســتند کــه در مســائل سیاســی، اجتماعــی و 
ــود.  سرنوشت ســاز کشــور تاثیرگــذار خواهنــد ب
از ابتــدای نهضــت اســالمی دانشــگاه و حــوزه در 
ــوزه  ــون ح ــگاه همچ ــد و دانش ــم بودن ــار ه کن
در پیــروزی انقــالب اســالمی و در اداره جامعــه 
پــس از پیــروزی انقــالب نقــش اساســی داشــته 

ــت.« اس
رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه این کــه امــروز 
نیــز دانشــگاه در برهه هــای مختلــف نقــش 
اساســی را در جامعــه ایفــا می کنــد، افــزود: 
»در جریــان انتخابات هــای گوناگــون در کشــور، 
هنگامــی کــه اســاتید و دانشــجویان وارد صحنــه 
می شــوند، همــه جامعــه را تحت تاثیــر قــرار 

می دهنــد.«
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به رشد قابل توجه در فناوری های 
پیرشفته دست یافته ایم

ــه  ــه رتب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر روحان دکت
و  کشــور  دانشــگاه های  رشــد  شــانزدهم 
ــای  ــی فناوری ه ــه در برخ ــرفت هایی ک پیش
دســت  بــه  مالحظــه  قابــل  به طــور  نــو 
ــت  ــه رقاب ــه مرحل ــا را ب ــد م ــده، می توان آم
برســاند،  بــا کشــورهای صنعتــی جهــان 
ــته های   ــروز در رش ــه ام ــزود: »خوش بختان اف
ژنتیــک،  بنیــادی،  ســلول های  های تــک، 
ــو  ــی تی و بی ــته ای، آی س ــی، هس ــوم فضای عل
ــرفته  ــورهای پیش ــزو کش ــوژی ج و نانوتکنول

ــتیم.« ــان هس جه
امــروز  این کــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــور 
جوانــان ایــن کشــور اراده و انگیــزه الزم بــرای 
ــان داشــت:  ــد، بی ــه پیشــرفت دارن رســیدن ب
ــد و  ــاد کن ــط الزم را ایج ــد محی ــت بای »دول
اگــر می خواهیــم کشــوری پیشــرفته در علــم 
و فنــاوری باشــیم، محیــط علمــی بایــد بــرای 
ــگاه ها  ــاتید در دانش ــد. اس ــش آزاد باش پژوه
را  نظــرات خــود  راحت تــر  بتواننــد  بایــد 
به صــورت آزادانــه بیــان کننــد؛ البتــه ایــن بــه 
معنــای آن نیســت کــه بخواهنــد در دانشــگاه 
ترویــج مســائل سیاســی داشــته باشــند، 
چراکــه محــل ترویــج مســائل سیاســی کالس 
درس و دانشــگاه نیســت، بلکــه احــزاب اســت. 
ــا  ــد ت ــد آزاد باش ــی بای ــاظ علم ــتاد از لح اس
هــر نظــری را کــه بــه آن رســیده، در تمامــی 
علــوم چــه حقــوق، جامعه شناســی، علــوم 
سیاســی و غیــره عالمانــه و آزادانــه بیــان 
ــان  ــد در بی ــور ش ــتادی مجب ــر اس ــد. اگ کن
نظــر، خــود را سانســور کنــد، مشــخص اســت 

ــم.« ــکل داری ــود مش ــیوه های خ ــه در ش ک

رضورت ایجاد زمینه مساعد پژوهش
رئیس جمهــور بــا بیــان این کــه بایــد در پژوهــش 
ــدا  ــد هــدف پژوهــش را از ابت آزاد باشــیم و نبای
تعییــن کنیــم، گفــت: »در رابطــه بــا یــک نظریه، 

فرضیــه و چارچوبــی کــه مطــرح می شــود، 
تحقیــق الزم صــورت گیــرد تــا نتیجــه مشــخص 
شــود، نــه این کــه از پیــش هــدف یــک پژوهــش 
ــتعداد و  ــا اس ــه م ــد ب ــد. خداون ــخص باش مش
ــان مشــتاقانه  ــرده و جوان ــزه الزم را عطــا ک انگی
ــت،  ــد دول ــد و بای ــور دارن ــیر حض ــن مس در ای
ــاوری، دانشــگاه ها،  ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــت  ــه دس ــت ب ــی دس ــتگاه قضای ــس و دس مجل
هــم داده و محیــط مناســب را بــرای انجــام 
پژوهــش و آزادی در علــم در دانشــگاه ها بــه 
ــد. اگــر این طــور شــد، پیشــرفت در  وجــود آورن

ــد.« ــرعت می یاب ــرک و س ــور، تح کش
رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر ضــرورت ارتبــاط 
ــرای پیشــرفت در  ــا مراکــز علمــی جهــان ب ب
ــچ  ــت: »هی ــی، گف ــف علم ــات مختل موضوع
کشــوری بــا انــزوا بــه رشــد و پیشــرفت 
دســت پیــدا نخواهــد کــرد، اگــر روابــط 
علمــی خــود را بــا دنیــا محــدود کنیــم، 
ــت.  ــد داش ــا نخواه ــرای م ــده ای ب ــچ فای هی
اگــر دانشــجویی می خواهــد در ســمیناری 
در خــارج از کشــور حضــور پیــدا کنــد، نبایــد 
ــوال و  ــورد س ــور، او را م ــد از حض ــل و بع قب
جــواب قــرار دهیــم، چراکــه در دنیــای علــم 
ــته های  ــدارد و در رش ــود ن ــا وج ــن حرف ه ای
تخصصــی بایــد بتوانیــم بــا دنیــا تعامــل 
ــه  ــه ب ــن بســیار نادرســت اســت ک ــم؛ ای کنی
اســاتید و پژوهش گــران مشــکوک باشــیم. 
ــه  ــا ب ــران م اســاتید، دانشــجویان و پژوهش گ
دیــن، فرهنــگ، کشــور و آینــده ملــت خــود 
ســخت گیری های  و  هســتند  عالقه منــد 
ــار  ــا کن ــت آن ه ــیر فعالی ــد از مس ــا بای بی ج
رود. اگــر بــا دنیــا و مراکــز تحقیقاتــی جهــان 
ــای  ــیم و پروژه ه ــته باش ــی داش ــل خوب تعام
مشــترک را تعریــف کنیــم و بــه نتیجــه 
ــداف خــود دســت  ــه اه برســانیم، ســریع تر ب
پیــدا خواهیــم کــرد. بایــد از آن چــه دنیــا بــه 
ــیر را  ــم و آن مس ــتفاده کنی ــیده، اس آن رس

ــم.« ــه دهی ادام
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توجه به مشکالت کشور در تحقیق  و 
پژوهش

ــد در  ــه بای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــور ب رئیس جمه
ــور  ــکالت روز کش ــا مش ــا و پژوهش ه تحقیق ه
و تحقیقــات کاربــردی کــه ایــن مشــکالت 
ــم،  ــرار دهی ــر ق ــاند، مدنظ ــه برس ــه نتیج را ب
افــزود: »مــا امــروز در کشــور مشــکالت فراوانــی 
نظیــر آلودگــی هــوا داریــم کــه مــردم بــا آن هــا 
مواجهنــد و ناچــار می شــویم روزهایــی مــدارس 
را به خاطــر آلودگــی هــوا تعطیــل کنیــم و ایــن 
ــل حــل  ــن مشــکل قاب ــه ای ــی اســت ک در حال
و  دانشــگاه ها  پژوهش گــران،  بایــد  و  اســت 
اندیشــمندان دســت بــه دســت هــم داده و 
ــا  ــرده و ب ــدا ک ــی را پی ــأ آلودگ ــل و منش راه ح

ــد.« ــه کنن آن مقابل
دکتــر روحانــی بــا بیــان این کــه صنعــت ناقــص 
ــده  ــردم ش ــی م ــوای تنفس ــش ه ــث کاه باع
ــع آلودگــی  اســت، گفــت: »مطمئنــا همــه مناب
ــل  ماننــد خودروهــا،  کارخانه هــا و موتورهــا، قاب
ــا  ــد ب ــا برطــرف شــدن هســتند کــه بای حــل ی
ــت  ــکالت دس ــن مش ــل ای ــه راه ح ــش ب پژوه

ــم.« ــدا کنی پی
رئیس جمهــور بــا بیــان این کــه مشــکل ترافیــک 
و آلودگــی هــوا در همــه شــهرهای بــزرگ جهان 
ــزود: »کاهــش آلودگی هــا یکــی  وجــود دارد، اف
ــم  ــت دوازده ــت دار در دول ــات اولوی از موضوع
اســت کــه در بودجــه ســال آینــده نیــز منابــع 
ــده اســت  ــه ش ــر گرفت ــرای آن در نظ ــی ب خوب
ــب  ــد موج ــه بتوان ــی ک ــرح و پژوهش ــر ط و ه
ــالم  ــوای س ــود و ه ــوا ش ــی ه ــش آلودگ کاه
را بــه ریه هــای مــردم برســاند و بتوانــد بــا 
ــرده و در  ــه ک ــرد مقابل ــاک و ریزگ ــرد و خ گ
زمینــه بهــره وری آب و رفــع مشــکل کم آبــی و 
ــرای مــا اولویــت دارد.« بی آبــی کمــک کنــد، ب

ــق  ــه در تحقی ــان این ک ــا بی ــی ب ــر روحان دکت
ــراد  ــش اف ــم و دان ــرز عل ــد م ــش بای و پژوه
ــوارد خــاص  ــرای پژوهــش در م مشــخص و ب
زمینــه فراهــم شــود تــا بــه اکتشــافات و 

ــم، گفــت:  ــدا کنی ــات مهــم دســت پی اختراع
و  داریــم  زلزلــه  مشــکل  در کشــور  »مــا 
ــم  شــاید بشــود بشــر در مســیر پیشــرفت عل
و دانــش بــه جایــی برســد کــه زلزلــه را 
ــران  ــروز پژوهش گ ــا ام ــد، ام ــی کن پیش بین
ــاوم در  ــازه مق ــاختن س ــد در س ــا می توانن م
برابــر زلزلــه طراحی هــای خــود را انجــام داده 
و حرکــت جدیــدی را در ایــن راســتا ســامان 

ــد.« دهن
ــون  ــه تاکن ــه این ک ــاره ب ــا اش ــور ب رئیس جمه
تاکیــد بــر ایــن بــود کــه دانشــگاه بایــد 
ــدی  ــم جدی ــد عل ــد و بتوان ــور باش پژوهش مح
ــال  ــت: »دانشــگاه نق ــذارد، گف ــار بگ را در اختی
ــت  ــرای خالقی ــه ب ــت، بلک ــته نیس ــوم گذش عل
ــه  ــا را ب ــد م ــم بای ــه عل ــت؛ چراک ــداع اس و اب
ــد و  ــی جدی ــه و ابداع ــق، نتیج ــخن، تحقی س
ــالوه  ــد ع ــا بای ــگاه م ــروز دانش ــاند. ام ــو برس ن
بــر پژوهش محــوری در راســتای حــل مشــکالت 
ــن  ــتغال، کارآفری ــل اش ــه معض ــه از جمل جامع
ــه  ــاز دارد ک ــگاهی امتی ــد و آن دانش ــم باش ه
همــه فارغ التحصیــالن آن پــس از دو ســال 
ــه  ــا اشــاره ب ــور ب ــی کار نباشــند.« رئیس جمه ب
ــگاهی،  ــجو و دروس دانش ــذب دانش ــه ج این ک
ــد کار و اشــتغال  ــه تولی ــه منجــر ب ــی ک هنگام
در جامعــه نشــود، ایــراد دارد، افــزود: »ســازمان 
برنامــه و بودجــه در ســال های آینــده بایــد 
ــی  ــای کارآفرین ــر مبن ــگاه ها را ب ــه دانش بودج

ــد.« ــاص ده ــا اختص آن ه

ایجاد بازار کار بر مبنای پژوهش 
کارآفرین

دکتــر روحانــی گفــت: »امــروز بایــد در کشــور 
بــازار کار بزرگــی را ایجــاد کنیــم، چراکــه 
اســتخدام دولتــی بســیار محــدود اســت و خــود 
ــت  ــر دس ــورد نظ ــی م ــه چابک ــوز ب ــت هن دول
ــی  ــد صنعت ــش بای ــار پژوه ــت؛ معی ــه اس نیافت
ــازار و  ــت آوردن ب ــه دس ــول و ب ــدن محص ش
معیــار دانشــگاه  خــوب بایــد کارآفرینــی آن هــا 
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باشــد.«رئیس جمهور بــا اشــاره بــه این کــه 
ــازار و  ــرف ب ــه تص ــی ب ــد منته ــا بای پژوهش ه
ــان  ــی شــدن بشــود، بی صنعتــی شــدن و تجرب
ــه  ــاز ب ــن هــدف نی ــه ای داشــت: »دســت یابی ب
ــگاه ها،  ــور دانش ــا، کنک ــر در برنامه ه تجدیدنظ
جــذب دانشــجو و چگونگــی آمایــش واحدهــای 
مبنــای  بــر  بایــد  مــا  دارد.  دانشــگاهی 

از  دارد،  وجــود  در کشــور  کــه  زمینه هایــی 
علــم و دانــش و اســتعداد جوانــان بــرای آینــده 

ــم.« ــتفاده کنی ــور اس کش
»مطمئنــا  افــزود:  پایــان  در  رئیس جمهــور 
آینــده بهتــری در انتظــار دانشــگاه ها، پژوهــش، 
ــه  ــت و هم ــان اس ــرای جوان ــم ب ــاوری و عل فن
بایــد در ایــن راســتا تــالش و کوشــش کنیــم.«
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نقش آفرینی بازیگران دانش بنیان، 
زمینه ساز تحول عرصه راه و ساختمان 

 علیرضا کشاورزی 

از  یکــی  شهرســازی  و  مســکن  حــوزه 
ماســت.  کشــور  در  اساســی  بخش هــای 
به خصــوص از آن جهــت کــه بــا افزایــش 
جمعیــت نیــاز بــه مســکن روز بــه روز افزایــش 
می یابــد. از طرفــی بــه دلیــل زلزله خیــز 
ــات  ــری از تلف ــرای جلوگی ــران و ب ــودن ای ب
جانــی و مالــی پــس از وقــوع زلزله، الزم اســت 
شــهرهای مــا بــا اصــول علمــی جدیــد ایمــن 

شــوند. مســئله مهــم دیگــر بحــران انــرژی در 
ــه مســئله  ــگاه مهندســان ب کشــور اســت و ن
ــه ای باشــد  ــد به گون مســکن و شهرســازی بای
کــه ســطح مصــرف انــرژی را بــه پایین تریــن 
ــن  ــی ای ــل تمام ــاند. ح ــن برس ــدار ممک مق
ــه  ــو و فناوران ــگاه ن ــدد ن ــه م ــا ب ــائل تنه مس

اســت.  انجام شــدنی 
در همیــن راســتا ســورنا ســتاری، معــاون 
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در  رئیس جمهــوری،  فنــاوری  و  علمــی 
بــا  مســکن،  تحقیقــات  مرکــز  از  بازدیــد 
اشــاره بــه ظرفیــت بالقــوه اســتارت آپ ها 
تحــول  در  دانش بنیــان  شــرکت های  و 
فناوری هــای راه، مســکن و شهرســازی گفــت: 
ــاختمان و  ــون س ــی همچ ــای مهم در حوزه ه
ــون  ــوزه همچ ــن ح ــا ای ــب ب ــای مرت پدیده ه
زلزلــه، زمینه هــای بکــر بســیاری وجــود 
دارد کــه ورود اســتارت آپ ها و شــرکت های 
می توانــد  حوزه هــا  ایــن  بــه  دانش بنیــان 
ــود،  ــکالت موج ــل مش ــه ح ــک ب ــن کم ضم
زمینه ســاز درآمدزایــی و اشــتغال مبتنــی بــر 

ــود. ــوآوری ش ــت و ن خالقی
بــرای  مســاعد  محیــط  ایجــاد  ســتاری 
حضــور بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه 
را ضــروری دانســت و افــزود: »بــرای ورود 
بخــش خصوصــی بــه ســرمایه گذاری در ایــن 
و  کارآفرینــی  زیســت بوم  بایــد  عرصه هــا، 

ــود.« ــاد ش ــوآوری ایج ن
اســتارت آپی  شــرکت های  شــکوفایی  وی 
و  در حــوزه حمــل  موفــق  دانش بنیــان  و 
نقــل را نمونــه ای موفــق از ایــن رونــد عنــوان 
ــی  ــیار خوب ــای بس ــزود: »ظرفیت ه ــرد و اف ک
ــه  ــود دارد ک ــاختمان وج ــوزه راه و س در ح
مســتلزم  ظرفیت هــا،  ایــن  شــکوفایی 
ــی  ــور و نقش آفرین ــرای حض ــازی ب فرهنگ س

ــت.« ــوزه اس ــن ح ــی در ای ــش خصوص بخ
ــت  ــگان رســالت دول ــی نخب ــاد مل رئیــس بنی
ــری و  ــردی را هدایت گ ــای کارب در پژوهش ه
ــوآوری  ایجــاد زمینــه مســاعد کارآفرینــی و ن
برشــمرد و گفــت: »حضــور بخــش دولتــی در 
امــر پژوهــش مخــرب اســت و نفــوذ نــوآوری 
و  راه  جملــه  از  گوناگــون  بخش هــای  بــه 
ــی  ــت بوم کارآفرین ــد زیس ــاختمان، نیازمن س
ــم  ــت ه ــان کیفی ــن می ــه در ای ــت. البت اس
مطــرح اســت تــا هــر یــک دانشــجو کــه وارد 
دانشــگاه می شــود، بــه عنــوان یــک بمــب در 

اقتصــاد مطــرح شــود.«

ظرفیت های گسرتده در حوزه بهینه سازی 
انرژی

کســب و کارهای  توانمنــدی  بــه  ســتاری 
دانش بنیــان در حــوزه بهینه ســازی انــرژی 
ســاختمان ها اشــاره کــرد و گفــت: عــالوه 
بــر ورود فناوری هــای گوناگــون هم چــون 
ــاوری  ــت فناوری و نانوفن ــیا، زیس ــت اش اینترن
اســت  الزم  مــردم،  زندگــی  عرصــه  بــه 
ــو و  ــی جــدی را در حــوزه انرژی هــای ن تحول

بهینه ســازی انــرژی شــاهد باشــیم.«

شناخت ظرفیت حضور استارت آپ ها در 
حوزه راه، ساختامن و مسکن

محمــود شــکرچی، رئیــس مرکــز تحقیقــات، 
راه و مســکن، بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای 
اســتارت آپ ها  بــرای حضــور  ایــن مرکــز 
ــاختمان  ــه و س ــتاب نگاری زلزل ــوزه ش در ح
گفــت: »مرکــز شــتاب نگاری زلزلــه بــا هــدف 
بــا  زلزله هــا  شــتاب  میــزان  اندازه گیــری 
ــاز  ــورد نی ــای م ــی از حوزه ه ــاال یک ــت ب دق
ــت از  ــا حمای ــد ب ــه می توان ــت ک ــور اس کش
دانش بنیــان  شــرکت های  و  اســتارت آپ ها 
و حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری گام 

بــردارد.« روبه جلــو 
کشــور  مبــرم  نیــاز  بــه  اشــاره  بــا  وی 
فنــاور حــوزه  و  پیشــرفته  تجهیــزات  بــه 
زلزله نــگاری و شناســایی خســارات زلزلــه 
افــزود: »نقــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــد  ــد و کارام ــای جدی ــازی روش ه در پیاده س
ارزیابــی دقیــق زلزلــه، بیــش از پیــش پررنــگ 
جدیــد  فنــاور  تجهیــزات  و  اســت  شــده 
ــادی از داده هــای مرتبــط  ــد حجــم زی می توان

بــا لرزه هــا را ارزیابــی کنــد.«
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ادامــه  در 
رئیس جمهــوری از واحــد کنتــرل مرکــزی 
ــدن  ــتاب نگاری دی ــزی ش ــتگاه های مرک ایس
ــون  ــق گوناگ ــتگاه ها در مناط ــن دس ــرد. ای ک

کشــور مســتقر هســتند.
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یت و جذب رسمایه معاونت عیمل خ�ب داد: معاون توسعه مد�ی

پرداخت دوهزار و 800 میلیارد تومان 
تسهیالت از سوی بانک ها 

 زهرا خشنود 

یکی از مهم ترین مسائلی که شرکت های دانش بنیان با 
آن دست به گریبان هستند، تامین هزینه هایی است که 
برای ابتدای کار و پس از آن برای توسعه فعالیت های 
خود به آن نیاز دارند. معاونت توسعه و جذب سرمایه 
نیز در همین راستا تشکیل شده و به انجام ماموریت های 
خود می پردازد و در تالش است این مشکل شرکت ها 
را حل کند. البته این تنها وظیفه این معاونت نیست. 
علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه 
معاونت علمی، در گزارش زیر به تشریح فعالیت هایی که 
طی ماه های گذشته انجام داده اند، پرداخته است.علیرضا 
دلیری در نشست خبری خطوط اعتباری و جذب سرمایه 
تامین  توسعه  و  رشد  از  دانش بنیان  شرکت های  برای 
مالی منابع این شرکت ها طی ده ماه گذشته خبر داد 
و 258 شرکت  هزار  به  گذشته  ماه  ده  گفت: »طی  و 
دانش بنیان دو هزار و 800 میلیارد تومان تسهیالت از 
سوی بانک ها اعطا شد. با توجه به آمار منتشر شده در 
سایت بانک مرکزی به تفکیک، رشد منابع تزریق شده 
به شرکت های دانش بنیان کامال مشهود است.« وی به 
مالی  تامین  راستای  در  بانک  با 12  تفاهم نامه  امضای 
شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: »بانک ملت 
و صادارت بیشترین حمایت را داشته اند و بعد از این دو، 

بانک های پاسارگاد، ملی، سپه و شهر فعالیت بسیاری 
در زمینه تامین مالی شرکت های دانش بنیان داشته اند. 
به گفته دلیری، از نظر تعداد شرکت های حمایت شده 
نیز بانک های ملت، سپه، ملی و سامان پیش تاز بوده اند. 
سوی  از  پرداخت شده  تسهیالت  میزان  درباره  دلیری 
صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی بیان کرد: 
»جمعا در چند سال گذشته حدود بیش از هزار و 200 
میلیارد تومان از منابع معاونت علمی و فناوری و صندوق 
نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان تسهیالت 
پرداخت شده است که حدود 400 میلیارد تومان از منابع 
معاونت علمی و مبلغ 830 میلیارد تومان از منابع سه 
هزار میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی تامین 
شده، ولی در این ده ماه گذشته بانک ها حدود دو هزار و 
800 ملییارد تومان تسهیالت پرداخت کرده اند و صندوق 
نوآوری و شموفایی هم در این ده ماه گذشته 300 میلیارد 
تومان پرداختی داشته است.« معاون توسعه مدیریت و 
جذب سرمایه معاونت علمی هم چنین یادآور شد: »از 
کل مبلغ دو هزار و 833 میلیارد تومان، مبلغ دو هزار و 
355 میلیارد تومان سهم بانک های خصوصی در حمایت 
از شرکت های دانش بنیان بوده و مبلغ 478 میلیارد تومان 

سهم بانک های دولتی بوده است.«
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83 درصد سهم بانک های خصوصی و 17 
درصد سهم بانک های دولتی 

پرداخت  که  منابعی  درصد   83« گفت:  ادامه  در  وی 
توسط  درصد  و 17  خصوصی  بانک های  توسط  شده 
بانک های دولتی انجام شده و 71 درصد تعداد پروژه های 
حمایت شده نیز از سوی بانک های خصوصی انجام شده 
است که این حاکی از این است که بانک های خصوصی 
به پروژه های بزرگ ورود پیدا کرده و از آن ها حمایت 

کرده اند.«
بانک های  بر  حاکم  فضای  این که  به  اشاره  با  دلیری 
کشور تغییر کرده و دیگر برای فعالیت در حوزه مسکن 
و مواردی از این قبیل نیست، گفت: »بانک ها به این باور 
رسیده اند که حوزه های تک و دانش بنیان حوزه قابل 
اعتماد و قابل پیش رفتی است و می توانند در این حوزه 

سرمایه گذاری کنند

پرداخت 90 درصد تسهیالت اعطا شده به 
رشکت های دانش بنیان

ماه گذشته 90 درصد تسهیالت  افزود: »طی ده  وی 
پرداخت شده به پروژه های دانش بنیان توسط بانک ها و 
10 درصد آن توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام 
شده است.«دلیری به انجام توافقاتی با صندوق توسعه 
ملی اشاره کرد و گفت: »براساس مذاکرات انجام شده 
قرار است در سال 97 سهم شرکت های دانش بنیان که از 
سوی معاونت علمی معرفی می شوند، در منابع صندوق 
توسعه ملی یک فایل ارتقا یافته باشد. او هم چنین در 
ادامه این نشست خبری، به اقدامات انجام شده در راستای 
جذب سرمایه برای طرح ها و ایده های دانش بنیان اشاره 
کرد و گفت: »براساس توافقاتی که با سازمان بورس و 
فراهم  را  بستری  توانسته ایم  داده ایم،  انجام  فرابورس 
کنیم تا طرح ها و ایده های مورد تایید و دانش محور روی 
تابلوی فرابورس قرار بگیرند و به فروش برسند که در 
حال حاضر 240 طرح و ایده روی این تابلو قرار دارد 
و 29 طرح از این طرح ها به فروش رفته است.«معاون 
توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی هم چنین 
به انعقاد تفاهم نامه ای با رئیس سازمان بورس برای صدور 
مجوز صندوق های جسورانه اشاره کرد و گفت: »تاکنون 
برای 15 صندوق جسورانه مجوز صادر شده که از این 
بین سه صندوق تاکنون 120 میلیارد تومان در حوزه 

دانش بنیان سرمایه گذاری کرده اند.«

صدور بیمه نامه اعتباری و تولید 
دانش بنیان

دلیری در خصوص موضوع صدور بیمه نامه برای تولیدات 
دانش بنیان گفت: »با توجه به عدم تعریف ساختار مشخصی 

برای صدور بیمه نامه برای تولیدات دانش بنیان ما توانسته ایم 
و  بیمه نامه  این  صدور  خصوص  در  را  بسیاری  مذاکرات 
دهیم  انجام  دانش بنیان  شرکت های  برای  اعتباری  بیمه 
که امیدواریم به زودی از این بیمه نامه ها استفاده کنیم.« او 
هم چنین به انجام مذاکراتی برای استفاده از منابع وقف اشاره 
کرد و گفت: »معاونت علمی سعی داشته از تمامی منابع 
موجود در جهت توسعه و رشد حوزه علم و فناوری استفاده 
کند که یکی از این منابع وقف بوده است و در این راستا 
توانسته است با همکاری سازمان وقف، سند وقف علم و 
فناوری را مصوب کند و 20 درصد از منابع وقف را برای رشد 

حوزه علم و فناوری اختصاص دهد.«
نامه تقدیر و تشکر دکرت ستاری

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، طی 
نامه ای از زحمات بی شائبه و همه جانبه مسعود کرباسیان 
وزیر اقتصاد و دارایی و ولی اهلل سیف رئیس بانک مرکزی 
و سیستم بانکی به واسطه پرداخت سه هزار و 500 میلیارد 
تومان تسهیالت در سال 96 و 400 میلیارد تومان در هر ماه 

به شرکت های دانش بنیان، تقدیر و تشکر کرد.
در این نامه آمده است: »همان گونه که مستحضرید یکی 
کنار  در  فناوری  و  علمی  معاونت  اصلی  فعالیت های  از 
از تحقیقات مرز دانش و تجاری سازی فناوری ها  حمایت 
قانون  اجرایی سازی  دانش بنیان،  اقتصاد  فرهنگ سازی  و 
تاسیس و حمایت از شرکت های دانش بنیان بوده است که 
در این میان مجموعه اقدامات و فعالیت هایی نیز با کمک 
سایر سازمان ها و نهادها انجام گرفته و یا در حال انجام است 
و فعالیت ها و اقدامات گسترده ای در معاونت علمی و فناوری 
به منظور جهت دهی به محیط اقتصاد کالن و ایجاد زمینه 
الزم برای توسعه اقتصاد دانش بنیان انجام پذیرفته است که 
در این راستا همراهی بازیگران تاثیرگذار این حوزه مانند 
بانک ها و سایر نهادهای پولی و مالی برای گذار به سمت 

اقتصاد دانش بنیان نقش کلیدی داشته است.
شرکت های  به  کشور  بانک های  توسط  تسهیالت  ارائه 
دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری افزایش یافته 
است و پیش بینی می شود به زودی میزان دریافتی شرکت ها 
از مرز چهار هزار میلیارد ریال در هر ماه عبور کرده و کل 
تسهیالت اعطایی در سال 96 به بیش از 35 هزار میلیارد 
در  رکوردی  خود  که  شود  بالغ  سال  یک  طول  در  ریال 
اعطای تسهیالت توسط بانک ها به شرکت های دانش بنیان 
است؛ البته در این بین اقدامات مناسبی هم برای توسعه 
سرمایه گذاری خطرپذیر نیز انجام شده است که در مجال 
این نامه نمی گنجد. بدین وسیله مراتب تشکر خود را از 
جنابعالی و همکاران محترم حوزه بانکی کشور در اهتمام 
به این مهم اعالم می دارم. امید است با افزایش حمایت از 
شرکت های دانش بنیان شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد 

دانش بنیان باشیم.«
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ن سور�ف ستاری در مهایش نقش ارتباطات و فناوری اطالعات در توان افزا�ی ز�ف

شکوفایی توانمندی زنان با ایجاد 
زیست بوم کارآفرینی 

 مسیح فقیهی 

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، در همایش »نقش ارتباطات 
و فناوری اطالعات در توان افزایی زنان« که با حضور محمدجواد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهور برگزار شد، ایجاد زیست بوم کارآفرینی و نوآوری را مهم ترین 

الزمه بهره مندی از توانمندی و استعدادهای بانوان در عرصه اقتصاد دانش بنیان 
دانست و گفت: »در این زیست بوم که با حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی 

در سرمایه گذاری بر ایده های نوآورانه و کسب و کارهای دانش بنیان بانوان شکل 
می گیرد، توانمندی زنان در توسعه اقتصاد دانش بنیان شکوفا می شود.«
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توامنندی فناوری اطالعات و ارتباطات در 
شکوفایی توامنندی بانوان

ستاری به ظرفیت منحصربه فرد فناوری اطالعات و 
ارتباطات در شکل گیری کسب و کارهای دانش بنیان 
»حوزه  گفت:  و  کرد  اشاره  بانوان  استارت آپی  و 
نگرش های  از  فارغ  که  است  مساعد  بستری   ICT
بر  و  نوآوری  حوزه  در  زنان  توانمندی  به  پیشین 
جدیدی  فضای  نوآوری  و  کارآمدی  هوش،  پایه 
برای حضور زنان در میدان کارآفرینی دانش بنیان 
آن که  ضمن  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  باشد. 
حوزه  در  زنان  کارآفرینی  تا  است  مساعد  بستری 
فناوری رنگ واقعیت بگیرد، زمینه ساز اشتغال بانوان 
علوم  فارغ التحصیالن  از  55درصدی  سهمی  که 
کامپیوتر را به خود اختصاص داده اند، در زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری کشور است.« معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت حمایت 
و  استارت آپ ها  از  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
تالش  »باید  گفت:  بانوان  دانش بنیان  شرکت های 
زنان سرمایه گذار  زمینه حضور  ایجاد  کنیم ضمن 
را  فضا  از یک سو،  دانش بنیان  در عرصه  خطرپذیر 
برای تغییر نگرش سرمایه گذاران بخش خصوصی به 
نوآوری های زنان و اعتماد به آنان برای سرمایه گذاری 
فراهم کنیم. عالوه بر فناوری اطالعات و ارتباطات، 
بسیاری از حوزه های فناوری و کسب و کار، میدان ویژه 
نقش آفرینی زنان به شمار می رود که حضور موثر زنان 
در این عرصه ها منوط به شکل گیری محیط مساعد 

برای کسب و کار آنان است.

ایجاد زیست بوم کارآفرینی و نوآوری بانوان 
رئیس ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان حضور موثر زنان در عرصه مدیریت بیش 
از 350 شرکت دانش بنیان را معیاری برای کارآمدی 
و ضرورت مساعدسازی فضا برای حضور آنان در این 
عرصه عنوان کرد و گفت: »در حال حاضر بانوان در 
نقشی 25  دانش بنیان  شرکت های  مدیریت  عرصه 
درصدی دارند. اما برای پررنگ تر شدن حضور آنان 
باید زمینه های مساعد حضور در این فضا که از حال و 
هوای استخدامی و کارمند متفاوت است، ایجاد شود.«

عرصه  در  زنان  حضور  چالش های  به  اشاره  با  وی 
در  برای حضور  کسب و کار گفت: »یک زن نخست 
خود  نوآورانه  ایده های  تحقق  و  کسب و کار  فضای 
از جمله آن که  با چالش های متعددی مواجه است 
نخست باید توانمندی خود را به فرهنگ حاکم بر این 
فضا اثبات کند، بر همین مبناست که 5 تا 10 درصد 
ایده های استارت آپی که سرمایه جذب کرده اند مربوط 
به بانوان است و تنها 10 درصد درآمدهای حاصل از 

استارت آپ ها به این کسب و کارها تعلق دارد.«

رضورت بهره مندی از ظرفیت دانشگاهیان 
در اقتصاد دانش بنیان

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آمارهای نادرست 
گفت:  ایرانی  دانشجویان  مهجرت  وضعیت  درباره 
دانشجویان  مهاجرت  از  موثق  و  رسمی  »آمارهای 
کشورها همه ساله از سوی نهادهای بین المللی مانند 
سازمان ملل متحد اعالم می شود که بر اساس این 
از کشورهایی همچون چین، کره  ایران بعد  آمارها، 
جنوبی، عربستان سعودی، هند و... در میان کشورهای 
فرستنده دانشجو نیست.« ستاری همچنین به نقش 
گفت:  و  کرد  اشاره  دانشگاهی  تحصیالت  در  زنان 
ورودی های  از  درصد   50 از  بیش  که  حالی  »در 
کنکور سراسری بانوان هستند، 49 درصد از خروجی 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به زنان کشور 
اختصاص دارد و بر همین اساس باید زمینه حضور در 
عرصه کسب و کار فراهم شود.«نشست »نقش ارتباطات 
و فناوری اطالعات در توان افزایی زنان« با حضور سورنا 
رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری 
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون  ابتکار  معصومه 
جمهوری، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات و جمعی از کارشناسان و مدیران 
ارشد کشوری و بانوان فعال در حوزه مدیریت و اشتغال 
برگزار شد.اهدافی چون ترویج و ارتقای آگاهی نسبت 
به نقش ارتباطات و فناوری اطالعات در توان افزایی 
که  راه کارهایی  بررسی  همچنین  و  دختران  و  زنان 
می تواند با برگزاری پانل های تخصصی افزایش توان 
مدیریتی زنان در بخش های مختلف ارتباطی شود، از 

اهداف برگزاری این همایش بود.
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راه  را  »کشمون«  استارت آپ  که  شد  چه   
انداختید؟ این ایده از کجا شکل گرفت؟

هستم  جنوبی  خراسان  در  قائن  شهر  متولد  من 
مهم ترین  زعفران کارند.  من  خانواده  تمام  و 
راه  را  »کشمون«  به خاطرش  که  مسئله ای 
قنات  این شهر 12  ما در  بود که  این  انداختیم، 
داشتیم که همه خشک شده اند. بعد چاه عمیق 
کردیم،  عمیق تر  را  چاه  با کف شکنی  ما  و  زدیم 
به طوری که هر بار آب شورتر می شود. یک نمونه 
عمق  با  رابطه  در  بوده ام  شاهدش  خودم  که  را 
چاه بگویم تا عمق مسئله را بهتر متوجه شوید؛ 
چاهی که عموی من در سال 1348 در مزرعه اش 
داشت، عمقش 15 متر بود و امروز عمق آن به 

135 متر رسیده است. 
زندگی  منطقه  این  در  که  کسی  به عنوان  من 
که  کرده ام  فکر  موضوع  این  به  همواره  می کنم، 
آینده این جا چه می شود؟ برای حل این موضوع 
دولت  منتظر  این که  یکی  کرد.  می شود  کار  دو 
بمانیم و به عنوان مسئله بزرگی که حل آن وظیفه 
اما کار دیگری  دولت است، به قضیه نگاه کنیم. 
که می توان انجام داد، این است که سهم خود را 
در این مسئله ببینیم و فکر کنیم که چه کاری 

انتخاب  را  از دستمان ساخته است. من راه دوم 
کردم. همان طور که می دانید چیزی در حدود 90 
درصد مصرف آب کشور در حوزه کشاورزی است. 
بکشد،  زمین  از  بیشتری  آب  هرچقدر  کشاورز 
بیشتر کشت می کند و در نهایت درآمد بیشتری 
توقع  کشاورز  از  نمی توان  پس  داشت.  خواهد 
است  این  مثل  کند.  مصرف  کمتری  آب  داشت 
که به ساکنین تهران بگویید به ازای هر دقیقه ای 
که از دوش آب استفاده می کنید، 10هزار تومان 
به شما پرداخت می شود. بعد هم بنر بزنید و از 
صرفه جویی  آب  مصرف  در  بخواهید  شهروندان 
کنند. توقع ما از کشاورزان در زمینه مصرف آب 
کمتر هم به همین شکل است و چرخه اقتصادی 
در عامه جامعه قوی تر عمل می کند. بنابراین ایده 
کشمون این بود که چرخه اقتصادی ای را ایجاد 
باعث  کشاورز  برای  آب  در  صرفه جویی  که  کند 
ضرر نشود. روش هایی مانند آبیاری قطره ای فقط 
راندمان آب را افزایش می دهند نه مصرف آن را. 
ما  اما  می کند،  پیدا  افزایش  کشت  زیر  سطح  و 
می خواستیم چاه ها را خاموش کنیم. از آن جا که 
دغدغه کشاورز آب نیست، باید طرحی می داشتیم 

که روی درآمد کشاورز کار کند. 

 المیرا حسینی 

مشکالت را چطور می شود حل کرد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و منتظر حرکت دولت 
بود؟ آیا حل معضالت کالنی چون کم آبی از عهده ما برمی آید؟ به نظر می رسد که نمی توان در 
این مسائل کالن دخالت کرد، اما محمد قائم پناه خالف این موضوع را ثابت کرده است. او روی 
یک منطقه دست گذاشته و تنها روی یک موضوع تمرکز کرده اما رویایی ملی در سر دارد. 

محمد قائم پناه، سیامک خرمی و حمزه قائم پناه هم بنیان گذاران سایت »کشمون« هستند که 
در زمینه فروش زعفران کار می کند. اما نه کار آن ها و نه رویایشان به همین جا ختم نمی شود. 
پاسخ های محمد قائم پناه را درباره علت راه اندازی این استارت آپ و دورنمای آن خواهید خواند.

 در رس دارد
گ

ر� ف های �ب عامل »کشمون« که رو�ی گفت و گو �ب مد�ی

بازی برد - برد کشاورز و مشتری
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 درباره ایده کشمون توضیح می دهید؟
و  داخلی  الگوهای  و  بودم  درگیر  بسیاری  مدت  
ایجاد  کشمون  ایده  تا  کردم  بررسی  را  خارجی 
شد. به این شکل که ما سراغ کشاورزها می رفتیم 
زعفرانشان  این که  جای  به  می گفتیم  آن ها  به  و 
را به صورت فله ای به قیمت پایین بفروشند، آن 
را به ما بدهند. ما زعفرانشان را در آزمایشگاهی 
استاندارد بررسی می کنیم تا کیفیت آن مشخص 
شود. بعد بسته بندی می کنیم و به نام خودشان 
فروختن خرد  با  بزرگ می فروشیم.  در شهرهای 
خرد محصول زعفران، درآمد بیشتری به کشاورز 

می رسد تا فروش فله ای.
راه اندازی  را  کشمون  سایت  منظور  این  برای 
کردیم. در این سایت هر کشاورز یک صفحه دارد 
که عکس هایی از کار و زندگی او در آن جا مشاهده 
می شود. هرکدام عددی دارند که نتیجه آزمایش 
زعفران آن هاست و می توانند دو نماد هم داشته 
باشند. یکی عالمت برگ است که اگر کشاورز آن 
از علف کش و آفت کش استفاده  را داشت، یعنی 
که  است  گاو  عالمت  هم  دیگری  و  است  نکرده 
حیوانی  کود  از  کشاورز  که  است  معنی  این  به 
اطالعات  مشتری ها  شیمیایی.  نه  کرده،  استفاده 
را می بینند و از هرکدام که خواستند، به صورت 
طریق  از  محصول  این  می کنند.  خرید  آنالین 
در  نهایتا  و  می شود  ارسال  برایشان  قائن  پست 

عرض سه، چهار روز به دست مشتری می رسد.
 حسن این کار در چیست؟ 

درآمد  این که  اول  دارد.  حسن  چند  کار  این 
می دهد  افزایش  درصد   40 تا   20 را  کشاورزان 
و  اصالت  بابت  از  این که خریدار خیالش  دیگر  و 
است. چون  راحت  می خرد،  که  زعفرانی  کیفیت 
800 نوع زعفران تقلبی وجود دارد و تعزیرات هم 
دائما موارد جدید تقلب در زعفران کشف می کند. 
به خصوص که کیفیت زعفران روستاهای ما بسیار 
درجه  سه،  درجه  چهار،  درجه  زعفران  باالست. 
رنگ دهی  قدرت  دارد.  ممتاز  و  یک  درجه  دو، 
زعفران ممتاز 220 است و این در حالی است که 
است.  باالتر  از 240  ما  زعفران  رنگ دهی  قدرت 

مشتری تقریبا به همان قیمت بازار پول می دهد 
اما هم خیالش راحت است که تقلبی نیست و هم 
دریافت  بازار  از  باالتر  بسیار  کیفیت  با  محصولی 

می کند. 
تا این جای کار که به بحث آب ورود   خب 
کشمون  آینده  برای  برنامه ای  نکرده اید. 

دارید که به مسئله آب مرتبط می شود؟
سال  وقتی  که  است  این  ما  بعدی  برنامه  بل، 
توانستیم  و  رسیدیم  سر  به  سر  نقطه  به  آینده 
به آن ها  باشیم،  با 500 کشاورز همکاری داشته 
با  متناسب  چطور  که  دهیم  ارائه  آموزش هایی 
و حتی  کنند  بهینه  استفاده  آب  از  منطقه خود 
کشت محصوالتی را که آب زیادی می برند مانند 
را  خود  نیاز  حد  از  بیش  یونجه  یا  قند  چغندر 
محدود یا قطع کنند. به این شکل چاه در ساعاتی 
بعد هم شرط می کنیم که  خاموش خواهد شد. 
کشمون  با  را  فعالیتشان  می توانند  کشاورزانی 
ادامه دهند که به این موارد پایبند باشند. در اصل 
مشوق و اهرم اجرایی برنامه های ما، بهبود درآمد 
کشاورزان در کشمون است. از طرفی مشتری ها 
هم می توانند در تورهای برداشت زعفران شرکت 
کنند و از ارتباط با کشاورزان تجربه و حس خوبی 

داشته باشند.
 سرمایه اولیه برای شروع کار را از کجا به 

دست آوردید؟
از  که  تومانی  میلیون   50 سرمایه  با  را  کار  این 
 96 خرداد  نیمه  کردیم.  شروع  گرفتم،  خانواده 
استارت کار را زدیم تا ببینیم اصال این ایده کار 
می کند یا نه. به مدت سه ماه کار کردیم و فعالیت 
خود را با سه کشاورز شروع کردیم. سایت باال آمد 
و 132 نفر خرید کردند. 35 درصد این مشتری ها 
هم بیش از یک بار خرید کرده بودند. فعالیت خود 
آن جا  رسیدیم.  به 11 کشاورز  تا  دادیم  ادامه  را 
بود که مطمئن شدیم ایده مان جواب می دهد. کار 
توجیه کنیم  را  بود که کشاورزان  این  بعدی مان 
پیدا  آن ها مشتری  برای  ولی  نیستیم  ما خریدار 
می کنیم و اگر محصولشان را خردخرد بفروشند، 
قیمت باالتر می رود و سود بیشتری می کنند. به 
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روستاهای دیگری که از اقوام هم نبودند، رفتیم 
و توانستیم 20 کشاورز دیگر را نیز پذیرش کنیم. 
مجوزهای الزم را هم اخذ کردیم. در این مرحله 
هم کشاورز داشتیم و هم مصرف کننده، اما برای 
توسعه کار به پول بیشتری احتیاج داشتیم. این جا 
بود که به دنبال سرمایه گذار گشتیم و االن یک 
توافق  به  با یک سرمایه گذار  نیم است که  و  ماه 
رسیده ایم و 400 میلیون تومان هم جذب سرمایه 

داشته ایم. 
 درآمدزایی شما از محل سایت کشمون به 

چه شکل است؟
کشاورز  که  زعفرانی  مثقال  هر  ازای  به  ما 
صرف  که  می گیریم  ثابت  هزینه ای  می فروشد، 
سربار  هزینه های  و  آزمایشگاه  و  بسته بندی 
و  قیمت گذاری  نحوه  هم  سایتمان  در  می شود. 
سهم کشمون به صورت کامال شفاف آمده است. 
 مشکلی در مسیر کارتان وجود داشته که 

بخواهید آن را مطرح کنید؟
همیشه  ندارم.  شرایط  از  جدی ای  شکایت 
نهادها  و  ادارات  این که  مثل  هست  موضوعاتی 
همکاری های الزم را انجام نمی دهند و ساختارهای 
بروکراتیک وجود دارد ولی این دغدغه من نیست. 
با  من  که  است  کشور  جاری  واقعیت های  این ها 

زده ام.  کشمون  تاسیس  به  دست  این ها  به  علم 
وظیفه من این بود که در همین شرایط و وضعیت 

موجود کاری کنم و قدمی بردارم.
 برنامه بلندمدتی هم دارید؟ نمی خواهید حوزه 

کاری خود را گسترش دهید؟
ما به یک مشکل محلی نگاه کردیم و برای حل 
این  هم  اتفاقا چشم اندازمان  ساختیم.  راه کار  آن 
این کار را  تا ده سال آینده  است که ظرف پنج 
در سطح ملی گسترش دهیم و با کشاورزان تمام 
کشور در ارتباط باشیم. به این شکل که با تحلیل 
خاک،  جنس  آب،  مقدار  و  منطقه  هر  داده های 
بومی  دانش  و  کشاورزی  میراث  و  کشت  الگوی 
کشت  را  چیزی  چه  بگوییم  کشاورز  به  منطقه، 
کند که هم سود داشته باشد، هم پایدار باشد و 
هم به مصرف آب کمتر منجر شود. در ضمن به 
خاک نیز آسیبی نرسد. با استفاده از پهپادها به 
از وضعیت آب و هوایی و  آن ها اطالعات کاملی 
زمینی که در آن به کشت مشغولند، می دهیم و 
کمک می کنیم تا به کشاورزی بهتر و متناسب با 
منطقه خودشان دست یابند. این رویایی است که 
در سر داریم و فعال از یک محصول و از یک جای 
توسعه  را  آن  آینده  در  تا  کردیم  شروع  کوچک 

دهیم.
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در گفت وگو �ب ام�یحسام صلوا�ت مطرح شد:

 پیوند دانش و انگیزش دگرگون کننده 
نگاه سنتی به اشتغال

یکی از ویژگی های فضای شغلی شرکت های استارت آپ، داشتن محیط پویا و وجود 
افراد جوان، چابک و ایده پرداز در آن است. هم چنین در میان متخصصان و نخبگانی که 
در دانشگاه های کشورهای توسعه یافته دانش آموخته اند، انگیزه کار در کسب وکارهای 

نوین دیده می شود. چنان چه سازوکاری اندیشیده شود که انگیزه آن ها برای کار حفظ و 
تقویت شود، شاهد حضور شمار بیشتری از متخصصانی چون امیرحسام صلواتی خواهیم 
بود. او با انگیزه های زیادی برای کار به ایران بازگشت و از بازگشت خود خوشحال است. 
صلواتی فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق و کارشناسی ارشد مخابرات سیستم از 

دانشگاه صنعتی شریف است و دکتری رشته کامپیوتر را در دپارتمان مخابرات و کامپیوتر 
دانشگاه EPFL سوییس خواند و دو سال به پژوهش در پست دکتری پرداخت.

  پریسا امام وردیلو 

گو
ت�و

گف
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ــی در  ــما کار و زندگ ــه ش ــد ک ــه ش �چ
ایــران را انتخــاب کردیــد و پــس از چــه 

مدتــی برگشــتید؟
ــودن را دارد.  ــه ب ــس در خان ــم ح ــران برای ای
ــه در آن  ــوییس ک ــد س ــورها مانن ــر کش دیگ
ــی  ــورهای خوب ــدر کش ــردم، هرق ــل ک تحصی
باشــند، بــرای مهمانــی خوب هســتند نــه برای 
مانــدن و زندگــی کــردن. مــن از آغــاز بــا ایــن 
تصمیــم رفتــم کــه پــس از پایــان تحصیالتــم 
ــن  ــم. م ــردم و کار می کن ــران برمی گ ــه ای ب
ــودم  ــوییس ب ــال در س ــت س ــه هف ــک ب نزدی
ــران  ــه ای ــری ب ــس از پســت دکت ــر 95 پ و تی
تحصیــل  مزیت هــای  از  یکــی  برگشــتم. 
ــدان از  ــه چن ــود ک ــن ب ــوییس ای ــن در س م
ایــران دور نبــودم. رفت وآمــد زیــادی بــه 
ایــران داشــتم. دســت کم ســالی دو بــار و 
گاهــی بیشــتر بــه ایــران می آمــدم. هــر 
ــود و  ــخت تر ب ــوییس س ــه س ــتم ب ــار بازگش ب
بیشــتر مطمئــن می شــدم کــه می خواهــم 
ــی  ــه تاکس ــار ک ــم. هرب ــی کن ــران زندگ در ای
فــرودگاه را می بینــم، خوشــحال می شــوم 

ــتم. ــن در آن نیس ــه م ک
ــی و  ــا پیچیدگ ــران ب ــن در ای ــی کار م از طرف
ــورد و از  ــره می خ ــر گ ــی اداری کمت بروکراس

ــران راضــی هســتم. ــودن و کار در ای ب
ــما در  ــه ش ــش و مطالع ــوع پژوه �موض

ــود؟ ــه ب ــوییس چ س
در ســوییس پایان نامــه دکتــری مــن در زمینــه 
ــود. کوشــیدم  شــبکه های عصبــی مصنوعــی ب
آن چــه را در مخابــرات خوانــده بــودم، بــا 
ــم.  ــد بزن ــی پیون ــب مصنوع ــبکه های عص ش
شــبکه عصــب مصنوعــی پایــه و بنیــاد هــوش 
مصنوعــی اســت و هــوش مصنوعــی هــم ایــن 
اســت کــه ابــزار یــا سیســتم شــروع کنــد بــه 
یــاد گرفتــن. پژوهش گــران شــبکه هــوش 
و  الگوبــرداری کردنــد  دیدنــد،  را  طبیعــی 
آن  کردنــد. ساده ســازی  را ساده ســازی  آن 
ــتم  ــن سیس ــد. ای ــرا کردن ــر اج را در کامپیوت

ــدارد،  ــی را ن ــبکه عصــب طبیع ــی ش پیچیدگ
می توانــد  را  کارهــا  آن  از  یک ســری  ولــی 

ــد. انجــام ده
ــتان های  ــته از داس ــه آن دس ــا ب �واقع
تخیلــی نزدیــک می شــویم کــه در 
هوشــمند  آن قــدر  ابزارهــا  آن هــا 
تصمیــم  خودبه خــود  کــه  شــده اند 
بگیرنــد یــا علیــه انســان اقــدام 

می کننــد؟
ایــن چنــدان دور نیســت. صاحب نظــران بزرگ 
دربــاره این کــه ماشــین کنتــرل تصمیم گیــری 
را در دســت بگیــرد، هشــدار داده انــد. االن 
از  زمینه هــا  برخــی  در  مصنوعــی  هــوش 
ــخیص  ــد. در تش ــل می کن ــر عم ــان بهت انس
چهــره بــه خوبــی انســان عمــل می کنــد 
بازی هــا  ماننــد  زمینه هــا  بعضــی  در  و 
ــد.  ــل می کن ــان عم ــر از انس ــی بهت و رانندگ
البتــه در حــال حاضــر شــبکه هــوش مصنوعی 
ــد  ــه می توان ــک زمین ــا در ی ــزار تنه ــر اب در ه
ــع  ــه در جمی ــد، ن ــل کن ــر عم ــان بهت از انس
ــه  ــل اســت ک ــه آن دلی ــا. آن هــم ب عملکرده
بــرای یــک زمینــه برنامه ریــزی شــده اند، 
دیتاهــای فراوانــی دارنــد و خطــای آن هــا 
ــی  ــب مصنوع ــبکه های عص ــت. ش ــر اس کمت
یــک  کــه  برنامه ریــزی می شــوند  طــوری 
ــد. اگــر  ــاد بگیرن ــرای یــک هــدف ی چیــز را ب
ــه دســت  در جایــی هدف گــذاری را ماشــین ب
کــه  کــرد  پیش بینــی  نمی تــوان  بگیــرد، 
ــزی  ــه برنامه ری ــن ب ــه ای ــود. البت ــه می ش چ
ــر  ــرای ماشــین بســیار بســتگی دارد. اگ ــا ب م
ــه  ــن را بهین ــاد گرفت ــه ی ــم ک ــه ای بدهی برنام
ــاید  ــرد، ش ــاد بگی ــن را ی ــاد گرفت ــد و ی کن

ــد. ــن کن ــم تعیی ــدف را ه ــد ه بتوان
�آشــنایی و ارتبــاط شــما بــا بنیــاد ملی 
نخبــگان چگونــه و از کجــا آغــاز شــد؟ 
در آســان تر  نقشــی  بنیــاد  اساســا 

ــت؟ ــما داش ــای ش ــدن کاره ش
بلــه، بســیار زیــاد. طــرح آغــاز پســت دکتــری 
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بنیــاد ملــی نخبــگان در زمانــی کــه مــن 
بســیار  بازگــردم،  ایــران  بــه  می خواســتم 
آن  اداری  کارهــای  و  شــد  فراهــم  ســریع 
به ســادگی انجــام شــد. زمانــی کــه مــن 
ــد  ــد گفتن ــه بع ــک هفت ــت دادم، ی درخواس
بررســی شــده اســت و هفتــه پــس از آن 
ــان مــا  گفتنــد پذیرفتــه شــده اید. گــروه میزب
گــروه دکتــر رفیعــی در دانشــگاه شــریف بود و 
کار بــا آن هــا تجربــه خوبــی بــود. پرداخت هــا، 
ــوب  ــیار خ ــات کار بس ــام مقدم ــه و انج بیم
ــه  ــد ک ــاس بودن ــیار حس ــد. بس ــام می ش انج
ــش  ــد، همــه کارهای ــرد هنگامــی کــه می آی ف
ــزار  انجــام شــده باشــد. کارت هــا، میــز کار، اب
ــا او در آغــاز کار  موردنیــاز و... فراهــم باشــد ت
درگیــر مقدمــات نباشــد. دکتــر یــادگاری هــم 
ــا و مشــکالت  ــر کاره ــگام بازگشــت پی گی هن
ــی  ــزه فراوان ــن انگی ــرای م ــن ب ــود و ای ــا ب م
ــاز  ــه آغ ــی ک ــن در زمان ــرد. هم چنی ــاد ک ایج
بــه کار کردیــم، آچــاره را داشــتیم و اوبــار تنها 
یــک ایــده بــود کــه ایــده را بــه دکتــر ســتاری 
شــرح دادیــم و ایشــان مــا را بــه ســرمایه گذار 
معرفــی کــرد. در موضــوع اوبــار، برخــالف نقــل 
ــادی  ــای زی ــهری، نهاده ــاالت درون ش و انتق
ــا آن هــا  دخیــل هســتند و بــرای هماهنگــی ب
ایشــان کمــک بســیار زیــادی بــه مــا کردنــد. 
البتــه پســت دکتــری ایــران را بــه دلیــل آغــاز 
ــه  ــاد، ادام ــغله زی ــتارت آپ و مش ــه کار اس ب

ــدادم. ن
�چــه شــد کــه در ایــران دســت 
ــتارت آپ  ــد و اس ــی زدی ــه کارآفرین ب

کردیــد؟ راه انــدازی 
ــر  ــه اگ ــوده ک ــن ب ــم ای ــه نگاه ــن همیش م
کارآفرینــی  دانشــگاه  دانش آموختــگان 
نکننــد، چــه کســی بایــد بکنــد! از دیــد 
ــد همیشــه  ــت بای ــدگاه کــه دول ــن دی مــن ای
و  نیســت  درســت  کنــد،  اشــتغال زایی 
ــدود  ــتغال زایی مح ــرای اش ــت ب ــت دول ظرفی
ــه در  ــن از دوســتانم ک ــا دوت ــون ب اســت. اکن

دوره بــرق شــریف هــم کالس بودیــم، شــرکتی 
ــه  ــش از این ک ــال پی ــک س ــدود ی ــم. ح داری
ــا  ــان م ــن اســتارت آپ ها می ــده ای ــردم، ای برگ
مطــرح شــد. مــن در ســوییس بــودم، یکــی از 
ــران.  ــود و دیگــری در ای ــادا ب دوســتان در کان
ــازوکار آن  ــاره س ــکایپ درب ــا در اس ــا باره م
ــرکت  ــن ش ــذاری ای ــم. پایه گ ــو کردی گفت وگ
ــرمایه گذار  ــره و دو س ــه نف ــم س ــک تی ــا ی ب
بــود کــه عضــو هیئــت مدیــره هســتند. 
ــه کار  ــن مجموع ــر در ای ــش از 50 نف االن بی

. می کننــد
نفــره مــا رســیدگی  در تقســیم کار ســه 
ــس و  ــت و بیزین ــن اس ــا م ــی ب ــور فن ــه ام ب
مدیریــت امــور شــرکت بــا دوســتانم بهمــن و 
ــکر  ــدا را ش ــه خ ــن همیش ــت و م ــد اس حام
ــم  ــم تی ــار ه ــتیم در کن ــه توانس ــم ک می کن

ــویم. ــی ش خوب
�در چــه زمینــه ای و از چــه زمانــی وارد 
و  شــدید  اســتارت آپی  اکوسیســتم 

ــد؟ ــه کردی ــی ارائ ــه خدمات چ
ــد خــورد،  ــه از مهــر 95 رســما کلی ــا ک کار م
ــازارگاه اینترنتــی اســت. دو محصــول  ایجــاد ب
ــازارگاه  ــام دارد و ب ــم کــه یکــی آچــاره ن داری
ــترده ای دارد.  ــوزه گس ــه ح ــت ک ــات اس خدم
انــواع خدمــات فنــی، تاسیســات، دکــور، 
ــی،  ــر، پذیرای ــزل، آرایشــگاه، تعمی نقاشــی من
در  می شــود.  شــامل  را  غیــره  و  نظافــت 
ــک ســمت مشــتریان هســتند  ــه ی ــن برنام ای
گوشــی  نرم افــزار  در  را  خــود  نیــاز  کــه 
هوشمندشــان اعــالم می کننــد و طــرف دیگــر 
خدمات دهنــدگان هســتند کــه آمادگــی خــود 
ــرای خدمــات اعــالم می کننــد و مشــتری  را ب
ــای  ــون امتیازه ــن هایی چ ــه آپش ــه ب ــا توج ب
قبلــی و قیمــت پیشــنهادی، انتخــاب می کنــد 
و درواقــع مــا دســت آن هــا را در دســت هــم 

می گذاریــم.
ــار برون شــهری  ــه ب ــا برنام ــر م محصــول دیگ
ــار اســت. در آن هــم یــک ســمت  ــام اوب ــه ن ب



29 سرآمد/ شماره چهل وسوم/ ویژه نوروز نودوهفت

ــده  ــه دار، واردکنن ــد کارخان ــار مانن ــب ب صاح
ــر  ــوی دیگ ــک س ــت و ی ــده اس ــا صادرکنن ی
در  هســتند.  خــاور  و  کامیــون  راننــدگان 
بــار وزن کاال،  برنامــه هــم صاحــب  ایــن 
ــدگان  ــد، رانن ــالم می کن ــد را اع ــدا و مقص مب
می بیننــد و کســانی کــه بخواهنــد، اعــالم 
آمادگــی می کننــد و مــا نقــش معــرف و 

ــم. ــطه را داری واس
�چقــدر در میــان بــازار هــدف خودتــان 
شناخته شــده هســتید؟ مثــال چــه 

ــد؟ ــر داری ــداد کارب تع
در آچــاره حــدود 80 هــزار مشــتری و نزدیــک 
ــد  ــه می توانن ــم ک ــص داری ــزار متخص پنج ه
خدمــت ارائــه دهنــد. ایــن آمــار شــامل تهــران 
ــا 30  ــدود 25 ت ــار ح ــت. در اوب ــهد اس و مش
هــزار راننــده و نزدیــک ســه هزار صاحــب بــار، 

کاربــر برنامــه هســتند.
هــم  دیگــری  اســتارت آپ های  �
هســتند کــه کار مشــابه شــما را انجــام 

به ویــژه  کاربــران،  می دهنــد. شــما 
ــدگان  ــار و رانن ــان ب ــان، صاحب متخصص
ــک  ــا در ی ــت تنه ــه عضوی ــدود ب را مح

نمی کنیــد؟ برنامــه 
نه، ما هیچ محدودیتی قائل نیستیم.

ــیار  ــران بس ــل در ای ــت حمل ونق �صنع
ســنتی عمــل می کنــد و بــه نظــر 
می رســد طیــف راننــدگان چنــدان 
ــد  ــن مانن ــای نوی ــناختی از روش ه ش
برنامــه اوبــار نداشــته باشــند. در آچــاره 
هــم احتمــال دارد کــه بیشــتر افــرادی 
ــند،  ــه باش ــر برنام ــد کارب ــه می توانن ک
شــناختی از مزایــای آن نداشــته باشــند. 
ایــن موضــوع کار شــما را دچــار چالــش 

نمی کنــد؟
ــت،  ــم اس ــیار ک ــش بس ــن چال ــاره ای در آچ
ــه  ــد ک ــم دیده ان ــا ه ــش از م ــردم پی ــرا م زی
خدمــات اینترنتــی ماننــد دیجــی کاال، اســنپ 
و غیــره چقــدر کار آن هــا را راحــت می کنــد و 
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بــه نفعشــان اســت. ولــی در اوبــار ایــن چالــش 
ــم بســیار  ــری ه وجــود دارد و سیســتم بارگی
ــه آن  ــی ب ــوان تکان ــد بت ــت و بای ــنتی اس س
ــود  ــه س ــه ب ــتفاده از برنام ــن اس داد. هم چنی
ــدگان  ــی رانن ــت برخ ــن اس ــت. ممک آن هاس
ــرا از  ــد، زی ــی برگردن ــیرها خال ــی مس در برخ
ــری آن شــهر  ــار در پایانه هــای بارب وضعیــت ب
یــا شــهرهای نزدیــک اطالعــی ندارنــد و تنهــا 
برحســب تجربــه حــدس می زننــد. بــا سیســتم 
ــع  ــکالت را رف ــن مش ــوان ای ــمند می ت هوش
ــن  ــتفاده از اپلیکیش ــردن اس ــادی ک ــرد. ع ک
ــی  ــود. یک ــوار ب ــاری دش ــدگان ب ــرای رانن ب
ــه  ــه در پایان ــود ک ــن ب ــا ای ــای م از راه کاره
به طــور  راننده هــا  کــه  تهــران  نسیم شــهر 
ــه  ــه آن مراجع ــار ب ــن ب ــرای گرفت ــنتی ب س
می کننــد، چیــزی ماننــد غرفــه ایجــاد کنیــم 
ــه راننــدگان توضیــح دهــد کــه مــا چــه  ــا ب ت
فعالیتــی داریــم و اگــر مایــل بودنــد، همان جــا 
اپلیکیشــن را برایشــان نصــب کننــد و آمــوزش 
ــار اســتفاده  دهنــد. راننــدگان پــس از چنــد ب
کــه می بیننــد ایــن بــه نفعشــان اســت، 
ــوند و  ــتفاده می ش ــه اس ــب ب ــان ترغی خودش
ــه دوســتان هــم معرفــی می کننــد و شــبکه  ب

ــرد. ــکل می گی ــع اپ ش توزی
ــه  ــما چگون ــذاری ش ــتم تعرفه گ �سیس  
تعرفه هــا  اوبــار  در  شــاید  اســت؟ 
ــات،  ــی در خدم ــد، ول ــخص تر باش مش
تعمیــر و تاسیســات تــا کارشــناس 
مشــکل را نبینــد، نــرخ مشــخصی 

نمی تــوان تعییــن کــرد.
اتفاقــا در سیســتم حمل ونقــل، نرخ گــذاری 
دشــوارتر از خدمــات اســت. در آچــاره تعرفــه 
ــت.  ــخص اس ــا مش ــت تقریب ــی و نظاف پذیرای
ــتر  ــرات بیش ــات و تعمی ــرای تاسیس ــی ب ول
وقت هــا نمی شــود تعرفــه گذاشــت. چــون 
متخصــص در بازدیــد فنــی می فهمــد کــه 
ــه  ــواری ک ــه دی ــرای نمون ــدر کار دارد. ب چق
ــل  ــیر ح ــر ش ــض واش ــا تعوی ــیده، ب ــم کش ن

می شــود، یــا لوله کشــی ایــراد دارد. بــرای 
همیــن هــم تعرفــه توافقــی اســت. ولــی یــک 
ــتری  ــرای مش ــم ب ــی، ه ــم امتیازده مکانیس
در  می گذاریــم.  متخصــص  بــرای  هــم  و 
از مدتــی می توانیــم  پــس  ایــن سیســتم 
بفهمیــم کــه کــدام متخصــص قیمــت عادالنــه 
ــار  ــه رفت ــتری عادالن ــدام مش ــا ک ــد، ی می ده

می کنــد.
بــرای  دیتــا  آن کــه  بــا  حمل ونقــل،  در 
ــگاه  ــذاری در ن ــم و نرخ گ ــذاری داری قیمت گ
اول ســاده تر اســت، ولــی متوجــه شــدیم کــه 
در بــار هــم قیمــت واقعــا توافقــی اســت. مثــال 
ــان  ــا اصفه ــران ت ــح از ته ــار را صب ــده، ب رانن
ــر از  ــی عص ــرد، ول ــان می ب ــزار توم ــا 800ه ب
ــی آورد  ــان نم ــون توم ــک میلی ــا ی ــان ب اصفه
و بــه نظــر می رســد کــه عرضــه و تقاضــا 
متغیــر اســت. ایــن تغییــر بــرای صاحــب بــار 
ــداری  ــازمان راه ــا از س ــت. م ــایند نیس خوش
و  مبــدا  از  را  اخیــر  ســفارش های  لیســت 
ــه پیش بینــی  مقصدهــای مختلــف گرفتیــم، ب
و تخمیــن قیمــت رســیدیم کــه وقتی مشــتری 
ــم  ــد، بتوانی ــت کن ــار خــود را ثب ــد ب می خواه
ــه او  ــرخ را ب ــدود ن ــم ح ــاس الگوریت ــر اس ب
بگوییــم. هــدف ایــن اســت کــه قیمتــی 
بدهیــم کــه هــم راننــده بپذیــرد و هــم راننــده.

�بــا توجــه بــه آن چــه گفتیــد، در 
و  فنــی  کارهــای  قیمت گــذاری 
تاسیســاتی دســت متخصــص بــاز اســت 
بــودن  غیرمتخصــص  از  می توانــد  و 
مشــتری سوءاســتفاده کنــد. بــرای 
نمونــه ممکــن اســت تعمیــر یــک 
ــت  ــا قیم ــد و ب ــطحی باش ــال س یخچ
ــتری  ــی مش ــود، ول ــر ش ــن تعمی پایی
ــام  ــه ن ــص ب ــد و متخص ــن را ندان ای
خرابــی جدی تــر، پــول بیشــتری از 
ــه  ــد چگون ــن فراین ــرد. ای مشــتری بگی
هم چنیــن  می شــود؟  مدیریــت 
قیمت هــای  در  شــرکت  کمیســیون 
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ــت  ــن و پرداخ ــه تعیی ــی چگون توافق
؟ د می شــو

مــا در کارهایــی کــه قیمــت آن توافقــی اســت، 
ــه  ــت ماهان ــق عضوی ــم. ح ــد نمی گیری درص
ــت  ــاه نخس ــار م ــه چه ــم. س ــرد می گیری از ف
ــد  ــه دی ــد ک ــت و بع ــگان اس ــت او رای عضوی
برایــش ســفارش گرفتــه می شــود و ســود 
حــق  بــا  بعــدی  ماه هــای  عضویــت  دارد، 

ــت. ــت اس عضوی
ــت کار  ــتری قیم ــه مش ــاره این ک �درب
و ممکــن اســت  نمی دانــد  را  فنــی 
ــص  ــط متخص ــی توس ــت غیرواقع قیم
گفتــه شــود، در ایــن پلتفــرم بــرای یک 
کار، یــک نفــر پیشــنهاد نمی دهــد. 
ــص کار را  ــار متخص ــا چه ــه ی ــه س بلک
می بیننــد و قیمــت پیشــنهاد می دهنــد 
ــت و  ــفافیت قیم ــث ش ــن باع ــه ای ک

می شــود. تصمیم گیــری 
هزینــه  معاینه هــا  و  بازدیــد  ایــن  خــب، 
ــک کارشــناس تاسیســات  ــدارد؟ ی ــه ن جداگان
ــه  ــد و معاین ــرای بازدی ــا ب ــرکار تنه ــا تعمی ی
اگــر  حتــی  می گیــرد.  جداگانــه  هزینــه 

مشــتری نخواهــد کار را بــه او بســپارد.
ــد  ــا چن ــه ت ــم ک ــی کردی ــا پیش بین ــه، م بل
ــد از مشــتری  ــه بازدی ــد مشــخص، هزین بازدی
دریافــت نشــود، یــا هزینــه بازدیــد را شــرکت 
ــوع  ــه موض ــتگی ب ــن بس ــد. ای ــت کن پرداخ
اســت  ممکــن  طرفــی  از  دارد.  خدمــات 
ــد  متخصــص از ســواالتی کــه می پرســد، بتوان
تشــخیص دهــد کــه مشــکل چیســت و حــدود 
قیمــت را بگویــد. سیســتم امتیازدهــی خیلــی 
ــی 50  ــال وقت ــد. مث ــن می کن ــا را روش چیزه
ــره  ــص نم ــروی متخص ــک نی ــه ی ــتری ب مش
شــویم  مطمئــن  می توانیــم  داده انــد،   5
کــه منصــف اســت و کار باکیفیــت انجــام 
می دهــد. اگــر فــرد در کل امتیــاز 3 از 5 
ــم،  ــی نمی کنی ــه او کار معرف ــر ب ــرد، دیگ بگی
ــد. ــر پیشــنهاد ده ــر قیمــت پایین ت ــی اگ حت

ولــی بــاز هــم اشــکالی کــه بــه ایــن روش وارد 
اســت، ایــن اســت کــه مشــتری معمــوال بــرای 
ــن را  ــه ای ــت و حوصل ــی وق ــای تعمیرات کاره
ــد و  ــص بیاین ــار متخص ــه چه ــه س ــدارد ک ن
ــد.  قیمــت دهنــد و بعــد یکــی را انتخــاب کن
ایــن کار زمان بــر اســت. از طرفــی ممکــن 
ــه  ــر ب ــاعت ها تاخی ــا س ــناس ب ــت کارش اس

ــد. ــه کن ــزل مشــتری مراجع من
یکــی از حساســیت های مــا همیــن اســت 
ــه کارشــناس را از  ــان مراجع ــه همیشــه زم ک
ــان او  ــا زم ــب ب ــیم و متناس ــتری می پرس مش
ــه ازای  ــود. ب ــام می ش ــر انج ــا تعمی ــد ی بازدی
تاخیــر هــم متخصــص جریمــه می شــود. 
ــد.  ــی باش ــان توافق ــر زم ــه تغیی ــر این ک مگ
هم چنیــن در ایــن فکــر هســتیم قابلیت هایــی 
ــه اپ اضافــه می کنیــم کــه مشــتری بتوانــد  ب
از آن چــه نیــاز بــه تعمیــر دارد، عکــس بگیــرد 
ــص  ــد متخص ــه چن ــه مراجع ــاز ب ــم نی ــا ه ت
رفــع شــود و هم چنیــن کمــک کنــد بــه 
ــی  ــر فن ــد نظ ــر بتوان ــا راحت ت ــص ت متخص
ــی  ــد فن ــه بازدی ــاز ب ــی در کل نی ــد. ول ده

کامــل برطــرف نمی شــود.
�شــما گفتیــد کــه دســت صاحب بــار را 
در دســت راننــده یــا دســت مشــتری را 
در دســت خدماتــی و نیــروی متخصــص 
ــازار  ــای ب ــی از آفت ه ــد. یک می گذاری
ــن اســت کــه متخصــص و  ــران ای کار ای
ــرکت را دور  ــت ش ــن اس ــتری ممک مش
ــرکت را  ــدی ش ــای بع ــد و در نیازه بزنن
ــا  ــتقیما ب ــتری مس ــد و مش ــذف کنن ح

کارشــناس تمــاس بگیــرد.
همیشــه درصــدی از احتمــال دور زدن توســط 
نیروهــای متخصــص یــا مشــتریان هســت. ایــن 
در اوبــار بســیار کمتــر و در آچــاره بیشــتر 
ممکــن اســت رخ دهــد. مــا هرچــه هــم 
ــاز هــم ممکــن  ــم، ب ــی بگذاری مکانیســم نظارت
اســت پیــش بیایــد. چــون در ایــن میــان 
ــرای  ــود. ب ــذف می ش ــرکت ح ــیون ش کمیس
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ــد مکانیســم های  ــن مشــکل بای ــردن ای ــم ک ک
انگیزه بخــش گذاشــت. مثــال بــرای کســی کــه 
یــک بــار بــرای مشــتری کاری انجــام داده، بــار 
دوم بــرای همــان مشــتری از او کمیســیون 
ــیون  ــا کمیس ــی ب ــفارش کاف ــا س ــم. ی نگیری
ــود  ــب ش ــا ترغی ــم ت ــرای او بگیری ــه ب عادالن
ــرای  ــد. ب ــتفاده کن ــه اس ــه از برنام ــه همیش ک
ــرا  ــت، زی ــزه هس ــه انگی ــم همیش ــتری ه مش
مثــال یــک نیــروی پنــج ســتاره خانــه او را بــا 3 
میلیــون تومــان نقاشــی کــرده و مشــتری هم از 
کار و هــم از قیمــت راضــی اســت، ولــی ممکــن 
ــتاره  ــج س ــروی پن ــک نی ــده ی ــار آین ــت ب اس
ــان  ــزار توم ــد ه ــون و پانص ــا دو میلی ــر ب دیگ
همــان کار را انجــام دهــد. ایــن اتفــاق در اوبــار 
ــا  ــک ج ــده ی ــون رانن ــد، چ ــر رخ می ده کمت
ثابــت نیســت و در زمــان مــورد نیــاز مشــتری 
ممکــن اســت راننــده در شــهر دیگــری باشــد. 
ــن  ــای روتی ــار، باره ــب ب ــه صاح ــر این ک مگ
ــرار  ــده ق ــا رانن ــد و ب ــته باش ــگی داش و همیش
بگــذارد کــه بــاز هــم همیشــه قیمت هــای 
ــت و او را  ــتری هس ــترس مش ــی در دس رقابت
ــد. ــن می کن ــتفاده از اپلیکیش ــه اس ــویق ب تش

�و برعکــس، اگــر مشــتری از کارشــناس 
او شــکایتی  از  یــا  باشــد،  ناراضــی 
ــد؟ ــه راه کاری داری ــد، چ ــته باش داش

ــی  ــات جنب ــا و خدم ــی از آفره ــم یک ــن ه ای
ــد  ــر در فراین در دســترس مشــتری اســت. اگ
خدمــات آســیبی بــه وســیله یــا خانه مشــتری 
می فرســتیم،  کارشــناس  باشــد،  رســیده 

ــم. ــالف می کنی ــل اخت ــی و ح بررس
بــه  ســرمایه گذاران  نــگاه  �
ــت.  ــنتی اس ــا س ــب وکارها عموم کس
چقــدر کســب وکارهای اســتارت آپی 
ــان در  ــما خودت ــد؟ ش ــاور کرده ان را ب

ــد؟ ــه کردی ــه چ ــن زمین ای
بســیار  ســرمایه گذار  جــذب  در  مــا 
از  یکــی  زیــرا  بودیــم.  خوش شــانس 
ــت  ــان اس ــتادان خودم ــرمایه گذاران از اس س

ــوع کار را  ــم و ن ــه تی ــی ب ــناخت کاف ــه ش ک
داشــت و دیگــری هــم توســط معاونــت علمــی 
معرفــی شــد کــه کار را بــه او معرفــی کردیــم 
ــود و  ــده ای ب ــن ای ــال  چنی ــه دنب ــا ب و اتفاق
کار را پســندید. شــناخت در ســرمایه گذاری 
اســتارت آپی اهمیــت زیــادی دارد. زیــرا در 
گام اول هیــچ محصــول مشــخصی نداریــد.

ولــی از نــگاه مــن، ســرمایه گذاران خوبــی 
ســرمایه گذاران  شــده اند.  حــوزه  ایــن  وارد 
ســنتی هنــوز قانــع نشــده اند، ولــی آن هــا 
ــتارت آپ های  ــرا اس ــوند. زی ــب می ش ــم ترغی ه
بزرگــی را می بیننــد کــه ظــرف ســه ســال بــه 
ــارد  ــی میلی ــا حت ــون دالر ی ــد میلی ارزش چن
ســرمایه گذاری  طرفــی  از  رســیده اند.  دالر 
بــر اســتارت آپ ریســک باالیــی هــم دارد و 
ــه  ــی ب ــتارت آپ یک ــر 10 اس ــد از ه می گوین
ــرمایه گذار  ــی س ــد. ول ــوب می رس ــه مطل نقط
ــرد و فکــر  اســتارت آپی ایــن ریســک را می پذی
ــر  ــرمایه گذاری ها اگ ــن س ــان ای ــد از می می کن
ــد. ــران می کن ــه را جب ــرد، ضــرر بقی یکــی بگی

 10 هــر  از  شــاید  کــه  گفتیــد  �
ــد.  ــر برس ــه ثم ــی ب ــتارت آپ یک اس
ــت در کاری  ــم از شکس ــن حج ــل ای دلی

چنیــن بکــر چیســت؟
ــدازی  ــتارت آپ هایی راه ان ــران اس ــه در ای البت
می شــود کــه در جــای دیگــری امتحــان 
ــری  ــس داده اســت و ریســک کمت ــود را پ خ
دارد. ولــی شکســت اســتارت آپ ها دالیــل 
ــی  ــی فراوان ــادی دارد و کار مطالعات ــیار زی بس
روی آن انجــام شــده و می شــود. ممکــن اســت 
مثــال شــرکا بــا هــم اختــالف داشــته باشــند و 
از هــم جــدا شــوند. شــاید به خوبــی مدیریــت 
هزینــه نشــده باشــد. مثــال ســرمایه ای جــذب 
شــده و قــرار بــود در یــک ســال خــرج شــود، 
ــزی  ــا چی ــد. ی ــرج ش ــاه خ ــه م ــی در س ول
ــت،  ــه اس ــاز جامع ــه نی ــود ک ــاخته می ش س
ــرای مشــتری باالســت  ــی هزینه هــای آن ب ول
و مشــتری جــذب نمی کنــد. شــاید در رقابــت 
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درســت عمــل نکنــد یــا رقبــا کیفی تــر عمــل 
ــه  ــی جامع ــاز واقع ــده ای نی ــاید ای ــد. ش کنن
ــه اشــتباه گمــان می کــرد کــه نیــاز  نبــود و ب
ــتارت آپ ها  ــیاری از اس ــت. در بس ــه اس جامع
دوره تســت هســت و پیــش از هــر کار و 

ســرمایه ای آن را تســت می کننــد.
کســب وکارهای  از  دســت  ایــن  �
ــنتی  ــش س ــا دان ــش ب ــه چال ــن، ب نوی

؟ ند ه ا ســید نر
ــتارت آپ  ــای اس ــی از کارکرده ــن یک ــرا، ای چ
اســت کــه دانشــگاه ها و صاحبــان دانش هــای 
دیگــر ماننــد حقــوق، اقتصــاد و... بایــد دانــش 
ــد. حتــی سیســتم اداری،  ــه روز کنن خــود را ب
ــد  ــن بای ــر قوانی ــون کار و دیگ بروکراســی، قان

ــد. ــق دهن خــود را تطبی
�اکوسیســتم اســتارت آپی کشــور را 

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب چگون
و  می بینــم  ایــران  در  مــن  کــه  چیــزی 

ــای  ــه فض ــت ک ــن اس ــد، ای ــحالم می کن خوش
ــرده و  ــد ک ــیار رش ــران بس ــتارت آپی در ای اس
متنــوع اســت. مــن ســه ســال پیــش کــه بــه 
ــی  ــز علم ــودم و از مراک ــرده ب ــفر ک ــران س ای
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــردم، در پ ــد می ک بازدی
ــر  ــه فک ــه ب ــدم ک ــجویانی دی ــان و دانش جوان
ایده پــردازی و اجرایــی کــردن ایده هایشــان 
بودنــد. پیــش از آن، دانشــجویان بــه ایــن فکــر 
ــران  ــد و از ای ــالی کنن ــا اپ ــه ی ــد ک می کردن
ــی و  ــرکت های خصوص ــذب ش ــا ج ــد، ی برون
ــان باانگیــزه،  دولتــی می شــوند. در ایــران جوان
اســتارت آپی  رویدادهــای  قــوی،  تیم هــای 
ــود دارد.  ــی وج ــای فراوان ــوب و هم فکری ه خ
اشــتغال زایی در ایــن بخــش فعــال بســیار 
خــوب اســت. ممکــن اســت مــا نیــاز بــه 
نیــروی متخصصــی داشــته باشــیم کــه از چنــد 
جــای دیگــر هــم پیشــنهاد کار دارد، یــا درگیــر 

ــت. ــودش اس ــتارت آپ خ اس
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تحقیقات تحول آفرین راهی برای تغییر 
پارادایم های علمی

حمایت  صندوق  رئیس  ضرغام،  نصرت اهلل 
در  علمی،  معاونت  فناوران  و  پژوهشگران  از 
با صاحبان کرسی  سومین نشست هم اندیشی 
پژوهشی گزارشی کوتاه و اجمالی از فعالیت ها و 
گسترش حمایت های صندوق ارائه کرد و گفت: 
»در ده ماهه نخست سال 96 بیش از 3700 
پروژه های  تعداد  این  که  شد  دریافت  پروژه 
سال  به  نسبت  را  توجهی  قابل  رشد  دریافتی 
از  بیش  انتشار  هم چنین  می دهد.  نشان   95
2500 مقاله، دانش فنی، اختراع، تالیف کتاب، 
دستاوردهای  از  بخشی  تنها  محصول  نمونه 

کرسی های پژوهشی در سال های اخیر است.
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
»تعداد  کرد:  عنوان  هم چنین  علمی  معاونت 
دریافت  صندوق  توسط  اختراع   75 و  هزار 
شده است که یک سوم از اختراعات مصوب در 
دست ثبت هستند و از این بین 70 اختراع در 
آمریکا پنت شده است و حدود 31 درصد آن 
تجاری سازی شده است. ضمن این که تالش در 

فروش اختراعات پتنت فعاالنه دنبال می شود.«
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
تحقیقات  اهمیت  به  ادامه  در  علمی  معاونت 
ارتباط  در  گزارشی  و  کرد  اشاره  تحول آفرین 
 NSB )National Sinceفعالیت های با 
در  علم  »بنیاد  گفت:  و  کرد  ارائه    )Board
آمریکا عالوه بر حمایت از پژوهش های بنیادی 
تجهیزات،  خدمات،  از  رشته ای،  چند  یا  یک 
نیز  پژوهشی  کارگاه های  و  تحقیقاتی  مراکز 
زیربنایی  رویکرد  این  حمایت می کند. هرچند 
منجر  می تواند  معموال  پژوهش،  از  حمایت  به 
رشته های  در  تحول آفرین  پیشرفت های  به 
این  به  علم  بنیاد  اما  شود،  مهندسی  و  علوم 
می خواهد  پژوهشگران  از  و  نکرده  بسنده  امر 
در  تحول  ایجاد  قابلیت  با  پروپوزال هایی  تا 
حمایت  دریافت  جهت  نیز  را  دانش  مرزهای 
طرح هایی  چنین  کنند.  ارسال  بنیاد  این  به 
شامل ریسک باالست و بنیاد علم نیز حاضر به 
مشارکت در این ریسک احتمالی است. این نوع 
تحقیقات عالوه بر داشتن ریسک باال، الگوها و 
پارادایم های موجود را نیز به چالش می کشند. 
و  مدل ها  در  غالبا  تحول آفرین  پژوهش  نتایج 
نظریه های موجود نمی گنجد و توضیح و درک 
کلی  طور  به  است.  دشوار  ابتدا  در  آن  نتایج 
دارند.  اصلی  ویژگی  سه  پژوهش ها  نوع  این 
چالش  به  را  رایج  باورهای  این که  نخست 
می کشند، سپس منجر به بینشی جدید شده 
دست  به  جدیدی  روش های  و  تکنیک ها  که 
می دهند و در نهایت مرزهای علوم، مهندسی 

یا آموزش را تغییر می دهند.«

امید رشط اثرگذاری اجتامع نخبگانی در 
جامعه بومی است

ابتکارات  و  اختراعات  منطقه ای  جشنواره 
مسئوالن  برخی  با حضور  فارس  خلیج  رویش 
درون استانی، دانشگاهیان و مخترعان کشور در 

بندرعباس برگزار شد.
عمران  کمیسیون  عضو  هاشمی تختی،  حسین 
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این  از  بخشی  در  اسالمی،  شورای   مجلس  
مراسم با تکید بر حفظ و ترویج امید در جامعه 
استعدادهای  از  »حمایت  گفت:  نخبگانی، 
است.  انکارناپذیر  ضرورت  یک  کشور  انسانی 
و  ذاتی  استعدادهای  بروز  برای  زمینه سازی 
عملیاتی شدن اندیشه های نخبگانی از وظایف و 
رسالت های همه دستگاه های دولتی و حکومتی 
از جمله مجلس  شورای  اسالمی است، چراکه 
افراد زمینه ساز رشد و  این  نتیجه فعالیت های 

تعالی پایدار کشور است.«
»حضور  کرد:  تاکید  بندرعباس  مردم  نماینده 
فعال اجتماع نخبگانی در جامعه، یکی از ارکان 
استقالل کشور در همه ابعاد است که یکی از 
بهترین نمونه های این اثرگذاری را می توان در 
کشور  دفاعی  بُعد  چشم گیر  پیشرفت  و  رشد 
قبال  در  را  خود  باید  نخبگانی  اجتماع  دید. 
تبلیغات  اسیر  و  بداند  مسئول  بومی  جامعه 
دشمن و یأس و ناامیدی و در نهایت خروج از 
چرخه خدمت رسانی به جامعه نشود. هرمزگان 
مختلف  حوزه های  در  مختلفی  ظرفیت های 
دریایی، صیادی، معدنی و تجاری دارد که باید 

متبلور شود.«

رویداد کارآفرینی »هم نت ساملندی« 
برگزار شد

رویداد کارآفرینی هم نت سالمندی )همکاری، 
با  توانمندسازی(  و  نوآوری  مشکل گشایی، 
به  سالمندان  فرصت های  و  مسائل  بر  تمرکز 
منظور بستر سازی برای کارآفرینی دانش بنیان 

استارت آپ های  )از  مختلف  زمینه های  در 
و  ابزار  طراحی  هوشمندسازی،  تا  آموزشی 
و  زندگی  تسهیل  برای  پزشکی(  تجهیزات 

ارتقای سالمت سالمندان برگزار شد.
که  شد  ارائه  مختلف  ایده   70 رویداد  این  در 
در روند غربال گری ایده ها، 25 تیم کسب وکار 
این  گرفت.  شکل  برگزیده  ایده های  پیرامون 
تیم ها طی سه روز حضور در رویداد، در جهت 
در  آن  اجرایی  جوانب  بررسی  و  ایده  پرورش 
با  و  کرده  تالش  کسب و کار  یک  به  تبدیل 
کمک تسهیل گران و مشاوران حاضر در هم نت، 
مدل خود را تکمیل کردند. طی برگزاری این 
رویداد، کارگاه های تفکر طراحی، اعتبارسنجی 
ایده ها، انواع نوآوری، انواع مدل های کسب و کار، 
کارگاه MVP و ارائه تاثیرگذار نیز برگزار شد.

هم نت  برگزاری  آخر  روز  در  هم چنین 
گروه  توسط  ایده ها  داوری  از  بعد  سالمندی، 
کسب و کار،  و  فنی  شاخص های  نظر  از  داوران 

تیم های برگزیده معرفی شدند.
تیم ها می توانند عالوه  این  است،  به ذکر  الزم 
دانشگاه  سالمت  نوآوری  مرکز  در  حضور  بر 
علوم  پزشکی اصفهان، از اعتبارات مالی )جایزه 
نقدی( در راستای تجاری سازی طرح ها استفاده 

کنند.

نانو مچ؛ رویدادی برای تجاری سازی 
فناوری های نانو

علمی،  معاونت  نانو  فناوری  توسعه  ستاد 
ششمین دوره برنامه تجاری سازی فناوری نانو 
موسوم به نانومچ را با هدف حمایت از طرح های 
صنعتی و هدایت آن ها به سمت تجاری سازی 
سال  اسفندماه   15 تا  فناوران  می کند.  اجرا 
در  را  فناورانه خود  می توانند طرح های  جاری 

سامانه بارگذاری کنند.
 Nano( نانو  فناوری  تجاری سازی  برنامه 
رویکرد  با  دائمی  برنامه  یک   )Match
است.  نانو  فناوری  حوزه  طرح های  از  حمایت 
فناوران، شرکت های نوپا، پژوهشگران و جامعه 
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دانشگاهی به عنوان طرف عرضه و شرکت های 
مستقل  و  خطرپذیر  سرمایه گذاران  و  صنعتی 
این  مخاطبان  جمله  از  تقاضا،  طرف  به عنوان 

برنامه هستند.
طرح های  می توانند  فناوران  راستا  همین  در 
ششمین  فراخوان  دومین  در  را  خود  فناورانه 
تا  نانو  فناوری  تجاری سازی  برنامه های  از  دوره 
15 اسفندماه سال جاری جهت داوری و ورود به 
برنامه در سامانه نانومچ ثبت کنند. در این برنامه 
طرح هایی پذیرفته می شوند که نمونه اولیه ای از 
آن ها ساخته شده و مبتنی بر نیاز صنعت باشد، 
مشابه داخلی نداشته یا در صورت وجود مشابه 
بهبود کیفیت، خواص یا کاهش هزینه نسبت به 
آن داشته باشد. انطباق محصول با تعاریف نانو نیز 
از دیگر شاخصه های مهم در پذیرش طرح هاست. 
شاخصه های  اساس  بر  دریافتی  درخواست های 
قابلیت  شدن،  تجاری  قابلیت  جمله  از  مختلفی 
نوآوری  بازار،  توسعه  قابلیت  نانومقیاس،  فنی، 
پیش برد  برای  فناور  گروه  پتانسیل  هم چنین  و 
طرح، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. طرح های 
پذیرفته شده در برنامه طی بازه  زمانی مشخصی 
که برای هر طرح متناسب با سطح آن متفاوت 
و  خدمات  امکانات،  از  استفاده  فرصت  است، 

تجهیزات در دسترس را خواهند داشت.
از  بهره مندی  ضمن  طرح ها  این  هم چنین 
توسعه  برای  نانومچ  حمایت های  و  خدمات 
توسعه  فرایند  اتمام  از  پس  خود،  کسب وکار 
و  حمایت ها  سایر  از  استفاده  امکان  محصول، 
امکانات ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی 

برای توسعه بازار را نیز خواهند داشت.
کرده  کار  به  آغاز   1392 سال  از  »نانومچ«  برنامه 
است. تاکنون پنج دوره از این برنامه برگزار شده و 
دوره ششم نیز در حال دریافت طرح است. در پنج 
است.  شده  پذیرفته  طرح   82 جمعا  گذشته  دوره 
تاکنون برخی از طرح های پذیرفته شده با استفاده از 
حمایت های قابل دسترس نانومچ موفق به طی شدن 
مسیر تجاری سازی شده و برخی نیز در مسیر تجاری  
شدن قرار دارند. از جمله طرح های تجاری شده در 

این برنامه می توان به نانوکامپاند کاهنده شرینکیج، 
سنسور  پلیمری،  محصوالت  وزن  و  اعوجاج 
مانیتورینگ و تشخیص سرطان، عایق صوت آب گریز، 
سامانه استخراج پروتئین از آب پنیر، منسوجات ضد 
اشعه، هیتر تشعشعی و چندین طرح دیگر اشاره کرد.

برگزاری دوره های آموزش بین املللی در 
حوزه چاپ سه بعدی

I3DL گواهی بین المللی آشنایی با فناوری چاپ 
 ZAMSTEC سه بعدی است که توسط موسسه
اتریش اجرا و به ثبت بین المللی رسیده است. 
در ایران نیز این دوره ها توسط موسسه ساخت 
افزایشی و با همکاری موسسه بین المللی اتریشی 
برگزار می شود. شرکت کنندگان در این دوره 12 
و 2  واحدهای 1  را می گذرانند.  )واحد(  ماژول 
پایه، 3 تا 11 انتخابی و 12 کارآموزی عملی یا 
است.  پایان نامه در حوزه چاپ سه بعدی  انجام 
با  کردن  کار  سه بعدی،  چاپ  فناوری  معرفی 
چاپگرهای سه بعدی، مواد و فیالمنت های جدید 
سه بعدی  چاپگر  سه بعدی،  چاپ  برای  نوآورانه 
خود را بسازید، ساخت روبات با استفاده از چاپگر 
سه بعدی، نوآوری و مدل های جدید کسب و کار 
شبیه سازی،  و  سه بعدی  چاپ  به کارگیری  با 
المان  روش  کاربرد  و  کامپیوتر  با  مهندسی 
محدود در چاپ سه بعدی برخی از عناوین این 

واحدهای آموزشی هستند.
پنج  واحدها  این  گذراندن  براساس  هم چنین 
سطح گواهی نامه بین المللی به شرکت کنندگان 
اعطا می شود. سطح پایه این گواهی نامه پس از 
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گذراندن دو واحد اول به عنوان پیش نیاز تمام 
واحدهای دیگر به شرکت کنندگان اعطا خواهد 
از  پس  نیز  گواهی نامه  این  میانی  سطح  شد. 
گذراندن چهار واحد اعطا خواهد شد. دو واحد 
از  دیگر  واحد  دو  و  است  الزامی   2 و   1 اصلی 
بین واحد 3 تا 11 به انتخاب شرکت کنندگان 
خواهد بود. سطح تکمیلی که برای کسب این 
را  واحد   6 باید  شرکت کنندگان  گواهی نامه 
الزامی  و 12  واحدهای 1، 2  و  باشند  گذرانده 
بوده و سه واحد دیگر به انتخاب شرکت کنندگان 
سطح  گواهی نامه  دریافت  برای  بود.  خواهد 
پیش رفته باید 10 واحد گذرانده شود. واحدهای 
الزامی بوده و هفت واحد دیگر به  1، 2 و 12 
انتخاب شرکت کنندگان خواهد بود. برای کسب 
واحد   12 همه  باید  نیز  رسمی  مربی  عنوان 
گذرانده شود. عالوه بر این، متقاضی باید دو سال 
سابقه تدریس، در قالب دانشگاه های نسل سوم 
را داشته باشد، در غیر این صورت باید دو واحد 
اجباری »روش تدریس 1 و 2« ارائه شده توسط 
دوره  دومین  بگذراند.  نیز  را  زمستک  موسسه 
سه بعدی  چاپ  آموزش  تخصصی  کارگاه های 
 12 از   I3DL بین المللی  گواهی نامه  اعطای  و 
اسفندماه در موسسه ساخت افزایشی ایران واقع 

در دانشگاه علم و صنعت آغاز می شود.

کاهش سهم ایاالت متحده و افزایش 
سهم چین و روسیه از بازار جهانی 

جابه جایی دانشجویان

به گزارش پایگاه فناوری و نوآوری، از گذشته امریکا 

دانشجویان  میزبان  اصلی  دو کشور  انگلستان  و 
بین المللی در دنیا بوده اند اما در تحوالت 15 ساله 
در بازه زمانی )2001 تا 2016( چین و روسیه 
بین المللی  بازار  سهم  از  درصد   15 توانسته اند 
روسیه  و  ترتیب چین 9 درصد  )به  دانشجویان 
6 درصد( را به خود اختصاص دهند که در این 
بین سهم ایاالت متحده از 28 درصد به 22 درصد 

کاهش یافته است.
دانشجویان  جمعیت  که  است  حالی  در  این 
بین المللی دنیا در حال حاضر بیش از پنج میلیون 
نفر و این رقم در سال 2000 حدود 2/1 میلیون 
بوده است که افزایش بیش از دو برابری را در 
این مدت نشان می دهد و ایاالت متحده هم اکنون 
میزبان بیش از یک میلیون دانشجوی بین المللی 
است. براساس بررسی های پایگاه خبری تحلیلی 
فناوری و نوآوری، طبق آخرین گزارش شورای 
خارج  به  جابه جایی  ساالنه  رشد  روند  بریتانیا، 
آتی  دهه  یک  طول  در  بین المللی  دانشجویان 
در قیاس با روند رشد سریع )میانگین 6 درصد( 
نسبتا  کاهش  با   2015 تا   2000 سال های 
بر آمار  بنا  قابل مالحظه ای مواجه خواهد شد. 
گردآوری شده از 56 کشور عمده فعال در بازار 
جابه جایی دانشجویان، از جمله ایران، جابه جایی 
سال های  بین  بین المللی  دانشجویان  خارج  به 
2000 تا 2012، رشد 6 درصدی داشته است 
که این نرخ در میان سال های 2012 تا 2015 
به طور میانگین 5 درصد بوده است که براساس 
این گزارش، این نرخ رشد به 1/7 در سال 2027 
کاهش خواهد یافت. طبق پیش بینی های صورت 
گرفته در این گزارش، تا سال 2027 کشورهای 
چین با بیش از یک میلیون نفر و هند با بیش 
دو کشور  عنوان  به  نفر هم چنان  هزار  از 400 
به  جابه جایی  بازار  در  دانشجوفرست  اصلی 
خارج دانشجویان بین المللی سهم قابل توجهی 
بنگالدش،  نیجریه،  پاکستان،  و  خواهند داشت 
عربستان سعودی، فرانسه، نپال، اندونزی و کنیا 
از کشورهای فهرست »10 کشور برتر با باالترین 
نرخ جابه جایی به خارج دانشجویان« خواهند بود.
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تفاهم نامه همکاری توسعه زیست بوم 
صنایع نرم و رشکت های خالق امضا شد

ظرفیت های  و  برنامه ها  اهداف،  به  عنایت  با 
اشتغال  و  فناوری  تجاری سازی  سازمان 
ستاد  و  دانشگاهی  جهاد  دانش آموختگان 
معاونت  هویت ساز  و  نرم  فناوری های  توسعه 
رابطه  در  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 
صنایع  زیست بوم  توسعه  و  سیاست گذاری  با 
نرم، فناوری های فرهنگی و شرکت های خالق، 
تفاهم نامه ای بین سازمان تجاری سازی فناوری 
دانشگاهی  جهاد  دانش آموختگان  اشتغال  و 
هویت ساز  و  نرم  فناوری های  توسعه  ستاد  و 
به  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 

امضا رسید.
امکانات،  از  بهره برداری  گزارش،  این  براساس 
راستای  در  طرفین  ظرفیت های  و  فرصت ها 
از  حمایت  و  نوآوری  توسعه،  شناسایی، 
شرکت های خالق و راه اندازی فن بازار تخصصی 
منابع  توسعه  در جهت  همکاری  حوزه خالق، 
و  خالق  شرکت های  در  متخصص  انسانی 
شرکت های  نیازسنجی  راستای  در  همکاری 
برای  زیرساخت ها  توسعه  به منظور  خالق 
مفاد  از  آن ها  محصوالت  و  خدمات  گسترش 
و  نرم  ستاد  میان  به امضارسیده  تفاهم نامه 
دانشگاهی  جهاد  و  علمی  معاونت  هویت ساز 

است.
برای  پژوهش  و  تحقیق  مراودات در  هم چنین 
شناسایی و توسعه حوزه های مرتبط با صنایع 
از  استفاده  فرهنگی،  فناوری های  و  خالق 

راستای  در  انسانی متخصص  نیروی  و  تجارب 
ارزیابی و تایید صالحیت شرکت های خالق از 
دیگر مفاد این تفاهم نامه به شمار می روند که 

می توان به آن ها اشاره کرد.
به عنوان  دانشگاهی  جهاد  سازمان  شناسایی 
رعایت  با  خالق  شرکت های  معرفی  مبادی 
ضوابط مقرر، همکاری در ایجاد زمینه مناسب 
جهت ارزیابی و صدور مجوز شرکت های صنایع 
جهاد  سازمان  سوی  از  معرفی شده  خالق 
دانشگاهی و اطالع رسانی همکاری موضوع این 
تفاهم نامه از تعهدات ستاد توسعه فناوری های 

نرم و هویت ساز در این تفاهم نامه است.
شرکت های  ارزیابی  در  همکاری  هم چنین 
و درخواست صدور مجوز صنایع خالق  خالق 
ستاد،  سوی  از  تعیین شده  ضوابط  رعایت  با 
از ظرفیت های کشوری  بهره برداری  استفاده و 
دانشگاهی صندوق  مراکز رشد جهاد  پارک ها، 
پژوهش و فناوری زیرمجموعه جهاد دانشگاهی 
آسان  دسترسی  و  استقرار  برای  تسهیل  و 
شرکت های خالق به منابع و مشاوره های علمی 
هم چنین استفاده و بهره برداری از سامانه های 
در  دانشگاهی  جهاد  سازمان  اطالع رسانی 
صنایع  و  نرم  فناوری های  ترویج  راستای 
تجاری سازی  سازمان  تعهدات  از  فرهنگی، 
جهاد  دانش آموختگان  اشتغال  و  فناوری 

دانشگاهی است.

مراسم تکریم شخصیت علمی - فرهنگی 
دکرت ذوالفقاری برگزار شد
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در راستای تکریم و پاسداشت فعالیت های نخبگانی 
و خدمات بی نظیر و کم بدیل مفاخر بومی، »مراسم 
حسن  دکتر  فرهنگی   - علمی  شخصیت  تکریم 
ذوالفقاری« با هدف الگوسازی برای مستعدان  برتر 

به همت بنیاد نخبگان استان سمنان برگزار شد.
دانشگاه های  اساتید  حضور  با  که  مراسم  این  در 
تربیت مدرس و شهید باهنر در دامغان برگزار شد، 
سمنان،  استان  نخبگان  بنیاد  فیض، رئیس  داود 
بنیاد  اصلی  ماموریت های  را از  نخبگان  تکریم 
ملی نخبگان دانست و گفت: »اثرگذاری ملموس 
از  یکی  بومی،  و  تخصصی  جامعه  در  کم بدیل  و 
تعریف،  این  با  است.  نخبگی  بارزه های  مهم ترین 
دکتر حسن ذوالفقاری یکی از تاثیرگذارترین افراد 
در جامعه فرهنگ و هنر کشور است.«فیض ادامه 
داد: »حسن ذوالفقاری، عضو هیئت  علمی دانشگاه 
ادبیات  و  زبان  فرهنگستان  عضو  مدرس،  تربیت 
و  خوارزمی  بین المللی  برگزیده جشنواره  فارسی، 
هم چنین برگزیده جشنواره کتب تحصیلی است. 
همکاری در تالیف 26 جلد کتاب درسی در مقاطع 
مختلف، تالیف 41 جلد کتاب در باب ادبیات فارسی 
و نگارش 112 مقاله تخصصی، از دیگر دستاوردهای 
در  است  ذکر  به  است.« الزم  برجسته  استاد  این 
پایان این مراسم از سردیس دکتر حسن ذوالفقاری 
و کتاب تاریخ شش هزار ساله محمدعلی طاهریان 
رونمایی و با اهدای لوح  یادبود و هدایایی از زحمات 
و خدمات ارزنده دکتر حسن ذوالفقاری تجلیل شد.

سومین هامیش ملی مدیریت آب در 
مزرعه برگزار شد

مزرعه  در  آب  مدیریت  ملی  همایش  سومین 
توسعه  ستاد  همکاری  با  آب(  )تقاضامحوری 
و  فرسایش  خشک سالی،  آب،  فناوری های 
محیط زیست معاونت علمی 7 اسفندماه برگزار 

شد.
در سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه 
کشور،  روز  نیاز  براساس  متعددی  محورهای 
کمبودهای  و  اجرا  بخش  اصلی  چالش های 
به گونه ای  همایش  این  شد.  تدوین   تحقیقاتی 
طراحی  شد که بتواند چالش های اساسی را که 
در دو همایش قبل به آن ها دست یافته، مورد 
توجه بیشتری قرار دهد. با توجه به همایش های 
به  می توان  قبل  دوره های  در  شده  برگزار 
مصرف  الگوی  ساختار  در  ضعف  چالش های 
اجرایی  مراکز  برنامه ریزی  و  انسجام  عدم  آب، 
و تحقیقاتی، کم توجهی به جایگاه بهره برداران، 
مدیریت  در  اراضی  استعداد  و  شناسایی  عدم 
تشکل های  به  الزم  توجه  عدم  حاصل خیزی، 
آن ها  کردن  مجهز  و  دانش  ارتقای  و  آب بران 
زیرساخت های  کمبود  نوین،  سیستم های  به 
اطالعات  بانک  وجود  در  ضعف  نرم افزاری، 
متمرکز، فقدان ساختار متمرکز مدیریت الگوی 
آن  واقعی  تقاضامحوری  براساس  آب  مصرف 

اشاره کرد.
در این راستا موسسه تحقیقات خاک و آب با 
توجه به نقش خطیر و پیش تازی آن در مدیریت 
آب در مزرعه سومین همایش مدیریت آب در 
زمینه  نیز  آن  در همایش  و  را طراحی  مزرعه 
کارگاه های  و  هم اندیشی  نشست های  برگزاری 

آموزشی را فراهم کرد.
مزرعه  در  آب  مدیریت  ملی  همایش  سومین 
در  محققین  دستاوردهای  با  آشنایی  هدف  با 
آب  مدیریت  اجرای  و  آموزش  تحقیقات،  حوزه 
در مزرعه، اهتمام محققین عرصه کشاورزی به  
ضرورت تحقیق در مبانی توسعه، آموزش و ترویج 
فناوری های نوین مدیریت آب در مزرعه، ایجاد 
پیوند بین بخش های علمی، تحقیقاتی و اجرایی 
برگزار  مزرعه  در  آب  مدیریت  زمینه  در  فعال 
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برنامه ریزی  شامل  همایش  این  محورهای  شد. 
آب  مصرف  کارایی  کم آبی،  شرایط  در  آبیاری 
نامتعارف  و  شور  آب های  مدیریت  کشاورزی، 
در مزرعه، ارزیابی سامانه های آبیاری در مزرعه، 
تاثیر ویژگی های خاک، تناسب اراضی و الگوی 
کشت بر مدیریت آب در مزرعه، نقش مدیریت 
در  گیاهی  ارقام  و  خاک  حاصل خیزی  زراعی، 
مدیریت آب در مزرعه، کاربرد علوم و فنون نوین 
در بهبود مدیریت آب در مزرعه، نقش نظام های 
آب  مدیریت  در  ترویج  و  آموزش  بهره برداری، 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،  در مزرعه، عوامل 
زیست محیطی، اخالقی و حقوقی موثر بر مدیریت 
آب در مزرعه، تاثیر آبیاری موضعی بر بهره برداری 
پایدار از خاک، تغییر اقلیم و تاثیر آن بر مدیریت 

آب در مزرعه بود.
برگزاری نخستین هامیش »وقف و علم و 

فناوری«

نخستین همایش ملی »وقف و علم و فناوری 
مرکز  همکاری  با  ترویج(«  و  توسعه  )الگوی 
و  الهیات  دانشکده  وقف  توسعه  و  تحقیقات 
ادیان دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فردوسی 
فناوری،  و  علم  وقف  یاوران  کمیته  مشهد، 
دیگر  و  کشور  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
دانشگاه  میزبانی  به  کشور،  علمی  نهادهای 
 1396 اسفند   9 چهارشنبه  مشهد  فردوسی 

برگزار شد.
علوم،  وزارت  عالی  مسئولین  همایش  این  در 
معاونت  بهداشت،  وزارت  فناوری،  و  تحقیقات 
نقشه  ستاد  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 

جامع علمی کشور سازمان اوقاف و امور خیریه 
برجسته  استادان  رضوی،  قدس  آستان  کشور، 
و  توسعه  الگوهای  زمینه  در  حوزه  و  دانشگاه 
فناوری  و  و علم  رابطه وقف  فرهنگی در  ترویج 
همایش  نخستین  محورهای  داشتند.  سخنرانی 
و  توسعه  )الگوی  فناوری  و  علم  و  »وقف  ملی 
در  وقف  توسعه  ضرورت  تبیین  شامل  ترویج(« 
عرصه علم و فناوری، تحلیل و تفسیر کالم امام 
و رهبری پیرامون وقف در زمینه علم و فناوری، 
و  علم  حوزه  در  وقف  مصادیق  و  نیات  تبیین 
فناوری در کشور شامل مدارس، دانشگاه، مراکز 
پژوهشی، جوایز علم و فناوری، حمایت از نخبگان، 
گرنت های  فناوری ها،  تجاری سازی  و  نوآوران 
پژوهشی، تقویت زیرساخت های توسعه فناوری، 
 حمایت از واحدهای فناور و شرکت های نوپا و... 
به  می توان  رویداد  این  محورهای  دیگر  بود.از 
تببین نقش وقف در تحقق سیاست های کالن 
علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی، بررسی و تحلیل 
تجارب موفق بین المللی در کشورهای اسالمی و 
غیر اسالمی، الگوی توسعه و اجرایی سازی گفتمان 
فرهنگی  الگوی  فناوری،  و  علم  حوزه  در  وقف 
مناسب جهت توسعه و ترویج فرهنگ وقف در 
بین گروه های مختلف  فناوری در  و  زمینه علم 
)فعالین عرصه علم و فناوری، گروه های خیرین و 
واقفان، ایرانیان خارج از کشور، عموم مردم و غیره( 

اشاره کرد.
نقش سیاست گذاری و تنظیم گری )رگوالتوری( 
در توسعه وقف علم و فناوری از دیگر محورهای 
فناوری  و  علم  و  »وقف  ملی  همایش  نخستین 

)الگوی توسعه و ترویج(« محسوب می شد.
ارتقای  و  احیا  در  فناورانه  و  علمی  راه کارهای 
بهره وری موقوفات کشاورزی، راه کارهای علمی و 
فناورانه در احیا و ارتقای بهره وری بقاع متبرکه، 
ارتقای  و  احیا  در  فناورانه  و  علمی  راه کارهای 
بهره وری موقوفات آب، راه کارهای علمی و فناورانه 
ارتقای بهره وری سایر موقوفات، وقف  در احیا و 
ارتقای  و  احیا  در  آن  نقش  و  فناورانه  و  علمی 
در  که  بود  موضوعاتی  از  موقوفات  بهره وری 
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فناوری  و  علم  و  »وقف  ملی  همایش  نخستین 
)الگوی توسعه و ترویج(« مطرح شد.

 اختتامیه دومین جشنواره ملی نوآوری و 
کسب وکار اینوکاپ خواجه نصیر

با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فرهنگ و 
پایانی  آیین  علمی،  معاونت  دانش بنیان  اقتصاد 
دومین جشنواره ملی نوآوری و کسب وکار اینوکاپ 

خواجه نصیر طوسی برگزار شد.
 جعفر روشنیان، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 
خواجه نصیر، در این باره گفت: »در حال حاضر 
در این دانشگاه مهم ترین تکیه آموزش، موضوع 
دانشکده  در  رشد  مرکز  یک  است.  کارآفرینی 
مکانیک به زودی راه اندازی خواهد شد و در نظر 
داریم فضاهای دیگری هم به مرکز رشد اختصاص 

دهیم.«
 حامد ابراهیمی، مدیر مرکز رشد این دانشگاه، نیز 
اصلی  هدف  با  »اینوکاپ  گفت:  اینوکاپ  درباره 
راه اندازی  بالندگی  و  به رشد  شناسایی و کمک 
شد و ما سعی کردیم شبکه ای از افرادی که در 
فضای کسب وکار و کارآفرینی فعالیت دارند، فراهم 

کنیم.«
 در اینوکاپ 194 ایده ثبت شد و 11 تیم توانستند 
اختتامیه  آیین  کنند.  راه پیدا  نهایی  مرحله  به 
خواجه  کسب و کار  و  نوآوری  جشنواره  دومین 
نصیر نیز که به همت مرکز رشد واحدهای فناور 
این دانشگاه و با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، 
فرهنگ و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی از 15 
آذرماه امسال آغاز به کار کرده بود، 13 اسفندماه 
در حالی برگزار شد که ضمن آن صاحبان شش 
طرح کسب و کار و پنج ایده تجاری جهت ارائه به 
سرمایه گذاران در محل آمفی تئاتر این مرکز حضور 

یافتند.
سیدحسن حاجی اکبری، دبیر این جشنواره، ایده 
فرهنگ سازی  را  رویداد  این  اولیه برگزاری 
کرد  عنوان  خواجه نصیر  دانشگاه  در  کارآفرینی 
فعالیت های  موضوع  این  به  توجه  »با  افزود:  و 
این جشنواره تنها به مسابقه محدود نشده و دو 

بخش آموزش و توانمندسازی و سرمایه گذاری و 
شبکه سازی را نیز شامل می شود. به عالوه برخی 
برنامه های آموزشی این جشنواره شامل برگزاری 
کارگاه های تخصصی کسب و کارهای نوپا و نمایش 
پنج فیلم از مجموعه مستندهای کارستان بوده 

است.«
دبیر جشنواره ملی نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر 
سپس به وجه تمایز دو بخش ایده های نوآورانه و 
»بخش  گفت:  و  پرداخت  کسب و کار  طرح های 
ایده ها انتزاعی و بیشتر ناظر بر طرح ذهنی صاحب 
ایده است. این در حالی است که در بخش طرح 
کسب و کار انتظار داشتیم نمونه اولیه محصول ارائه 

شود.«
و  نوآوری  ملی  دومین جشنواره  نهایی  خروجی 
است  برتری  طرح های  خواجه نصیر  کسب و کار 
از خدمات حمایتی مرکز  برخورداری  که ضمن 
امکان  از  حامی  نهادهای  سایر  و  دانشگاه  رشد 
سایر  و  خطرپذیر  صندوق های  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاران به منظور تجاری شدن طرح و تولید 
محصول بهره مند خواهند شد. جوایز این جشنواره 
امکان  و  اولویت بخشی  نقدی،  هدایای  شامل 
استقرار در مرکز رشد، ارائه خدمات پشتیبانی و 
تجاری سازی محصول، مشاوره و آماده سازی جذب 
منتخب هر بخش  تیم  برای سه  سرمایه گذاران 

است.
از میان تیم های راه یافته به مرحله پایانی اینوکاپ 
)روباتیک  مانکن  روبات  روما؛  تیم های   ،2018
اجتماعی(، لوکالین )گردشگری( و نانو اف ام سی 
ایده های  بخش  در  بایوفناوری(  و  )نانوفناوری 
نوآورانه و تیم های گیم هرمس )گیمینگ، خدمات 
بیومکاترونیک(   - )سالمت  توانیاب  وب(،  تحت 
و سالم ساالد )فروش کاال تحت وب( در بخش 
طرح های کسب و کار به عنوان تیم برگزیده معرفی 

و تقدیر شدند.

برگزاری سومین دوره آموزشی و تخصصی 
کشت بافت گیاهی

کشت  تخصصی  و  آموزشی  دوره  سومین 
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ستاد  کشاورزی  کارگروه  توسط  گیاهی  بافت 
فناوری  و  معاونت علمی  توسعه زیست فناوری 
ریاست جمهوری و با همکاری پژوهشگاه ملی 
 13 تا   11 زیست فناوری،  و  ژنتیک  مهندسی 

اسفندماه سال جاری برگزار می شود.
»اصول  شامل  کارگاه  این  برگزاری  محورهای 
»آماده سازی  بافت«،  کشت  آزمایشگاه  در  کار 
»آماده سازی  پایه«،  کشت های  محیط 
هورمون ها و آنتی بیوتیک«، »سترون سازی بذر 
و بافت«، »نحوه جداسازی ریزنمونه«، »انتقال 
ریزنمونه به محیط کشت« و »سازگاری گیاهان 

با شرایط محیطی« می شود.

کسب رتبه 13 ایران در حوزه بیوتکنولوژی

با  چین  کشور  سایماگو،  سایت  رده بندی  در 
هفت هزار و 61 مستند در صدر جدول قرار گرفته 
و پس از آن کشورهای آمریکا، هند و کره جنوبی 
به ترتیب با شش هزار و 433، دو هزار و 714 و 
دو هزار و 20 مستند در رده های بعدی جدول قرار 

دارند.
منطقــه  کشــورهای  میــان  رده بنــدی  در 
ــدات مســتندات در  ــران در تولی ــه، ای خاورمیان
حــوزه زیســت فناوری هم چنــان در رده اول 
منطقــه قــرار دارد. براســاس گــزارش ســایماگو، 
ایــران در منطقــه خاورمیانــه بــا 841 مســتند 
در رده اول و کشــورهای ترکیــه، عربســتان 
ــا  ــب ب ــه ترتی ــدام ب ــر ک ــر ه ــعودی و مص س
606، 340 و 282 مســتند در رده هــای دوم تــا 

ــد. ــرار گرفته ان ــه ق ــارم خاورمیان چه

برپایی پاویون رشکت های دانش بنیان 
هوایی ایران در نخستین منایشگاه 

هوافضای ترکیه

ایرشو ترکیه یا اوراسیا )Eurasia 2018(، سال 
تا 29  اردیبهشت )25  تا 9  تاریخ 5  از  و  آینده 
آوریل( در فرودگاه بین المللی آنتالیا برگزار خواهد 

شد.
حدود  نمایشگاه  این  به  اختصاص یافته  فضای 
سالنی  شامل  که  است  مترمربع  هزار   300
در  مترمربع  هزار   50 مساحت  به  سرپوشیده 
مجاورت باند فرودگاه بین المللی ترکیه می شود. 
برای  نمایشگاه،  این  مسئولین  گفته  طبق 
ایرشوهای  از  ایرشو،  این  بهتر  هرچه  برگزاری 
بزرگ و معروفی مثل »ماکس روسیه«، »فارنبو 
»لبورژه  و  »دوبی«  »سنگاپور«،  انگلیس«، 
کامل  نظارت  با  و  شده  گرفته  الهام  فرانسه« 
دفتر ریاست جمهوری ترکیه برنامه ریزی شده 
 2018 ترکیه  ایرشو  برگزاری  اهداف  است. 
گونه   100 از  بیش  نمایش  شامل  )اوراسیا( 
بالگرد، هواپیما و سامانه های موشکی و فضایی 
و گردهمایی فعاالن و شرکت های بزرگ هوایی 
برای تبادل اطالعات و مذاکرات کاری می شود.
جدید  دستاوردهای  معرفی  و  نمایش  کنار  در 
صنعت هواپیمایی در سطح بین المللی، تاکنون 
برخی برنامه های جانبی از این ایرشو اعالم شده 
مثل  کشورهایی  پروازی  نمایش های  اجرای  که 
فرانسه، روسیه، امارات، آمریکا، انگلیس و ترکیه 
و پرواز تعدادی از هواپیماهای سبک و غیرسبک 

ساخت ایران از جمله این برنامه هاست.
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بین  مذاکراتی  و  نشست ها  که  قبل  سال  دو  از 
 )IASIA( ایران  فضایی  و  هوایی  اتحادیه صنایع 
و اتحادیهSAHA ترکیه انجام شد، تالش زیادی 
صورت گرفت تا ایران و ترکیه در صنعت هواپیمایی 

با هم همکاری بیشتری داشته باشند. 
تا  است  خوبی  فرصت  ترکیه  اوراسیا  نمایشگاه 
این مذاکرات به نتیجه مطلوبی رسیده و منجر 
به عقد قرارداد همکاری شود. پیش بینی می شود 
ایرانی در فضای 100 مترمربع  شرکت کنندگان 
که در این نمایشگاه به آن ها اختصاص داده شده 
است، بتوانند دستاوردها و محصوالت خود را به 
نمایش گذاشته و به بازار جهانی دست پیدا کنند.

بهره مندی رشکت های مستقر درپارک های 
علم  و فناوری از تسهیالت نظام وظیفه 

تخصصی
در نشست آشنایی با تسهیالت جدید نظام وظیفه 
تخصصی سیدمحمد صاحبکار خراسانی، رئیس 
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، با اشاره 
تخصصی  نظام وظیفه  تسهیالت  ارائه  روند  به 
گفت: »از سال 1387 با همکاری بنیاد نخبگان 
و ستاد کل نیروهای مسلح، در راستای استفاده 
از ظرفیت ها و توانمندی های نخبگان برای رفع 
نیازهای کلیدی کشور، برترین های المپیادها و 
افراد برتر کنکور می توانستند با مراجعه به بنیاد 
تسهیالت  از  تحقیقاتی  پروژه  انجام  و  نخبگان 
جایگزین خدمت نظام وظیفه استفاده کنند. از 
سال 1394 با همکاری معاونت علمی و فناوری 
مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  و  نخبگان  بنیاد  و 
شیوه نامه تسهیالت نظام وظیفه تخصصی برای 
افراد فعال در شرکت های دانش بنیان تصویب و 
اجرا شد؛ به طوری که انجام پروژه تحقیقاتی این 
افراد در سازمان های دفاعی و دولتی جایگزین 

دوره خدمت وظیفه آنان به حساب می آمد.«
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری 
گفت: »در سال 1396 و پیرو تفاهم نامه ای که 
و  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاونت  بین 
عالوه  شد،  منعقد  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 

در  فعال  افراد  دانش بنیان،  شرکت های  بر 
علم وفناوری  پارک های  در  مستقر  شرکت های 
و مراکز رشد نیز می توانند از تسهیالت سربازی 
همانند شرکت های دانش بنیان بهره مند شوند. 
اجرای این پروژه ها عالوه بر به کارگیری نخبگان 
مورد  کاربردی  و  تحقیقاتی  مسائل  حل  برای 
در  فعال  افراد  برای  منافعی  دارای  کشور  نیاز 
نیز هست که ازجمله به حضور  این شرکت ها 
انجام  و  نخبگان  ویژه  نظامی  آموزش  در دوره 
همزمان پروژه تحقیقاتی و فعالیت در شرکت 

می توان اشاره کرد.«
کارگروه  عضو  اعیانی،  ایمان  ادامه  در 
نظام وظیفه تخصصی، درباره سهمیه شرکت ها 
تسهیالت  جدید  شیوه نامه  »براساس  گفت: 
سربازی، افراد فعال در شرکت های دانش بنیان 
و فناور، شرکت های مستقر در پارک های علم و 
فناوری و مراکز رشدی که دارای تایید از رئیس 
پارک و مدیر مرکز رشد بوده و دارای اظهارنامه 
باشند،  اظهارنامه  اساس  بر  فروش  و  مالیاتی 
می توانند یک نفر را به عنوان سهمیه اولیه برای 
استفاده از این خدمات معرفی کنند. همچنین 
به ازای هر 300 میلیون تومان فروش براساس 
به  نفر  بیمه شده یک  نفر  یا هر پنج  اظهارنامه 

سهمیه شرکت ها اضافه خواهد شد.«
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری 
از  استفاده  برای  درخواست  ارائه  نحوه  درباره 
این تسهیالت افزود: »باید همه اطالعات به طور 
کامل در سامانه )soraya.bmn.ir( بارگذاری 
شود و تا تکمیل نهایی اطالعات، فرایند بررسی 
متقاضیان  است  الزم  همچنین  نمی شود.  آغاز 
براساس  را  خود  متبوع  شرکت  معرفی نامه 
الگوی مذکور در سامانه ثریا تهیه و بارگذاری 
کنند و هیچ نیازی به مراجعه حضوری فرد یا 
یا  بنیاد ملی نخبگان  به  تقاضای مکتوب  ارائه 

معاونت علمی و فناوری نیست.«
این  با  رابطه  تکمیلی در  اطالعات  گفتنی است 
قرار   Daneshbonyan.ir سامانه  در  موضوع 

دارد.
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یزد؛ غلبه بر منابع محدود
 پروین امامی

رابطه انسان و طبیعت طی سال های زیست انسان 
بر کره زمین دست خوش تحول شده است. زمانی 
انسان ها برای زندگی در منطقه ای، شرایط زیست 
نوعی  که  می کردند  برنامه ریزی  به گونه ای  را  خود 
هم زیستی مسالمت آمیز با محیط اطراف خود داشته 
باشند. اما پس از انقالب صنعتی بحث غلبه انسان 
بر طبیعت و مسخر ساختن آن برای بهره گیری در 
جهت مقاصد تکنولوژیک مطرح شد. در سال های 
در  زیست محیطی  اوضاع  شدن  بحرانی  با  اخیر، 
جهان، بار دیگر توجه دنیا به این مسئله معطوف شد. 
امروزه توافق نامه های بین المللی سعی دارند آلودگی 
زیست محیطی را در جهان به حداقل برسانند و از 

زمین، میزبان خود در جهان، مراقبت کنند.
هر چند ایران نیز در روزگار مدرن، تقریبا هم پای 
به  جبران ناپذیری  گاه  آسیب های  جهانی  جامعه 
کرد،  وارد  خود  فرهنگی  حتی  و  طبیعی  میراث 
اما نشانه های باقی مانده از سده های گذشته نشان 
می دهند که مردم ایران به بهترین نحو با طبیعت در 
تعامل بوده اند و به آن احترام می گذاشته اند. یکی از 
مکان هایی که بهترین نمونه تعامل انسان با طبیعت 
است، شهر یزد است که یونسکو تیرماه امسال آن را 

در فهرست میراث جهانی به ثبت رساند. 
اما چرا یزد؟ این شهر چه ویژگی ای دارد که نگاه 
جهان را متوجه خود کرده است؟ بارزترین مشخصه 
این شهر معماری خاص کویری آن است که طی 
سال ها به همت مردم و مسئوالن شهری کمترین 
آن  خشتی  بناهای  که  شهر  این  دیده.  را  آسیب 
شهرت جهانی دارند، بهترین نمونه شهری در دل 
کویر است. یکی از جذاب ترین ویژگی های یزد در آن 
است که اگر بر پشت بام یکی از خانه هایش بایستید، 
تقریبا می توانید تمام شهر را ببینید. این مسئله نیز به 
دلیل هم سطح بودن خانه ها و بافت منظم آن هاست. 
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چیزی که در سایر شهرها مشاهده نمی شود و همین 
سبب ساز آلودگی بصری است؛ ساختمان های بلند 
و کوتاهی که بی قواره ساخته شده اند و بدون هیچ 

نظمی کنار هم قرار گرفته اند. 
ویژگی دیگری که به این شهر هویت بخشیده است، 
سیستم  با  که  بادگیرهایی  است؛  آن  بادگیرهای 
بادی  می شوند  سبب  معماری  و  طراحی  خاص 
روزهای  گرم ترین  در  هوا  و  بپیچد  فضا  در  خنک 
سال این شهر کویری نیز دل نشین باشد. مضاف بر 
این، نمی توان چشم بر قنات های متعددی که در 
این شهر ساخته شده اند، بست. قنات هایی که نشان 
می دهند گذشتگان ما با علم به کمبود منابع آبی، 
بهترین راه را برای حفظ و نگه داشت آن طراحی 
کرده اند، بدون این که آسیبی به طبیعت اطراف خود 

وارد کنند و با آن سر جنگ داشته باشند.
در میان همه این ویژگی ها که به کالبد شهر هویتی 
متفاوت ارزانی داشته است، بناهای ارزشمندی نیز 
در دل شهر خودنمایی می کنند. با توجه به این که 
بعضی تاریخ احداث شهر یزد را به دوران ساسانیان 
نسبت می دهند )هر چند عده ای معتقدند این شهر 
صاحب پیشینه ای طوالنی تر است(، بناهایی متعلق 
به دوران های مختلف تاریخی در آن قرار دارند. یکی 
یزد،  شهر  تاریخی  آثار  جذاب ترین  و  مهم ترین  از 
مسجدجامع شهر یزد است. گفته می شود تاریخچه 

این مسجد به پیش از دوران اسالم بازمی گردد و 
در اصل بنای اولیه آتشکده بوده است. اما تکمیل 
بنا و آنچه امروز ما به عنوان معماری مسجد جامع 
از آن یاد می کنیم، متعلق به دوران تیموری است. 
این از آن جهت گفته می شود که در متن کتیبه 
جهان شاه و  سلطان  تیموری و  نام شاهرخ  سردر، 
اهمیت  است. علل  آمده  تاریخ 861 هجری قمری 
این بنا و ویژگی های معماری آن، چیزی است که 
در این مطلب نمی گنجد و نیاز به فرصتی جداگانه 
دارد. مکان تاریخی مشهور دیگر شهر یزد، مسجد 
امیرچخماق است که دوره ساخت آن را نیز به عصر 
تیموری نسبت می دهند. این مسجد از حیث زیبایی، 
وسعت، اهمیت و اعتبار پس از مسجد جامع قرار 

می گیرد. 
به  تنها  یزد  شهر  تاریخی  جاذبه های  و  بناها  اما 
مقصد  می تواند  و  نمی شود  محدود  مورد  دو  این 
مناسبی برای گردشگران داخلی و خارجی باشد. در 
این یادداشت نیز بنا نداریم از این بناها و اهمیت 
به واسطه  ایران  زیرا  بگوییم.  آن ها  ویژگی های  و 
تمدن چندهزار ساله اش در جای جای خود بناهای 
ارزشمندی دارد که می تواند نگاه جهانیان را خیره 
کند. نکته مهم در مورد شهر یزد، همان چیزی است 
که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد و سبب ساز 
ثبت جهانی این شهر بود؛ شهری در دل کویر که با 
هوش و تدبیر مردمانش بر منابع محدود غلبه کرده 
است و این مردم طی سالیان دراز بافت تاریخی شهر 
را ارج نهاده اند و تمام تالش خود را برای حفظ آن 

به کار بسته اند. 
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ــبرو  ــری چس ــی هن ــاب انقالب ــز از کت همه چی
شــروع شــد؛ مفهــوم نــوآوری بــاز بــه یک بــاره 
ــرای  ــاوری شــد و ب ــل علمــی و فن نقــل محاف
دنیایــی کــه از دهــه 50 میــالدی بــه این ســو 
روی دور تنــد تحــوالت تکنولوژیــک قرار گرفته 
ــت  ــه می توانس ــی ک ــا مفهوم ــه ب ــود، مواجه ب
ــد،  ــریع تر کن ــم س ــل ه ــت را از قب ــن حرک ای
جذابیــت دوچندانــی پیــدا کــرد. نــوآوری بــاز 
ــردی  ــان open innovation رویک ــا هم ی
تــازه در مواجهــه بــا نــوآوری اســت. رویکــردی 
ــای  ــر تشــریک مســاعی، همکاری ه ــی ب مبتن
مهم تــر  همــه  از  و  دســت ودل بازانه 
اشــتراک گذاری  بــه  و  اطالعــات  چرخــش 
زیرســاخت هایی کــه در زمانــی نه چنــدان 
فوق ســری  دارایی هــای  از  بخشــی  دور 
می شــدند.  محســوب  فنــاور  شــرکت های 
ــک  ــل علمــی و آکادمی ــادی در محاف ــده  زی ع
سیاســت گذاری های  عرصــه  در  حتــی  و 
ــوی  ــرد و الگ ــد رویک ــاد دارن ــادی اعتق اقتص
نــوآوری بــاز یکــی از همــان راه کارهایــی اســت 
کــه آینــده کشــورهای در حــال توســعه را رقم 
خواهــد زد؛ کشــورهایی کــه صنایــع آن هــا از 
ــج  ــوت رن ــود و رخ ــعه نیافتگی و رک درد توس
شــرکتی  درون  تکنولوژی هــای  و  می برنــد 

ــی  ــگ تازگ ــه رن ــت ک ــم سال هاس ــا ه آن ه
ندیده انــد. کارشناســان فنــاوری و نــوآوری 
اعتقــاد دارنــد یــک راه میانبــر مطمئــن بــرای 
عبــور از ایــن رخــوت تکنولوژیــک، اســتفاده از 
ــد  ــه می توانن ــت ک ــی اس ــرکت های کوچک ش
ــا  ــد و ب ــرار بگیرن ــزرگ ق ــع ب ــار صنای در کن
ــای  ــد، نیازه ــه دارن ــی ک ــای چابک نوآوری ه
آن هــا را برطــرف کننــد. در ایــن پرونــده 
ــوم و  ــت مفه ــه اهمی ــه ب ــا توج ــرآمد« ب »س
اکوسیســتم های  در  بــاز  نــوآوری  رویکــرد 
ــره ای  ــار چه ــراغ چه ــه س ــان، ب ــاوری جه فن
رفتیــم کــه به نوعــی ایــن روزهــا درگیــر ایــن 
اعتقــاد  به شــدت هــم  و  مفهــوم شــده اند 
ــری  ــور دیگ ــر کش ــش از ه ــران بی ــد ای دارن
ــن  ــرد نوی ــن رویک ــه ای ــد روی آوردن ب نیازمن
اســت. دکتــر کامــران باقــری مترجــم کتــاب 
نــوآوری بــاز و مشــاور مالکیــت فکــری، دکتــر 
احمــد تحویلیــان اســتاد دانشــگاه و تحلیل گــر 
مالکیــت فکــری، مجیــد دهبیدی پــور معــاون 
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه شــریف و 
امیــر شــکوهی نیا مدیرعامــل شــتاب دهنده 
گفتــار  در چهــار  هاردتــک،  ســخت افزاری 
ــاز  ــوآوری ب ــون ن ــواالت پیرام ــه س ــزا ب مج

ــد. ــخ داده ان پاس

نوآوری بدون مرز
ف رویکرد یم تواند  ریس اکرکردها�ی که ا�ی ز و �ب وم نوآوری �ب ونده  ای در مورد م�ف �پ

شد ف روزهای صنعت و اقتصاد کشور داشته �ب ای ا�ی �ب
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ده
رون

پ

دکتر سیدکامران باقری، دکترای مدیریت نوآوری از دانشگاه سانتاآنای ایتالیا دارد. 
وی مدرس مدیریت نوآوری و مالکیت فکری در دانشگاه  صنعتی شریف و دانشگاه 

تهران و مشاور مدیریت نوآوری در صنعت است. او را می توان مرد شماره یک 
نوآوری باز کشور دانست، کسی که تالش می کند مبانی و مفاهیم این رویکرد و 

مدل را ترویج کند و با کتابی که از هنری چسبرو )خالق نظریه نوآوری باز( ترجمه 
کرده، نقش مهمی در آشنایی دانشجویان، فعاالن کسب وکار و بازیگران اکوسیستم 

استارت آپی با این مفهوم داشته است. با او درباره تعاریف، بایدها و نبایدهای نوآوری 
باز و راه کارهای به کارگیری آن در صنایع و شرکت های ایرانی گفت وگو کرده ایم.

ه و مشاور نوآوری
گ

قری، استاد دانش� گفت وگو �ب دک�ت اکمران �ب

نوآوری باز یک فرهنگ است نه 
یک روش!

 رضا جمیلی 
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�نــوآوری بــاز چیســت و از چــه زمــان این 
ــوآوری مــورد توجــه  رویکــرد در دنیــای ن

قــرار گرفتــه اســت؟
ــای کســب وکار  ــه دنی ــگاه ب ــی ن ــاز نوع ــوآوری ب ن
اســت کــه از ســر اجبــار و اضطــرار شــکل گرفتــه. 
ــوآوری  ــد، ن ــه بع ــال 2000 ب ــال از س ــه عم چراک
ــش رو  ــرکت های پی ــرای ش ــنتی ب ــکل س ــه ش ب
مقرون به صرفــه نبــود؛ از آن طــرف دســت کشــیدن 
ــوب  ــار محس ــه مرگ ب ــک گزین ــم ی ــوآوری ه از ن
می شــد. شــرکت های پیــش رو می داننــد کــه 
ــن  ــت. بنابرای ــد رف ــن خواهن ــوآوری از بی ــدون ن ب
صنعــت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد نــوآوری 
را بــه شــیوه دیگــری انجــام دهــد و قــدم در راهــی 
گذاشــت کــه بعدهــا نــوآوری بــاز نامیــده و حتــی 
ــاره در ســال 2003 منتشــر شــد.  ــی در این ب کتاب
در آن زمــان هنــوز دانشــگاهی ها اقبالــی بــه ایــن 
ــال های  ــد در س ــادم می آی ــتند و ی ــوع نداش موض
2004 تــا 2005 وقتــی دربــاره نــوآوری بــاز 
ســخنرانی  فایــل  بــه  می کــردم،  جســت و جو 
ــا  ــونگ، نوکی ــرکت های سامس ــل ش ــران عام مدی
یــا مایکروســافت می رســیدم، نــه بــه یــک مقالــه 
ــش  ــج، ش ــه پن ــک فاصل ــا ی ــا ب ــاب. بعده ــا کت ی
ســاله در دنیــای آکادمیــک، پژوهش هایــی در 
ایــن رابطــه شــروع شــد و بــا شــیب خیلــی زیــادی 
ــگاه  ــوع ن ــه آن پرداختنــد. اگــر بخواهیــم ایــن ن ب
ــد  ــد و بای ــرکت ها می توانن ــم، ش ــف کنی را تعری
از دانــش و منابــع برون ســازمانی بــرای خلــق 
ــرای  ــد ب ــد و بای ــد و می توانن ــتفاده کنن ارزش اس
ــی از  ــب بخش ــازار و تصاح ــه ب ــن ارزش ب ــه ای ارائ
آن، از امکانــات، منابــع و دانــش بیــرون از ســازمان 
ــی  ــرش حت ــران تعبی ــن دیگ ــد؛ ای ــتفاده کنن اس

ــد. ــا باش ــامل رقب ــد ش می توان
�چــه شــد کــه ایــن »بایــد« بــه جریــان 
ــیر  ــن س ــا ای ــد؟ آی ــل ش ــوآوری تحمی ن
ــوآوری در  ــوژی و ن ــول تکنول ــی تح طبیع
دنیاســت یــا یــک اتفــاق خاصــی افتــاده 
کــه نتیجــه آن چنیــن شــیفت پارادایمــی 

ــت؟ ــوده اس ــوآوری ب ــوزه ن در ح

بلــه، دقیقــا یــک شــیفت پارادایمــی رخ داده 
ــه  ــم ک ــن ســوال پاســخ دهی ــه ای ــد ب اســت. بای
در گذشــته فراینــد نــوآوری بــه چــه شــکل 
ــته  ــش رو در گذش ــازمان های پی ــت؟ س ــوده اس ب
نــوآوری، فراینــدی درون ســازمانی داشــتند. ســیر 
ایــن فراینــد بــه ایــن شــکل بــود کــه یــک ســری 
ــن دانشــگاه های  ــه را از بهتری ــوش و نخب آدم باه
ــی  ــع و امکانات ــد و مناب ــتخدام می کردن ــا اس دنی
ــش  ــا پژوه ــد ت ــرار می دادن ــا ق ــار آن ه در اختی
ــد.  ــد مطــرح کنن انجــام دهنــد و ایده هــای جدی
آن ایده هــا غربــال می شــدند و بهترین  هایــش 
ــاد  ــداد زی ــت از آن تع ــد. درنهای ــاب می ش انتخ
انگشت شــماری  و  انــدک  تعــداد  ایده هــا، 
ــود.  ــازار ش ــرکت، وارد ب ــط ش ــت توس می توانس
ــت  ــری می توانس ــداد کمت ــم تع ــداد ه از آن تع
ــن فراینــد را  اقتصــادی باشــد کــه هزینــه کل ای
تامیــن و بــرای شــرکت مزیــت ایجــاد کنــد. ایــن 
آن کاری بــود کــه شــرکت های نــوآور انجــام 
می دادنــد و موفــق هــم بودنــد. شــرکت هایی 
ــن  ــه همی ــل ب ــس و اینت ــی ام، زیراک ــد آی ب مانن
صــورت شــکل گرفتنــد. امــا بعدهــا چنــد اتفــاق 
ــاوری ســرعت  ــه تحــوالت فن ــی این ک ــاد. یک افت
ــا  ــال عین ــکان را 40 س ــا پی ــران م ــت. در ای گرف
ــن  ــس اولی ــم. عک ــد کردی ــر تولی ــدون تغیی و ب
ــم،  ــم بگذاری ــار ه ــر کن ــکان را اگ ــن پی و آخری
ــد. یعنــی شــما در  ــی ندارن ــا هــم تفاوت ــی ب خیل
ــک محصــول را 40  ــک دوره ای می توانســتید ی ی
ــه  ــر ب ــید. االن دیگ ــد و بفروش ــد کنی ــال تولی س
ــک محصــول  آن شــکل نیســت. چرخــه عمــر ی
ــا  ــد دائم ــن رون ــت و ای ــده اس ــاه ش ــی کوت خیل
در حــال کوتاه تــر شــدن اســت. مثــال بــرای 
ــر از  ــه کمت ــر ب ــن عم ــراه ای ــن هم ــی تلف گوش
ــا  ــی ب ــه  همراه ــت. الزم ــیده اس ــال رس یک س
ایــن تحــول ایــن بــود کــه خروجــی فرایندهــای 
پژوهشــی در شــرکت ها بــا ســرعت بیشــتری بــه 
ــرکت ها  ــد در ش ــن فراین ــی ای ــند. ول ــازار برس ب
ــد  ــت. کال فراین ــی اس ــای ذات دارای محدودیت ه
ــت.  ــر اس ــک و زمان ب ــدی پرریس ــوآوری، فراین ن
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بنابرایــن از یــک جایــی بــه بعــد، هــر کاری هــم 
کنیــد نمی توانیــد آن فراینــد را ســرعت ببخشــید. 
یعنــی تمــام دانــش مدیریــت نــوآوری ســنتی را 
وقتــی بــه کار بگیریــد، از یــک حــدی ســرعتش 
ــای  ــه در دنی ــه دوم این ک ــود. نکت ــتر نمی ش بیش
ــده  ــده ش ــی پراکن ــع دانش ــوآوری، مناب ــازه ن ت
ــر  ــی ام کامپیوت ــی آی ب ــی وقت ــک زمان ــت. ی اس
ــتفاده از  ــا اس ــرکت ب ــن، ش ــود ای ــاخت خ می س
همــان افــراد نخبــه ایــن دانــش را ایجــاد می کــرد. 
یعنــی تعــداد افــرادی کــه می دانســتند کامپیوتــر 
چیســت، خیلــی کــم بــود و آی بــی ام می توانســت 
ــار خــودش داشــته باشــد،  ــراد را در اختی ــن اف ای
ولــی پراکندگــی دانــش و ظهــور اینترنــت و 
شــبکه های اینترنتــی باعــث شــد کــه ایــن منابــع 
دانشــی در دنیــا پراکنــده شــوند. االن مهم تریــن 
اختراعــات حــوزه کامپیوتــر ممکــن اســت در یک 
دانشــگاه در هنــد اتفــاق بیفتــد و بعضــا اتفــاق هم 
ــا  ــران در روســیه ی ــد. ممکــن اســت در ای می افت
چیــن اتفــاق بیفتــد. چندســال اســت کــه آمــار 
ــو زده  ــکا جل ــن از آمری ــات در چی ــت اختراع ثب
اســت. آمــار ســال 2016 نشــان می دهــد چیــن 
ــراع  ــزار اخت ــیصد ه ــون و س ــک میلی ــاالی ی ب
ــون  ــک میلی ثبــت شــده داشــته کــه بیــش از ی
از آن هــا اختراعــات خــود چینی هــا بــوده اســت. 
بــه  آمریکایی هــا  اختراعــات  درصورتی کــه 
ــی  ــا زمان ــد. ی ــم نمی رس ــدد ه ــیصدهزار ع س
فقــط در تهــران چهــار دانشــگاه بــزرگ داشــتیم و 
شــرکتی کــه می خواســت خیلــی خــوب کار کنــد 
تــالش می کــرد فارغ التحصیــالن خــوب ایــن 
چهــار دانشــگاه را جــذب کنــد، ولــی االن در هــر 
شــهر و اســتانی دســت کم یــک دانشــگاه وجــود 
دارد و بعضــا ایــن دانشــگاه ها فارغ التحصیــالن 
خیلــی خوبــی دارنــد. در آخریــن رده بنــدی 
جهانــی دانشــگاه ها، دانشــگاه بابــل اول شــد 
نــه دانشــگاه شــریف یــا دانشــگاه تهــران. همیــن 
ــت.  ــاده اس ــم افت ــر ه ــورهای دیگ ــاق در کش اتف
ــد  ــه بخواهی ــر نخب ــر 100 نف ــما اگ ــن ش بنابرای
اســتخدام کنیــد، یــک میلیــون نخبــه دیگــر هــم 

هســتند کــه شــما نمی توانیــد آن هــا را اســتخدام 
کنیــد و چــه تضمینــی وجــود دارد کــه بهتریــن 
ایده هــا را همــان 100 نفــر کــه شــما اســتخدام 
کردیــد داشــته باشــند؟ گاهــی کافــی اســت یــک 
ــا  ــده خــوب در آن یــک میلیــون نفــر باشــد ت ای

ــد! ــود کن کســب و کار شــما را ناب
و  خدمــات  شــدید  پیچیدگــی  ســوم  نکتــه 
محصــوالت امــروزی اســت. بــرای نمونــه در 
گذشــته خــودرو یــک محصــول عمدتــا مکانیکــی 
ــودرو  ــری در خ ــوم بش ــام عل ــی االن تم ــود ول ب
ــوش  ــزار و ه ــر و نرم اف ــی رود؛ از کامپیوت ــه کار م ب
ــا هــر  مصنوعــی و علــوم شــیمیایی و مکانیکــی ت
دانشــی کــه تصــورش کنیــد، در ماشــین های 
امــروزی بــه کار مــی رود. خــوب شــما می خواهیــد 
ــز کــه  ــد نفــر اســتخدام کنیــد؟ مرســدس بن چن
ــا چندصدهــزار قطعــه  می خواهــد یــک ماشــین ب
ــر  ــزار نف ــد چندصده ــه نمی توان ــد ک ــد کن تولی
ــه  ــته باشــد ک ــق و توســعه داش متخصــص تحقی
ــن  ــند. بنابرای ــرآمد باش ــا س ــه آن حوزه ه در هم
ــه  ــود ک ــری ب ــوع دیگ ــده، موض ــی فزاین پیچیدگ
ــن  ــر بهتری ــی اگ ــرکت ها حت ــد ش ــث می ش باع
ــه ســبک قدیــم را هــم داشــته  ــوآوری ب فراینــد ن
ــدی  ــک ح ــا از ی ــی آن ه ــرعت خروج ــند، س باش
بیشــتر نشــود. مثــل دویــدن روی تردمیلــی اســت 
ــاد می شــود. شــما اگــر  کــه ســرعت آن دائمــا زی
دونــده دو ماراتــن هــم باشــید، روی ایــن تردمیــل 
کــم می آوریــد! کافــی اســت در یــک نقطــه یــک 
ــرت شــوید.  ــرون پ ــه بی ــا ب ــد ت نفــس کــم بیاوری
دقیقــا اتفاقــی کــه بــرای نوکیــا افتــاد، شــرکتی که 
بــا یــک ســهم بــازار خیلــی عظیــم و جهانــی، یــک 
نفــس کــم آورد و در یــک یــا دو ســال ورشکســته 

شــد!
ــای  ــه فراینده ــن اســت ک ــم ای ــارم ه ــه چه نکت
ــوآوری قدیمــی هزینــه خیلــی زیــادی داشــت.  ن
یعنــی شــما اگــر بخواهیــد بهتریــن آدم هــا و تیــم 
خیلــی بزرگــی داشــته باشــید و امکانــات خیلــی 
ــوآوری  ــه ن ــد ک ــان بگذاری ــادی در اختیارش زی
کننــد، هزینــه پژوهــش و توســعه شــما و در 
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حالــت کلــی هزینــه نــوآوری شــرکت شــما بــاال 
ــما  ــار دارد ش ــازار انتظ ــه ب ــی رود. در صورتی ک م
محصولــی ارزان تــر بــا فنــاوری پیشــرفته تر ارائــه 
ــوارد شــرکت ها را واداشــت  ــن م ــه ای ــد. هم کنی
کــه بــرای اقتصــادی کــردن فرایندهــای پیشــین 

ــوآوری  تغییراتــی ایجــاد کننــد. ن
ــانی  ــه کس ــاز« چ ــوآوری ب ــران »ن �بازیگ
بــاز  خواهنــد بــود؟ و آیــا نــوآوری 
ــت را  ــگاه و صنع ــکاف دانش ــد ش می توان
کــه همیشــه دغدغــه کشــورهای در حــال 

ــد؟ ــر کن ــت، پ ــوده اس ــعه ب توس
کشــورهای  در  کــه  نیســت  این طــور  البتــه 
صنعــت  و  دانشــگاه  ارتبــاط  االن  پیش رفتــه 
ــرای  ــوز ب ــا هن ــی در اروپ ــد. حت ــه نباش دغدغ
ایجــاد ایــن ارتبــاط خیلــی دارنــد یــاد می گیرنــد 
و روش هــای مختلــف را آزمــون و خطــا می کننــد 
و سیاســت های مختلــف را بــه کار می گیرنــد. 
امــا مــا در ایــران بــا یــک توقــف در ســیر تاریخــی 
ــوآوری مواجــه هســتیم. در تاریــخ ایــن کشــور  ن
یک ســری تجهیــزات بــرای اولین بــار خلــق 
ــت.  ــده اس ــایی ش ــا کشورگش ــا آن ه ــده و ب ش
یک ســری صنایــع مثــل صنعــت فــرش بــا تمــام 
دانــش و ابزارهایــش نــوآوری ایرانــی بــوده اســت. 
بنابرایــن ســنت نــوآوری از دیربــاز در ایــن کشــور 
وجــود داشــته اســت. ولــی از جایــی بــه بعــد ایــن 
ســنت از بیــن مــی رود، آن هــم وقتــی پــول نفــت 
وارد کشــور می شــود. مــا در 100 ســال گذشــته 
ســنت نــوآوری را در ایــن کشــور از دســت داده ایم. 
االن اگــر جــای چیــزی را خالــی می بینیــم، همــه  
ــان  ــت و حاکمیــت، بلکــه همه م ــا، نه تنهــا دول م
ــم  ــر می کنی ــن فک ــه ای ــان ب ــی در خانه هایم حت
آن را  می توانیــم  کجــا  از  و  چه جــوری  کــه 
ــان  ــوم و چهارمم ــه اول و دوم و س ــم! گزین بخری
ــم  ــدا کنی ــی پی ــن را یک جای ــه ای ــت ک ــن اس ای
و بخریــم. یعنــی کســی بــه فکــر نــوآوری بــرای 
تولیــد نیازهــا و کمبودهــا نمی افتــد. نــگاه خــالق 
ــن  ــه سیاســت گذار ای ــانی ک ــن کس ــی در بی حت
ــد، شــکل نگرفتــه اســت. حتــی در  حــوزه بوده ان

ــه  ــگاه نوآوران ــم ن ــور ه ــگاه های کش ــود دانش خ
ــا  ــگاه های م ــتر دانش ــدارد. بیش ــود ن ــی وج خیل
می ســنجند.  مقاله هــا  بــا  را  خروجی شــان 
ــاز  بنابرایــن این جــور هــم نیســت کــه نــوآوری ب
بیایــد و بتوانــد ایــن مشــکل را حــل کنــد. بایــد 
ــوان در  ــاز را می ت ــوآوری ب ــه ن ــت ک ــه داش توج
ســطوح مختلــف اجــرا کــرد. االن اروپایی هــا 
ــاز  ــوآوری ب ــم ن ــا پارادای ــه اروپ ــما در اتحادی رس
از  اروپــا  اتحادیــه  ســطح  در  پذیرفته انــد.  را 
خــود آقــای هنــری چســبرو )پــدر نــوآوری بــاز( 
ــد. در پروژه هــای اچ2020 کــه  مشــورت می گیرن
در حــوزه نــوآوری اســت، اتحادیــه اروپا به شــرطی 
ــه آن  ــد ک ــذار می کن ــرکت ها کاری را واگ ــه ش ب
ــگاه ها و  ــرکت ها، دانش ــر ش ــکاری دیگ ــا هم را ب
ســازمان ها انجــام دهنــد! بایــد بازیگــران مختلــف 
از جنس هــای مختلــف و حتــی از کشــورهای 
مختلــف در کنــار هــم قــرار گیرنــد. حتــی 
ــاز  ــوآوری ب ــم ن ــه پارادای ــد ک مجبورشــان می کن

را امتحــان کننــد. 
�پــس روی چــه بازیگرانــی بایــد حســاب 
ــگاه ها  ــت از دانش ــا صحب ــم. در دنی کنی
اگــر  مــا  می شــود.  اســتارت آپ ها  و 
یــک  را  بــاز«  »نــوآوری  بخواهیــم 
ــران  ــم بازیگ ــر بگیری ــتم در نظ اکوسیس
ــه  ــا چ ــتم در دنی ــن اکوسیس ــدی ای کلی
کســانی هســتند و در ایــران چــه کســانی 

باشــند؟ می تواننــد 
ــتید،  ــت گذاش ــبی دس ــه مناس ــما روی کلم ش
اکوسیســتم. در فضــای نــوآوری بــاز بــه این نتیجه 
رســیده اند کــه شــرکت ها و ســایر بازیگــران ایــن 
ــد.  ــد راه دوری برون ــی نمی توانن ــه، به تنهای عرص
بنابرایــن بــرای نــوآوری، در شــبکه ای از بازیگــران 
ــرار  ــف ق ــای مختل ــاد و انگیزه ه ــا ابع ــف ب مختل
می گیرنــد. مثــال انگیــزه دانشــگاه بایــد این باشــد 
کــه خروجــی علمــی داشــته باشــد و اســتادهای 
آن بایــد دنبــال ایــن باشــند کــه کتــاب و مقالــه 
پژوهشــی بیشــتری داشــته باشــند و آن کتــاب و 
مقــاالت توجــه بیشــتری در دنیــای علمی کســب 
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ــوآوری  ــازی ن ــی در ب ــر کس ــن ه ــد. بنابرای کنن
ــزه  ــن انگی ــود. ای ــی وارد می ش ــزه متفاوت ــا انگی ب
ــه رســمیت شــناخته شــود. شــرکت های  ــد ب بای
ــزه  ــا انگی ــازی ب ــن ب ــتارت آپی در ای ــک اس کوچ
ــرکت  ــا ش ــوند. ی ــریع وارد می ش ــد س ــا و رش بق
ــع  ــم، شــبکه توزی ــای محک ــه جــای پ ــزرگ ک ب
ــن فراینــد هدفــش  و اعتمــاد عمومــی دارد در ای
ســرعت دادن بــه فراینــد نــوآوری و کاهــش 
هزینه هــای مربوطــه اســت. تمــام ایــن بازیگــران 
ــم  ــار ه ــف در کن ــای مختل ــاد و انگیزه ه ــا ابع ب
می نشــینند و چیــزی بــه وجــود می آورنــد 
کــه بــه آن اکوسیســتم نــوآوری می گوینــد. 
هرکــس نقشــی برعهــده می گیــرد کــه در نهایــت 
ــک  ــاال ی ــد. ح ــاد می کن ــی ایج ــع کل ــک نف ی
زمــان یــک دولــت می آیــد و می گویــد مــن 
ــک  ــم، ی ــت می کن ــب را درس ــتم مناس اکوسیس
زمــان یــک صنعــت یــا یــک شــرکت ایــن کار را 
ــگ  ــال شــرکت هواپیماســازی بویین ــد. مث می کن
ــا  ــت. صده ــرده اس ــت ک ــتم درس ــک اکوسیس ی
شــرکت، دانشــگاه ها و دپارتمان هــای دانشــگاهی 
و مراکــز پژوهشــی در اکوسیســتم بویینــگ نقــش 
بــازی می کننــد. مــا زمانــی کــه نــوآوری و 
اکوسیســتم را بررســی می کنیــم بــا چنــد مفهــوم 
ــوم  ــال مفه ــرای مث ــویم. ب ــه رو می ش ــد روب جدی
ــه  ــی چ ــم یعن ــن )Initiation( را داری اینیشیش
کســی اســتارت ایــن اکوسیســتم را می زنــد و بعد 
ارکسترشــین )Orchestration( داریــم بــه این 
ــده  معنــا کــه چــه کســی ایــن اکوسیســتم را زن
ــی دارد. در بعضــی کشــورهای پیشــرفته،  ــه م نگ
را  کار  ادامــه  و  اســت  دولــت  اســتارت زننده 
می ســپارد بــه بخــش خصوصــی. مثــال بویینــگ 
اگــر می خواهــد محصــول جدیــدی بدهــد، 
دولــت آمریــکا کمــک می کنــد تــا بویینــگ 
ــول  ــول آن محص ــوآوری ح ــتم ن ــک اکوسیس ی
ایجــاد کنــد و بعــد کــه ایــن اکوسیســتم شــکل 
ــای  ــا کاره ــد ت ــا می کن ــر آن را ره ــت، دیگ گرف
تجــاری را خــود بویینــگ و آن شــرکت ها انجــام 
ــت  ــه دول ــدارم ک ــار ن ــی انتظ ــن خیل ــد. م دهن

ــیاری از  ــد. بس ــات را درک کن ــن موضوع ــا ای م
مدیــران مــا هنــوز مبانــی نــوآوری بســته را هــم 
از  ســاعت ها  آن هــا  بــرای  نمی کننــد.  درک 
ــم  ــر ه ــت آخ ــم. دس ــوآوری می گویی ــف ن وص
ــدی  ــد و لبخن ــگفتی می اندازن ــر ش ــی از س نگاه
ــود  ــراری خ ــای تک ــان کاره ــه هم ــد و ب می زنن
ــی  ــرکت های خصوص ــی ش ــد. ول ــه می دهن ادام
ایــران می تواننــد هــم آغازگــر و هــم پیش برنــده 
اکوسیســتم های نــوآوری باشــند. شــرکت های 
بــزرگ و صاحــب برنــد می تواننــد نقــش مهمــی 
ــته  ــوآوری داش ــکل گیری اکوسیســتم ن ــرای ش ب
باشــند. شــرکت ها یــا می تواننــد اکوسیســتم 
ایجــاد کننــد یــا می تواننــد در اکوسیســتم بقیــه 
نقــش موثــری بــازی کننــد. شــرکت های بــزرگ 
ــتم  ــه اکوسیس ــد ک ــت را دارن ــن قابلی ــا ای قاعدت
ایجــاد کننــد. اســتارت آپ ها ولــی دو گزینــه 
ــه  ــتم بقی ــد در اکوسیس ــاد بگیرن ــا ی ــد؛ ی دارن
بــازی کننــد امــا خــوب بــازی کننــد، یــا ممکــن 
اســت بخواهنــد اکوسیســتم بســازند بــرای مثــال 
ــال اکوسیســتمی حــول خــودش  دیجــی کاال عم
ــه  ــرای هم ــه ب ــن گزین ــی ای ــت. ول ــاخته اس س
ــس درســت  ــر نیســت پ اســتارت آپ ها امکان پذی
ایــن اســت کــه در اکوسیســتم بقیــه بنشــینند و 
درســت بــازی کننــد. یعنــی ممکــن اســت رهبــر 
ارکســتر نباشــند، امــا یــک نوازنــده خوب باشــند.

چــه  اســتارت آپی  اکوسیســتم  در  �
مســیرهایی را بایــد مبتنــی بــر »نــوآوری 
بــاز« جلــو ببریــم؟ بایســته های ایــن فضــا 
هــم از نظــر ســرمایه گذاری و هــم از نظــر 

ــت؟  ــتارت آپی چیس ــگاه اس ــش و ن بین
همان طــور کــه گفتــم، امــروزه بــا دیــدگاه 
ــن  ــازه م ــت. ت ــنده اس ــردن کش ــته« کار ک »بس
ایــن را در مــورد شــرکت های بــزرگ   گفتــم 
کــه منابــع دارنــد. بــرای کوچک تر هــا کــه 
ــاز در  ــوآوری ب ــی کشــنده تر اســت. چــون ن خیل
ــه  ــان رســیدن ب ــت باعــث می شــود کــه زم نهای
ــیدن  ــن رس ــه ای ــاه و هزین ــدت کوت ــازار به ش ب
ــرکت های  ــتارت آپ ها و ش ــرای اس ــود. ب ــم ش ک
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ــی  ــد و خیل ــری دارن ــع کمت ــه مناب ــک ک کوچ
شــکننده تر هســتند، ایــن مســئله ای خیلــی 
ــازار برســند  ــه ب ــر ب ــر دی ــی اگ مهــم اســت. یعن
ــردن  ــازی ک ــته« ب ــس »بس ــوند. پ ــذف می ش ح
اســتارت آپ ها  و  بــرای شــرکت های کوچــک 
ــا  ــر اســت. ام ــب کشــنده تر و خطرناک ت ــه مرات ب
ــران، بیشــتر بازیگــران  در جامعــه اســتارت آپی ای
هنــوز می خواهنــد به تنهایــی مســیر را طــی 
کننــد. حتمــا نیــاز نیســت همــه شــرکت ها مدیــر 
نــوآوری داشــته باشــند فقــط کافی اســت مدیران 
ارشــد هــر شــرکت، عینکشــان عینــک »نــوآوری 
بــاز« باشــد. در جامعــه اســتارت آپی مــا کــه 
همــان فرهنــگ شــرکت های بــزرگ را بعضــا 
اســتفاده و بســته فکــر می کننــد، چنیــن خطــری 

ــد. ــب بمانن ــه عق ــه از قافل ــود دارد ک وج
بــر  بــه ســمت شبکه ســازی مبتنــی  بایــد 
نــوآوری بــاز رفــت، چــون مــن امیــدم بــه 
ــتر  ــب بیش ــه مرات ــران ب ــتارت آپی ای ــه اس جامع
ــای  ــه از فض ــردی ک ــوان ف ــت. به عن ــه اس از بقی
ــدم  ــی دارم معتق ــناخت خوب ــران ش ــوآوری ای ن
اســتارت آپ ها بیــش از بقیــه شــرکت ها و صنایــع 

ــاز هســتند. ــوآوری ب ــری ن ــد به کارگی نیازمن
ــاز«  ــوآوری ب ــر »ن ــم از تاثی ــر بخواهی �اگ
ــا  ــور ب ــد کش ــع راک ــای صنای ــرای احی ب
ــه  ــم، چ ــت کنی ــتر صحب ــات بیش جزئی
می توانیــم بگوییــم؟ بــرای نمونــه در 
همــان مثــال پیــکان کــه زدیــد، نــوآوری 
ــن  ــه ای ــد ب ــی می توان ــه کمک ــاز چ ب

ــد؟ ــران زده بکن ــت بح صنع
فــرض نــوآوری بــاز ایــن اســت کــه مــن همه چیــز 
را بلــد نیســتم و همــه امکانــات را در اختیــار ندارم. 
در صنعــت خــودرو، ایران خــودرو یــک مجموعه ای 
ــه  ــودرو را ب ــه خ ــود دارد ک ــاپکو وج ــام س ــه ن ب
ــرای  ــرده و ب ــک می ک ــای آن تفکی زیرمجموعه ه
ــرده و  ــد می ک ــی قی ــرایط و الزامات ــه ش ــر قطع ه
روی آن قطعــه یــک فراخــوان داده می شــده کــه 
ــرایط  ــن ش ــا ای ــه را ب ــد قطع چــه کســی می توان
تولیــد کنــد. از پیشــنهادهایی کــه بــه دســت آن ها 

ــن  ــد ای ــک شــرکت انتخــاب و تولی می رســیده ی
ــه او ســپرده می شــده اســت. اســم ایــن  قطعــه ب
ــش  ــتفاده از دان ــه اس ــت، ن ــپاری اس کار برون س
دیگــران. فــرض ایــن فراینــد ایــن اســت کــه مــن 
ــم و  ــه می خواه ــه چ ــم ک ــما می دان ــر از ش بهت
ــم،  ــی خواه ــن م ــه م ــزی را ک ــد چی ــما بای ش
طبــق نقشــه خــود مــن طراحــی کنیــد! در دنیــا 
دقیقــا برعکــس اســت؛ بــرای مثــال شــرکتی کــه 
ــت  ــودرو اس ــر خ ــه باالب ــط شیش ــش فق تخصص
ــن  ــراع در ای ــت اخت ــر 200 ثب ــغ ب ــالی بال و س
ــا  ــرح دنی ــازان مط ــام خودروس ــوزه دارد و تم ح
ــرای  ــرکت ب ــن ش ــش ای ــنس از دان ــت الیس تح
بــاال بــردن شیشــه خــودرو اســتفاده مــی کننــد، 
ــت  ــر اس ــه بهت ــد ک ــی ام و می گوی ــا ب ــز ی ــه بن ب
مکانیســم باالبــردن شیشــه چگونــه باشــد و نســل 
ــز  ــن بن ــود. بنابرای ــد ب ــه خواه ــده آن چگون آین
می گویــد کــه ایــن شــرکت کوچــک، دانشــش در 
بــاال بــردن شیشــه خــودرو از مــن بیشــتر اســت. 
مــن بــه او نمی گویــم چــه محصولــی می خواهــم 
ــر از  ــی بهت ــو چــه محصول ــم کــه ت بلکــه می گوی
محصــول قبلــی می توانــی بــرای مــن تولیــد کنی! 
حــاال ایــن موضــوع را تعمیــم دهیــم بــه هــزاران 
زیرمجموعــه، شــما بایــد بــا هــزاران زیرمجموعــه 
ــش  ــه دان ــن اســت ک ــان ای ــه فرضت ــد ک کار کنی
ــا از شــما بیشــتر  ــن حوزه ه ــک ای آن هــا در تک ت
ــت  ــاز. در صنع ــوآوری ب ــود ن ــن می ش ــت. ای اس
ــگاه هم چنــان ایــن  خــودروی کشــور متاســفانه ن
اســت کــه مــن بهتــر از شــما می دانــم کــه 
ســاخت خــودرو بــه چــه شــکل اســت. یــک مثــال 
ــام Local Motors در  ــه ن ــرکتی ب ــم: ش می زن
ســال 2007 توســط یــک گــروه جــوان و به شــکل 
یــک اســتارت آپ در آمریــکا شــکل می گیــرد. بــا 
ــاز«  ــوآوری ب ــتفاده از »ن ــا اس ــه ب ــدف ک ــن ه ای
ــا  ــد. آن ه ــان را متحــول کن ــت خــودرو جه صنع
فرضیــات اساســی صنعــت خــودرو را زیــر ســوال 
ــه  ــد ک ــرح می کنن ــوال را ط ــن س ــد و ای می برن
بــه چــه دلیــل مــا بایــد کارخانــه داشــته باشــیم؟ 
یعنــی بــه جــای این کــه بــرای تولیــد یــک قطعــه 
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از تهــران تــا کــرج ســوله بزننــد، ســفارش تولیــد 
آن قطعــه را بــه یــک شــرکت تــراز اول می دهنــد 
ــک  ــه ی ــم آن را ب ــه ه ــن قطع ــاژ ای ــرای مونت و ب
شــرکت مونتــاژکار مطــرح واگــذار می کننــد. 
ــا  ــن هــر آدم خوش فکــر در هــر جــای دنی بنابرای
ــاژ  ــه فراینــد طراحــی، ســاخت و مونت ــد ب می توان
آن هــا کمــک کنــد. بنابرایــن پلتفرمــی ســاختند 
ــم  ــو تی ــر عض ــال حاض ــر در ح ــزار نف ــه 11 ه ک
ــد  طراحــی آن هاســت کــه حقــوق هــم نمی گیرن
ــد و  ــده می دهن ــد، ای ــارکت می کنن ــط مش و فق
درصــورت انتخــاب شــدن ایده شــان، پاداشــی 
دریافــت می کننــد. ایــن شــرکت بعــد از یک ســال 
اولیــن محصــول خــود را بــه بــازار معرفــی کــرد و 
موفــق بــه کســب بســیاری از جوایــز بین المللی در 
حــوزه طراحــی شــد. محصــول دوم این شــرکت را 
وزارت دفــاع آمریــکا ســفارش داد کــه یــک ســال 
ــکا،  ــت آمری ــور وق ــاده شــد و رئیس جمه ــد آم بع
ــول  ــت. محص ــل گرف ــخصا آن را تحوی ــا ش اوبام
 3D Print ــین ــن ماش ــرکت اولی ــن ش ــوم ای س
ــش  ــد. محصــول چهارم ــه کار می کن دنیاســت ک
هــم اولیــن ماشــین 3D Print الکتریکــی مــدوالر 
ــام  ــک ون تم ــش ی ــن محصول ــت و آخری دنیاس
الکتریــک خــودران اســت! بنابرایــن ایــن شــرکت 
ــاز  ــوآوری ب ــق ن ــا منط ــال 2007 و ب ــه در س ک
ــنل دارد  ــر پرس ــا 100 نف ــد و االن تنه ــد ش متول
کارهــای بزرگــی در کارنامــه خــود بــه ثبــت 
رســانده کــه بســیاری شــرکت های خودروســازی 
هنــوز نتوانســته اند مشــابه آن هــا را انجــام دهنــد. 
حــاال شــما ایــن مــدل را بــا ایران خــودرو مقایســه 
کنیــد؛ چنــد 10 هــزار پرســنل، ســوله از تهــران 
تــا کــرج امــا محصــول هــم همــان محصــول 30 
ســال پیــش! به خاطــر همیــن اســت کــه مــن بــه 
ــاور بیشــتری  ــاد و ب ــی اعتق ــتارت آپ های ایران اس
ــی  ــزرگ و دولت ــرکت های ب ــب ش ــون قال دارم چ
بــه انــدازه زیــادی شــکل گرفتــه و تغییــر در آن هــا 
تقریبــا غیرممکــن اســت؛ چــرا کــه مثــال کاهــش 
ــرگ  ــه م ــه منزل ــا ب ــرای آن ه ــوله ها ب ــداد س تع

اســت. 

ــه ایــن نکتــه کــه بخــش  �امــا باتوجــه ب
اعظــم اقتصــاد ایــران را شــرکت هایی 
سال هاســت  کــه  می دهنــد  شــکل 
فعالیــت دارنــد و بــه قــول شــما قالبشــان 
ــن  ــه همی ــوان ب ــه، نمی ت ــکل گرفت ش
ــم  ــا کنی ــرکت ها را ره ــن ش ــادگی ای س
ــاد  ــک اقتص ــر ی ــه از صف ــم ک و بگویی
ــن  ــم. بنابرای ــروع می کنی ــری را ش دیگ
بخشــی از دغدغــه فعلــی مــا معطــوف بــه 
ــی  ــت. از طرف ــته از شرکت هاس ــن دس ای
ــتارت آپ ها  ــه اس ــت ک ــن اس ــوال ای س
ــرکت ها را  ــن ش ــتباه ای ــه اش ــرای این ک ب
مرتکــب نشــوند، در چــه مرحلــه ای بایــد 
مــدل »نــوآوری بــاز« را بــه کار بگیرنــد؛ به 
عبارتــی نــوآوری بــاز را در چــه مرحلــه ای 

ــد؟ ــق کنن ــود تزری ــب و کار خ ــه کس ب
ــوآوری  ــاز را جــدای از ن ــد مــدل کســب وکار ب بای
بــاز دانســت. نــوآوری بــاز را می تــوان مثــل 
یــک عینــک دانســت کــه همــه جــا بایــد مــورد 
ــان را  ــرار گیــرد چراکــه وقتــی عینکت اســتفاده ق
عــوض می کنیــد، دیگــر همــه چیــز را از دریچــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــا ن ــد، ام ــق آن می بینی آن و از طری
معنــا کــه در همــه حوزه هــا بایــد بــاز عمــل کــرد. 
ــته  ــیار بس ــی بس ــل در جاهای ــرکت اپ ــال ش مث
ــک  ــا عین ــز را ب ــه چی ــا هم ــد! ام ــل می کن عم
ــوان  ــکات را می ت ــن ن ــد. ای ــاز می بین ــوآوری ب ن
جــزو ظرافت هــای انجــام کار دانســت. خیلــی 
ــا در  ــزرگ م ــرکت های ب ــه ش ــد ک ــوب می ش خ
ــدند. در کشــورهای  ــدم می ش ــوزه پیش ق ــن ح ای
ــه  ــد ک ــزرگ بودن ــرکت های ب ــن ش ــرفته ای پیش
ــک  ــرکت های کوچ ــیاری از ش ــدند و بس وارد ش
ــا  ــطح بزرگ تره ــه س ــود را ب ــرعت خ ــم به س ه
ــم  ــران ه ــه عرصــه آن در ای ــی ک ــاندند؛ اتفاق رس
فراهــم اســت. بنابرایــن یک ســری از شــرکت های 
ــت.  ــا ظراف ــا ب ــد همــراه ســاخت، ام ــزرگ را بای ب
اســتارت آپ ها بایــد بتواننــد بــا زبــان شــرکت های 
بــزرگ صحبــت و دیالــوگ خوبــی بــا آن هــا برقرار 
فرصت هــای  طریــق  ایــن  از  چراکــه  کننــد. 
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بســیاری بــرای آن هــا ایجــاد خواهــد شــد. مرحلــه 
بعــدی یادگیــری اســت، خیلــی از اســتارت آپ های 
ــا  فعلــی ایــن کار را می کننــد و برخــی هــم صرف
از آن جــا کــه از شــرکت های خارجــی کپــی 
ــب  ــد. عی ــش گرفته ان ــد را پی ــن رون ــد ای می کنن
ــاز  ــن ب ــه ای ــن اســت ک ــن اســتارت آپ ها در ای ای
بــودن را در جاهایــی می بیننــد و در خیلــی جاهــا 
ــاز را  ــوآوری ب ــته اند ن ــون نتوانس ــد، چ نمی بینن
بــه عنــوان عینــک دریابنــد و اســتفاده کننــد، امــا 
ــتارت آپ ها عینکشــان را  ــه اس ــی ک ــن حال در عی
ــد  ــد بتوانن ــد بای ــاز انتخــاب کنن ــوآوری ب ــد ن بای
شــرکت های بــزرگ را نیــز جــذب کننــد و ارتبــاط 

ــا آن هــا برقــرار ســازند. ــی ب خوب
�ایــن روزهــا صحبــت از اســتخدام مدیــر 
نــوآوری در شــرکت های مطــرح دنیاســت. 

کار مدیــر نــوآوری اساســا چیســت؟
ــی  ــتارت آپ ها حت ــش در اس ــن نق ــه ای اول این ک
توســط یکــی از بنیان گــذاران هــم می توانــد انجــام 
ــام  ــز در مق ــتیو جاب ــال اس ــوان مث ــه عن ــود. ب ش
مدیرعامــل اپــل بــه معنــای واقعــی مدیــر نــوآوری 
ــه محصــول  ــود ک ــن ب ــه اش ای ــود و دغدغ ــم ب ه
بعــدی بایــد بهتــر از محصــول فعلــی باشــد. 
مدیریــت نــوآوری جرقــه ای نیســت. ایــن پیامــی 
اســت کــه مــن تــالش می کنــم بــه گــوش همــه 
ــت  ــران برســانم، مدیری ــزرگ در ای شــرکت های ب
نــوآوری یــک جریــان اســت؛ یــک فراینــد کــه باید 
ــد،  طراحــی و مشــخص شــود کــه بودجــه، فراین
ســاختار و شــاخص های عملکــرد آن چیســت. 
بین المللــی  برنامــه شــرکت  به عنــوان مثــال 
ــروش کل  ــد از ف ــه 30درص ــود ک ــن ب P&G ای
شــرکت از محصــوالت ســه ســال آخــرش باشــد. 
ــر  ــال اخی ــه س ــی س ــه ط ــی ک ــی محصوالت یعن
ــن مــدل چــه در  ــد. متاســفانه ای ــازار رفته ان ــه ب ب
ــزرگ و چــه شــرکت های کوچــک  شــرکت های ب
ایــران وجــود نــدارد. اســتارت آپ ها بــا یــک ایــده 
انرژی شــان  کل  و  می کننــد  شــروع  نوآورانــه 
ــن  ــود. بنابرای ــده می ش ــان ای ــاخت هم ــرف س ص
ــه  ــود، ن ــورد می ش ــوم برخ ــن مفه ــا ای ــوردی ب م

بــه عنــوان یــک جریــان! همیــن امــر خــود یــک 
تهدیــد اســت چراکــه ممکــن اســت ایــن ایــده بــه 
بــازار هــم ارائــه شــود، امــا پشــتش خالــی باشــد. 
یعنــی بــرای بعــد از ایــن ایده، ایــده دیگــری وجود 
نــدارد! مــن بــر ایــن بــاورم کــه مدیریــت نــوآوری 
یــک ســبک زندگــی اســت. در ایــن ســبک زندگی 
ــد  ــول جدی ــده و محص ــک ای ــق ی ــه خل ــد ب بای
ــران  ــرد. در ای ــگاه ک ــتماتیک ن ــورت سیس به ص
زمانــی کــه بــه مفهــوم نــوآوری اشــاره می کنیــم، 
ــول  ــعه محص ــه توس ــوف ب ــا معط ــه ذهن ه هم
جدیــد می شــود، ولــی ایــن مفهــوم یــک فراینــد و 
حتــی یــک فرهنــگ درون ســازمانی اســت، یعنــی 
ــن  ــه ای ــد ب ــوآوری بای ــر ن ــال مدی ــوان مث ــه عن ب
ــازمانی  ــی درون س ــت مال ــه مدیری ــد ک ــر باش فک
یــا بازاریابــی چطــور می توانــد انجــام شــود، 
چراکــه خیلــی از شــرکت های ایرانــی در بازاریابــی 
مشــکل دارنــد. بنابرایــن مدیــر نــوآوری متولــی و 
ــک  ــای ی ــی جنبه ه ــوآوری در تمام ــخ گوی ن پاس
شــرکت، آن هــم به صــورت برنامه ریزی شــده و 

ــت.  ــد اس نظام من
ــگ  ــج فرهن ــرای تروی ــا ب ــن ج �بهتری

نــوآوری کجاســت؟
نــوآوری بــاز را بایــد از همــان خانه هــا آغــاز کــرد. 
ــرای  ــان را ب ــی فرزندانم ــال وقت ــوان مث ــه عن ب
ــک  ــه ی ــم و ن ــد می بری ــز خری ــه مراک ــح ب تفری
کارگاه خالقانــه، باعــث می شــویم کــه فرزندمــان 
بــه خریــد یــک کاال افتخــار کنــد نــه ســاخت آن. 
ــد  ــد آفرینــش و خلــق چیــزی جدی بنابرایــن بای
در خانواده هــا تبدیــل بــه یــک ارزش شــود. 
در ســطح شــرکتی هــم بایــد ایــن فرهنــگ 
ایجــاد شــود. از قضــا چــون فرهنــگ نــوآوری در 
ــن  ــرکت ها در ای ــه، کار ش ــکل نگرفت ــه ش جامع
ــد  ــتارت آپ ها بای ــت. اس ــنگین تر اس ــه س زمین
ــوآوری  ــگ ن ــت فرهن ــکل گیری و تقوی ــرای ش ب
برنامــه داشــته باشــند. در ایــن میــان، الگوســازی 
می توانــد نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. متاســفانه 
در الگوســازی کم کاریــم. شــرکت هایی داریــم 

ــوند.  ــرح نمی ش ــو و مط ــا الگ ــد، ام ــه نوآورن ک
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وقتی تاریخ نوآوری باز را مرور می کنیم، از فرهنگ شرکت های بزرگی چون اینتل و 
زیراکس که واحدهای بزرگ توسعه و تحقیق داخلی داشتند، می رسیم به شرکت هایی 

که استارت آپ های نوآور را در کنار خودشان جای داده اند تا از نتیجه خدمات، 
تحقیقات و محصوالت آن ها استفاده کنند. اما شاید هنوز برخی شرکت های سنتی 

نظرشان این باشد که مگر می شود ما اطالعات شرکت خود را که مبتنی بر نیاز یا یک 
مسئله است، در اختیار یک شرکت کوچک قرار دهیم تا آن ها برای ما راه کار پیدا 
کنند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش و این که ما چقدر به نوآوری باز نیاز داریم، به 

سراغ مجید دهبیدی پور، معاون پارک علم  و  فناوری دانشگاه صنعتی شریف، رفتیم.

یف ه صنع�ت رسش
گ

رک عمل  و  فناوری دانش� ید دهبیدی پور، معاون �پ گفت وگو �ب مب

نوآوری باز دوی امدادی در دنیای 
فناوری است

 پریسا امام وردیلو 

ده
رون

پ
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�اولیــن ســوال مــن از شــما ایــن اســت 
ــاز  ــاز نی ــوآوری ب ــه ن ــا ب ــدر م ــه چق ک
ــی در  ــه و ویژگی های ــه روحی ــم؟ چ داری
فضــای نــوآوری یــک کشــور باید شــکل 
بگیــرد کــه بتوانــد پذیــرای نــوآوری بــاز 

شــود؟
ــه  ــت ک ــن اس ــاز ای ــوآوری ب ــزل ن ــاه بیت غ ش
فنــاوری بــه خــودی خــود ارزشــی نــدارد. اگــر ما 
دانــش، فنــاوری، ایــده، محصــول آزمایشــگاهی 
یــا پایان نامــه ای داشــته باشــیم و آن را در 
ــی  ــد، حت ــا کســی آن را نبین ــم ت کمــد بگذاری
ــد  ــدارد. نبای ــا باشــد، ارزشــی ن ــر ُدر گران به اگ
ــا زمانــی کــه  انتظــار داشــته باشــیم فنــاوری ت
بــه مرحلــه ارزش آفرینــی نرســیده، محصــول یــا 
ســرویس ارزشــمندی باشــد. وقتــی می گوییــم 
نــوآوری بــاز، یعنــی بکوشــید از ایده هــای 
ــران  ــد دیگ ــد و بگذاری ــتفاده کنی ــران اس دیگ
ــن  ــد. ای ــتفاده کنن ــما اس ــای ش ــم از ایده ه ه
ــد.  ــاق می افت ــه اتف رابطــه دوســویه ای اســت ک
چــرا؟ چــون شــاید جاهایــی بــرای ارزش آفرینی 
ــن  ــوان م ــه از ت ــود دارد ک ــن وج ــای م ایده ه
خــارج اســت. و برعکــس آن ایــن اســت کــه من 
از ایده هــای شــما اســتفاده کنــم، چــون شــاید 
مــن راهــی بــرای ارزش آفرینی داشــته باشــم که 
در مجموعــه شــما نباشــد. بــا ایــن نــگاه، پارادایم 
نــوآوری بــاز شــکل می گیــرد و کل معــادالت را 
ــد. در کشــور  ــر می ده ــاوری تغیی ــای فن در دنی
هــم نمونه  هایــی می بینیــم کــه بایــد بــه ســمت 
درهــای بــاز برویــم. نــوآوری بــاز ماننــد مســابقه 
ــی  ــا جای ــن ت ــی م ــت. یعن ــدادی اس دوی ام
ــرد دیگــری  ــد ف ــه مســیر را بای ــده ام و ادام دوی
کــه توانایــی اش بهتــر و بیشــتر اســت، بــدود. در 
ــر  ــای ه ــش دونده ه ــوع چین ــدادی، ن دوی ام
ــی اول  ــه کس ــه چ ــت. این ک ــاوت اس ــم متف تی
بــدود و چــه کســی نفــر دوم باشــد،  متناســب 

ــا توانمنــدی و نیــاز فــرد و تیــم اســت. ب
ــنتی  ــگ س ــاز فرهن ــوآوری ب ــی ن �یعن
ــر  ــی ب ــه مبتن ــزرگ را ک ــرکت های ب ش

ــردن  ــزرگ ک ــات و ب ــی تحقیق محرمانگ
ــود،  ــعه )R&D( ب ــق و توس ــش تحقی بخ

ــد زد؟ ــار خواه کن
کارایــی  کــه  اســت  ایــن  نکتــه  اولیــن 
روزبــه روز  ســازمان ها  داخــل  پژوهش هــای 
ــد.  ــر ش ــا کم رنگ ت ــی آن ه ــر و ارزش آفرین کمت
زمــان آن گذشــته کــه هــر نهــاد یــک بخــش 
ــه  ــد، ب ــته باش ــازمان داش ــل س ــی داخ پژوهش
تحقیــق و توســعه بپــردازد، بــه محصــول 
فناورانــه برســد، آن را تجــاری کنــد و بفروشــد. 
ســازمان ها دریافته انــد کــه بــرای ارزش آفرینــی 
ــن  ــا همی ــد ب ــاال، بای ــود ب ــه س ــت یابی ب و دس
نــگاه بــه ســمت نــوآوری بــاز برونــد. نخســتین 
دلیــل اثربخشــی ایــن روش ایــن اســت کــه بــا 
ــد.  ــن می آی ــازمان پایی ــای س ــن کار هزینه ه ای
ــم  ــک تی ــرای ی ــال ب ــه 20 س ــای این ک ــه ج ب
پژوهشــی بــا قیمــت بــاال هزینــه کنیــم تــا آن ها 
روی یــک پــروژه فناورانــه کار کننــد، هــر لحظــه 
بخواهیــم، بــا هزینه ای کمتــر، نیروهای مناســب 
را در کنــار خــود بــه کار می گیریــم. دوم این کــه 
بــه نتیجــه دل خــواه می رســیم. ریســک و عــدم 
قطعیــت کمتــر و چشــم انداز روشــن تر خواهیــم 
داشــت. مهم تــر از ایــن دو ویژگــی بحــث زمــان 
اســت و زمــان نتیجــه گرفتــن کاهــش می یابــد. 
ــی از  ــد کــه جای ــی ســازمان ها فهمیده ان از طرف
زنجیــره ارزش را بایــد انتخــاب کننــد که نســبت 
بــه ســایر حلقه هــا اثرگذارتــر اســت. یعنــی مــن 
ــه از  ــدوم ک ــی ب ــد در جای ــدادی بای در دوی ام

ــدوم.  ــم ب ــر می توان ــه بهت بقی
�بــا ایــن توصیــف، معنی نــوآوری بــاز در 

ــد.  ــر می کن ــم تغیی ــازمان ها ه س
ــت.  ــد داش ــادی خواه ــی زی ــر خیل ــه، تغیی بل
ــادی  ــه زی ــش هزین ــرای پژوه ــه ب ــازمانی ک س
ــاید  ــاز ش ــوآوری ب ــتفاده از ن ــا اس ــرد، ب می ک

ســاختار و ماموریت هایــش تغییــر کنــد.
ــتارت  آپ ها  ــث اس ــراغ بح ــم س �بروی
ــما  ــه ش ــه تجرب ــه ب ــاز ک ــوآوری ب و ن
ــرکای  ــه از ش ــی ک ــت. زمان ــک اس نزدی
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شــما  تعبیــر  بــه  و  بــاز  نــوآوری 
ــم،  ــت می کنی ــدادی صحب ــای ام دونده ه
می تــوان  دســته بندی هایی  چــه 
ــا،  ــتارت  آپ ها، دانش بنیان ه ــت؟ اس داش
دانشــجویان، اســاتید و پژهش گــران چــه 
ــوآوری  ــران ن ــوان بازیگ ــی به عن جایگاه

ــد؟ ــا می کنن ــاز ایف ب
ــگاه  ــا ن ــر ب ــت و اگ ــوع اس ــته بندی ها متن دس
توســعه کســب وکار دانش بنیــان بــه ایــن مقولــه 
بنگریــم، قطعــا نقــش دانشــگاه ها در ایــن جریان 
پررنــگ  اســت. نهادهــای دانشــگاهی و پژوهشــی 
ــد  ــش رحــم و مول ــه نق ــی هســتند ک از جاهای
ــا  ــد کــردن آدم ه ــا توانمن ــد. نقــش آن ه را دارن
ایده هاســت. دســته دیگــر  توانمندســازی  و 
کســانی هســتند کــه می خواهنــد مســیر را 
اجرایــی و عملــی طی کننــد، مثل بنیان گــذاران 
اســتارت  آپ ها. یعنــی کســانی می کوشــند بــرای 
اجرایــی  کــردن ایــده ای کــه مثــال خاســتگاه آن 
ــته  ــت. دس ــری اس ــای دیگ ــا هرج ــگاه ی دانش
ســوم نهادهــای ســرویس دهنده هســتند. یــک 
محصــول یــا فعالیــت بــرای اثربخشــی و نتیجــه 
ــد  ــوع مانن ــات متن ــن خدم ــه تامی ــن، ب گرفت
ــی و... نیــاز  خدمــات منتورشــیب، عمومــی، مال
ــات،  ــدگان خدم ــن، تامین کنن ــه نظــر م دارد. ب
ــتند.  ــاز هس ــوآوری ب ــی در ن ــته بندی مهم دس
مایلــم یــک دســته  را بــه دلیــل اهمیــت خیلــی 
زیــاد آن جــدا کنــم کــه همــان ســرمایه گذاران 
افــراد  وجــود  نوآوری هــا،  در  خطرپذیرنــد. 
ــم  ــی ه ــع مال ــه مناب ــی ک ــمند و بابصیرت هوش
دارنــد، بســیار مهــم اســت. ایــن همــان ســرمایه 
هوشــمند اســت. در موضــوع نــوآوری بــاز، 
ــد هســتند، عــده ای نقــش فاعــل  ــی مول جاهای
ــده  ــانی تامین کنن ــد، کس ــده کار را دارن و کنن
ــم ســرمایه گذار هســتند.  ــت و کســانی ه خدم
اگــر روی اســتارت  آپ ها متمرکــز شــوم، از نظــر 
ــم  ــل دارم و می کوش ــگاه تمای ــه دانش ــری ب فک
از پنجــره دانشــگاه بــه اســتارت  آپ نــگاه کنــم. 
البتــه در دانشــگاه ها بیــش از هــر زمــان دیگــری 

بــه بخــش خصوصــی نیازمندیــم. بیشــتر از هــر 
زمــان دیگــری فهمیده ایــم کــه نبایــد هــر کاری 
انجــام دهیــم و اصــال نمی توانیــم انجــام دهیــم. 
بایــد بپذیریــم کــه 50 متــر اول را بدویــم، ولــی 
خــوب بدویــم! 50 متــر اول را اگــر خــوب پیــش 
برویــم، بــرای 950 متــر بعــدی بایــد نهادهایــی 
ــد. بایــد انتخــاب کنیــم  باشــند کــه بهتــر بدون
کــه کجــا عصــای دســت باشــیم. پــس اگــر از 
پنجــره دانشــگاه بــر اســتارت آپ ها تمرکــز کنم، 
ــه  ــازیم ک ــی بس ــد فضای ــا بای ــه م ــم ک می گوی
اعضــای هیئــت علمــی، دانشــجویان و کســانی 
کــه داخــل مــرز ســازمان  مــا هســتند، بتواننــد 
ــد  ــه بای ــد. البت ــی کنن ــان را عملیات ایده هایش
روحیــه مشــارکت پذیری را در کســانی کــه 
ــان  ــم. هم ــش دهی ــد، افزای ــگاه می آین از دانش
ــک از  ــه کوچ ــک تک ــتن ی ــه داش ــه ای ک روحی
کیــک بــزرگ بهتــر از داشــتن تکــه ای بــزرگ از 

کیــک کوچــک اســت.
�بــه نقطــه خیلــی چالش برانگیــزی 
رســیدیم. از دیربــاز بــرای نداشــتن 
ــی  ــی حت ــه کار تیم ــم ورک و روحی تی
در کارهــای درون ســازمانی مان، جــدل 
و نقدهــای زیــادی بــه خودمــان وارد 
می دانیــم. ماهیــت نــوآوری بــاز، کار 
تیمــی برون ســازمانی اســت. نه تنهــا 
ــته  ــی داش ــازمان کار تیم ــد درون س بای
ــره ای  ــد زنجی ــا آن بای ــه ب ــیم، بلک باش
ــس  ــم. پ ــازمانمان کار کنی ــرون از س بی
و  گفتمانــی  تغییــر  یــک  نیازمنــد 
ــه  ــی روحی ــت و حت ــی در ذهنی فرهنگ

ــتیم. ــان هس خودم
بلــه، مــن ایــن را کامــال قبــول دارم. البتــه 
معتقــدم کــه بحث هــای فرهنگــی هــم از 
جنــس زیرســاخت هســتند و بــا مــدل تزریقی و 
ــه  در کوتاه مــدت اصــالح نمی شــوند. یــک جمل
خیلــی معروفــی می گویــد فرهنــگ، اســتراتژی 
ــی  ــی زمان ــورد! یعن ــه می خ ــوان صبحان را به عن
ــی  ــتی طراح ــک کار را به درس ــگ ی ــه فرهن ک
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نکنیــد، هــر برنامــه ای کــه بریزیــد و هــر 
اســتراتژی ای کــه بچینید، آن فرهنگ نامناســب، 
اســتراتژی و برنامه هــای شــما را فلــج می کنــد. 
ــت. در  ــی داش ــگاه زیربنای ــد ن ــگ بای ــه فرهن ب
ــه  ــم و ریش ــی داری ــف کل ــک ضع ــی ی کار تیم
ــه  ــم ک ــه مطمئن ــی  اســت. البت ــم فرهنگ آن ه
ــه  ــی ک ــرای پارادایم های ــا ب ــر روزگار ی ــه جب ب
ــر  ــم تغیی ــن ه ــت، ای ــکل گیری اس ــال ش درح
می کنــد. مــا بــرای ارزیابــی موفقیــت و شکســت 
شــرکت هایی کــه از مراکــز رشــد بیــرون آمــده 
تاثیرگذارتریــن  کردیــم.  مطالعاتــی  بودنــد، 
عامــل در موفقیــت و شکســت شــرکت های 
ــانی  ــود. کس ــازی ب ــوع تیم س ــان موض دانش بنی
ــد،  کــه در تیم ســازی خــوب عمــل کــرده بودن
کســانی  و  داشــتند  موفقــی  شــرکت های 
ــد،  ــرده بودن ــور نک ــن فاکت ــه ای ــی ب ــه توجه ک
شکســت خوردنــد. دو نکتــه جالب در فروپاشــی 
ــی  ــود دارد. یک ــران وج ــازمانی ای ــای س تیم ه
ــود،  ــد می ش ــرکت ناامی ــه ش ــت ک ــی اس جای
پــول نــدارد و کار خــوب پیــش نمــی رود. جــای 
دیگــر زمانــی اســت کــه شــرکت موفــق شــده و 
ــی و  ــای حقوق ــی دعواه ــد، ول ــول می رس ــه پ ب
اختالف هــا بــرای تقســیم درآمــد شــروع شــده 
اســت. یکــی می گویــد مــن بیشــتر کار کــردم، 
تــو کمتــر کار کــردی. در موضــوع نــوآوری بــاز 
هــم بایــد روی روحیــه کار تیمــی بیــش از 

ــرد. ــته کار ک گذش
ــاز  ــوآوری ب ــوم ن ــورت مفه ــر ص �در ه
را نمی تــوان بــدون توجــه بــه ایــن 
و  درون ســازمان ها  فرهنگــی  ضعــف 
ــج  ــا تروی ــف ی ــی تعری ــرکت های ایران ش

ــرد. ک
بلــه، درســت می گوییــد. روزهــای خــوب و 
ــتند.  ــا هس ــت تیم ه ــه شکس ــد نقط ــای ب روزه
البتــه مــن بایــد بــه اهمیت درســت چیده شــدن 
تیم هــا هــم اشــاره کنــم. تیــم ماننــد موجــودی 
اســت کــه معمــوال مــا در خلقــت آن نقــص ایجاد 
می کنیــم و آن را درســت متولــد نمی کنیــم. 

ایــن خطــای بزرگــی اســت کــه هم دانشــکده ای 
ــی، هم شــهری،  ــم. هم خوابگاه را هم تیمــی بدانی
هم خانــه ای، وقتــی وارد همــکاری می شــوند، 
ــه  ــی ب ــد و در جاهای ــی کمــک می کنن در جاهای
ــد  ــا بای ــه م کل کار آســیب می رســانند. کاری ک
ــه  ــه ک ــه همان گون ــن اســت ک ــم، ای انجــام دهی
بــه دانشــجویان مهارت هــای ســخت می آموزیــم، 
مهارت هــای نــرم یعنــی مهــارت زندگــی کــردن، 
گفت وگــو، کار تیمــی، صحبــت کــردن، مذاکــره 
و مهارت هــای ارتباطــی را یــاد دهیــم. بایــد 
ضعف هــا و راه هــای غلبــه بــر آن هــا را به کســانی 
کــه می خواهنــد وارد دنیــای نــوآوری شــوند، یــاد 
ــرای  ــی ب ــک دوره طالی ــگاه ی ــم. دوره دانش دهی
دانشــجویان اســت. مــن گاهــی ناراحتــم کــه چرا 
ــی  ــن دوران طالی ــن بچه هــا در ای ــی کــه ای زمان
مخاطــب مــن بودنــد و می توانســتم بــذری 
ــود،  ــال ش ــا نه ــه بعده ــکارم ک ــا ب در دل آن ه
ــا را  ــب آن ه ــتم عی ــردم! می توانس ــم کاری ک ک
ــد  ــد. بای ــر کنن ــا تغیی ــم ت ــک کن ــم و کم بگوی
بــه دانشــجویان بگوییــم کــه »ایــن توانایــی تــو 
طالســت و روی آن ســرمایه گذاری کــن. اگــر 
ــی  ــی و عصبان ــت کن ــا کســی صحب خواســتی ب
بــودی، این گونــه مســیرت را پیــش ببــر.« شــعر 
معروفــی هســت کــه اگــر درســت بخوانــم، ایــن 
اســت: »هرکــه عیــب خویــش را دید و شــناخت/ 
ــدر اســتکمال خــود ده اســپه تاخــت« کســی  ان
کــه عیــب خــودش را بفهمــد و ببینــد، در کمــال 

ــازد. ــبه می ت ــودش ده اس ــد خ و رش
ــی،  ــه کار تیم ــدارم ک ــاور ن ــن ب ــال م بااین ح
ــد.  ــش می کش ــه چال ــاز را ب ــوآوری ب ــده ن آین
ــن  ــاز پارادایمــی باشــد کــه ای ــوآوری ب شــاید ن
ضعــف سیســتمی نهادینه شــده در فرهنــگ 
شــرکت های مــا را اصــالح کنــد. یعنــی بفهمیــم 
ــم  ــق نخواهی ــم، موف ــن کار را نکنی ــر ای ــه اگ ک
ــه ســمت  ــر ب ــود می شــویم و ناگزی ــا ناب ــود ی ب

ــم.  ــارکت بروی مش
شــکل گیری  در  بازیگرانــی  چــه  �
بــر  مبتنــی  اکوسیســتم  یــک 
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نــوآوری بــاز می تواننــد نقــش ایفــا 
کننــد؟ پارک هــای علــم و فنــاوری، 
بانک هــا ســرمایه گذاران  دانشــگاه ها، 
و... چقــدر می تواننــد نقــش داشــته 
باشــند؟ آیــا بایــد ماننــد ســیلیکون ولی 
یــا پارک هــای علــم و فنــاوری خودمــان 
ــکل گیری  ــرای ش ــخصی را ب ــی مش نواح
ــا  ــیم، ی ــته باش ــتم ها داش ــن اکوسیس ای
ــرای  ــم ب ــم می توانی ــده ه ــدل پراکن م
ــم  ــال بگویی ــا مث ــم، ی ــف کنی آن تعری
ــریف،  ــران، ش ــون ته ــگاه هایی چ دانش
ــه  ــری ک ــگاه های معتب ــان و دانش اصفه
ــد  ــتند، می توانن ــور هس ــر کش در سراس
از  غیرمتمرکــز  اکوسیســتم  یــک 
ــوآوری  ــر ن ــاور مبتنــی ب شــرکت های فن

ــد؟  ــکیل دهن ــاز را تش ب
علــم  پارک هــای  مثــل  نهادهایــی  حتمــا 
از  یکــی  شــاید  تاثیرگذارنــد.  فنــاوری  و 
ــت  ــی اس ــن فضای ــا همی ــن ارکان آن ه مهم تری
کــه ایجــاد می کننــد. مهم تریــن کار ایــن 
نهادهــا تســهیل گری بــرای اتفاقاتــی اســت 
ــی  ــد. یعن ــی می افت ــه ارزش آفرین ــه در زمین ک
تســهیل گری می کنــد بــرای این کــه یــک 
ــن  ــد. ای ــه b برس ــه نقط ــه a ب ــان از نقط جری
نهادهــا، در کنــار شــتاب دهنده و ســرمایه گذارها 
و زیرســاخت های دیگر کارشــان تســهیل، کمک 
بــه ارتباط مناســب، گزینش شــرکای مناســب و 
گزینــش نیروهاســت. در هــر صــورت معتقــدم 
کامیونتی هــای  شــکل گیری  و  هم جواری هــا 
متمرکــز موثرتــر اســت. کامیونتــی یعنــی 
هنــر، اســتراتژی، سیاســت، تکنولــوژی و شــکل  
شــاید  توانمنــد.  اســتارت  آپی  جوامــع  دادن 
ــی  ــد عمل ــم  می توان ــودن ه ــده  ب ــدل پراکن م
ــواری  ــی و هم ج ــه هم افزای ــن ب ــی م ــد، ول باش
معتقــدم. بــه نظــر مــن شــکل گیری ایــن 
کلونی هــا موثرتــر اســت. به ویــژه در ایــران 
کــه ریســک کســب وکار باالســت، اگــر بتوانیــم 
شــاید  بیفزاییــم،  تیمــی  مهارت هــای  بــر 

شــرکت های نــوآور بهتــری شــکل دهیــم. 
زمانــی کــه یــک اســتارت  آپ می خواهــد بــا یک 
ــا اســتارت  آپ دیگــر یارگیــری و  ســرمایه گذار ی
مشــارکت کنــد، یــا از ایده هــای داخــل دانشــگاه 
اســتفاده کنــد، هم جــواری ایــن فراینــد را 
ــتر رأی  ــن بیش ــن  م ــد. بنابرای ــهیل می کن تس

بــر کلونی ســازی و تجمــع می دهــم.
�اگــر بخواهیــم بیشــتر در مورد نــوآوری 
ــال کار در  ــه در 10 س ــه ای ک ــاز و تجرب ب
دانشــگاه داشــتید، صحبــت کنیــم، چــه 
ــون  ــتر در کان ــد بیش ــی را بای حوزه های
ــا  ــن روزه ــم. ای ــرار دهی ــاز ق ــوآوری ب ن
بیشــتر صحبــت از اینترنــت اشــیا و 
ســخت افزار و صنعــت می شــود. بــه 
ــد  ــی را بای ــه بخش های ــما چ ــر ش نظ
ــج  ــتفاده و تروی ــمت اس ــه س ــتر ب بیش

ــم؟ ــوق دهی ــاز س ــوآوری ب ن
نیازمنــد یــک کار  ایــن ســوال  بــه  پاســخ 
مطالعاتــی عمیــق اســت. نهادهایــی کــه کارهــای 
آینده محــوری، تحقیقــات عمیــق و ریشــه ای 
انجــام می دهنــد، بایــد ایــن کار را انجــام دهنــد. 
ــا بدانیــم در چــه زمینه هایــی متمرکــز شــویم  ت
کــه بــا توانمندی هــا و شایســتگی های محــوری، 
ترکیــب جمعیتی، کشــش بــازار و شــرایط فضای 
ــه  ــا امیــدوار ب کســب وکار مــا متناســب باشــد ت
ــا  ــی ت ــیم. ول ــتر باش ــزوده بیش ــد ارزش اف تولی
جایــی کــه مــن دیــده ام، بعضــی موضوعــات در 
ــد.  ــای کار دارن ــتند و ج ــده دار هس ــور آین کش
ــت  ــی از آن هاس ــی یک ــوش مصنوع ــوع ه موض
کــه هــم نیازمنــد کار خیلــی زیــاد اســت و هــم 
ــت.  ــیار باالس ــی در آن بس ــال ارزش آفرین احتم
بــا ترکیــب جمعیتــی ایــران، از هــر نظــر بــه آن 
ــد روی آن کار  ــه بای ــم ک ــم، می بین ــگاه می کن ن
ــی هــم از آن شــده اســت.  شــود. اســتقبال خوب
حــوزه انــرژی یکــی از حوزه هــای کلیــدی اســت 
کــه نیــاز بــه کار زیــاد، مطالعــات دقیــق، تولیــد 
دانــش، تحلیــل و حمایــت دارد، تــا بدانیــم چــه 
ــواردی  ــه م ــر چ ــز ب ــا تمرک ــتارت  آپ هایی ب اس
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می تواننــد شــکل بگیرنــد. مــا دارای ذخایــر 
غنــی و نعمــت خــدادادی زیــادی هســتیم، ولــی 
بایــد بــرای اســتفاده درســت از آن برنامــه داشــته 
باشــیم. در زمینــه موضوع بهــره وری و اســتفاده از 
انــرژی در ســال های آینــده تغییــرات عمیقــی رخ 
خواهــد داد. مثــال حــوزه طراحــی و تولیــد باتری، 
ــر دهه هــای آینــده اســت.  از تکنولوژی هــای موث
کســانی کــه از امــروز در این حوزه ســرمایه گذاری 
ــد، در  ــام  دهن ــگاهی انج ــای دانش ــد و کاره کنن
ــوزه  ــت. ح ــد داش ــده خواهن ــرگ برن ــده ب آین
ســالمت از مــواردی اســت کــه مــا کمتــر بــا نگاه 
اســتارت  آپی آن را دیده ایــم. دربــاره اینترنــت 
اشــیا مــن هنــوز بــه جمع بنــدی دربــاره ظرفیــت 
ــکی  ــی ش ــیده ام. ول ــی نرس ــای داخل و توانایی  ه
نــدارم کــه اینترنــت اشــیا معــادالت آینــده را بــه 
هــم خواهــد زد؛ شــاید هــم بهتــر باشــد بگویــم 

ــه هــم زده اســت! ب
�بــرای عقــب نمانــدن از قافله پرســرعت 
ــاز در کوتاه مــدت و بلندمــدت  ــوآوری ب ن
چــه اولویت هایــی را بایــد در نظــر بگیریم 
ــی و  ــای حاکمیت ــه نهاده ــر این ک و مهم ت
متولیــان زیرســاخت چــه رویکــردی باید 

بــه ایــن حــوزه داشــته باشــند؟
مــن نقــش نظــام آموزشــی و تربیتــی را پررنــگ 
می بینــم تــا فرهنــگ مرتبــط بــا ایــن فضــا را بــا 
همــان نگاهــی کــه عــرض کــردم، تغییــر دهند. 
در شــکل گیری فرهنــگ، ذهنیــت و نبــوغ مــا از 
تولــد تــا رشــد و کمــال، ســه عامــل بیشــترین 
تاثیــر را دارنــد؛ خانــواده، نظــام آموزشــی و 
ــر  ــم. اگ ــی می کنی ــه در آن زندگ ــه ای ک جامع
ــای  ــتی ایف ــی به درس ــاد آموزش ــواده و نه خان
نقــش کننــد، جامعــه هــم اصــالح شــده و 
ــن  ــرد. بنابرای ــش می گی ــت را در پی ــه مثب روی
بایــد از خانــواده شــروع کنیــم، خانواده هــا 
در شــکل گیری روحیــه کار تیمــی و انــواع 
ــد مهارت هــای ارتباطــی بســیار  ــا مانن مهارت ه
ــش  ــام آموزشــی در دوران پی ــد. نظ ــش دارن نق
و پــس از دانشــگاه جایــگاه مهمــی دارد و بایــد 

ــا  ــایر مهارت ه ــار س ــرم را در کن ــای ن مهارت ه
آمــوزش دهــد. بخشــی از مهــارت نــرم اکتســابی 
ــه  ــیری ک ــد در مس ــد بدان ــجو بای ــت. دانش اس
ــه او  ــا ب ــه م ــی ک ــز چیزهای ــه ج ــی رود، ب م
ــد  ــری بای ــای دیگ ــه چیزه ــم، چ ــاد داده  ای ی
بیامــوزد. اگــر در دانشــگاه ظــرف مناســبی بــرای 
یادگیــری فراهــم کنیــم، اتفاق هــای خوبــی 
خواهــد افتــاد. حاکمیــت بیشــتر بسترســاز 
ــی  ــد. یعن ــم کن ــد زیرســاخت فراه اســت و بای
ــه  ــم ک ــتی بدوی ــم، در پیس ــا دونده ای ــر م اگ
حاکمیــت آن را فراهــم کــرده اســت و رســالت 
مــا ایــن اســت کــه خــوب بدویــم. از نــگاه دوی 
امــدادی، درســت انتخــاب کنیــم کــه چــه 
ــا  ــا م ــه ب ــد ک ــت بدون ــن پیس ــانی در ای کس
هماهنــگ باشــند. ولــی حاکمیــت نباید زیــاد در 
دویــدن مــا، یعنــی کاری کــه بخــش خصوصــی 
انجامــش می دهنــد،  بهتــر  و اســتارت  آپ ها 
ــتند  ــی هس ــتارت  آپ ها نهادهای ــد. اس ورود کن
ــد  ــر می دهن ــا را تغیی ــی از دیدگاه ه ــه خیل ک
و حاکمیــت اگــر بتوانــد نقــش آماده ســازی 
ــا کــردن ظــرف را انجــام دهــد، رســالت  و مهی
ــی از  ــت. یک ــام داده اس ــی انج ــود را به خوب خ
ــه استارت  آپ هاســت  ــه مطالب ــی ک ــوارد مهم م
ــه  ــیدگی ب ــد، رس ــام ده ــد انج ــت بای و حاکمی
ــت.  ــی استارت  آپ هاس ــی و حقوق ــائل قانون مس
مثــال اگــر اســتارت  آپی شــکل می گیــرد و 
ــعه  ــدن، توس ــم چی ــرای تی ــت ب ــا زحم هزارت
محصــول، پیــدا کــردن بــازار و... دارد و هــر 
لحظــه هــم یــک ســایه ســنگین بــاالی ســرش 
باشــد کــه شــاید فــردا صبــح راه را بســته باشــد، 
ــوب نخواهــد  ــه نتیجــه مطل ــن باشــید ب مطمئ
ــی  ــردن مســائل قانون ــن حــل ک رســید. بنابرای
کــه بــرای اســتارت آپ ها اطمینان بخــش اســت، 
اهمیــت زیــادی دارد. در ایــن صورت اســتارت  آپ 
ــه  ــه ســرویس ب به جــز طراحــی محصــول و ارائ
مخاطــب، نگرانــی دیگــری نــدارد و امیــد، قدرت 
نــوآوری و خالقیــت او بــر کیفیــت کار متمرکــز 

ــود. می ش
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ریس ابعاد حقو�ت یک مسئهل همم  �ب

»نوآوری باز« و مالکیت فکری
 دکتر علی تحویلیان، مشاور مالکیت فکری و قراردادهای انتقال تکنولوژی شرکت های دانش بنیان 

ــه »ســرآمد«  ــی کــه توســط مجل در ایــن مجال
ــی و  ــاد حقوق ــوص ابع ــا درخص ــت داده ت دس
ــم،  ــت کن ــاز صحب ــوآوری ب ــری ن ــت فک مالکی
الزم اســت قبــل از هــر چیــز بــه تعریف نــوآوری 
بــاز بپــردازم. نــوآوری بــاز در تعریفــی کــه آقــای 
چســبرو ارائــه می دهــد، دارای پنــج عنصــر 
 Networking کلیــدی اســت. شبکه ســازی یــا
کــه کار تجاری ســازی دانــش داخــل بنــگاه 
ــام  ــادی را انج ــگاه اقتص ــرون از بن ــش بی و دان
می دهــد و ایــن دو را بــه هــم مرتبــط می کنــد. 
همــکاری یــا Collaboration کــه بــه نوعــی 
ــوآوری  ــل ن ــل فاع ــت و عوام ــازی اس شبکه س
بــاز ماننــد شــرکا، رقبــا، دانشــگاه ها و مشــتریان 
را درگیــر می کنــد. کارآفرینــی شــرکتی یــا 
 Corporate Entrepreneurship
کــه بــه نوعــی فراینــدی اســت کــه درون بنــگاه 
ایده هــای  تــا  می گیــرد  شــکل  اقتصــادی 
بنــگاه را بــه روشــی جدیــد به خصــوص از 
طریــق ســرمایه گذاری جســورانه یــا خطرپذیــر، 
ــی  ــپیناف ها، بازاریاب ــا اس ــا ی ــرکت های نوپ ش
 Proactive یــا  پویــا  مدیریــت  کنــد. 
مالکیــت فکــری کــه در نــوآوری بــاز بــه دنبــال 
فراهــم کــردن بســتری اســت تــا فعــاالن درگیر، 
آزادانــه بــه اســتفاده از تکنولــوژی موضــوع 
ــری  ــت فک ــع از مالکی ــد. درواق ــوآوری بپردازن ن
ــا  ــم، ام ــار داری ــار انحص ــوارد انتظ ــه م در هم
ــای  ــت پوی ــت مدیری ــرار اس ــاز، ق ــاوری ب در فن
ــت  ــود در جه ــرد خ ــری از کارک ــت فک مالکی
ــد. ــوآوری اســتفاده کن ــط ن ــردن محی ــال ک فع

 بــا خریــد و فــروش مالکیــت فکــری، بازارهایــی 
نقــش  می شــود.  فراهــم  تکنولــوژی  بــرای 

ــا  ــن بازاره ــه ای ــن اســت ک ــری ای ــت فک مالکی
ــد  ــارج می کن ــودش خ ــنتی خ ــت س را از حال
و توســعه می دهــد. مالکیــت فکــری بــرای 
ــر و  ــا راحت ت ــد ت ــم می کن ــزار فراه ــا، اب ایده ه
ــد.  ــدا کن ــازار قابلیــت دادوســتد پی ــر در ب امن ت
ــه  ــا R&D ک ــعه ی ــق و توس ــن تحقی هم چنی
درواقــع مزیــت رقابتــی ایجــاد می کنــد، توســعه 
می یابــد. بــه نظــر مــن کارکــرد تحقیــق و 
توســعه ایــن اســت کــه بنــگاه اقتصــادی را آماده 
ــا وضعیــت  ــد متناســب ب ــش جدی ــرش دان پذی

ــد.  ــگاه می کن ــی بن فعل
ــه  ــه ب ــا توج ــدی ب ــر کلی ــن عناص ــه تعیی البت
ــث در  ــه بح ــت، ک ــاوت اس ــگاه متف ــطوح بن س
مــورد آن مجالــی وســیع تر طلــب می کنــد. 
ــی  ــای ادب ــامل مالکیت ه ــری ش ــت فک مالکی
ــه  ــی ک ــتر در مفهوم ــه آن را بیش ــری ک و هن
در کشــورهایی چــون انگلیــس و آمریــکا مــورد 
کپی رایــت  بــه  می دهنــد،  قــرار  اســتفاده 
ــه در  ــی ک ــای صنعت ــیم، و مالکیت ه می شناس
عالیــم تجــاری )اصطــالح تجــاری آن »برنــد«(، 
اختــراع، طــرح صنعتــی، رمــوز تجــاری و 

نشــان های جغرافیایــی متبلــور اســت. 
ــری از  ــت فک ــای مالکی ــت پوی ــم مدیری گفتی
ــد  ــا بای ــاز اســت. ام ــوآوری ب ــدی ن عناصــر کلی
ــت  ــه ماهی ــرار داد ک ــر ق ــه را مدنظ ــن نکت ای
ــردن  ــم ک ــری، فراه ــای فک ــودی مالکیت ه وج
ــی  ــا اختراع ــال ب ــوان مث ــت. به عن ــار اس انحص
ــذار محــل صــدور  ــت می شــود، قانون گ ــه ثب ک
ــه شــما حــق انحصــاری  گواهی نامــه اختــراع، ب
در اســتفاده از آن اختــراع را اعطــا می کنــد. 
بنابرایــن دیگــران را از هرگونــه اســتفاده از 
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آن اختــراع، منــع می کنــد. یــا درخصــوص 
ــف،  ــادی مول ــوی و م ــوق معن ــت حق کپی رای
ناشــر، گردآورنــده، شــاعر، نویســنده، کارگــردان، 
ــراح و  ــری، ط ــده، مج ــده، پخش کنن تهیه کنن
همــه دســت اندرکاران می بایســت حفــظ شــود. 
و ایــن بایدهــا از ماهیــت انحصــاری حقــی اســت 
ــه صاحــب  ــر ب کــه قانون گــذار محــل ایجــاد اث

ــد.  ــا می کن ــر اعط اث
حــال ممکــن اســت بــرای خواننــده ایــن 
ــا انحصــاری کــه از  ســوال مطــرح شــود کــه آی
ــت  ــری صحب ــای فک ــوص مالکیت ه آن در خص
ــارض  ــاز تع ــوآوری ب ــت ن ــا ماهی ــم، ب می کنی
نــدارد؟ آیــا مالکیــت فکــری بــا ایــن ســاختاری 
ــاز  ــوآوری ب ــعه ن ــع توس ــد، مان ــان ش ــه بی ک
نیســت؟ آیــا ممکــن اســت مالکیــت فکــری بــه 
نــوآوری بــاز آســیب بزنــد؟ اساســا آیــا مالکیــت 
ــار  ــوژی، آث ــع تکنول ــه توزی ــد ب ــری می توان فک
ــد؟  ــک کن ــات کم ــترش اطالع ــه و گس خالقان
ــوان چنیــن تلقــی کــرد کــه مالکیــت  ــا می ت آی
فکــری بــا همــه انحصــاری کــه ایجــاد می کنــد، 
ــت  ــد مدیری ــودن فراین ــاز« ب ــه »ب ــد ب می توان
نــوآوری کمــک کنــد؟ یعنــی درســت اســت کــه 
انحصــار ایجــاد می کنــد، امــا آیــا همیــن انحصــار 
ــاالن  ــا فع ــد ت ــاد می کن ــی را ایج ــای امن فض
نــوآوری بــاز، عناصــر دخیــل در نــوآوری بــاز، هر 
یــک در جــای خــود ضمــن بــاز بــودن فراینــد، 
اطالعــات،  اشــتراک گذاری  بــه  از  مطمئــن 

ــنوند؟ ــه را بش ــای خالقان ــوژی و کاره تکنول
 البتــه در پاســخ بــه ایــن ســواالت و نگرانی هــا 
مفهــوم »بــاز« بــودن و تعریفــی کــه مــا از آن به 
دســت می دهیــم، دارای اهمیــت اســت و بســته 
بــه این کــه در نــوآوری بــاز، بــاز بــودن را موســع 
ــر  ــرد و عناص ــق، کارک ــا مضی ــم ی ــف کنی تعری
کلیــدی مذکــور و به تبــع دخالــت مالکیــت 
ــه نظــر  ــا ب ــه بن فکــری متفــاوت می شــود. البت
عــده ای از صاحب نظــران آن تعریفــی کــه آقــای 
چســبرو درخصــوص نــوآوری بــاز ارائــه داده انــد، 
درواقــع مفهــوم مضیــق از »بــاز« بــودن فراینــد 

اســت، درحالی کــه بــه نظــر مــن آقــای چســبرو 
ــری  ــت فک ــای مالکی ــت پوی ــه مدیری ــاره ب اش
داشــته اند. در ایــن بیــان نقــش مالکیــت فکــری 
و نحــوه مدیریــت آن اســت کــه می توانــد رنــگ 

بــاز بــودن در نــوآوری را پــر یــا کــم کنــد. 
ــه  ــد ک ــف فراین ــزای مختل ــاز اج ــوآوری ب ــا ن ب
ــزوده ای  ــی ارزش اف ــاید به تنهای ــدام ش ــر ک ه
و  شــبکه  قالــب  در  می بایســت  نــدارد، 
ــه فراینــد وارد شــوند. ورود فعــاالن  همــکاری ب
و اجــزای نــوآوری بــاز بــرای تحقــق ایــن 
ــارکت  ــای مش ــق قرارداده ــا از طری ــم بعض مه
 »Collaborative Agreement«
انجــام می شــود کــه محوریــت ایــن قراردادهــای 
مشــارکت »لیســانس« تکنولــوژی یــا اطالعــات 
ــانس ها،  ــی لیس ــی و اساس ــمت اصل ــت. قس اس
عناصــری هســتند کــه بــا ابــزار مالکیــت فکــری 
ــاد مالکیت هــای فکــری  ــه شــکل یکــی از ابع ب
ــرح  ــراع، ط ــانس اخت ــب لیس ــده و در قال درآم
صنعتــی، عالمــت تجــاری، اســتفاده از اثــر ادبــی 
و هنــری، محــور مشــارکت فعــاالن نــوآوری بــاز 
ــا  ــه این ج ــه ای ک ــه نکت ــرد. البت ــرار می گی ق
می بایســت اشــاره کــرد، ایــن اســت کــه 
تمامــی اجــزا و عناصــر نــوآوری بــاز بــه جــز بعد 
مالکیــت فکــری، ابعــادی هســتند کــه توســط 
فعــاالن ایــن نــوع از فراینــد نــوآوری قابــل تغییر 
یــا ارتقاســت، امــا درخصــوص مالکیــت فکــری 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــت ب می بایس
ــی،  قانون گــذار در یــک کشــور، نهادهــای قضای
اداره ثبــت هــر کشــور در ایجــاد، ثبــات، حیــات 
ــد.  ــیار موثرن ــری بس ــای فک و زوال مالکیت ه

ــر می کنــم. ببینیــد،  ایــن مســئله را کمــی بازت
از ویژگی هــای مالکیــت فکــری، ســرزمینی 
بــودن آن اســت. یعنــی این کــه مختــرع ایرانــی 
ــت،  ــده اس ــت ش ــران ثب ــراع او در ای ــه اخت ک
نمی توانــد انتظــار داشــته باشــد حــق انحصــاری 
ــم  ــر ه ــورهای دیگ ــرای او در کش ــده ب ایجادش
معتبــر باشــد. بنابرایــن تنهــا در ایــران می توانــد 
نســبت بــه ممانعــت دیگــران از اســتفاده بــدون 
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اجــازه از اختــراع خــود اقــدام کنــد، مگــر 
این کــه در دیگــر کشــورهای مــورد نظــر خــود 

هــم اختــراع را ثبــت کنــد.
قانون گــذاران  کــه  بدانیــم  هــم  را  ایــن   
نحــوه  خصــوص  در  مختلــف  کشــورهای 
ــر  ــد، مگ ــری مختارن ــت فک ــذاری مالکی قانون گ
بین المللــی  معاهــدات  و  کنوانســیون ها  بــه 
مرتبــط پیوســته باشــند و کنوانســیون ها و 
معاهــدات مزبــور کشــورهای عضــو خــود را 
مکلــف بــه رعایــت محدودیت هــا کــرده باشــند، 
کــه در ایــن صــورت آن معاهــده و کنوانســیون 
بــه شــرط پذیــرش و تصویب توســط مجلس آن 
کشــورها بــر قوانیــن داخلی شــان حاکــم اســت. 
ــراع  ــت اخت ــد ثب ــه فراین ــی ک ــال در صورت ح
ــزی  ــه ممی ــد ک ــه نحــوی باش ــا ب در کشــور م
درســت انجــام نشــود و موجبات ثبــت اختراعات 
ضعیفــی را فراهــم کنــد، یــا در مقــام اختــالف 
نهادهــای رســیدگی کننده از دقــت و دانــش 
الزم بــرای رســیدگی بــه اختالفــات مربــوط بــه 
ــن  ــند، در ای ــوردار نباش ــری برخ ــت فک مالکی
صــورت نقــش عنصــری کلیــدی مالکیــت فکری 

ــود. ــف می ش ــاز تضعی ــوآوری ب ــد ن در فراین
ــزای  ــارکت اج ــردش و مش ــه گ ــت ک این جاس
شــبکه در نــوآوری بــاز کارکــرد ناقصــی از خــود 
ارائــه می کنــد. بنابرایــن ضعــف در قوانیــن، 

ممیــزی اداره ثبــت و نهادهــای رســیدگی کننده 
بــه اختالفــات، قیمــت تمام شــده نــوآوری 
قــرارداد  افزایــش می دهــد، چراکــه  را  بــاز 
ــا  ــی ی ــوژی از رویالت ــب تکنول ــانس صاح لیس
حــق لیسانســی برخــوردار اســت کــه در قبــال 
ــه  ــود ک ــت می ش ــی پرداخ ــتفاده از اختراع اس
ــه  ــن موازن ــدارد. بنابرای ــی ن ــادی چندان ارزش م
بیــن اجــزای مختلــف نــوآوری بــاز را بــا مشــکل 
ــن،  ــف در قوانی ــی ضع ــد. از طرف ــه می کن مواج
اجــزای مختلــف و فعــاالن نــوآوری بــاز را 
درگیــر قراردادهایــی می کنــد تــا طرفیــن 
خــود قانون گــذار شــوند و ضعــف قانون گــذاری 
ــوع  ــوژی موض ــش و تکنول ــت از دان را در حمای
ــاز، جبــران کننــد.  تبــادل در فراینــد نــوآوری ب
ایــن مســئله تــا آن جــا می توانــد کارآمــد باشــد 
کــه در چهارچــوب قواعــد آمــره و نظــم عمومــی 
ــد  ــورت می توان ــن ص ــر ای ــرد، درغی ــرار نگی ق
هــم باطــل و در بعضــی مــوارد مبطــل قــرارداد 

ــن باشــد.  ــن طرفی فیمابی
البتــه ابعــاد حقوقــی مختلفــی درخصــوص 
ــاز قابــل طــرح و بررســی اســت، امــا  ــوآوری ب ن
محــدود بــودن مجــال به دســت آمده، مانــع 
ــوان در  ــه بت ــت ک ــد اس ــود. امی ــه می ش از ادام
شــمارگان آتــی بــه ایــن مفهــوم مهــم، بیشــتر 

ــردازم.  بپ
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عامل شتاب دهنده  استارت آ�پ »هاردتک« گفت وگو �ب ام�ی شکویه نیا، مد�ی

نوآوری باز یعنی آینده!
ده مریم طالبی

رون
پ

کارشناسی ارشد MBA را در دانشگاه تهران و کارشناسی برق را در دانشگاه امیرکبیر 
گذرانده و ساکن تهران است. امیر شکوهی نیا، در حین تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، 
جذب یک شرکت ساختمانی و پس از مدتی مدیر فروش و مارکتینگ آن شرکت می شود. 
کمی بعد وارد صنعت آسانسور می شود و در همین حین، روی یک ایده   استارت آپی تحت 
عنوان »نینیکس« کار می کند. چند سال گذشته هم روی یک شتاب دهنده با نام  هاردتک 
که در حوزه اینترنت اشیا و سخت افزار تمرکز دارد، کار کرده است. شکوهی نیا می گوید: 

»شتاب دهنده ما محدودیت هایی را برای سرمایه گذاری روی  استارت آپ ها دارد. از این نظر 
که ورودی های ما به نحوی به حوزه سخت افزار و IOT مربوط هستند و هر نوع   استارت آپی 

را در دوره های خودمان پذیرش نمی کنیم. ما بر این باور هستیم که شتاب دهی نیاز به 
تخصص خاصی دارد و زمانی که موضوع را عمومی می کنید، احتماال نمی توانید تمام نیازهای 

 استارت آپ ها را پاسخ دهید. به همین خاطر، ما فقط روی  استارت آپ هایی که در حوزه اینترنت 
اشیا و سخت افزار کار می کنند، تمرکز کرده ایم.« دلیل اصلی گفت وگوی ما با شکوهی نیا، 
اما صحبت از  هاردتک یا  استارت آپ هایی که این جوان 28 ساله در آن ها فعالیت می کند 
نبود، بلکه آن چه ما را به انجام این گفت وگو ترغیب کرد، عالقه و تمرکز او درباره مفهوم 

»نوآوری باز« بود؛ مفهومی که در صنعت و اکوسیستم   استارت آپی و دانش بنیانی جهان، روز 
به روز بیشتر جای خود را باز می کند، اما هنوز در کشور ما آن گونه که باید، موردتوجه قرار 

نگرفته است. مفهومی که بر گردش اطالعات و همکاری  شرکت های دانش محور و فناور تاکید 
دارد و آن گونه که در این پرونده بحث شده، آینده فناوری دنیا حول آن خواهد چرخید.
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 open innovation ــا ــاز ی ــوآوری ب �ن
ــه  ــت ک ــران اس ــد در ای ــی جدی مفهوم
ــی از  ــه تعریف ــاده. چ ــا نیفت ــوز ج هن

ــد؟ ــوم داری ــن مفه ای
اوایــل قــرن 21 بــود کــه مفهــوم نــوآوری بــاز 
ــت  ــروز تح ــا ام ــد و ت ــرح ش ــتفاده و مط اس
قــرار  اســتفاده  مــورد  گوناگونــی  تعاریــف 
گرفتــه اســت. مــن قصــد دارم فــارغ از تعاریــف 
ــوآوری  ــودم ن ــش خ ــگاه و بین ــی از ن بین الملل
ــت  ــر داش ــد در نظ ــم. بای ــف کن ــاز را تعری ب
طــول  در  بشــریت  رشــد های  اغلــب  کــه 
ــت.  ــه اس ــئت گرفت ــت نش ــخ از محدودی تاری
معمــوال محدودیت هــا در همــه منابــع و همــه 
ــود.  ــده می ش ــانی دی ــت انس ــای فعالی جنبه ه
امــا ایــن روزهــا اولیــن جایــی کــه محدودیــت 
ــد،  ــه رخ می کش ــد و ب ــان می ده ــود را نش خ
ــی  ــت. وقت ــی اس ــع مال ــن مناب ــوزه تامی در ح
ــم  ــوآوری ه ــا ن ــاوری ی ــان فن ــت از جری صحب
می شــود، بــه مراتــب هرچــه کار پیــش رفتــه، 
ــی  ــت. یک ــرده اس ــد ک ــم رش ــا ه محدودیت ه
ــق  ــای تحقی ــا در واحده ــن محدودیت ه از ای
ــرکت ها  ــم ش ــود. کم ک ــده می ش ــعه دی و توس
ــد  ــر بخواهن ــه اگ ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ب
همــه تــوان شــرکت را معطــوف بــه رشــد یــک 
واحــد خــاص مثــل R&D کننــد، بــا توجــه بــه 
ــی کــه وجــود دارد،  ــت بودجــه و توان محدودی
در ایــن بــازار پرشــتاب عقــب می افتنــد و 
نمی تواننــد از نقــش و جایــگاه خــود حفاظــت 

ــی داشــته باشــند.  ــد و رشــد مطلوب کنن
ــه ایــن  بــه همیــن خاطــر کم کــم شــرکت ها ب
جهــت متمایــل شــدند کــه بــه ســراغ مفهومــی 
برونــد کــه در آن نیــاز نیســت مرزهــای رشــد 
ــن  ــد. ای ــازمان باش ــود س ــازمان ها درون خ س
شــرکت ها دریافتنــد کــه می تواننــد عــالوه 
بــر منابــع داخلــی، از منابــع خارجــی اســتفاده 
کننــد و رشــد نوآوری شــان را محــدود بــه 
ــرای  ــد. درنتیجــه ب ــی خــود نکنن ــع داخل مناب
ــازمان  ــر از س ــا را فرات ــوآوری، پ ــای ن بحث ه

ریشــه  کردنــد  ســعی  و  گذاشــتند  خــود 
مشــکالت را پیــدا کننــد و بــرای حــل کــردن 
ــا و  ــا مهارت ه ــی ب ــراغ آدم های ــه س ــا، ب آن ه
ــان  ــاط جه ــی نق ــف در اقص ــای مختل انگیزه ه
ــتفاده  ــا اس ــش آن ه ــارت و دان ــد و از مه برون
ــور  ــن مح ــر ای ــاز ب ــوآوری ب ــی ن ــد. یعن کنن
اســتوار اســت کــه بــه جــای این کــه هــر 
ــر شــما وجــود  چــه آدم مســتعد را کــه دوروب
ــد  ــود درآوری ــازمان خ ــتخدام س ــه اس دارد، ب
ــگ  ــی اســت(، فرهن ــال کار غیرممکن ــه عم )ک
ــه ای  ــه  گون ــود را ب ــازمانی خ ــای س و فراینده
تعریــف کنیــد کــه بتوانیــد از هرچــه آدم نــوآور 
ــما  ــازمان ش ــراف س ــش در اط ــر و بادان و ماه

ــد. ــتفاده کنی ــتند، اس هس
ــوال را  ــن س ــاز ای ــوآوری ب ــوم ن �مفه
ــتفاده از  ــا اس ــه آی ــی آورد ک ــش م پی
خدمــات ایــن شــرکت های فنــاور و 
نوپــا مثــل  اســتارت آپ ها می توانــد 
در  را  بــزرگ  شــرکت های  مشــکالت 

بخش هــای خاصــی حــل کنــد؟
ــن مفهــوم، ســازمان ها  ــه ای ــا توجــه ب ــا ب اتفاق
توانســتند از چندیــن محدودیــت فــرار کننــد. 
ــا  ــراد ب ــداد اف ــتخدام تع ــت اس ــی محدودی یک
ــاص  ــوزه خ ــک ح ــه ی ــدود ب ــای مح مهارت ه
ــط روی  ــی فق ــه همگ ــرادی ک ــی اف ــود، یعن ب
ــن  ــد. هم چنی ــکل کار می کردن ــک مش ــل ی ح
بــا کمــک ایــن مفهــوم، دیگــر حــل کــردن یک 
ــازمان،  ــک س ــوآوری در ی ــاد ن ــکل و ایج مش
محــدود بــه محیــط جغرافیایــی، زمــان و حتــی 
ــود. درنتیجــه شــرکت ها،  بودجــه آن واحــد نب
محدودیت هــای  از  فــرای  را  بــاز  نــوآوری 
حاکــم بــر رشــد خودشــان دانســتند. بنابرایــن 
اســتفاده از خدمــات برخــی شــرکت های فنــاور 
ازجملــه  اســتارت آپ ها بــر پایــه تعامالتــی 
ــرد،  ــاز شــکل می گی ــوآوری ب ــوزه ن ــه در ح ک
ــزرگ را در  ــرکت های ب ــکالت ش ــد مش می توان

ــد. ــل کن ــاص ح ــای خ بخش ه
ــا  ــدر در دنی ــاز این ق ــوآوری ب ــرا ن �چ
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ــت؟  ــده اس ــم ش مه
وقتــی جریــان نــوآوری بــاز در دنیــا قدرتمنــد 
ــه ایــن نتیجــه  شــد، شــرکت ها و ســازمان ها ب
ــان  ــد R&D ش ــد واح ــه می توانن ــیدند ک رس
ــا  ــد. م ــرار دهن ــکل ق ــایی مش ــد شناس را واح
ــا ســازمان  ــگاه اقتصــادی ی ــک بن در ســطح ی
از  یکــی  و  داریــم  مشــکالت  یک ســری 
ــل  ــکالت ح ــن مش ــه ای ــی ک ــن دالیل مهم تری
ــه  نمی شــود، ایــن اســت کــه نمی دانیــم چگون
ــم.  ــل کنی ــئله تبدی ــه مس ــکل را ب ــک مش ی
ــا  ــت. ب ــدن اس ــل ش ــل ح ــئله قاب ــا مس قاعدت
جریــان گرفتــن نــوآوری بــاز در سرتاســر 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــازمان ها ب ــم س ــان، کم ک جه
ــم ورک  ــن فری ــد از ای ــه می توانن ــیدند ک رس
بــرای  کننــد  اســتفاده   )Framework(
تبدیــل  مســئول  را   R&D واحــد  این کــه 
ــن  ــد ای ــد و بتوانن ــئله کنن ــه مس ــکالت ب مش
مســئله را بــا کمــک آدم هــا، شــرکت ها و 
ــود  ــا وج ــر دنی ــه در سرتاس ــتعدادهایی ک اس
ــه  ــد. ب ــل کنن ــد، ح ــت می کنن ــد و فعالی دارن
ــک  ــه ی ــر ب ــاز منج ــوآوری ب ــل ن ــن دلی همی
فرهنــگ تــازه ســازمانی شــده اســت کــه ایــن 
فرهنــگ تــازه، نــوآوری بــاز را در جایــگاه 

ــت. ــانده اس ــی نش مهم
�مزیــت نــوآوری بــاز نســبت بــه وقتــی 
ــد  ــان می خواهن ــرکت ها خودش ــه ش ک
ــه  ــت ب ــان دس ــع مشکالتش ــرای رف ب

ــت؟ ــد، چیس ــوآوری بزنن ن
بــا توجــه بــه این کــه واحدهــای مختلــف 
ــل  ــد داخ ــه بودن ــم گرفت ــازمان تصمی ــر س ه
ســازمان، مشــکالت را تبدیــل بــه مســئله 
کننــد، هم زمــان یــک پارادایمــی شــکل گرفــت 
ــه  ــتارت آپی ک ــای   اس ــوان پارادایم ه ــت عن تح
ــا  ــای دنی ــدی اقتصاده ــل بع ــوی نس ــه نح ب
ــد از شــکل گیری اقتصادهــای ســنتی  ــود. بع ب
و اقتصادهــای کالن، عــده ای بــا انــدک ســرمایه 
ــد  ــر کارمن ــد دیگ ــم گرفتن ــزه ای تصمی و انگی
ــن  ــد. ای ــان کار کنن ــرای خودش ــند و ب نباش

ــد  ــا کار می کردن ــری ایده ه ــراد روی یک س اف
کــه نســبت بــه روش هــای ســنتی، هــم 
ســریع تر بــه نتیجــه می رســید و هــم کارآیــی 
ــه  ــتارت آپ ها ب ــی  اس ــری داشــت. از طرف باالت
ــدک،  ــه ای ان ــا بودج ــه ب ــد ک ــه می دیدن تجرب
یــک پــروژه مثــال کوچــک انجــام شــده اســت 
و آن پــروژه بــرای حــل مشــکل یــا مســئله ای 
و  ســازمان ها  از  بســیاری  در  کــه  بــوده 
ــود دارد.  ــا وج ــم عین ــزرگ ه ــرکت های ب ش
می رســیدند  نتیجــه  ایــن  بــه  ایــن رو  از 
کــه می تواننــد ایــن تجربــه شــخصی یــا 
ــد و  ــه اصطــالح Scale-up کنن ــرادی را ب انف
ــه یــک مفهــوم  راه حــل خودشــان را تبدیــل ب
ــددی  ــای متع ــرده و بیزینس ه ــر ک کاربردی ت
و  فرهنــگ  ایــن  کننــد.  تعریــف  آن  روی 
ــکالت  ــار مش ــتارت آپی در کن ــت کار  اس ماهی
بــزرگ  شــرکت های  کــه  مســئله هایی  و 
رویکــرد  ایــن  شــکل گیری  بــه  داشــتند، 
بــزرگ  شــرکت های  کــه  رســید  مهــم 
ــئله را  ــن مس ــف و ای ــئله تعری ــری مس یک س
بــه ایده هــای  اســتارت آپی تبدیــل کــرده و 
ــه  ــا ب ــد ت ــی روی آن کار کنن ــای مختلف تیم ه
ــد،  ــا را ببینی ــد دنی ــر ترن ــند. اگ ــه برس نتیج
ایــن  زاییــده  کــه  را  بزرگــی  نمونه هــای 
ــد، به طوری کــه  رویکــرد هســتند، خواهیــد دی
ــزی  ــر گری ــا دیگ ــی بانک ه ــع حت ــه صنای هم
جــز توجــه بــه ایــن رویکــرد ندارنــد. در 
رویکــرد ســنتی اگــر شــرکتی می خواســت 
ــد  ــد، بای ــی کن ــوآور معرف ــا ن ــود را در دنی خ
یک ســوم  و  می داشــت   R&D واحــد  یــک 
ــد  ــن واح ــه ای ــش را ب ــارم نیروهای ــا یک چه ی
اختصــاص مــی داد. درحالی کــه امــروزه بــه 
ــم  ــای R&D ه ــاز، واحده ــوآوری ب ــطه ن واس
ــر  ــه کمت ــا هزین ــم ب ــده اند و ه ــر ش کوچک ت
اداره می شــوند. حتــی برخــی از شــرکت ها 
ــه  ــد ک ــابقاتی روی آورده ان ــزاری مس ــه برگ ب
طــی آن مشکلشــان را مطــرح می کننــد و 
ــل  ــکل را ح ــد آن مش ــه بتوان ــی ک ــرای تیم ب
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ــد.  ــی هــم در نظــر می گیرن ــزه خوب کنــد، جای
 R&D ــد ــل واح ــرکت ها در تکمی ــی از ش برخ
 innovation ــا ــوآوری ی خــود، یــک مرکــز ن
تعامــل  کــه  کرده انــد  راه انــدازی   Center
پارادایم هــای  در  بــزرگ  شــرکت های  ایــن 
و  نوپــا  شــرکت های  بــا  کالن  اقتصادهــای 
ــا  ــن واحده ــد. ای ــامان دهی می کن ــاور را س فن
بــه ادبیــات اقتصادهــای کالن و نوپــا آگاه 
هســتند و رفتارهــای هــر دو را می شناســند و 
بــا ارائــه نقــش بینابینــی مشــکالت بیــن ایــن 
ــن  ــرو همی ــد. پی ــل می کنن ــاد را ح دو اقتص
ــه  ــی ک ــب نوآوری های ــه اغل ــت ک ــاق اس اتف
ــرد،  ــکل می گی ــی ش ــزرگ قدیم ــع ب در صنای
کوچــک  شــرکت های  یک ســری  توســط 
در  بــاز  نــوآوری  اتفــاق می افتــد.  بیرونــی 
حــال حاضــر یــک راه حــل امتحان شــده و 
ــده  ــک ای ــه ی ــت، ن ــیده اس ــی رس ــه خروج ب
ــزرگ  ــای ب ــه نهاده ــازاری ک ــول و ب ــام. پ خ
ــی  اقتصــادی در جهــان داشــتند، مکمــل خوب
ــک  ــرکت های کوچ ــاالک ش ــای چ ــرای فض ب
ــن  ــد بی ــت ش ــی درس ــد و پل ــتارت آپی ش  اس
ــن  ــش از ای ــاید پی ــل. ش ــی و راه ح ــاز واقع نی
ــن  ــتارت آپ ها ای ــت  اس ــای حرک ــی از راه ه یک
بــود کــه بــه کمــک یــک VC )ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر( ســرمایه دریافــت می کردنــد و 
ــد  ــس می کردن ــان ح ــه خودش ــکلی را ک مش
ــن  ــد. بزرگ تری ــل می کردن ــت، ح ــود اس موج
ــت  ــک مارک ــتند، ریس ــه داش ــم ک ــکی ه ریس
در  صنعــت  اهالــی  آمــدن  بــا  امــا  بــود. 
ــرای  ــت ب ــک مارک ــن ریس ــم ای ــن پارادای ای
ــم  ــن روش ه ــد. در ای ــل ش ــتارت آپ ها ح  اس
پولــی  و  ســرمایه  یــک  بــه   اســتارت آپ ها 
ــزرگ  ــرکت های ب ــه ش ــم این ک ــند و ه می رس
ــی در  ــنگین و دائم ــرمایه گذاری س ــدون س ب
واحــد R&D می تواننــد مشــکالت خــود را 

ــد. ــل کنن ح
�فکــر می کنیــد نــوآوری بــاز چــه 
کمکــی بــه رشــد نــوآوری و تکنولــوژی 

در کشــورها می کنــد؟ 
ــتارت آپ ها  ــدل  اس ــاس م ــم براس ــر بخواهی اگ
ــد بگویــم یک ســری  ــم، بای ــه مســئله بپردازی ب
ــت  ــود داش ــا وج ــن فض ــه در ای ــده اولی پذیرن
کــه ریســک کردنــد و بخشــی از مشکالتشــان 
را برون ســپاری کردنــد. ســایر شــرکت های 
ــری  ــه کمت ــک و هزین ــا ریس ــم ب ــه رو ه دنبال
وارد ایــن مــدل شــدند. بنابرایــن نــوآوری 
بــاز به ســرعت در دنیــا رشــد پیــدا کــرد، 
ــزرگ  ــع ب ــه صنای ــا در هم ــه تقریب به طوری ک
ــتفاده از  ــود. اس ــتقبال می ش ــن روش اس از ای
نــوآوری بــاز باعــث شــده صنایــع و شــرکت ها 
ــد و  ــد کنن ــوزه رش ــن ح ــان در چندی هم زم
محــدود بــه محدودیت هــای درون ســازمانی 
نشــوند.  انســانی  نیــروی  و  بودجــه  مثــل 
وقتــی یک ســری تکنولــوژی را در تعــدادی 
ــتارت آپ  ــا  اس ــان ی ــوآور، دانش بنی ــرکت ن ش
تولیــد می کنیــم، چــون بــا بــازار فاصلــه 
ــه  ــی ک ــا زمان ــی از این ه ــد، خیل ــادی دارن زی
محصــول را راه انــدازی و معرفــی می کننــد، 
ــی  ــر گاه ــن خاط ــه همی ــد. ب ــن می رون از بی
خــوب  تکنولوژی هــای  از  زیــادی  تعــداد 
بــه مرحلــه  و  بــاال می آیــد  به دردبخــور  و 
ــب وکار  ــود کس ــون خ ــا چ ــد، ام ــازار می رس ب
ــن  ــم از بی ــوژی ه ــورد، تکنول ــت می خ شکس
مــی رود. بــه همیــن دلیــل اگــر بتوانیــم 
بــازار  ریســک  کــه  را  شــرکت  یک ســری 
ندارنــد، وارد بــازی کنیــم، باعــث می شــود 
فضــای نــوآوری در کشــور بهبــود یابــد. از یــک 
ــا  ــا ب ــه بعض ــرک ک ــع کم تح ــه صنای ــرف ب ط
ــود و از  ــک می ش ــتند، کم ــه هس ــود مواج رک
ــرکت های  ــا ش ــتارت آپ ها ی ــر،  اس ــرف دیگ ط
ــتند،  ــدودی داش ــازار مح ــه ب ــی ک دانش بنیان
شــرکت های  ایــن  کمــک  بــه  توانســته اند 
بــزرگ، بــازار خــود را گســترش دهنــد و 
تکنولــوژی خــود را بــه اجــرا برســانند و فضــای 
ــود  ــه وج ــر دو ب ــکاری ه ــرای هم ــی ب مطلوب
می آیــد. درواقــع یــک بــازی بــرد - بــرد اســت 
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کــه اگــر در کشــور از آن اســتقبال شــود، هــم 
ــد و هــم  اســتارت آپ ها و  ــع بهــره می برن صنای

دانش بنیــان. شــرکت های 
�چطــور می شــود در ایــران از ایــن 
ــه  ــوص ک ــرد؟ به خص ــتفاده ک ــیوه اس ش
کلــی صنایــع مشــکل دار و ورشکســته و 

نیمه ورشکســته داریــم.
ــن موضــوع  ــه ای ــم از دو منظــر ب ــا می توانی م
نــگاه کنیــم؛ یکــی این کــه یــک برنامــه 
ــه  ــئله ارائ ــن مس ــبرد ای ــرای پیش ــی ب اجرای
ــانه  ــگاه آسیب شناس ــه ن ــر این ک ــم و دیگ کنی
داشــته باشــیم. از منظــر آسیب شناســی بایــد 
ــا،  ــی م ــع فعل ــی از صنای ــه خیل ــت ک پذیرف
ــی از  ــا خیل ــد، ام ــی ندارن ــدی مطلوب کارآم
ــع  ــع دولتــی هســتند. شــاید صنای ایــن صنای
خصوصــی بهتــر و بیشــتر بپذیرنــد کــه بایــد 
تغییــر نگرشــی بــرای ســودآور شــدن داشــته 
ــن درد  ــی هــم ای ــع دولت ــه صنای باشــند. البت
را حــس می کننــد، امــا گویــا دغدغــه ای 
بــرای اصــالح ندارنــد. بــه همیــن خاطــر 
پیاده ســازی ایــن مفهــوم بــرای کشــوری کــه 
ــاید کار  ــت، ش ــی اس ــع آن دولت ــب صنای اغل
دشــوارتری بــه نظــر بیایــد. امــا اگــر بخواهیــم 
ــرای  ــن گام ب ــم، اولی ــی بنگری از منظــر اجرای
ــن اســت  ــر رویکــرد علمــی ای پیاده ســازی ه
کــه ادبیــات آن علــم در ســطح جامعــه فهــم 
ــوآوری  ــات ن ــه ادبی ــا ک ــن معن ــه ای ــود. ب ش
شــرکت های  و  بــه  اســتارت آپ ها  را  بــاز 
ــی شــرکت های  ــم؛ یعن ــاد دهی ــان ی دانش بنی
کوچــک  اســتارت آپی مــا یــاد بگیرنــد چگونــه 
رشــد کننــد تــا شــرکت های بــزرگ بتواننــد از 
محصــول یــا خدمــات و دانــش آن ها اســتفاده 
کننــد. از طــرف دیگــر بایــد بــه کمپانی هــای 
ــا  بــزرگ یــاد دهیــم کــه چطــور می تواننــد ب
کمــک  اســتارت آپ ها نیازهایشــان را برطــرف 
ــردن  ــراع ک ــر اخت ــه فک ــر روز ب ــد. و ه کنن
چــرخ نباشــند! نبایــد فرامــوش کــرد کــه نــوع 
ــتارت آپ ها  ــر  اس ــوع تفک ــا ن ــع ب ــر صنای تفک

متفــاوت اســت. بــه همیــن دلیــل شــاید 
ــن  ــن بی ــک مترجــم در ای ــه ی ــاز باشــد ک نی
نقش آفرینــی کنــد. همان طــور کــه اغلــب 
کمپانی هــای بــزرگ یــک بخشــی دارنــد کــه 
به عنــوان یــک مبــدل از فضــای  اســتارت آپی 
بــه فضــای صنعتــی عمــل می کنــد. پــس مــا 
هــم بایــد چنیــن نهادهایــی را داشــته باشــیم 
ــئله را  ــن مس ــد و ای ــوا کنن ــد محت ــه تولی ک
ــاز اســت  ــدی نی ــه بع ــد. در مرحل ــش ببرن پی
را  موفقــی  نمونه هــای  بتوانیــم  مــا  کــه 
درســت کنیــم. هــر حرکــت جدیــدی در 
ــاز دارد  ــی نی ــک پیش قراول های ــه اول ی مرحل
کــه بایــد ریســک بیشــتری را بپذیرنــد. پــس 
ــد.  ــز روی روال می افت ــه چی ــر هم از آن دیگ
در  فرهنــگ  اســتارت آپی  خوش بختانــه 
کشــور ایــن روزهــا روی بــورس اســت. از 
طــرف دیگــر، بســیاری از صنایــع هــم در 
آســتانه رکــود یــا تعطیلــی هســتند. بــه 
ــرای  ــرایط ب ــدم االن ش ــر معتق ــن خاط همی
جــا انداختــن مفهــوم نــوآوری بــاز در کشــور 

ــت. مهیاس
شــرکت های  و  چــه  اســتارت آپ ها  �
ایــن  وارد  می تواننــد  دانش بنیانــی 

ــوند؟ ــه ش عرص
یــا  دانش بنیــان  شــرکت های  اغلــب 
حاضــر  حــال  در  کــه   اســتارت آپ هایی 
 market می کننــد،  فعالیــت  کشــور  در 
ــن  ــه ای ــتند. ب ــور هس ــا بازار مح oriented ی
معنــی کــه نیــازی را در بــازار دیده انــد و 
ــان را  ــاز،  استارت آپش ــه آن نی ــخ ب ــرای پاس ب
ــالش  ــا ت ــی از آن ه ــد. خیل ــدازی کرده ان راه ان
ــا شــرایطی را بهبــود  ــد کــه وضعیــت ی کرده ان
دهنــد، یعنــی نیــازی را کــه قبــال بــه آن 
ــی از  ــند. بعض ــود بخش ــده، بهب ــخ داده ش پاس
ــی  ــته اند رویای ــم خواس ــتارت آپ ها ه ــن  اس ای
ــرکت ها در  ــن ش ــن ای ــرار گرفت ــازند. ق را بس
کنــار شــرکت های ســنتی می توانــد منجــر 
ــه در  ــرای نمون ــود. ب ــی ش ــات خوب ــه اتفاق ب
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ــبتا  ــدی نس ــار تولی ــه در کشــور ب ــی ک صنایع
ــازی،  ــع خودروس ــل صنای ــد، مث ــی دارن باالی
دارویــی، بهداشــتی و... فضاهــای بهتــری بــرای 

دارد. وجــود  ورود  اســتارت آپ ها 
نیــروی  نظــر  از  زمینه هایــی  چــه  �
انســانی، نــوآوری، حقوقــی، دانشــگاهی 
و... در کشــور بایــد وجــود داشــته 
ــریع تر  ــتر و س ــوان بیش ــا بت ــد، ت باش

ــج داد؟ ــاز را تروی ــوآوری ب ن
فرایندهــای  را  حقوقــی  بحث هــای  مــن 
پشــتیبان می دانــم. چالش هــای حقوقــی و 
مالکیــت معنــوی در ســطح دنیــا حــل شــده و 
ــود  ــا وج ــم ورک( در دنی ــی )فری چهارچوب های
دارد و مــا می توانیــم از آن هــا اســتفاده کنیــم. 
ــی و  ــاختار قانون ــه س ــرد ک ــراف ک ــد اعت بای
کســب وکاری کشــور چنــدان بــرای کارآفرینــی 
ــم مشــکل  ــا تصــور می کن مناســب نیســت. ام
بزرگــی در ایــن زمینــه رخ نمی دهــد. اگــر 
ــش  ــوری پی ــت ط ــا صنع ــگاه ب ــاط دانش ارتب
رود کــه بتــوان دانشــجویانی مســلط تر بــه 
صنایــع و بــا رویکــرد بومــی تربیــت کــرد، فکــر 
را  چالش هــا  می تــوان  به خوبــی  می کنــم 

ــت. ــر گذاش ــت س پش
�حوزه هایــی مثــل اینترنــت اشــیا، 
و...  ســخت افزار  مصنوعــی،  هــوش 
بــاز  نــوآوری  از  می تواننــد  چقــدر 

اســتفاده کننــد؟
در حــال حاضــر ایــن حوزه هــا در دنیــا حــرف 
اول را می زننــد و کشــور مــا هــم بایــد خــود 
ــا ایــن تکنولوژی هــا  را بــرای روبــه رو شــدن ب
آمــاده کنــد. نــوآوری بــاز بــا تکنولــوژی شــاید 
ــوآوری  ــا ن ــره خــورده باشــد، ام ــه ظاهــر گ ب
ــد مثــال در یــک بیزینــس  ــاز گاهــی می توان ب
مــدل هــم اعمــال شــود. دنیــای بعــدی دنیای 
اطالعــات اســت. مــا به ناچــار بایــد بــه ســمت 
ــطح  ــد در س ــم. بای ــمند بروی ــهرهای هوش ش
شــهرها سنســورهایی داشــته باشــیم تــا دیتــا 
ــا و  ــک بیگ دیت ــا کم ــد و ب ــع آوری کنن جم

آنالیــز آن هــا و گجت هــای هوشــمند خدمــات 
ــن  ــم. ای ــه دهی ــهروندان ارائ ــه ش ــری ب بهت
آینــده محتومــی اســت کــه چــه بخواهیــم و 
ــت  ــه ســمت آن حرک ــد ب ــم، بای چــه نخواهی
ــد  ــک کن ــد کم ــاز می توان ــوآوری ب ــم. ن کنی
ــی  ــا و ســخت افزارهای ایران ــا نرم افزاره ــه ب ک
بــه اســتقبال ایــن آینــده برویــم و اگــر از ایــن 
مفهــوم غفلــت کنیــم، بایــد دســت بــه دامــن 
دانــش و ابزارهــای وارداتــی شــویم. ایــن 

ــم.  ــاب می کنی ــه راه را انتخ ــم ک مایی
بــه  می توانــد  بــاز  نــوآوری  آیــا  �
رشــد اشــتغال، کاهــش بــی کاری و 
افزایــش تــوان اقتصــادی کشــور کمــک 
ــی در  ــه تاثیرات ــوم چ ــن مفه ــد؟ ای کن
ــد  ــای خواه ــر ج ــاد کالن ب ــطح اقتص س

ــت؟  گذاش
پلن هــای  پلن هــای  اســتارت آپی 
ثروت آفریــن هســتند. وقتــی کســب وکار نویــی 
راه می اندازیــم، در وهلــه اول چنــد دانشــجوی 
نخبــه را بــه یــک ثــروت در یــک بازه مثــال پنج 
ســاله می رســانیم کــه اگــر بخواهیــم مســتقیم 
نــگاه کنیــم، شــاید چنــدان اشــتغال زا نباشــد. 
امــا محصــول جانبــی ثــروت همــواره اشــتغال 
اســت. مــا بــرای این کــه بحــث اشــتغال را حــل 
کنیــم، نیــاز بــه همــکاری همــه نهادهــا داریــم 
ــه  ــد ک ــی باش ــاز، مفهوم ــوآوری ب ــاید ن و ش
ــز  ــک می ــن حــوزه را دور ی ــران ای ــه بازیگ هم
ــن  ــا ای ــد و ب ــاد کنن ــل ایج ــا راه ح ــاند ت بنش
راه حل هــا ســایر مشــکالت کشــور را حــل 
ــا آن  ــر ب ــال حاض ــه در ح ــی ک ــد. معضل کنن
ــای  ــن نیروه ــدی در بی ــه رو هســتیم، ناامی روب
جــوان ماســت. اگــر بتوانیــم شــرایطی را مهیــا 
ــذب  ــان ج ــجویان باکیفیتم ــه دانش ــم ک کنی
ــوند،  ــتارت آپی ش ــی و  اس ــای دانش بنیان فضاه
ــی  ــه امیدآفرین ــم ب ــی و ه ــاور مل ــه ب ــم ب ه
ــه معضــل  ــد شــد. ضمــن این ک منتهــی خواه
بــی کاری و مشــکالت اقتصــادی هــم فروکــش 

ــرد. ــد ک خواه
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دکتر مارک پارکیسنون یک روان شناس تجارت 
استعدادهای  شناسایی  زمینه  در  که  است 
فردی، ویژگی های کارآفرینی و توانایی رهبری 
گاردین  برای  یادداشتی  در  و  شده  متخصص 
آیا  که  می دهد  پاسخ  مهم  سوال  این  به 
کارآفرین ها، با این ویژگی به دنیا می آیند یا در 

زندگی تبدیل به کارآفرین می شوند.
به  انداختن یک کسب وکار و تبدیل شدن  راه 
در  نفر  میلیون ها  آرزوی  قطعا  کارآفرین،  یک 
سراسر دنیاست. ولی برای تبدیل شدن به یک 
کارآفرین باید چه جور آدمی باشید؟ عالوه بر 
این، اگر سرمایه گذار هستید، آیا فکر می کنید 
دیگران  از  بیشتر  و  بهتر  آدم ها  بعضی  که 

می توانند ریسک کنند؟
از بسیاری جهات پاسخ به هر دوی این سواالت 
به شخصیت کسی بستگی دارد که قرار است 
کارآفرین شود. به طور قطع ترکیبی از صفات و 
بعضی  می شود  باعث  که  دارد  وجود  ویژگی ها 
بیشتری  شانس  دیگر  بعضی  به  نسبت  آدم ها 

برای موفقیت داشته باشید.
آخرین دست اندازی به دنیای روان شناسی ی، 
 Oxford Psychologists که است  مطالعه ای 
از  یکی  اساس  بر  و  کرده  Press منتشر 
شخصیت شناسی  پرسش نامه های  مشهورترین 
بریگز   - مایرز  شخصیت  آزمون  یعنی  جهان 

)MBTI( انجام شده است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که کارآفرین ها 

خودشان را به عنوان افرادی خالق و هیجان مدار 
کردن  ریسک  آماده  که  می گیرند  نظر  در 
این  به  شدیدی  نیاز  هم چنین  آن ها  هستند. 
دارند که بتوانند مستقالنه عمل کنند و کاری 

را انجام دهند که خودشان می خواهند.
در این مطالعه، از منظر شخصیت، آن هایی که 
بنیان فکری غریزی و درک باالتری داشته اند، 
به عنوان  را  خودشان  که  دارد  احتمال  بیشتر 
این  معنایش  و  کنند.  توصیف  کارآفرین  یک 
است که کارآفرین ها معموال افرادی هستند که 
تمرکز  خود  آینده های  برنامه های  روی  بیشتر 
اعتماد  ششمشان  حس  به  می کنند،  تکیه  و 
لذت بخش  برایشان  جدید  چیزهای  می کنند، 
دیگر  فکر  یک  به  فکر  یک  از  مدام  و  است 

می پرند.
به  که  هستند  آینده نگری  آدم های  این ها 
را  کاری  همان  و  می کنند  اعتماد  غریزه شان 
انجام می دهند که باور دارند درست است. این 
بزرگ  غول های  در  بیشتر  ویژگی ها  از  دسته 
دنیای تکنولوژی بیل گیتس و استیو جابز دیده 
می شود که زمانی گفته بود: »شهود چیز بسیار 

قدرتمندی است، حتی قدرتمندتر از هوش.«
باالیی  درک  توانایی  که  شخصیتی  تیپ های 
دارند، بر اساس ارزیابی مایرز - بریگز آدم هایی 
و  هستند  باانگیزه ای  و  انعطاف پذیر  پذیرا، 
می دهند.  وفق  حوادث  جریان  با  را  خودشان 
این افراد به ویژه آدم هایی نیستند که بخواهند 

ید آرزوهای خود را کنار نگذار

 کارآفرین ها به دنیا می آیند 
یا ساخته می شوند؟

 ترانه رجبیان
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نگران قواعد و قوانین کلی باشند و این ویژگی 
کمتر  و  باشند  ریسک پذیر  که  می شود  باعث 
تحت تاثیر موانع سنتی موجود در محیط قرار 
خصوصیتی  ریسک پذیری  چند  هر  بگیرند. 
است که بیشتر مردم آن را در کنار کارآفرینی 

در نظر می گیرند.
صحبت  چرا  منطقی  توجیهات  این  وجود  با 
درباره شخصیت کارآفرین ها به یک جور افسانه 
که  است  این  علتش  یک  است؟  شده  تبدیل 
درک  از  را  پا  مطالعه،  این  آنالیز  در  رسانه ها 
گزارش  آن چه  اما  نمی گذارند.  فراتر  شهود  و 
نمی شود، این است که هر نوع تیپ شخصیتی 
می تواند کسب وکاری را راه بیندازد و البته این 
در  احتمال  این  اگرچه  می دهد.  انجام  را  کار 
مورد بعضی از افراد بیشتر است. اما همان طور 
وجود  کسب وکارها  از  زیادی  بسیار  انواع  که 
شخصیتی  تیپ های  با  زیادی  آدم های  دارد، 
از  دارند که می توانند هر کدام  متفاوت وجود 

این تجارت ها را راه بیندازند.
موفق  آن که  از  پیش  بزرگی  کارآفرین  هر 
شود، چندین بار شکست می خورد، یا بارها در 
معرض شکست قرار گرفته، اما موفق شده است 

از این مانع عبور کند.
و  کشف  کارآفرینی  سکه  روی  یک  اگر 
از  بعضی  آن درک،  دیگر  روی  و  باشد  شهود 
بیشتر،  دقت  به  نیاز  که  هستند  کسب وکارها 
دید عملی تر، یا یک جور رویکرد قدم به قدم 
دارند و روی شهودی سکه کارآفرینی هستند و 
دسته دوم نیاز به کار برنامه ریزی شده و ساختار 
و  معین  اهداف  با  همراه  تعیین شده،  پیش  از 

درجات باالیی از کنترل دارند.
تفاوت  هیچ گونه  که  است  این  اگرچه حقیقت 
شخصیت قابل پیش بینی و قابل اندازه گیری ای 
وجود ندارد که بتواند احتمال موفق شدن یک 
شخصیتی  تیپ  هیچ  و  بزند  تخمین  را  فرد 
نکرده  عمل  دیگر  تیپ  از  بهتر  معنادار  به طور 
شوم،  منحرف  موضوع  از  این که  از  قبل  است. 
در  آن چه  که  کنم  اشاره  هم  موضوع  این  به 

باال گفته شد، به این معنا نیست که ارتباطی 
بلکه  ندارد،  وجود  موفقیت  و  شخصیت  میان 
از  جزئی  شخصیتی  تیپ های  موضوع  احتماال 

یک فرمول پیچیده تر برای موفق شدن است.
و  افتاده، خوش بینی  قلم  از  که  مهمی  ویژگی 
داشتن دید مثبت همیشگی به جهان و ارتباط 
امکان  این  همیشه  که  است  حس  این  با  آن 
اوضاع یک دفعه دگرگون شود.  دارد که  وجود 
دیگر  ویژگی  کنید؛  نگاه  برانسون  ریچارد  به 
ثبات قدم است که می تواند یک صفت کلیدی 
برای کارآفرینی باشد. تقریبا همه کارآفرین ها 
ازجمله جک ما، موسس علی بابا، پیش از موفق 
شدن، چندین بار شکست خورده یا در معرض 
خواهند  قرار  آینده  در  یا  گرفته  قرار  شکست 
را  خود  مسیر  این که  از  پیش  ما  گرفت. جک 
شروع کند، از چندین شغل مختلف اخراج شد 
با  ولی  داد،  درخواست  زیادی  مشاغل  برای  و 
پاسخ نه مواجه شد. ازجمله آزمون استخدامی 
کی اف سی و... که در همه شان رد شد. هر چند 
دالر  میلیارد   34 از  بیش  امروز  او  دارایی  که 

است.
عالوه بر این، نباید مسئله ثبات هیجانی را نادیده 
گرفت که ارتباط نزدیکی با پوست کلفتی دارد؛ 
چیزی که این پرسش نامه آن را بررسی نمی کند. 
اگر برای کارآفرین بودن قرار باشد به یک چیز 
تبدیل شوید، آن موجود جان سختی است که 
سالمت  به  کسب وکار  پیچ وخم های  تمام  از 
عبور می کند. درنهایت تمام شخصیت ها یا هر 
نوع تیپ شخصیتی ای، نمی تواند توجیه کننده 
ایده غلط تجاری، نداشتن سرمایه کافی یا النچ 
کردن طرح در زمان نامناسب باشد. بااین حال 
آن  جزئیات  و  شخصیتی  تیپ های  شناخت 
می تواند به افراد کمک کند تا کسب وکار خود 
مدیریت  فردی شان  ویژگی های  با  متناسب  را 
کنند. بنابراین اگر می خواهید در آینده به یک 
ویژگی  این که  فکر  با  شوید،  تبدیل  کارآفرین 
خود  ندارید،  را  کار  این  »مناسب«  شخصیتی 

را  ناراحت نکنید.
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اد مفید روان شناس اقتصادی به صاحبان کسب و اکر پیش�ف

چطور انتخاب کردن را انتخاب کنیم
 مائده تابنده
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رین

آف
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همه ما می خواهیم تجربیات و محصوالتمان را شخصی سازی کنیم، ولی 
وقتی مصرف کننده با 700 گزینه برای انتخاب کردن مواجه می شود، دست 

از انتخاب کردن برمی دارد! شینا ایوانگار )sheena iyengar(، روان شناسی 
که روی مسائل اقتصادی کار می کند، با تحقیقی جذاب نشان می دهد که 

چگونه صاحبان کسب وکار می توانند تجربه انتخاب را بهبود دهند.



سرآمد/ شماره چهل وسوم/ ویژه نوروز نودوهفت 76

آیا می دانید در یک روز معمولی باید چقدر تصمیم 
بگیرید؟ آیا می دانید در یکی از هفته های معمولی 
زندگی تان چند انتخاب پیش پایتان قرار می گیرد؟ 
فرد   2000 حضور  با  که  اخیری  نظرسنجی  در 
بزرگ سال آمریکایی انجام شده، مشخص شده است 
که هر فرد آمریکایی معمولی به طور متوسط باید 
روزی 70 تصمیم مختلف در زمینه های گوناگون 
بگیرد. هم چنین در مطالعه ای که اخیرا با حضور 
گروهی از مدیران ارشد شرکت ها انجام شده، تمام 
مورد  هفته  یک  طول  در  آن ها  کاری  برنامه های 
بررسی قرار گرفته است. محققان همه وظایفی را 
که یک مدیر اجرایی در طول روز باید انجام دهد 
و هم چنین زمانی را که برای تصمیم گیری در مورد 
هر کدام از این وظایف صرف می کند، ثبت کردند و 
درنهایت به این نتیجه رسیدند که هر مدیر اجرایی 
به طور متوسط در طول هفته با 139 وظیفه مختلف 
شامل  وظایف  این  از  کدام  هر  که  دارد  سروکار 
تعداد خیلی خیلی خیلی زیادی انتخاب های فرعی 
است. به طور میانگین 50 درصد از این تصمیم ها 
در زمانی کمتر از 9 دقیقه گرفته می شود و تنها 
چیزی حدود 12 درصد از این تصمیم گیری ها به 
یک ساعت یا بیشتر زمان نیاز دارد. حاال شما در 
مورد انتخاب هایتان فکر کنید. آیا می دانید چه تعداد 
از انتخاب های شما در دسته انتخاب های 9 دقیقه ای 
و چند مورد آن ها در گروه انتخاب های یک ساعته 
این  قرار می گیرد؟ فکر می کنید چقدر می توانید 

انتخاب ها را به خوبی مدیریت کنید؟
بزرگ ترین  از  یکی  درباره  می خواهم  امروز  من 
آن  با  در عصر جدید  که  تصمیم گیری  مشکالت 
مواجهیم، صحبت کنم، یعنی درباره مشکل زیاد 
بودن تعداد گزینه هایی که پیِش رو داریم. هم چنین 
می خواهم چند نمونه از راه حل هایی را که برای این 
مشکل وجود دارد، مرور کنم. در عین حال که در 
مورد این مشکل صحبت می کنم، می خواهم چند 
سوال هم از شما بپرسم و دوست دارم پاسخ های 
شما را بدانم. بنابراین چون من نابینا هستم، فقط 
اگر می خواهید کالری بیشتری بسوزانید، دستتان 
را موقع جواب دادن به سوال باال ببرید! در غیر این 

صورت وقتی که سوالی می پرسم، اگر پاسختان بله 
است، دست بزنید. حاال، اولین سوال امروز من برای 
شما این است که آیا آماده هستید تا درباره مشکل 

زیاد بودن گزینه های انتخابی حرف بزنیم؟
دوره  دانشجوی  استنفورد  دانشگاه  در  وقتی 
خیلی  سوپرمارکت  به  بودم،  تکمیلی  تحصیالت 
خیلی لوکسی می رفتم. حداقل در آن برهه زمانی 
شمار  به  لوکس  خیلی  سوپرمارکت های  جزو 
این  به  رفتن  خب  بود.  دراگر  اسمش  می رفت. 
فروشگاه برای من تقریبا مثل رفتن به یک پارک 
بود. آن ها حدود 250 مدل سس خردل و سرکه 
و بیش از 500 جور میوه و سبزی و بیش از یک 
دوجین آب بسته بندی شده داشتند، و این درست 
زمانی بود که ما معموال برای آب خوردن از آب شیر 
استفاده می کردیم. من عاشق رفتن به آن فروشگاه 
بودم، اما یک بار از خودم پرسیدم چرا هیچ وقت از 
آن جا چیزی نمی خری؟ این جا قسمت روغن زیتون 
است. این جا بیشتر از 75 نوع متفاوت روغن زیتون 
قفل دار  محفظه  در  بعضی هایشان  که  دارد  وجود 
نگه داری می شود و محصول درختان زیتون 1000 
ساله است. پس چرا تو هیچ وقت از این جا خرید 
نمی کنی؟! باالخره یک روز تصمیم گرفتم به دیدن 
مدیر آن فروشگاه بروم. از او پرسیدم آیا مدل شما 
در این فروشگاه و دادن انتخاب های زیاد به مردم 
واقعا جواب می دهد؟ و او در پاسخ من به اتوبوس 
گردشگرها اشاره کرد که هر روز با دوربین های آماده 
سروکله شان جلوی فروشگاه پیدا می شد. خب، ما 
تصمیم گرفتیم یک آزمایش کوچک در آن فروشگاه 
انتخاب  آزمایشمان  برای  را  مربا  و  دهیم.  انجام 
متفاوت  مربای  نوع  فروشگاه 348  آن  کردیم. در 
وجود داشت. ما یک دکه برای امتحان طعم های 
مختلف مربا نزدیک در ورودی فروشگاه برپا کردیم و 
دو گروه مختلف ترتیب دادیم. یک گروه شامل شش 
نوع مربا با شش طعم مختلف بود و گروه دوم شامل 
24 طعم متفاوت. و در این تجربه شاهد دو برخورد 
متفاوت بودیم. اول این که مردم چه زمانی تمایل 
بیشتری داشتند که بایستند و طعم مرباها را تست 
کنند؟ ما دیدیم که وقتی تعداد نمونه ها 24 تا باشد، 
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مردم بیشتری می ایستند و نمونه ها را می چشند 
)حدود 60 درصد(. اما وقتی تعداد نمونه ها شش 
عدد بود، فقط 40 درصد مردم برای چشیدن طعم 
مربا می ایستادند. اما در مورد این که مردم کی مربای 
بیشتری می خریدند، به نتیجه معکوس دست پیدا 
کردیم. درواقع دیدیم که وقتی تعداد نمونه ها 24 
عدد بود، فقط سه درصد از مردمی که می ایستادند، 
نمونه ها  وقتی  درحالی که  می خریدند،  مربا  واقعا 
جلوی  که  کسانی  از  درصد   30 بود،  عدد  شش 
با  حاال  می خریدند.  مربا  واقعا  می ایستادند،  دکه 
یک حساب سرانگشتی متوجه می شوید که وقتی 
نمونه ها شش عدد بود، تعداد خریدارها حداقل شش 

برابر زمانی بود که با 24 نمونه مواجه می شدند.
انتخاب این که یک شیشه مربا را نخریم، احتماال 
دور  اندازه  برای  - حداقل  است  خوب  برایمان 
شکممان خوب است - اما مشخص است که زیاد 
ما  روی  می تواند  انتخابی  گزینه های  تعداد  بودن 
تاثیر داشته باشد، حتی وقتی قرار است تصمیم های 
خیلی مهمی بگیریم. درواقع ما انتخاب می کنیم 
که انتخاب نکنیم، حتی وقتی که این کار برخالف 

بهترین منافع فردی ما باشد. 
درباره  مالی  پس انداز  مورد  در  می خواهم  حاال 
با  همراه  من  که  کنم  برایتان صحبت  مطالعه ای 
گور هوبرمان، امیر کامنیکا و وی جانگ انجام دادم. 
در این مطالعه، ما تصمیم های حدود یک میلیون 
از شهروندان آمریکایی را در قالب 650 طرح برای 
دوران بازنشستگی شان مورد ارزیابی قرار دادیم و 
سوالی که می خواستیم جوابش را پیدا کنیم، این 
بود که آیا پیشنهادهای مالی موجود در یک طرح 
پس انداز بازنشستگی، احتمال بیشتر پس انداز کردن 
افراد را تحت تاثیر قرار می دهد یا نه، و نتیجه ای که 
گرفتیم، این بود که واقعا یک جور هم بستگی میان 
این دو وجود دارد. ما تقریبا 657 طرح داشتیم که 
دارای طیفی از پیشنهادها شامل 2 تا 59 صندوق 
مختلف به افراد بود. و نتیجه ای که ما به آن رسیدیم، 
این بود که هر چه تعداد صندوق ها بیشتر باشد، 
در عمل نرخ مشارکت افراد کاهش پیدا می کند. 
به عبارت دیگر، در طرح هایی که دو صندوق را به 

شما پیشنهاد می کنند، نرخ مشارکت مردم حدود 
اندازه که ما  البته هنوز به آن  70 درصد بود که 
می خواهیم، باال نیست. ولی در طرح هایی که نزدیک 
نرخ  می شود،  داده  پیشنهاد  فرد  به  صندوق   60
مشارکت تا حدود 60 درصد پایین می آید. و این 
یعنی حتی اگر شما مشارکت کردن را انتخاب کنید، 
باز هم وقتی انتخاب های زیادتری وجود دارد، نتایج 
منفی خواهد بود. پس برای آن افرادی که تصمیم 
به مشارکت کردن می گرفتند، هر چه انتخاب های 
بیشتری وجود داشت، احتمال این که افراد کامال 
از داشتن صندوق پس انداز یا سهام اجتناب کنند، 
انتخاب های  وقتی  ساده تر  بیان  به  بود.  بیشتر 
این که مردم  احتمال  باشد،  بیشتری در دسترس 
همه پولشان را در حساب های تجاری قرار دهند، 

باالتر است.
در طول دهه گذشته ما شاهد سه نوع نتیجه منفی 
از ارائه گزینه های انتخابی بیشتر به مردم بوده ایم. 
یعنی با این کار احتمال این که مردم انتخاب کردن 
را به تاخیر بیندازند، حتی وقتی این کار کامال به 
احتمال  هم چنین  است.  بیشتر  باشد،  ضررشان 
یا  مالی  انتخاب های  ازجمله   - بدتر  انتخاب های 
مردم  این،  بر  است. عالوه  بیشتر   - بدتر  پزشکی 
وقتی در این شرایط قرار می گیرند، به احتمال زیاد 
چیزهایی را انتخاب می کنند که کمتر راضی شان 
می کند، حتی وقتی که واقعا انتخاب بهتر را انجام 
می دهند. علت اصلی اش هم این است که اگرچه 
به آن  از خیره شدن  ما  از  ممکن است هر کدام 
دیوارهای عظیم مایونز، خردل، سرکه و مربا لذت 
ببریم، اما واقعا نمی توانیم در آن نمایش خارق العاده، 
بنابراین  انتخاب کنیم.  و  تفاوت سنجی  و  مقایسه 
چیزی که امروز می خواهم به شما پیشنهاد کنم، 
چهار تکنیک ساده است که شما می توانید به سادگی 
آن ها را در کسب وکارتان مورد استفاده قرار دهید و 
ما اثربخشی شان را بارها در مطالعات علمی مختلف 

ارزیابی کردیم.
اولین راه کار، کم کردن است. شما احتماال اصطالح 
»کمتر، بیشتر است« را قبال هم شنیده اید، اما این 
گفته در هیچ شرایطی به اندازه شرایط امروز صادق 
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نبوده است. مردم همیشه وقتی می شنوند که به 
که  نگران می شوند  کنیم«،  آن ها می گوییم »کم 
مبادا فضای قفسه های خرید را از دست بدهند. اما 
در عمل چیزی که ما آن را خیلی زیاد می بینیم، این 
است که اگر اراده کنید و تعداد گزینه ها را کم کنید 
و از شر گزینه های اضافه خالص شوید، آن وقت 
فروشتان باال می رود، هزینه ها کاهش پیدا می کند و 
تجربه انتخاب بهتر می شود. وقتی پروکتور و گملبل 
تصمیم گرفتند تعداد نمونه های هد اند شولدرز را از 
26 به 15 تا کم کنند، فروششان 10 درصد بیشتر 
شد. زمانی که شرکت گربه طالیی از شر 10 نوع 
شد،  نداشت، خالص  چندانی  فروش  که  گربه ای 
سودش 87 درصد باال رفت و این افزایش سود تابعی 
بود از افزایش میزان فروش و پایین آمدن هزینه ها. 
بد نیست بدانید که یک سوپرمارکت معمولی امروز 
45000 نوع محصول مختلف را به مشتری هایش 
پیشنهاد می دهد و در والمارت امروز شما می توانید 
اما  کنید.  پیدا  مختلف  محصول  نوع  هزار   100
نهمین خرده فروش بزرگ در دنیای امروز، ال دی 
است که فقط 1400 نوع محصول به مشتری هایش 

عرضه می کند، فقط یک نوع سس کچاپ و... 
حاال، در زمینه پس انداز مالی فکر می کنم یکی از 
بهترین نمونه هایی که اخیرا درباره بهترین شیوه 
مدیرت گزینه های پیشنهادی منتشر شده، طرحی 
دخالت  آن  طراحی  در  الیبسون  دیوید  که  است 
داشت و در دانشگاه  هاروارد انجام شد. هر کارمند 
دانشگاه  هاروارد خودبه خود در یک صندوق بیمه عمر 
ثبت نام می شود. و برای آن دسته از افرادی که واقعا 
می خواهند انتخاب کنند، 20 نوع صندوق مختلف 
ارائه می شود، نه 300 صندوق یا بیشتر. اغلب مردم 
وقتی با این انتخاب ها مواجه می شوند، می گویند 
نمی دانند چطور باید بعضی گزینه ها را کنار بگذارند، 
چون همه آن ها انتخاب های مهمی هستند. و اولین 
چیزی که من از این کارمندها می پرسم، این است 
که: »به من بگو تفاوت این گزینه با بقیه گزینه ها 
چیست؟« اگر کارمند شما نتواند تفاوت این گزینه ها 
را ببیند، آن وقت مشتری های شما هم نمی توانند 

بفهمند که این گزینه ها چه تفاوتی با هم دارند.

بودن  زیاد  مشکل  مدیریت  برای  تکنیک  دومین 
تا  انتخابی، شیوه مجسم کردن است،  گزینه های 
مردم تفاوت میان گزینه های انتخابی را بفهمند و 
بتوانند پیامدهای هر کدام از این انتخاب ها را درک 
کنند. عالوه بر این، الزم است پیامد این انتخاب ها 
به صورت کامال مجسم شده حس شود. چرا مردم 
وقتی از کارت اعتباری یا کارت های بانکی استفاده 
می کنند، به طور متوسط 15 تا 30 درصد بیشتر 
از زمانی که پول نقد می پردازند، خرید می کنند؟ 
چون کارت اعتباری حس پول واقعی را به آن ها 
نمی دهد. و این نشان می دهد که به وجود آوردن 
ابزار کارآمد  حس واقعی تر در عمل می تواند یک 

برای افزایش پس انداز باشد.
پرویترو  الساندرو  و  بنارتز  شلومو  با  همراه  من 
مطالعه ای در آی ان جی انجام دادیم. ما روی گروهی 
از کارمندها که همه شان در حال کار در آی ان جی 
بودند، بررسی هایمان را انجام می دادیم. همه این 
افراد روی طرح k401 کار می کردند. ما همه چیز 
را یکسان نگه داشتیم و فقط یک چیز بسیار کوچک 
آدم ها  به  فقط  یعنی  کردیم،  اضافه  طرح  این  به 
می گفتیم که در مورد همه اتفاقات پرفایده ای که 
در زندگی شان افتاده و باعث شده بیشتر پس انداز 
کنند، فکر کنند. با انجام این کار ساده افزایش صفر 
درصدی در ثبت نام و افزایش 4 درصدی در تعداد 
افرادی که تمایل به پس انداز کردن داشتند، دیده 

شد.
اصوال  است.  کردن  دسته بندی  سوم  تکنیک 
انتخاب هایمان  از  بهتر  را  دسته بندی هایمان  ما 
مطالعه ای  در  مثال،  به عنوان  می کنیم.  مدیریت 
که ما درخصوص قفسه های مجالت انجام دادیم، 
متوجه شدیم که در فروشگاه وگمانس در راهروی 
شمال شرقی در قفسه های مجالت، از 331 تا 664 
نوع مجله مختلف وجود دارد. اما می دانید موضوع 
چیست؟ من به شما 600 مجله نشان می دهم و 
آن ها را به 10 دسته تقسیم می کنم و بار دیگر 400 
مجله نشانتان می دهم که در 20 گروه تقسیم بندی 
فکر می کنید من  این حالت شما  در  است.  شده 
تجربه  و  بیشتر  گزینه های  مجله،   400 دادن  با 
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که 600  زمانی  تا  داده ام  شما  به  بهتری  انتخاب 
مجله را نشانتان می دهم. علتش هم این است که 
دسته بندی به من می گوید چگونه این مجله ها را از 

هم متمایز کنم.
االن روی صفحه می توانید دو شیوه نمایش جواهرات 
را ببینید. یکی از این روش ها جاز نام دارد و دیگری 
سونگ. اگر فکر می کنید مدل نمایش سمت چپ 
سونگ نام دارد و سمت راست جاز، دست بزنید. 
)صدای دست زدن آرام شرکت کنندگان( خب ، 
حاال اگر برعکسش را فکر می کنید، دست بزنید. 
بسیار خب، حاال کمی بیشتر. حاال معلوم می شود 
که شما درست می گویید؛ سمت چپی جاز است 
قضیه  اصل  می دانید  اما  سونگ.  راستی  و سمت 
روش،  این  که  است  این  قضیه  اصل  چیست؟ 
است!  دسته بندی  بی مصرف  الگوی  جور  یک 
دسته بندی ها باید به مشتری اطالعات بدهند، نه 

این که خودشان انتخاب کننده باشند.
تکنیک چهارم من شرط پیچیدگی است. رعایت 
این روش باعث می شود ما بتوانیم اطالعات زیادی 
را نسبت به آن چه فکر می کنیم، مدیریت کنیم، اما 
فقط باید آن را کمی آسان تر کنیم. ما باید به تدریج 
پیچیدگی را افزایش دهیم. من می خواهم با یک 
مثال آن چیزی را که درباره آن صحبت می کنم، 
خیلی  تصمیم  یک  بیایید  بدهم.  نشان  شما  به 
خیلی پیچیده بگیریم؛ تصمیمی مثل خریدن یک 
ماشین. این جا یک کارخانه آلمانی سازنده خودرو 
می کند  فراهم  برایتان  را  موقعیت  این  که  است 
شما  درخواستی  خودروی  همان  دقیقا  بتواند  تا 
را بسازد. شما باید 60 تصمیم مختلف بگیرید تا 
خودرویی را که می خواهید، برایتان بسازند. حاال این 
تصمیم گیری ها در تعداد انتخاب هایی که آن ها به 
ازای هر تصمیم گیری به شما ارائه می دهند، فرق 
می کند. برای رنگ اتومبیل، رنگ خارجی خودرو، 
من 56 انتخاب دارم و دنده ها چهار انتخاب. کاری 
که االن می خواهم انجام دهم، این است که ترتیبی 
این تصمیم گیری ها در آن ظاهر می شود،  را که 
مشخص کنم. خب، نیمی از مشتری ها از باالترین 
انتخاب، 56 رنگ، به پایین ترین انتخاب، چهار دنده 

می روند. نیم دیگر مشتری ها از پایین ترین انتخاب، 
یعنی چهار دنده، به باالترین انتخاب، یعنی 56 رنگ 
می روند. هدف من در این جا چیست؟ می خواهم 
نشان دهم که شما تا چه حد درگیر این فرایند 
هستید. اگر هم چنان دکمه پیش فرض را برای هر 
تصمیم بزنید، یعنی غرق در این فرایند شده اید و 
این باز هم به معنای آن است که من دارم شما 
درنهایت  می دهم.  دست  از  مشتری  به عنوان  را 
نتیجه ای که به آن می رسیم، این است که افرادی 
انتخاب پایین تمایل دارند،  به  باال  انتخاب  از  که 
به طور مکرر در حال فشار دادن دکمه پیش فرض 
هستند و ما آن ها را از دست می دهیم. درحالی که 
آن هایی که تمایل دارند از انتخاب پایین به سمت 
که  می بینید  می مانند.  باقی  بروند،  باال  انتخاب 
یکسان  هم  انتخاب ها  تعداد  و  یکسان  اطالعات 
است. تنها کاری که من انجام دادم، این است که 
ترتیب ارائه اطالعات را تغییر دادم. اگر شما از آسان 
انتخاب  شروع کنید، من یاد می گیرم که چطور 
درباره  دنده چیزی  انتخاب  این که  با وجود  کنم. 
اولویت های من برای طراحی داخلی خودرو نشان 
نمی دهد، اما در عین حال مرا برای این که چطور 
انتخاب کنم، آماده می کند. هم چنین مرا درباره این 
محصول بزرگ که در حال سرهم کردنش هستم، 
هیجان زده می کند، بنابراین من انگیزه بیشتری پیدا 

می کنم که درگیر کار شوم. 
بگذارید جمع بندی کنم؛ من در مورد چهار تکنیک 
برای تقلیل دادن مشکل زیاد بودن گزینه انتخاب 
صحبت کردم: روش کم کردن یا خالص شدن از 
شر گزینه های غیراصلی، ملموس ساختن یا واقعی 
ساختن، دسته بندی کردن - ما می توانیم دسته ها 
را بیشتر و انتخاب ها را کمتر کنیم – و درنهایت 
شرط پیچیدگی. همه این تکنیک هایی که من امروز 
برایتان توضیح دادم، برای این طراحی شده اند که 
انتخاب هایتان را مدیریت  تا  به شما کمک کنند 
کنید. من معتقدم کلید بهترین استفاده از انتخاب ها 
این است که در مورد انتخاب کردن، انتخاب کننده 
باشید. و هر چه بیشتر انتخاب کننده باشید، بهتر 

می توانید هنر انتخاب کردن را تمرین کنید.
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یب و غریب ماجرای راه اندازی یک استارت آپ عب

غم کسب و کار من است
 مستانه رجبی

وقتی ربکا سافر و گابریل بریکنر اولین بار ایده شان 
را برای راه اندازی یک وب سایت جالب با موضوع غم 
بازخوردهایی  کردند،  عمومی  سوگواری  و  اندوه  و 
که گرفتند، اصال دل گرم کننده نبود. سافر می گوید: 
»خیلی ها جوری چپ چپ به ما نگاه می کردند که 
جانشان  که  آمدیم  و  هستیم  مرگ  فرشته  انگار 
بود.  درک  قابل  کامال  برخوردها  این  بگیریم.«  را 
فکر کند، حتی  درباره مرگ  چه کسی می خواهد 

به هوشمندانه ترین شکل ممکن معرفی شده  اگر 
modernloss. وب سایتشان آن ها  بااین حال  باشد. 

com  را در سال 2013 راه اندازی کردند.
سوگواری فرایندی است که به اندازه کافی به تنهایی 
سپری می شود، ولی برای آن هایی که در دهه های 
20 و 30 عمرشان هستند، و هیچ کدام از دوستان 
صمیمی شان تجربه مرگ یکی از نزدیکان را نداشته، 
می تواند کامال منزوی کننده باشد. سافر درباره ایده 
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شروع این وب سایت می گوید: »وقتی شما درحالی که 
خیلی جوان هستید، یک نفر را از دست می دهید، 
چیزی که واقعا می خواهید، این است که بدانید یک 
نفر آن بیرون همین احساس را تجربه می کند. من 
نیاز داشتم از آدم هایی که مچاله شده بودند و هنوز 
روبه راه  اوضاع  که  بشنوم  می کشیدند،  هم سختی 

می شود.«
برای سافر غم و اندوه از سال 2006 و درحالی که او 
به عنوان تهیه کننده تلویزیون کار می کرد و فقط 30 
سال داشت، شروع شد. او در یک تصادف اتومبیل 
مادرش را از دست داد و چهار سال بعد پدرش به 
دلیل سکته قلبی از دنیا رفت. برای بریکنر همه چیز 
خیلی زودتر شروع شده بود، چون فقط 24 سال 
در  را  مادرخوانده اش  و  پدر  معتاد  یک  که  داشت 
خانه شان به قتل رساند. بریکنر در آن زمان خبرنگار 

روزنامه بود.
در ماه های سیاه بعدی و سال هایی که به دنبالشان 
آمدند، هر دو آن ها چیزهای جدیدی کشف کردند، 
ازجمله این که دوستانشان مهربان اما بی طاقت و پر از 
انواع و اقسام نصیحت های به دردنخور بودند. آن هایی 
که  عاشقشان شوند، می ترسیدند  که می توانستند 
مبادا یک کلمه اشتباهی از دهانشان بپرد، بنابراین 
خیلی زود ناپدید می شدند. شبکه های اجتماعی هم 
بود که به سرعت در حال محبوبیت بود و بستری را 
برای سوگواری کردن و نوشتن خاطرات و... فراهم 
وجود  درست  تعامل  برقراری  امکان  ولی  می کرد، 
نداشت. بریکنر در این زمینه می گوید: »فکر کنم 
بعضی آدم ها فقط یک ایموجی غمگین زیر پست 
تمام  کارشان  که  می کنند  فکر  و  می گذارند  شما 

است.« 
این دو نفر در سال 2007 در یکی از جلسات حمایتی 
که برای بازماندگان چنین حوادثی ترتیب داده شده 
بود، همدیگر را مالقات کردند و به سرعت با هم کنار 
بعد  به دوستان صمیمی شدند. و  آمدند و تبدیل 
به این فکر افتادند که چطور می توانند تجربیاتشان 
در مورد غم و اندوه و سوگواری را به عنوان افرادی 
جوان در عصر تکنولوژی به فضای مجازی منتقل 
کنند. و وب سایت Modern Loss حاصل این گپ 

و گفت ها بود. ایده اولیه طراحی وب سایتی بود که 
بتواند به عنوان یک منبع اطالعاتی برای کسانی باشد 
که دنبال یک سری توصیه ها در مورد مسائل مختلف 
از چگونگی پیدا کردن یا راه اندازی یک گروه حمایتی 
گرفته تا واگذار کردن وسایل فردی که از دنیا رفته 
و... هستند. بااین حال هر دو نفر احساس می کردند 
اشتراک گذاری  به  برای  محلی  باید  وب سایت  این 
داستان ها و مرتبط کردن آدم ها با هم باشد. و البته 
وب سایت هایی  به  شدن  تبدیل  از  به شدت  دو  هر 
در  الهام بخش  »جمله های  اشتراک گذاری  برای 
از یک غروب غم انگیز« گریزان  پس زمینه عکسی 
بودند. سافر می گوید: »داستان هایی که در وب سایت 
ما به اشتراک گذاشته می شود، داستان های شخصی 
هستند که به مدرن ترین شکل ممکن نوشته می شود. 
این داستان ها بیش از حد صمیمانه و دل گرم کننده، 
یا حتی درمان گر نیستند، بلکه برای آدم هایی هستند 
که در حال حاضر در عصر تکنولوژی فقدانی را تجربه 

می کنند.«
 2013 سال  وب سایت Modern Loss  در 
راه اندازی شد و در دسترس عموم قرار گرفت. هر 
دو موسس این وب سایت در آن زمان بچه اولشان را 
باردار بودند و در یک دفتر کار مجازی کار می کردند.

داستان های  اساس  بر  کسب وکار  یک  راه اندازی 
سوگواری دیگران مستلزم عبور کردن از خیلی از 
بر اساس شیوه معمول استارت آپ های  تابوهاست. 
سیلیکون ولی، هدف اولیه  Modern Loss تمرکز 
بر جذب مخاطب پیش از این بود که بخواهد از این 
راه کسب درآمد کند. درواقع این وب سایت برای هر 
دو موسسش در ابتدا فقط یک کار جانبی بود. بریکنر 
تا ماه دسامبر سال 2016 شغل تمام وقت خود را 
حفظ کرد، اما بعد مجبور شد آن را رها کند تا بتواند 

روی استراتژی های تحریریه وب سایت کار کند.  
سافر که بخش تجاری وب سایت را مدیریت می کند 
نیز می گوید که در تمام این چهار سال مدام از دفاتر 
کفن و دفن پیام هایی برای درج آگهی های تبلیغاتی 
دریافت کرده، اما همیشه یک پاسخ به آن ها داده 

است: »شما نکته اصلی کار ما را نفهمیدید.«
inc :منبع
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کارآفرینــی  »فرهنــگ  کــه  جملــه  ایــن 
زبــان  ورد  نــدارد«،  وجــود  کشــور  در 
عالی رتبــه  مســئوالن  از  خیلی هاســت؛ 
کشــوری بگیریــد تــا مــردم کوچــه و بــازار کــه 
ــای  ــم از ویژگی ه ــی ه ــالع چندان ــاید اط ش
یــک کارآفریــن نداشــته باشــند. امــا فرهنــگ 
کارآفرینــی چگونــه بــه وجــود می آیــد؟ مگــر 
نــه این کــه ایــن مهــم بــر دوش فرهنگ ســازان 
ــا  اســت؟ از نویســنده و روزنامه نــگار گرفتــه ت
فیلم ســازان و... اگــر چهــار، پنــج ســال اســت 
کــه موضــوع کارآفرینــی واژه پربســامد کشــور 
ســال   10 از  بنی اعتمــاد  رخشــان  شــده، 
گذشــته ایــده ســاختن مجموعــه ای مســتند از 
کارآفرینــان در ذهنــش بــوده اســت. باالخــره 
ــده  ــق ای ــای تحق ــار ســال پیــش زمینه ه چه
اولیــه فراهــم می شــود. مجتبــی میرتهماســب 
ــرد و  ــده می گی ــر عه ــی کار را ب تهیه کنندگ
نــام بنی اعتمــاد هــم به عنــوان طــراح و مدیــر 
پــروژه مطــرح می شــود. حاصــل ایــن تــالش 
ــتند  ــش مس ــته ش ــال گذش ــار س ــی چه ط
بــوده اســت کــه بــه گفتــه میرتهماســب 
در باالتریــن کیفیــت ســاخته و پرداختــه 
شــده اند؛ فیلم هایــی کــه مدتــی در گــروه 
ــه اکــران شــدند و مخاطب هــای  هنــر و تجرب
ــرار اســت  خــاص خــود را داشــتند و حــاال ق
ایــن فیلم هــا بــا ســر و شــکلی مناســب 
فروشــگاه های  در  خانگــی  نمایــش  بــرای 
ــه  ــوند. آن چ ــه ش ــی عرض ــوالت فرهنگ محص
در پــی می آیــد، بخشــی از صحبت هایــی 
ــفندماه  ــی اس ــای ابتدای ــه در روزه ــت ک اس
96 افــراد دســت اندرکار ایــن مجموعــه در 

ــش  ــبت پخ ــه مناس ــه ب ــری ک ــت خب نشس
نســخه خانگــی برگــزار شــد، بیــان کرده انــد. 
ــان  ــینما میزب ــه س ــیف اهلل داد خان ــالن س س
ــات  ــی مطبوع ــدان و اهال ــان، هنرمن کارآفرین

ــود. ــن نشســت ب ــرای ای ب

حضور موثر ارزش آفرینان در جامعه
پخــش  از  پــس  اعتمــاد  بنــی  رخشــان 
کار  بــه  شــروع  رونــد  از  کوتــاه  فیلمــی 
ایــن پــروژه، دربــاره چگونگــی شــروع کار 
ــرای  ــود ب ــی ب ــتان تالش ــرد: »کارس ــان ک بی
ایــن  در  کنیــم  بــاور  این که نخواهیــم 
ــخت  ــت و س ــت کار درس ــرار نیس ــت ق مملک
ایــن مملکــت هنــوز  اگــر  انجــام شــود. 
برپاســت، بــه خاطــر جنــون افــراد این چنینــی 
ــوند و مســیر را  ــه ســرخورده نمی ش اســت ک
ــه  ــه ب ــرادی ک ــه اف ــد. از جمل ــه می دهن ادام
ــان  ــن ارزش آفرین ــد، همی ــون دچارن ــن جن ای
بــه  را  ارزش آفریــن  لفــظ  مــن  هســتند. 
ــا  ــون این ه ــم چ ــح می ده ــن ترجی کارآفری
نــگاه دیگــری را بــه جهــان عرضــه می کننــد.«

او دربــاره شــروع کار این چنیــن گفــت: »فکــر 
ایــن کار از 10 ســال قبــل بــرای مــن شــروع 
ــعه  ــاد توس ــه بنی ــد از این ک ــود و بع ــده ب ش
ــا فعالیــت  کارآفرینــی شــکل گرفــت و مــن ب
آن آشــنا شــدم، فکرکــردم وجــه دیگــر جامعه 
بایــد  اجتماعــی  فیلم ســاز  به عنــوان  کــه 
مــورد توجــه قــرار دهــم، همیــن ارزش آفرینان 
هســتند. پــروژه »کارســتان« بــرای مــن 
آرزویــی بــود کــه در میان ســالی عملــی شــد. 
ــالش می کــردم،  چــون پیــش از آن هرچــه ت

یع شده است  آن توز
گ

ایش خان�
ف
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گ
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کاری کردند کارستان
 نیلوفر منزوی
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بــه نتیجــه نمی رســیدم. تــا چنــد ســال 
ــب  ــی میرتهماس ــت مجتب ــه به هم ــش ک پی
طراحــی صــورت گرفــت. هرچنــد آن طراحــی 
ــود و  ــون ب ــک جن ــی ی ــت خال ــا دس ــم ب ه
مــا تمــام آرزوهــای خودمــان را کــه دوســت 
ــم  ــا فراه ــرای م ــده ب ــک تهیه کنن ــتیم ی داش
کنــد، ســعی کردیــم بــرای گــروه تولیــد ایــن 

ــم.« ــم کنی مســتندها فراه
او بــا تاکیــد بــر این کــه پــروژه ای چــون 
ــرد:  ــه ک ــاز اســت، اضاف ــک نی »کارســتان« ی
»امیــدوارم ایــن پــروژه بــه شــکلی ادامــه پیــدا 
ــزرگ  ــا ب ــای م ــه فکره ــژه آن ک ــد، به وی کن
ــه  ــتیم  ک ــن داش ــم را در ذه ــود و 26 فیل ب
االن تنهــا شــش قســمت فقــط ســاخته شــده 
اســت. البتــه پــروژه کارســتان فقــط ســاخت 
برنامه هــای  دنبــال  و  نبــود  فیلــم  چنــد 
ــاب  ــه دو کت ــتیم. از جمل ــم هس ــر آن ه دیگ
عکــس کــه حیــن کار گرفتــه شــده اند و 
ــری آن  ــاس کوث ــمندزاده و عب ــان هوش پیم
را انجــام داده انــد. بنــا داریــم از محتــوای 
تحقیقــات علمــی و تخصصــی هــم 20 کتــاب 
ــرای  ــت کار ب ــاره ارزش و اهمی ــک درب کوچ
این کــه  ضمــن  کنیــم.  چــاپ  نوجوانــان 
براســاس پژوهش هــای انجام شــده و الهــام 
ــال  ــک س ــم در ی ــد داری ــخصیت ها قص از ش
ــینمایی  ــاد س ــت بنی ــا حمای ــده ب ــم آین و نی
ــج  ــدی پن ــاد توحی ــت فره ــی و مدیری فاراب

ــم.« ــاخت کنی ــاده س ــه را آم فیلمنام

کارستان جریان ساز است
فیــروزه صابــر نفــر بعــدی بــود کــه از مجموعه 
ــر این کــه  ــا تاکیــد ب کارســتان می گفــت. او ب
کارســتان قابلیــت جریان ســازی دارد، گفــت: 
ــن کارهایــی کــه کارســتان  »یکــی از مهم تری
ــدا  ــان ابت ــه از هم ــن اســت ک ــام داده، ای انج
ــه هــم وصــل کــرده اســت؛  چنــد حلقــه را ب
NGO، دوســتانی کــه کار  مــا به عنــوان 
هنــری می کردنــد و کارآفرینــان یــا بــه قــول 

ــل کار  ــان. اوای ــاد، ارزش آفرین ــم بنی اعتم خان
البتــه چالش هایــی داشــتیم، چــون نگاهمــان 
ــم،  ــه در آن کار می کردی ــوزه ای ک ــه ح ــا ب بن
بســیاری  دیالوگ هــای  و  بــود  متفــاوت 
داشــتیم تــا بــه یــک نــگاه مشــترک برســیم. 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــت در جامع ــم اس ــیار مه بس
ــود،  ــق می ش ــاس تزری ــدی و ی ــان ناامی جوان
ــرایط  ــن ش ــه در همی ــان هایی ک ــر انس تصوی
ــت  ــه فعالی ــود، امیدواران ــت موج ــا وضعی و ب
ــد،  ــی زده ان ــه ارزش آفرین ــد و دســت ب کرده ان

ــد.« ــش درآی ــه نمای در ســینما ب
صابــر بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه کارســتان 
جریانــی را ایجــاد کــرده کــه بــا همــت 
ــد  ــی اش می توان ــردازان اصل ــتان و ایده پ دوس
ــروه  ــا و گ ــت: »م ــد، گف ــته باش ــه داش ادام
هنــری بــرای تولیــد ایــن مجموعــه راه درازی 
را رفته ایــم. خانــم بنی اعتمــاد از 10 ســال 
ــال  ــار س ــت و چه ــده را داش ــن ای ــش ای پی
ــاد  ــد. بنی ــم ش ــش فراه ــه انجام ــش زمین پی
برحســب کاری کــه انجــام می دهــد و آن 
هــم ترویــج کارآفرینــی به خصــوص در میــان 
ــایی  ــه شناس ــت، وظیف ــان اس ــان و جوان زن
ــاز  ــت. در آغ ــده گرف ــر عه ــا را ب کارآفرین ه
ــرای انتخــاب  500 نفــر شناســایی شــدند و ب
از بیــن ایــن افــراد شــورای راهبــردی تشــکیل 
ــر را  ــت 70 نف ــداد در نهای ــن تع ــم. از ای دادی
ــی  ــم و طــی پژوهش های ــرای انتخــاب کردی ب
ــر رســیدیم. از  ــه 26 نف ــم، ب ــه انجــام دادی ک
آن 26 نفــر، فیلــم شــش نفــر ســاخته شــده 

اســت.« 

شش  فیلم؛ شش داستان
ــن  ــاره شــش کارآفری ــه کارســتان درب مجموع
ــال  ــن ح ــب و در عی ــیر جال ــه مس ــت ک اس
ســختی را پیموده انــد. فیلــم »پنبــه تــا آتــش« 
ــر  ــور ب ــرام عظیم پ ــی آن را به ــه کارگردان ک
ــر  ــی صنعت گ ــر زندگ ــته، روایت گ ــده داش عه
ــت  ــر حاجی باباس ــام علی اصغ ــه ن ــه ای ب نخب
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ــاز کــرده  ــا لحــاف دوزی آغ کــه کار خــود را ب
و بــا طــی کــردن جریانــی ســخت راه خــود را 

ــاز کــرده اســت. بــه صنعــت ب
محســن  کارگردانــی  بــه  »طبرســتانی ها« 
عبدالوهــاب نیــز دربــاره چنــد مهنــدس جــوان 
و  انقــالب  بحران هــای  اوج  در  کــه  اســت 
ــیس  ــه تاس ــم ب ــس از آن، تصمی ــال های پ س
ــروز  ــا ام ــد و ت ــزی می گیرن ــه فوالدری کارخان
نیــز بــا هــم دوســت و شــریک باقــی مانده انــد.

هــم  را  محــک«  »بنیان گــذار  کارگردانــی 
اســت.  داده  انجــام  عبدالوهــاب  محســن 
ــدس،  ــعیده ق ــی س ــده زندگ ــم روایت کنن فیل
از  حمایــت  خیریــه  موسســه  بنیان گــذار 
کــودکان مبتــال بــه ســرطان )محــک(، اســت. 
در ایــن فیلــم ســعیده قــدس از ایده هــا و 

می گویــد. انگیزه هایــش 
مهــدی گنجــی کارگردانــی مســتند »پازلی هــا« 
انجــام داده کــه در آن چنــد دانشــجوی  را 

بیرجنــدی بــا ایــده یــک اســتارت آپ بــه تهــران 
ــی  ــده را اجرای ــن ای ــد ای ــد و می خواهن می آین
نمی داننــد.  به درســتی  را  آن  راه  امــا  کننــد 
»مــادر زمیــن« دیگــر فیلــم مجموعــه مســتند 
کارســتان بــه کارگردانــی مهنــاز افضلــی اســت 
ــده  ــاخته ش ــت س ــط  زیس ــوزه محی ــه در ح ک
ــف  ــی اش را وق ــیرازی زندگ ــده ش ــت. های اس
نجــات زمیــن کــرده و در تــالش اســت از دفــن 
زبالــه جلوگیــری کنــد و بــا بازیافــت زباله هــای 
شــهری، تولیــد کــود آلــی و بازیافــت نخاله هــای 
ســاختمانی رســالت خــود را در حفــظ محیــط 

ــد. ــام می ده ــورش انج ــت کش زیس
»شــاعران زندگــی« نیز بــه کارگردانی شــیرین 
ــط  ــی در حــوزه محی ــه فعالیت های ــورد ب برق ن
 زیســت اشــاره دارد و روایت گــر زندگــی و 
دغدغه هــای شــیرین پارســی شــالی کار، فعــال 
محیــط زیســت و فعــال اجتماعــی حــوزه 

ــان اســت. زن
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ره مصاحبه های شغیل وری در�ب چند نکته �ف
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مهم تریــن  از  یکــی  شــغلی  مصاحبه هــای 
ــدن  ــان ب ــه زب ــت ک ــی شماس ــای زندگ بخش ه
ــه  ــه ای ک ــل اســت. بدترین توصی ــز در آن دخی نی
می شــود قبــل از مصاحبــه بــه شــما بکننــد، ایــن 
اســت کــه: »ســعی کــن خــودت باشــی.« کســانی 
کــه این گونــه شــما را نصیحــت می کننــد، کامــال 
در اشــتباه اند. وقتــی بــه مصاحبــه می رویــد، 
ــاق کوچــک  ــک ات ــی در ی ــک صندل ــا روی ی تنه
ــال  ــه تابه ح ــرادی ک ــی از اف ــته اید و گروه نشس
ندیده ایــد، از شــما پرســش می کننــد. پــس جایــی 
بــرای این کــه خودتــان باشــید، وجــود نــدارد. بــه 
تنهــا چیــزی کــه احتیــاج داریــد، ایــن اســت کــه 
ــران  ــد. مدی ــا می خواهن ــه آن ه ــید ک ــوری باش ط
ــتند  ــما نیس ــروی ش ــم و اب ــق چش ــرکت عاش ش
کــه بــا یــک نظــر شــما را اســتخدام کننــد. آن هــا 
ــرکت  ــد ش ــه بتوان ــد ک ــی می گردن ــال کس دنب
ــی الزم را داشــته باشــد.  ــود بخشــد و کارای را بهب
منظــورم از تغییــر ایــن نیســت کــه کامــال خودتان 
را عــوض کنیــد و فــرد دیگــری بــه نظــر برســید، 
بلکــه رعایــت مــواردی در رفتارتــان باعــث همیــن 
تغییــر و برداشــت ها می شــود. »نابــرده رنــج گنــج 
میســر نمی شــود.« اگــر بخواهیــد خودتان باشــید، 
یعنــی نــه هدفــی، نــه آرزویــی و نــه برنامــه ای برای 

گرفتــن ایــن کار داریــد.
  

خودتان را ثابت کنید
ــان  ــه مخاطب ــان را ب ــد خودت ــه بتوانی ــرای این ک ب
ــا  ــه واقع ــه را ک ــد آن چ ــد بتوانی ــد، بای ــت کنی ثاب

ــه؟ ــا چگون ــد. ام هســتید، نشــان دهی
جــواب کامــال روشــن اســت. هــر قــدر بتوانیــد از 
زبــان بدنتــان اســتفاده کنیــد و بــا نفســی عمیــق، 
اعتمادبه نفــس و رفتارهــای درســت، آن چــه را کــه 
ــد  ــد، می توانی ــش بگذاری ــه نمای ــا هســتید، ب واقع

تاثیــر بیشــتری داشــته باشــید.
 

عمل کنید، حرف نزنید
را  خیره کننده تــان  توانایی هــای  از  لیســتی 
ــری،  ــی رهب ــت گویی، توانای ــل راس ــید. مث بنویس

مدیریــت، ارتباطــات و... امــا اگــر این هــا را نشــان 
ندهیــد، قطعــا بــه جایــی کــه می خواهیــد، 

نمی رســید.
دو راه برای نمایش این توانایی ها وجود دارد:

ــت  ــاد ثاب ــالش زی ــا ت ــان« را ب ــام »آرزوهایت 1. تم
کنید.    

2. نگاه کنید و بعد عمل کنید.
ــر دو  ــه ه ــان ب ــان دادن خودت ــرای نش ــا ب قاعدت

ــد. ــاج داری ــورد احتی م
کــه  می گوییــد  مصاحبه کننــده  بــه  وقتــی 
می توانیــد رهبــر یــا مدیــر خوبــی باشــید، دربــاره 
ــتر  ــد، بیش ــه داری ــی ای ک ــا توانای ــوابق کاری ی س

ــد. ــح دهی توضی
وقتــی می گوییــد کــه حتمــا می خواهیــد در ایــن 
ــوالت،  ــاره محص ــوید، درب ــتخدام ش ــرکت اس ش
زمینه کاری و ســوابق درخشــان آن شــرکت شــروع 
بــه صحبــت کنیــد، تــا نشــان دهیــد عالقه بــه کار 

در آن شــرکت داریــد.
ــد،  ــارت داری ــای مه ــی ادع ــه خاص ــر در زمین اگ
چگونگــی فعالیتتــان در آن زمینــه را توضیــح 

ــد. دهی
 

هدف هایتان را مشخص کنید
بدنتــان  زبــان  از  کــردن  اســتفاده  بــا  تنهــا 
ــد.  ــرار دهی ــر ق ــت تاثی ــی را تح ــد کس نمی توانی
بایــد هدف هایتــان را نیــز تصویرســازی و مشــخص 
کنیــد. آگهــی دربــاره اســتخدام می خوانیــد، 
دوبــاره بخوانیــدش و فــرد مــورد نیــاز آگهی دهنــده 
را شناســایی کنیــد. دربــاره کلمــات کلیــدی که در 
آگهــی آمــده اســت، خــوب فکــر کنیــد و به نقشــه 
ــد،  ــزی کنی ــش برنامه ری ــد برای ــه بای ــی ک و هدف
ــی کــه در آگهــی آمــده  ــاره نکات فکــر کنیــد. درب

ــال: ــوان مث ــد. به عن ــه کنی ــت تهی ــت، لیس اس
مواردی که آگهی دهنده نیاز دارد:

سخت کوش
روابط عمومی عالی

خواهان پیشرفت
مواردی که شما در مورد خودتان می دانید:
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باهوش
زود یاد می گیرم

سخت کوش
خودتــان قبــل از مصاحبــه، از روی همیــن لیســت 
نــکات را بســنجید و تقریبــا حــدس بزنیــد کــه چه 
مــواردی پیــش خواهــد آمــد. قبــل از این کــه بــه 
ــان را در آن مــکان تصــور  ــد، خودت مصاحبــه بروی
اعتمادبه نفــس و  بــا  آیــا می خواهیــد  کنیــد. 
ســخت کوش بــه نظــر برســید؟ تمــام ایــن مــوارد 
ــکل  ــما ش ــن ش ــری در ذه ــور تصوی ــد به ط بای
بگیرنــد. مصاحبه کننــدگان جــزو افــرادی هســتند 
کــه سرشــان همیشــه شــلوغ اســت، پس آن چــه را 
کــه هســتید، فــورا نشــان دهیــد، چــون اگــر توجه 
آن هــا جلــب نشــود، فــورا مــردود خواهیــد شــد.

 
چطور دوست داشتنی باشید؟

چــه چیــزی باعــث دوســت داشــته شــدن شــما در 
مصاحبــه می شــود؟ ایــن یــک امــر کامــال اتفاقــی 
ــد از  ــه بتوانی ــود دارد ک ــواردی وج ــا م ــت، ام اس

آن هــا اســتفاده کنیــد.
مــا از کســانی خوشــمان می آیــد کــه مثــل 
ــه  ــتگی ب ــان بس ــوع رفتارت ــند. ن ــان باش خودم
مصاحبه کننــدگان دارد. اگــر جــو کامــال دوســتانه 
و بــدون اســترس بــود، شــما نیــز آن گونــه رفتــار 
کنیــد. امــا بــه هیچ عنــوان ســعی در عــوض کردن 
جــو حاضــر نداشــته باشــید.  رفتارهــا و حاالتی که 
ــه  ــا ب ــب توجــه آن ه ــد، باعــث جل انجــام می دهی
ــد  ــراد معمــوال دوســت دارن ــان می شــود. اف خودت
ــا دیگــران حــرف  ــد، ب ــان خاصــی کــه دارن ــا زب ب
بزننــد. اگــر در ایــن حرفــه کاری از اصطالحــات و 
زبــان خاصــی اســتفاده می شــود، بهتــر اســت از آن 
زبــان بــرای حــرف زدن اســتفاده کنیــد، تــا زودتــر 

جــذب شــوند.
 

آمادگی های فیزیکی قبل از مصاحبه
زیــاد  اســترس  از  اگــر  بخوابیــد.  زود  شــب 
و  بکشــید  دراز  فقــط  بخوابیــد،  نمی توانیــد 

ببندیــد. را  چشــمانتان 

قبل از مصاحبه چند روزی تمرین کنید.
ــه  ــاعتی ک ــل از س ــاعت قب ــم س ــه نی روز مصاحب

ــوید. ــید، حاضــر ش ــته باش ــد حضــور داش بای
از عطر و ادکلن خیلی مالیم استفاده کنید.

از اسپری و دئودورانت ضدعرق استفاده کنید.
موهایتان را تمیز و مرتب کنید.

اصالح کنید و مرتب به نظر بیایید.
10 دقیقه قبل از مصاحبه خود را آماده کنید.

ــاره  ــواالتی درب ــران س ــود، از دیگ ــش ب ــر امکان اگ
مصاحبه کننــدگان بپرســید.

درباره شرکت و محصوالتش تحقیق کنید.
ــاق  ــل ات ــا داخ ــتید ت ــر هس ــه منتظ ــی ک هنگام
شــوید، در محــل انتظــار نیــز طــوری رفتــار کنیــد 
کــه گویــی در حــال مصاحبــه هســتید. مــودب و 
خــوب بنشــینید و مجلــه ای را کــه در اتــاق انتظــار 

ــد. هســت، ورق بزنی
ــاق انتظــار منتظــر  ــز در ات ــراد دیگــری نی ــر اف اگ
ــد. ــا مقایســه نکنی ــا آن ه ــان را ب هســتند، خودت

ــد و  ــویی بروی ــه دست ش ــت، ب ــکان داش ــر ام اگ
ــد. ــب کنی ــاس خــود را مرت ــراوات و لب ــا و ک موه

تنهــا یــک کیــف اداری در دســت داشــته باشــید، 
نــه پالســتیک و کیــف دســتی و...

کیــف را در دســت چپتــان قــرار دهیــد، تــا دســت 
راســت آزاد باشــد و به راحتــی دســت بدهیــد.

ــن  ــان را تمری ــا و رفتارهایت ــه، حرف ه ــوی آین جل
ــه  ــه روز مصاحب ــم ک ــی را ه ــی لباس ــد. حت کنی

ــد. ــن کنی ــه ت ــید، ب ــد بپوش می خواهی
از دستمال کاغذی مچاله شده استفاده نکنید.

چنــد لحظــه قبــل از این کــه نوبتتــان شــود، 
بایســتید و بعــد داخــل شــوید. بــا ژســت و حالــت 

ــوید. ــه وارد ش قدرتمندان
به خوبــی وارد اتــاق شــوید. وارد شــدید، در را 

ــد. ــرتان ببندی ــت س پش
لبخنــد بزنیــد و دســت بدهیــد، امــا اجــازه دهیــد 
کــه اول آن هــا دستشــان را دراز کننــد. اگــر این کار 

ــد، ناراحت نشــوید. را نکردن
قبــل از این کــه دســت بدهیــد، دســتانتان را 

خشــک و خنــک کنیــد.
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هنــگام دســت دادن ارتبــاط چشــمی داشــته 
ــید. باش

منتظــر اجــازه نشســتن شــوید و وقتــی ایــن اجازه 
ــت، ســوال  ــر یادشــان رف داده شــد، بنشــینید. اگ

کنیــد کــه می توانیــد بنشــینید یــا نــه.
صندلــی را به آرامــی تــکان دهیــد. هیــچ گاه 

صندلــی را روی زمیــن نکشــید.
ــه  ــایلی ک ــز و وس ــا می ــی ی ــه صندل ــچ گاه ب هی
رویــش هســت، دســت نزنیــد. اگــر خودتــان بــرای 
ــایلتان را  ــا و وس ــتید، برگه ه ــز داش ــه می مصاحب

ــد. ــش بگذاری روی
کمرتــان را بــه پشــت صندلــی تکیــه دهیــد، امــا 
کامــال صــاف ننشــینید و پاهــا نیــز صــاف و رو بــه 

جلــو قــرار گیرنــد.
می کنــد،  صحبــت  مصاحبه کننــده  وقتــی 

دهیــد. گــوش  به خوبــی 
ــر  ــد لحظــه ای صب ــی ســوال را شــنیدید، چن وقت

کنیــد و فکــر کنیــد و بعــد جــواب دهیــد.
 

خداحافظی؛ هرنی ظریف هنگام خروج
ــه احســاس خــوب  ــد از مصاحب ممکــن اســت بع
ــده  ــدی داشــته باشــید. هرکــس شــانس برن ــا ب ی
شــدن و پذیرفتــه شــدن در مصاحبــه را دارد، مگــر 
ــراب  ــی از کار را خ ــید جای ــن باش ــه مطمئ این ک

کرده ایــد.
قبــل از این کــه خداحافظــی را شــروع کنیــد، 
ــدگان  ــه مصاحبه کنن ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ب
همیشــه بــا حالتــی خــوب در آخــر جلســه با شــما 
برخــورد خواهنــد کــرد، چــون ممکــن اســت بــرای 
آخریــن بــار باشــد کــه شــما را می بینند، یــا بعضی 
ــه  ــون ب ــتند، چ ــرد هس ــی س ــز خیل ــا نی وقت ه
وقــت بیشــتری بــرای فکــر کــردن احتیــاج دارنــد. 
ــه  اگــر بیــش از حــد حســاس هســتید و مــدام ب
ــرم،  ــن کار را نمی گی ــه ای ــد ک ــان می گویی خودت

ــد. ــتش می دهی ــا از دس ــس حتم پ
بعــد از این کــه حــس کردیــد جلســه تمــام 
ــرای خداحافظــی را  ــت آمــاده شــدن ب شــده، حال
بگیریــد. مصاحبه کننــدگان نیــز بــه انــدازه کافــی 

ــت  ــیگنال را دریاف ــن س ــه ای ــه هســتند ک باتجرب
کننــد. ســپس بــا بــه عقــب دادن صندلــی و کمــی 
رو بــه جلــو بلنــد شــدن و گفتــن جملــه »خــب، 
ــل  ــما را کام ــت ش ــد...« حرک ــوالی نداری ــر س اگ
ــات روی  ــن اتفاق ــی ای ــه زمان ــا چ ــد. ام می کنن

می دهــد:
هرگــز به طــور ناگهانــی از صندلی تــان بلنــد 
نشــوید. ایــن حرکــت نشــانه ایــن اســت کــه شــما 
ــز  ــن کار را نی ــده و ای ــتان نیام ــع خوش از آن جم
ــد  ــه قص ــی ک ــد وقت ــت مانن ــد. درس نمی خواهی
کرده ایــد،  برنامه ریــزی  و  داشــته اید  دخــول 

ــد. ــزی کنی ــز برنامه ری ــروج نی ــگام خ هن
بــرای دســت دادن بــه منظــور خداحافظــی آمــاده 
شــوید. پــس برگــه یــا کیفــی در دســت راســتتان 

قــرار ندهیــد.
صبــر کنیــد تــا آن هــا دستشــان را به ســمت شــما 
دراز کننــد. ممکــن اســت شــما را تــا اتــاق انتظــار 
همراهــی کننــد، پــس از زود دســت دادن بپرهیزید 

و به موقــع دســت بدهیــد.
ممکــن اســت تــا آسانســور همراهتــان بیاینــد. اگر 
این طــور شــد، در آن موقــع بایــد دســت بدهیــد و 
زمــان دســت دادن و رســیدِن آسانســور بــه طبقــه 

مــورد نظــر را نیــز بایــد در نظــر بگیریــد.
ارتباط چشمی و لبخندتان را فراموش نکنید.

اگــر تاکســی بخواهیــد، معقــول بــه نظــر می رســد. 
ایســتگاه  نزدیک تریــن  دربــاره  هیــچ گاه  امــا 

ــد. ــوالی نکنی ــرو س ــوس و مت اتوب
ــالن  ــی س ــدید، از منش ــارج ش ــاق خ ــی از ات وقت

ــد. ــز تشــکر کنی ــار نی انتظ
 

بار دوم مصاحبه
مراحــل  و  شــرکت ها  در  مصاحبه هــا  دومیــن 
اســتخدام کامــال عادی هســتند و بــرای ایــن تکرار 
ــان را  می شــوند کــه صحــت و درســتی گفته هایت
ــتی  ــس یادداش ــنجند. پ ــار اول بس ــه ب ــبت ب نس
ــه  ــد چ ــه بدانی ــید ک ــته باش ــه اول داش از جلس
چیزهایــی گفته ایــد و چــه رفتارهایــی انجــام 

ــد. داده ای
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اکیم آشنا شوید �ب ی� از عوامل �ف

 عزت نفس پایین 
شما را شکست می دهد

 ترانه رجبیان

اگر شما هم جزو میلیون ها نفری در دنیا باشید 
احتماال  می برند،  رنج  پایین  نفس  عزت  از  که 
شرایط شغلی تان هم تا به حال به شدت تحت 
خورده  ضربه  و  گرفته  قرار  موضوع  این  تاثیر 
است. محققان می گویند افرادی که عزت نفس 
رفتارهایی  ناخوادآگاه  به طور  دارند،  پایینی 
دارند که موفقیتشان را تضعیف می کند و باعث 
می شود کمتر در معرض تشویق، ارتقای مقام، 
دکتر  گفته  به  بگیرند.  قرار  و...  حقوق  افزایش 
تربیت  بین المللی  مرکز  مدیر  فرانکل،  لوییس 
دارند،  پایینی  نفس  عزت  که  افرادی  مربی، 

می خواهند زیر رادار باقی بمانند، چون ترجیح 
می دهند دیده نشوند، یا مورد توجه قرار نگیرند، 
که البته این مسئله به خصوص از نظر اقتصادی 
یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی است که مرتکب 
می شوند. اما اتفاق بدتر احساسی است که عزت 
زیرا  می کند،  ایجاد  مقابل  فرد  در  پایین  نفس 
این احساس را به فرد می دهد که دیگری هوش 

کمتری دارد، درحالی که اصال این طور نیست.
به  و  ناخودآگاه  صورت  به  فرد  که  رفتارهایی 
دلیل عزت نفس پایین انجام می دهد، می تواند 
اما  باشد،  شدن  طرد  از  او  ترس  نشان دهنده 
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کامال  اثری  می تواند  شغلی  مصاحبه  حین  در 
برندن،  ناتانیل  گفته  به  کند.  ایجاد  متضاد 
عزت  زمینه  در  پیش رو  محقق  و  روان شناس 
لبه  دو  شمشیر  مثل  درست  اتفاق  این  نفس، 
باعث می شود  از طرد شدن  ترس  است، چون 
فرد رفتارهایی از خودش نشان دهد که ترسش 
را تحقق بخشیده و دیگران او را کنار می گذارند! 
از طرف دیگر، یکی از رفتارهای خطرناکی که 
افراد با عزت نفس پایین به نمایش می گذارند، 
بدبینی است. مثال فردی که عزت نفس پایینی 
می رود:  حقوق  افزایش  دنبال  این طوری  دارد، 

می فهمم که شرکت سال بدی داشته و هزینه ها 
انجام دادم و فکر  اما من کار زیادی  کم شده، 
کنم سزاوار افزایش حقوق هستم. درحالی که به 
گفته دکتر فرانکل با این کار فقط این احساس 
را به طرف مقابل می دهید که به شما نه بگوید. 
به جای پررنگ کردن نکات  او توصیه می کند 
منفی، روی نکات مثبتی تاکید کنید که برای 
آن ها شواهد مشخصی دارید، مثال: من در 12 
ماه گذشته، 25 درصد بیشتر از قبل مسئولیت 
به عهده گرفتم و ساعت های بیشتری کار کردم 

و  فکر کنم سزاوار افزایش حقوق باشم.

سنجیدن عزت نفس با 10 سوال
عزت نفس کلمه ای است که برای ما خیلی عزیز 
تا  انجام دهیم  است. یعنی ما حاضریم هر کاری 
خود  گاهی  اما  نیفتد.  مخاطره  به  نفسمان  عزت 
ما به عزت نفس خودمان ضربه می زنیم و یادمان 
داشته  قبول  را  خودمان  باید  اول  که  می رود 
باشیم. عزت نفس یعنی نظر هر شخص در مورد 
خودش، هر کسی نظر خودش در مورد خودش را 
با ارزیابی کردن رفتارها و فکر ها و میزان هوش 
نظر  البته  و  می سنجد  موفقیت خودش  میزان  و 
دیگران هم این وسط بی تاثیر نیست. عزت نفس، 
اتفاقات زندگی هم هست. کسی که  تاثیر  تحت 
نفس  عزت  معموال  می خورد،  شکست  پی درپی 
را  موفقیت  گام های  که  کسی  و  دارد  پایینی 
تست  باالتر.  نفس  عزت  می کند،  طی  یکی یکی 
عزت  پرسش نامه های  کوتاه ترین  از  یکی  زیر 
نفس است که توسط روزنبرگ ساخته شده است.
نظر  و  بخوانید  را  زیر  عبارت های  از  یک  هر 
مشخص  مخالف  یا  موافق  به عنوان  را  خودتان 
کنید. یادتان باشد نباید هیچ سوالی را بی پاسخ 
را  بی جواب کل تست  بگذارید. حتی یک سوال 

بی اعتبار می کند.
1- احساس می کنم آدم باارزشی هستم و حداقل 

به اندازه دیگران ارزش دارم.
خوب  ویژگی  چندتایی  الاقل  می کنم  فکر   -2

داشته باشم.

3- می توانم به خوبی بیشتر مردم، کارهای خودم 
را انجام دهم.

4- نسبت به خودم نگاه مثبتی دارم.
5- روی هم رفته از خودم راضی هستم. )نه این که 

ازخودراضی باشم!(
6- احساس می کنم چیز زیادی ندارم که به آن 

افتخار کنم.
7- با در نظر گرفتن همه چیزهای زندگی ام، فکر 

می کنم که شکست خورده ام.
8- کاش می توانستم احترام بیشتری برای خودم 

قائل  شوم.
9- گاهی احساس می کنم وجودم هیچ فایده ای 

برای این دنیا ندارد.
10- گاهی فکر می کنم اصال نمی توانم هیچ کاری 

انجام دهم.
 راهنمای امتیازدهی

با هر کدام از سوال های 1 تا 5 که موافق بوده اید، 
مخالف  اگر  و  عبارت  جلوی  بگذارید   +1 یک 
 10 تا   6 سوال های  مورد  در  بدهید.   1- بوده اید، 
موافق  عبارت  با  اگر  یعنی  کنید.  عمل  برعکس 
بوده اید،  مخالف  اگر  و  یک  منفی  نمره  بوده اید، 

مثبت یک می گیرید.
اعداد منفی و مثبت را جمع بزنید. هر چه نمره 
حاصل جمع،  به 10+ نزدیک تر باشد، نشانه عزت 
نفس باالتر و هر چه به 10- نزدیک تر باشد، نشانه 

عزت نفس پایین تر شماست.
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سف یم دهند ور �پ ینان م�ش اکرآفر

سوال طالیی مصاحبه های شغلی
  مستانه تابش 

اغلب مصاحبه های شغلی روند یکنواختی دارند. شما 
در مورد جایگاه شغلی مورد نظر و اهداف شرکت 
بعد  و  می پرسید  سوال  تا  چند  می دهید،  توضیح 
تصمیم می گیرید که آیا مهارت های این متقاضی 
به درد شما و شرکتتان می خورد یا نه. ولی آیا کار 
دیگری هم هست که بتوانید حین مصاحبه انجام 
نشسته،  مقابلتان  که  فردی  آیا  بفهمید  تا  دهید 
از  نفر  نه؟ 9  یا  تیم شما هماهنگ هست  با  واقعا 
کارآفرین های مشهور به این سوال پاسخ داده اند که 

سوال کلیدی شان در مصاحبه های شغلی چیست.
 

شغل رویایی ات چیست؟
که  بپرسید  مصاحبه شونده  از  که  است  مهم  واقعا 
شغل رویایی اش چیست. من این سوال را از یکی 
از بهترین دوستان زندگی ام که منتورم هم بود، یاد 
گرفتم. سوال این بود: »اگر یک قلم مو و یک بوم خالی 
داشته باشی و بتوانی شغل رویایی ات را بکشی، چه 
چیزی را روی بوم نقاشی می کنی؟« پاسخی که فرد 
به این سوال می دهد، ما را مطمئن می کند که آیا این 
نقش دقیقا مطابق با ویژگی هایی این فرد هست یا نه. 
هم چنین به او نشان می دهید که واقعا به خواسته اش 

اهمیت می دهید.
CareCloud مایک کوستا، مدیرعامل

 
شب تعطیلت را کجا می گذرانی؟

من  و  می کنیم  کار  زندگی  سبک  صنعت  در  ما 
می خواهم مطمئن شوم که سبک زندگی و فرهنگ 
کسی که قرار است استخدامش کنم، با باقی کارمندها 
و مشتری هایمان هماهنگ هست یا نه. عالوه  بر این 
دوست دارم بدانم که آیا او می تواند وقتی این طرف و 

آن طرف می رود، نماینده خوبی برایمان باشد.
Track Marketing Group الکس فریز، مدیرعامل

 
چه جاه طلبی هایی داری؟

بیشتر از این که بخواهم بدانم مصاحبه شونده ها چه 
هدفی در زندگی دارند، می خواهم بدانم آیا این هدف ها 
با فرصت هایی که در شرکت من در اختیارشان قرار 
می گیرد، هماهنگ هست یا نه. این سوال روشی عالی 
برای مشخص شدن این نکته است که مصاحبه شونده 
چقدر عمیق به اهدافش در زندگی فکر کرده و این 

هماهنگی چقدر می تواند قدرتمند باشد.
Clevertech کوتی شالف، مدیرعامل
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چطور می توانی این رشکت را بهرت کنی؟
در  می خواهم  که  کسی  بدانم  دارم  دوست  من 
یا  فردی  ویژگی های  چه  کنم،  استخدامش  آینده 
توانایی هایی را با خودش سر میز می آورد. فرهنگ در 
استارت آپ ها اهمیت زیادی دارد و هر نیروی جدیدی 
که استخدام می شود، مهم و تعیین کننده است. این 
موضوع خیلی مهم است که نه تنها آدمی را پیدا کنید 
که شرایط الزم را برای انجام کار دارد، بلکه کسی 
باشد که این میل و اشتیاق را داشته باشد تا شرکت 

را به بهترین چیزی که می تواند باشد، تبدیل کند.
ZinePak بریتانی هوداک، مدیرعامل

 
سه کلمه ای که می تواند توانایی های تو را 

توصیف کند، کدام است؟
می شود  باعث  معموال  سوال  این  پرسیدن 
مصاحبه   شونده ها گاردشان را کنار بگذارند و متوجه 
شدم که موقع جواب دادن سعی می کنند نسبت به 
نقاط قوت و توانایی هایشان صادق باشند. مطمئن 
شوید که با طرح این سوال به نقاط قوتی برسید 
که در تقابل با مهارت های اصلی است که برای این 

جایگاه شغلی الزم دارید.
Varsity Tutors چاک چان، مدیرعامل

 
می خواهی رزومه ات ظرف دو سال آینده 

چطوری باشد؟
که  می پرسیم  مصاحبه شونده ها  همه  از  ما 
چطوری  بعد  سال  دو  رزومه شان  می خواهند 
به نظر برسد. این سوال بینش خوبی نسبت به 
اهداف آن ها برای رشد می دهد و کمکمان می کند 
بفهمیم که آیا طرف مقابل با نیازهای ما هماهنگ 
هست یا نه. مهم تر این که وقتی کسی را استخدام 
می کنیم، پاسخ هایی که او به این سوال داده، به 
ما کمک می کند که بتوانیم آن ها را برای پذیرش 
مسئولیت ها و رشد کردن در شرکت راهنمایی 
کنیم. متناسب کردن پروژه ها با اهداف کارمندها 

باعث شادی آن ها می شود. 
 Aaron Schwartz , مدیرعامل شوارتز،  آرون 

Modify Watches

انتظارت از این جایگاه چیست؟
من این سوال را به دالیل مختلف می پرسم. اول از 
همه می خواهم ببینم که این فرد فکر می کند جایگاه 
چه  این که  بعد  می رسد،  کجا  به  آینده اش  شغلی 
انتظاراتی از فرهنگ کاری دارد، آیا انتظار پذیرش 
مسئولیت های مدیریتی دارد یا نه و این که چه اندازه 
در این جایگاه احساس راحتی می کند. پاسخ به این 
سوال این فرصت را به ما می دهد که ببینیم آیا این 
آدم انتظارات ما را برای پذیرش این جایگاه شغلی 
آیا  این که  و  دارد،  کمبودهایی  یا  می کند،  برآورده 
ما  شرکت  فرهنگ  با  را  خودش  به خوبی  می تواند 

هماهنگ کند یا نه.
Chocomize فابین کامپفر، مدیرعامل

 
آیا می توانی این جا زندگی کنی؟

هدف از پرسیدن مستقیم این سوال که آیا متقاضی 
می تواند ساعت های طوالنی در شرکت بماند، این 
است که واکنش اولیه آن ها را بررسی کنید. اگر چهره 
فرد نشان دهنده کمی ناراحتی یا شگفت زدگی باشد، 
یعنی او به اندازه کسی که بعد از شنیدن این سوال 
فورا هیجان زده یا شاد می شود، با شما هم دل نیست. 
البته بعدش بهتر است به او بگویید که این سوال، 
فقط یک سوال بوده تا عکس العمل او را بسنجید، 
وگرنه طرف مقابلتان ممکن است فکر کند که قرار 

است زیر دست یک رئیس دیوانه کار کند!
endagon لوگان لنز، مدیرعامل

 
اگر منابع نامحدودی در اختیارت باشد، با 

آن چه می کنی؟
نادیده گرفته  شده  اما  آرزوهای هر کس نکته مهم 
از  این که  است.  شغلی  مصاحبه های  اغلب 
مصاحبه شونده بپرسید با دسترسی به منابع نامحدود 
طی پنج سال آینده چه کاری انجام می دهد، شما را 
به درک عمیقی از اهداف واقعی شخصی و شغلی 
آن ها می رساند. این کار فرصتی عالی برای شماست تا 
ببینید که آیا اخالق و روحیات طرف مقابل با شرایط 

و اهداف شرکت شما سازگار هست یا نه.
Markerly سارا ور، مدیرعامل
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به های موفقیت و شکست ر ب
ت

ره � دداشت در�ب دو �ی

مجبور نیستید اشتباه بقیه را تکرار کنید
  حبیب آرین

هــر چنــد تجربه هــای شــخصی انســان در طــول 
زندگــی ارزش و اهمیــت فراوانــی دارنــد، امــا گاه 
ــت  ــنگین اس ــدر س ــه آن ق ــک تجرب ــه ی هزین
کــه بهتــر اســت از تجربیــات دیگــران اســتفاده 
ــانی  ــت کس ــات شکســت و موفقی ــد. تجربی کنی
کــه ایــن دو مقولــه را تجربــه کرده انــد یــا 
روی آن مطالعــه داشــته اند، می توانــد بســیار 
ــش رو  ــت پی ــد. در دو یادداش ــده باش کمک کنن
دربــاره ایــن تجربیــات، چــه در زندگــی تجــاری 
ــد  ــتر خواهی ــخصی، بیش ــی ش ــه در زندگ و چ

ــد. خوان

یکــی از آن هــا بیــل گــراس ســرمایه گذاری 
اســتارت آپ ها  از  بســیاری  در  کــه  اســت 
اســت و در خصــوص  ســرمایه گذاری کــرده 
بــه  اســتارت آپ ها  شکســت  و  موفقیت هــا 
مطالعــه پرداختــه و از صدهــا شــرکت  اطالعاتــی 
ــاس  ــرکت ها را براس ــن ش ــرده و ای ــع ک را جم
پنــج عنصــر کلیــدی دســته بندی کــرده اســت. 
ــدی  ــک عنصــر کلی ــش ی ــر اســاس مطالعات او ب
ــن  ــه در ای ــرده ک ــایی ک ــرکت ها شناس را در ش

مطلــب بــه تشــریح آن می پــردازد. 
ــت گیلبــرت نویســنده  یادداشــت دیگــر از الیزاب

ت
قی
وف

م
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کتــاب معــروف »بخــور، دعــا کــن، عشــق بــورز« 
اســت. براســاس ایــن رمــان فیلمــی نیــز ســاخته 
ــوص  ــه در خص ــت ک ــت. او سال هاس ــده اس ش
مفاهیمــی چــون موفقیــت، عشــق، پیــروزی 
و... مطالعــه می کنــد و می نویســد. او در ایــن 
نوشــتار تــالش می کنــد نشــان دهــد کــه 
ــکان  ــه ام ــه نتیج ــیدن ب ــارغ از رس ــت ف موفقی

ــق دارد. تحق

چرا استارت آپ ها موفق می شوند

بیل گراس
یافته هــای  از  ایــن یادداشــت می خواهــم  در 
بیــش  بگویــم کــه  تعجب برانگیــزی ســخن 
از همــه باعــث موفقیــت کمپانی هــا شــده و 
ــه اشــتراک بگــذارم؛ این کــه  ایــن اطالعــات را ب
موفقیــت  در  همــه  از  بیــش  عواملــی  چــه 
ــن  ــاد م ــه اعتق ــد. ب ــر دارن ــتارت آپ ها تاثی اس
ــاختار هایی  ــن س ــی از بهتری ــتارت آپ  ها یک اس
ــه  ــان ب ــل جه ــد در تبدی ــه می توانن ــتند ک هس
مکانــی بهتــر نقــش داشــته باشــند. اگــر گروهــی 
ــم  ــر بگیری ــر در نظ ــزه براب ــا انگی ــا را ب از آدم ه
ــم،  ــان کنی ــتارت آپ سازماندهی ش ــک اس و در ی
قــادر بــه شــکوفایی پتانســیل بشــر بــه طریقــی 
ــن  ــود و ای کــه قبــال ممکــن نبــوده، خواهیــم ب
ــای  ــه چیزه ــه دســت یابی ب ــا را ب ســاختار آن ه

ــی دارد.  ــن وام غیرممک
امــا اگــر اســتارت آپ ها این قــدر عالــی هســتند، 
ــزی  ــن چی ــد؟ ای ــا ناموفقن ــی از آن ه ــرا برخ چ
ــرده ام و  ــه ک ــوص آن مطالع ــه در خص ــود ک ب
ــت  ــل را در موفقی ــن عام ــتم مهم تری می خواس

اســتارت آپ ها پیــدا کنــم. در نتیجــه تــالش 
ــام  ــتماتیک انج ــت و جو سیس ــن جس ــردم ای ک
ــط  ــورات غل ــاال تص ــز و احتم ــا از غرای ــود ت ش
ــول  ــه در ط ــی ک ــیاری کمپانی های ــن از بس م
ــر آن هــا نظــارت کــرده ام، جلوگیــری  ســال ها ب

شــود.
ــرده ام  ــدازی ک ــل Idealab را راه ان ــال قب 20 س
و در 20 ســال اخیــر بیــش از 100 کمپانــی 
ــق  ــا موف ــیاری از آن ه ــرده ام. بس ــیس ک را تاس
از آن  بودنــد و بســیاری شکســت خوردنــد. 

شکســت ها درس هــای زیــادی گرفتــه ام. 
بنابرایــن شــروع کــردم بــه بررســی عواملــی کــه 
ــت  ــا شکس ــت ی ــری در موفقی ــش پررنگ ت نق
کمپانی هــا داشــتند. در نتیجــه پنــج عنصــر 
ــده. در  ــرار دادم. نخســت، ای ــورد تحقیــق ق را م
ــز  ــده همه چی ــه ای ــردم ک ــر می ک ــته فک گذش
ــگاه  ــرکتم را Idealab )آزمایش ــم ش ــت. اس اس
ایــده( گذاشــتم چــون آن لحظــه »آهــا« را 
خیلــی پرســتش می کــردم، وقتــی کــه ایــده بــه 
ســراغتان می آیــد. امــا بــا گــذر زمــان، بــه ایــن 
فکــر رســیدم کــه شــاید تیــم، مدیریــت اجرایــی 
ــت  ــده اهمی ــش از ای ــی بی ــری حت و تطبیق پذی

داشــته باشــند. 
مایــک تایســون بوکســور می گویــد: »همــه 
ــه ای  ــا لحظ ــا ت ــد، ام ــو می آین ــه جل ــا برنام ب
ــان  ــورد.« و گم ــان بخ ــه صورتش ــت ب ــه مش ک
ــارت  ــاره تج ــدیدا درب ــزاره ش ــن گ ــم ای می کن
ــری تیــم  ــز مصــداق دارد. قابلیــت انطباق پذی نی
اجرایــی پــس از دریافــت مشــت محکــم از طرف 
مشــتری بســیار اهمیــت دارد. مشــتری واقعیــت 
محــض اســت. بــه همیــن خاطــر بــود کــه فکــر 
ــه  این کــه شــاید تیــم مهم تریــن چیــز باشــد، ب

ــد.  ــم آم ذهن
بعــد شــروع کــردم بــه بررســی الگــوی تجــارت. 
ــد  ــفافی در تولی ــیار ش ــیر بس ــی مس ــا کمپان آی
ــن  ــتری دارد؟ همی ــدی از مش ــای عائ درآمده
راس  در  مشــتری  کــه  شــد  باعــث  ســوال 
فهرســت موثرتریــن عوامــل موفقیــت در ذهنــم 
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ــرد.  ــکل بگی ش
گاهــی  کــردم.  نــگاه  ســرمایه ها  بــه  بعــد 
ــرمایه ها را در  ــی از س ــغ هنگفت ــا مبال کمپانی ه
اختیــار داشــتند. ســرمایه بی شــک یــک عنصــر 
کلیــدی اســت. موضــوع دیگــر زمان بنــدی 
ــی زود اســت و  ــده خیل ــرای آن ای ــا ب اســت. آی
ــا هنــوز  ــدارد؟ آی جهــان هنــوز آمادگــی اش را ن
زود اســت چــون شــما پیــش رو هســتید و الزم 
اســت جهــان را ابتــدا آمــوزش دهیــد؟ آیــا 
ــر  ــی دی ــا کــه خیل زمــان مناســب آن اســت؟ ی
اســت و همیــن حــاال هــم کلــی رقیــب هســت؟ 
ــن  ــه ای ــت ب ــا دق ــی ب ــردم خیل ــعی ک ــس س پ
ــه  ــم و هم ــگاه کن ــا ن ــل در کمپانی ه ــج عام پن
100 کمپانــی Idealab و 100 کمپانــی غیــر 
ــه  ــا ب ــرار دادم ت ــی ق ــورد بررس Idealab را م

ــم.  ــاره آن برس ــی درب ــه ای علم نتیج
 ،  Idealab کمپانی هــای  ایــن  در  نخســت 
 Citysearch, CarsDirect,( ــی اول ــج کمپان پن
GoTo NetZero, Tickets.com( کــه تمامــا 
موفقیت هــای میلیــارد دالری دارنــد و پنــج 
 Z.com, Insider ( ــت ــر فهرس ــی در قع کمپان
 Pages, MyLife, Desktop Factory,
ــادی  ــای زی ــم امیده ــه علی رغ Peoplelink( ک

کــه درباره شــان داشــتیم، موفــق نشــدند. 
از  دســت  آن  همــه  کــردم  ســعی  پــس 
ایــن  می کــردم  فکــر  کــه  خصیصه هایــی 
تکمیــل  ابعــاد  تک تــک  در  کمپانی هــا 
کرده انــد، رتبه بنــدی کنــم. و بعــد رفتــم ســراغ 
ــر Idealab، غول هــای موفقــی  کمپانی هــای غی
ــوب  ــن، یوتی ــر، لینکدای ــتاگرام، اوب ــل اینس مث
مثــل  ورشکســته ها  برخــی  و  ایر بی ان بــی.  و 
 Webvan, Kozmo, Pets.com Friendster
و Flooz. کمپانی هــای تــه فهرســت ســرمایه 
هــم  مــوارد  برخــی  در  داشــتند،  هنگفــت 
ــعی  ــدند. س ــق نش ــا موف ــاری، ام ــای تج الگوه
ــا عــدم  کــردم مهم تریــن عوامــل در موفقیــت ی
موفقیــت ایــن کمپانی هــا را مــورد بررســی قــرار 

دهــم. جواب هــا شــگفت زده ام کــرد. 

یــک  شــماره  مــن  مطالعــات  اســاس  بــر 
ــد در  ــا 42درص ــدی ت ــود. زمان بن ــدی ب زمان بن
ــاوت بیــن موفقیــت و عــدم موفقیــت نقــش  تف
داشــت. تیــم و مدیریــت اجرایــی در ردیــف 
ــخیص پذیری  ــود. تش ــده ب ــد ای ــد و بع دوم بودن
ایــده و منحصربه فــرد بــودن ایــده در رده ســوم 
قــرار می گیــرد. خــب ایــن تعریــف مطلــق 
نیســت، ایــن نیســت کــه بگوییــم ایــده اهمیتــی 
نــدارد، امــا واقعــا شــگفت زده  شــدم زمانــی 
ــت.  ــر نیس ــن عنص ــده مهم تری ــدم ای ــه فهمی ک
ــتری  ــت بیش ــت اهمی ــدی درس ــی زمان بن گاه

هــم می یافــت. 
دو عنصــر آخــر الگــوی تجــاری و تامین ســرمایه 
ــر  ــتند. فک ــم هس ــل فه ــب قاب ــه خ ــت ک اس
ــی الگــوی تجــاری از آن جهــت  ــم کم اهمیت کن
ــدون  ــد ب ــما می توانی ــه ش ــت ک ــم اس ــل فه قاب
ــد در  ــرده، بع ــروع ک ــاری ش ــوی تج ــک الگ ی
صــورت وجــود تقاضــا از ســوی مشــتری هایتان 
هــم  ســرمایه  تامیــن  کنیــد.  اضافــه اش 
کمبــود  ابتــدا  در  اگــر  اســت.  همین طــور 
دوره،  ایــن  در  به خصــوص  داریــد،  بودجــه 
ــت.  ــان اس ــیار آس ــیار بس ــه بس ــن بودج تامی
ــری  ــای دقیق ت ــان مثال ه ــد برایت ــس بگذاری پ
بزنــم. یــک غــول موفــق مثــل Airbnb در ابتــدا 
از طــرف خیلــی از ســرمایه گذاران زیرک رد شــد 
چــون فکــر می کردنــد »کســی نمی خواهــد 
فضــای خانــه اش را بــه غریبه هــا کرایــه دهــد.« 
ــد کــه فکــر اشــتباهی  البتــه مــردم ثابــت کردن
ــوده اســت. امــا یکــی از دالیــل موفــق شــدن  ب
در کنــار الگــوی تجــاری خــوب، ایــده خــوب و 

ــت.  ــدی اس ــی، زمان بن ــی عال ــت اجرای مدیری
ــود در  ــه رک ــی ک ــت در زمان ــی درس آن کمپان
ــی  ــت. زمان ــکل گرف ــود ش ــزان ب ــن می باالتری
ــی  ــد اضاف ــه درآم ــاج ب ــا احتی ــردم واقع ــه م ک
ــاره دادن  ــرای اج ــان ب ــر اعتراضش ــتند و ب داش

ــد.  ــق آمدن ــا فائ ــه غریبه ه ــان ب منازلش
همیــن اتفــاق بــرای Uber افتــاد. اوبــر تشــکیل 
الگــوی تجــاری  شــد، کمپانــی فوق العــاده، 
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امــا  عالــی.  اجرایــی  مدیریــت  باورنکردنــی، 
زمان بنــدی در نیازشــان جهــت گرفتــن راننــده 
ــا  ــود. راننده ه ــل ب ــن سیســتم بســیار کام در ای
دنبــال درآمــد اضافــی بودنــد؛ ایــن خیلــی 

ــت.  ــت داش ــی اهمی خیل
برخــی از موفقیت هــای اولیــه مــا مثــل ســیتی 
ســرچ، برحســب نیــاز آن وقــت مــردم بــه 
GoTo.com هــم در واقــع  بــود.  وب پیج هــا 
ــی  ــد. زمان ــی ش ــد معرف ــه ت در 1998 در صحن
کــه کمپانی هــا بــه دنبــال روش هــای مقتصدانــه 
بــرای عبورومــرور در ترافیــک می گشــتند. فکــر 
کردیــم ایــده خیلــی خوبــی بــود، امــا راســتش 
زمان بنــدی احتمــاال خیلــی مهم تــر اســت و 
ــاد.  ــاق افت ــت هایمان اتف ــی از شکس ــد برخ بع
کمپانــی را بــه اســم Z.com شــروع کردیــم. یک 
کمپانــی ســرگرمی آنالیــن. خیلــی راجــع بــه آن 
هیجــان زده بودیــم، پــول کافــی جمــع کردیــم، 
الگــوی تجــاری عالــی داشــتیم، حتــی بــا نابغــه 
بــزرگ هالیــوودی بــرای محلــق شــدن بــه 
کمپانــی قــرارداد بســتیم. امــا نفــوذ پهنــای بانــد 
ــود. تماشــای  ــد ب ــی کن در 2000 - 1999 خیل
ــور  ــود، مجب ــخت ب ــی س ــن خیل ــوی آنالی ویدئ
ــد و  ــان بگذاری ــا را در مرورگرت ــد codecه بودی
همــه ایــن مراحــل را برویــد و کمپانــی ســرانجام 

ــد.  ــارت ش ــای تج در 2003 وارد دنی
 codec ــکل ــی مش ــد، وقت ــال بع ــت دو س درس
بــا ادوبــی فلــش حــل شــد و پهنــای بانــد 
تــا 50 درصــد در آمریــکا گســترش یافــت، 
ــده  ــود. ای ــده ب ــدی ش ــی زمان بن ــوب عال یوتی
ــاور. در  ــل ب ــدی غیرقاب ــا زمان بن ــاده، ام فوق الع
واقــع یوتیــوب در زمــان راه انــدازی حتــی هنــوز 
ــن  ــی مطمئ ــت. حت ــم نداش ــاری ه ــوی تج الگ
نبــود کــه کار کنــد. امــا واقعــا در زمــان بســیار 

ــرد.  ــه کار ک ــروع ب ــی ش ــیار خوب بس
نحــوه اجــرا قطعــا بســیار بااهمیــت اســت. ایــده 
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. امــا اهمیــت 
ــت و  ــتر اس ــم بیش ــی از آن  ه ــدی حت زمان بن
بهتریــن روش بــرای ارزیابــی واقعــی زمان بنــدی 

ــا  ــا مشــتری ها واقع ــم آی ــه ببینی ــن اســت ک ای
ــد،  ــنهاد می کنی ــا پیش ــه آن ه ــه ب ــاده آنچ آم
و  صــادق  دربــاره اش  این کــه  و  هســتند. 
ــی  ــاره نتایج ــه درب ــه این ک ــیم، ن ــت باش روراس
ــون  ــم چ ــر بری ــه س ــکار ب ــم در ان ــه می بینی ک
ــتید  ــق آن هس ــه عاش ــد ک ــزی را داری ــر چی اگ
ــد  ــش هســتید، بای ــو بردن ــه جل و درصــدد رو ب
دربــاره عامــل زمان بنــدی بســیار بســیار صــادق 

ــید.  باش
همان طــور کــه قبــال گفتــم، فکــر می کنــم 
ــل  ــان و تبدی ــر جه ــی تغیی اســتارت آپ ها توانای
آن بــه مکانــی بهتــر را دارنــد. امیــدوارم برخــی 
از ایــن نقطــه نظــرات بتواننــد بــه شــما در 
کســب نــرخ نســبتا باالتــری از موفقیــت کمــک 
ــری  ــز بهت ــده چی ــه ارائه کنن ــد و در نتیج کنن
ــه در غیراین صــورت میســر  ــید ک ــا باش ــه دنی ب

نمی شــد.

موفقیت، شکست، ادامه دادن به 
خالقیت

الیزابت گیلبرت
مــن نویســنده رمــان »بخــور، دعــا کــن، عشــق 
بــورز« هســتم. امــا از طرفــی مــرا در یــک 
ــه  ــه کار ب ــرای ادام ــده ب ــا فریبن ــت واقع وضعی
ــم  ــا ســعی کن ــم ت ــرار گرفت ــوان نویســنده ق عن
بفهمــم چگونــه می توانــم دوبــاره کتابــی بنویســم 
کــه حداقــل یــک نفــر را راضــی کنــد، چــون از 
ــور،  ــه »بخ ــرادی ک ــه اف ــتم هم ــل می دانس قب
ــد،  ــورز« را ســتایش می کردن دعــا کــن، عشــق ب
به شــدت از داســتان چیــزی کــه قــرار بــود 
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بنویســم ناامیــد خواهنــد شــد، چــون قــرار نبــود 
ــورز«  ــق ب ــن، عش ــا ک ــور، دع ــاب »بخ ــن کت ای
باشــد و همــه افــرادی کــه از »بخــور، دعــا کــن، 
ــد  ــدت ناامی ــد، به ش ــر بودن ــورز« متنف ــق ب عش
خواهنــد شــد از چیــزی کــه قــرار بــود بنویســم، 
چــون می توانســت نشــان دهــد کــه مــن هنــوز 
زنــده هســتم. پــس فهمیــدم هیــچ راهــی بــرای 
بـُـرد نــدارم و علــم بــه این کــه هیــچ راهــی بــرای 
ــم  ــد تصمی ــث ش ــی باع ــرای مدت ــدارم، ب ــرد ن بُ
ــرای  ــازی را تمــام کنــم و ب جــدی بگیــرم کــه ب
پــرورش ُکرگــی )نوعــی ســگ( بــه روســتا بــروم. 
ولــی اگــر آن کار را می کــردم، اگــر نویســندگی را 
ــه ام را از  ــورد عالق ــرک می کــردم، تعطیــالت م ت
دســت مــی دادم. پــس فهمیــدم کاری کــه بایــد 
انجــام دهــم ایــن اســت کــه راهــی بــرای افزایش 
انگیــزه پیــدا کنــم تــا کتــاب بعــدی را بنویســم، 
ــر  ــی اجتناب ناپذی ــب منف ــه عواق ــدون توجــه ب ب
پیــدا  راهــی  بایــد  دیگــر،  عبــارت  بــه  آن. 
می کــردم تــا مطمئــن شــوم کــه خالقیــت مــن 
ــه موفقیــت منجــر شــود و باالخــره آن انگیــزه  ب
ــن  ــی آن را در غیرمحتمل تری ــردم، ول ــدا ک را پی
را  آن  کــردم.  پیــدا  جــا  غیرمنتظره تریــن  و 
از زندگــی  در درس هایــی یافتــم کــه قبــال 
ــوان  ــه می ت ــاره این کــه چگون ــودم درب آموختــه ب
ــرد.  ــظ ک ــت را حف ــت، خالقی ــم شکس علی رغ

ــا  ــح، تنه ــد و توضی ــوان تایی ــه عن ــن ب بنابرای
باشــم،  می خواهــم  همــواره  کــه  چیــزی 
نویســنده بــودن بــرای تمــام عمــرم اســت. 
سرتاســرکودکی را نوشــته ام و سرتاســر نوجوانــی 
را. وقتــی یــک نوجــوان بــودم داســتان های 
ــه  ــتادم، ب ــر می فرس ــه نیویورک ــدم را ب بســیار ب
ــج،  ــس از کال ــوم. پ ــف ش ــه کش ــد ک ــن امی ای
شــغلی به عنــوان پیش خدمــت پیــدا کــردم، 
ُمــدام کار کــردم، ُمــدام کار کــردم، ُمــدام، 
ــر  ــاب منتش ــردم کت ــالش ک ــدت ت ــا به ش واقع
ــا  کنــم و شکســت خــوردم. در انتشــار کتــاب ت
حــدود شــش ســال شکســت خــوردم. بنابرایــن 
ــز  ــزی ج ــر روز، چی ــال، ه ــا حــدود شــش س ت

نامه هــای رّد نداشــتم کــه در صنــدوق پســتی ام 
منتظــرم بودنــد. و ایــن هربــار ویران کننــده 
ــردم  ــوال می ک ــود س ــد از خ ــار بای ــود و هر ب ب
آیــا بایــد نوشــتن را بــا شکســت تَــرک گویــم و 
تســلیم شــوم و خــود را از ایــن درد نجــات دهم؟ 
ــم و  ــودم را می گرفت ــم خ ــپس تصمی ــی س ول
ــن »قصــد  ــا گفت ــق، ب ــان طری ــه هم همیشــه ب
ــه  ــه خان ــم«، ب ــرک کن ــندگی را ت ــدارم نویس ن

برمی گشــتم. 
ــه  ــن ب ــن رفت ــرای م ــه ب ــد ک ــد درک کنی و بای
خانــه بــه معنــی بازگشــت بــه مزرعــه خانوادگــی 
ــی  ــه معن ــه ب ــه خان ــن ب ــن، رفت ــرای م ــود. ب نب
بازگشــت بــر ســر کار نوشــتن بــود، چــون 
نوشــتن خانــه مــن بــود، چــون بیــش از آن کــه 
از شکســت متنفــر باشــم، عاشــق نوشــتن بــودم، 
یعنــی عشــق مــن بــه نوشــتن، بیــش از عشــق 
مــن بــه خــودم بــود. یعنــی در نهایــت بیــش از 
آن کــه عاشــق خود باشــم عاشــق نوشــتن بــودم. 
و این گونــه بــود کــه از عهــده اش برآمــدم. ولــی 
ــد، در دوران  ــال بع ــه 20 س ــت ک ــب اس عجی
برتــری فاحــش »بخــور، دعــا کــن، عشــق 
بــورز« دوبــاره خــود را همــان پیش خدمــت 
قبــال  کــه  می دیــدم  شناخته نشــده  جــوان 
ــاره او فکــر می کــردم و حــس  ــدام درب ــودم. ُم ب
ــال  ــر ح ــه در ه ــتم ک ــاره او هس ــردم دوب می ک
ــا نمی توانســت  ــود چــون زندگــی م ــی نب منطق
شکســت خورده  ُمــدام  او  باشــد.  متفاوت تــر 
ــود. مــن بیــش از حــد انتظــار خــود کامیــاب  ب
بــودم. مــا هیــچ نقطــه مشــترکی نداشــتیم. چــرا 

ــتم؟  ــاره او هس ــردم دوب ــس ک ــان ح ناگه
ــی کــه ســعی کــردم ایــن معمــا را  و تنهــا زمان
حــل کنــم، توانســتم متوجــه ارتبــاط عجیــب و 
غیرمحتمــل روان شــناختی در زندگی مــان بیــن 
ــی  ــزرگ و چگونگ ــت ب ــه شکس ــی تجرب چگونگ
ــور  ــس این ط ــوم. پ ــزرگ ش ــت ب ــه موفقی تجرب
زندگی تــان،  بیشــتر  در  بگیریــد:  نظــر  در 
زندگــی  انســان  تجربــه  زنجیــره  میــان  در 
ــل  می کنیــد، جایــی کــه همه چیــز نُرمــال و قاب
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اعتمــاد و عــادی اســت، ولــی شکســت ناگهــان 
ــه درون  ــد: ب ــاب می کن ــا پرت ــه این ج ــما را ب ش
ــز شــما  ــت نی ــدی. موفقی تاریکــی محــض ناامی
ــا،  ــه این ج ــی ب ــد ول ــاب می کن ــان پرت را ناگه
بــه درون روشــنایی محــض شــهرت و معروفیــت 
ــه  ــت ب ــن دو سرنوش ــی از ای ــتایش. و یک و س
ــد و  ــوان ب ــه عن ــان ب ــط جه ــی توس ــور ذهن ط
ــه  ــان ب ــط جه ــی توس ــور ذهن ــه ط ــری ب دیگ
عنــوان خــوب تلقــی می شــود، ولــی ناخــودآگاه 
بیــن  تفــاوت  نمی توانــد  به هیچ وجــه  شــما 
ــزی  ــا چی ــد. تنه ــخیص ده ــوب را تش ــد و خ ب
ــن  ــق ای ــد ارزش مطل ــس کن ــد ح ــه می توان ک
ــاب  ــق پرت ــه دقی ــت؛ فاصل ــی اس ــه عاطف معادل
شــما از خودتــان. و در هــر دو مــورد یــک 
خطــر واقعــی مســاوی وجــود دارد کــه در پــس 

ــوید.  ــم ش ــان گ ــای روانت کرانه ه
ولــی در هــر دو مــورد مشــخص اســت کــه چــاره 
ــه خویشــتن وجــود  ــرای بازگشــت ب یکســانی ب
ــتید راه  ــور هس ــه مجب ــت ک ــن اس دارد و آن ای
بازگشــت بــه خانــه را پیــدا کنیــد، بــه نرمــی و 
ــه  ــد خان ــر نمی دانی ــر و اگ ــی هر چــه تمام ت آرام
این جاســت:  در  راهنمایــی  کجاســت،  شــما 
خانــه شــما همــان جایــی اســت کــه عاشــق آن 
هســتید، بیــش از آن کــه عاشــق خــود باشــید. 
بنابرایــن ممکــن اســت خالقیــت باشــد، خانــواده 
باشــد، ممکــن اســت اختــراع باشــد، ماجراجویی، 
ایمــان، خدمــت، ممکــن اســت پــرورش ُکرگــی 
ــه  ــت ک ــزی اس ــما آن چی ــه ش ــا خان ــد، ام باش
ــا چنــان  ــرژی خــود را صــرف آن می کنیــد، ب ان
ازخودگذشــتگی منحصربه فــردی کــه نتیجــه 

ــز اســت.  ــل آن ناچی ــی در مقاب نهای
ــوده  ــتن ب ــه نوش ــه همیش ــن آن خان ــرای م ب
ــاده  ــت خارق الع ــس از موفقی ــن پ ــت. بنابرای اس
و گیج کننــده ای کــه بــا »بخــور، دعــا کــن، 
عشــق بــورز« داشــتم، فهمیــدم تنهــا کاری 
ــت  ــان اس ــا هم ــم دقیق ــام ده ــد انج ــه بای ک
انجــام مــی دادم. وقتــی کــه  کــه همیشــه 
ــر  ــد س ــتم، بای ــدی داش ــان ب ــه هم شکســتی ب

ــود  ــان کاری ب ــن هم ــتم و ای ــاز می گش کارم ب
کــه انجــام دادم و ایــن بــود کــه در 2010 
ــا  ــور، دع ــین برانگیز »بخ ــه تحس ــتم ادام توانس
کــن، عشــق بــورز« را منتشــر کنــم. و می دانیــد 
ــا آن کتــاب چــه اتفاقــی افتــاد؟ ماننــد بمــب  ب
ــتم. در  ــی داش ــس خوب ــن ح ــد و م ــر ش منفج
ــودن  ــه ب ــک جــور احســاس ضــد گلول ــع، ی واق
ــدم طلســم را  ــن دســت داد، چــون فهمی ــه م ب
شکســته ام و راه بازگشــت بــه خانــه ام را یافتــه ام؛ 
بــرای نوشــتن فقــط بــه خاطــر نوشــتن. پــس از 
ــری  ــاب دیگ ــدم و کت ــتن مان ــه نوش آن در خان
نوشــتم کــه همیــن ســال گذشــته بیــرون آمــد 
و ایــن یکــی واقعــا بــا اســتقبال قشــنگی روبــه رو 
شــد کــه خیلــی خــوب اســت، ولــی منظــور مــن 
نیســت. منظــور مــن ایــن اســت کــه هم اکنــون 
ــس  ــتم و پ ــر هس ــی دیگ ــتن یک ــال نوش در ح
ــی  ــت و یک ــم نوش ــری خواه ــاب دیگ از آن کت
دیگــر و یکــی دیگــر و یکــی دیگــر و بســیاری از 
آن هــا شکســت خواهنــد خــورد. برخــی از آن هــا 
هــم ممکــن اســت موفــق شــوند، ولــی همیشــه 
طوفان هــای  بابــت  از  هســتم  خاطرجمــع 
اتفاقــی کــه در پیــش اســت، چــون هرگــز 
فرامــوش نمی کنــم کجــا درســت زندگــی کنــم. 
ببینیــد، مــن نمی دانــم شــما کجــا درســت 
زنگــی می کنیــد، ولــی می دانــم چیــزی در 
ایــن دنیاســت کــه شــما بیــش از این کــه 
هســتید.  آن  عاشــق  باشــید،  خــود  عاشــق 
ــیفتگی  ــاد و ش ــه اعتی ــاارزش. البت ــز ب ــک چی ی
ــد، چــون همــه  ــه حســاب نمی آین ــه ب بیمارگون
ــرای زندگــی  ــی ب می دانیــم آن هــا جاهــای خوب
نیســتند. درســت؟ تنهــا کلیــد ایــن اســت کــه 
ــه  ــزی را ک ــمندترین چی ــن و ارزش ــد بهتری بای
بیشــتر دوســت داریــد، بشناســید و ســپس 
خانــه خــود را روی آن بســازید و از آن جــا تــکان 
نخوریــد. اگــر روزی بــه دلیلــی از خانــه خــود بــه 
بیــرون پــرت شــدید، بــه دلیــل شکســت بــزرگ 
یــا موفقیــت بــزرگ، وظیفه تــان ایــن اســت کــه 

ــد.  ــارزه کنی ــه مب ــه آن خان ــرای بازگشــت ب ب
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با  دارد،  امروز  جامعه  در  شعر  که  کارکردی 
توقع  گذشته  قرون  در  آن  از  که  کارکردی 
می رفته، متفاوت است. تعاریف فراوانی از شعر 
در زبان فالسفه، منتقدان و شاعران وجود دارد 
و قرار نیست در این جا به آن تعاریف پرداخته 
شود. اما آن چه بسیاری از منتقدان در تعریف 
از شعر گفته اند، مبتنی بودن آن بر احساسات 
و خروج از نرم گفتار روزانه است. امروزه شعر 
آن  با  شاعر  که  می دانند  هنرهایی  از  یکی  را 
احساسات خود را بیان می کند و این احساسات 
و  باشد  زیبا  دیگران  برای  است  ممکن  هم 
هرچقدر که بیان شاعر قوی تر باشد، یا احساس 
داشته  جذابیت  بیشتری  مخاطباِن  برای  او 
می شود.  مواجه  بیشتری  اقبال  با  شعر  باشد، 
قدیم  زمان های  در  شعر  برای  تعریف  همین 
این تفاوت که  با  اما  هم مطرح بوده و هست؛ 
کارکرد شعر در دوره های مختلف فرق داشته 

است.
در روزگار کهن شعر به عنوان یکی از قوی ترین 
چراکه  است؛  داشته  کاربرد  تبلیغات  ابزارهای 
بیشتر مردم سواد خواندن و نوشتن نداشته اند 
و شعر که غالبا سماعی و شنیداری بوده، برای 
مردم راحت تر درک می شده است. از سویی به 
مانند  دیگر  هنرهای  از  بسیاری  فقدان  دلیل 
موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر و... برای 
هنرهایی  ارزان ترین  از  یکی  شعر  مردم،  همه 
روستاها  و  شهرها  اقصی  نقاط  در  که  بوده 
گذشته،  این ها  همه  از  است.  داشته  خریدار 
رسانه  که  مهم  وسیله ای  به عنوان  کاربرد شعر 
مهم حکومت ها و ایدئولوژی های مختلف بوده، 
آن را بیشتر در معرض توجه قرار می داده است. 
رسانه هایی  امروزه  که  را  کارهایی  از  بسیاری 
رادیو و خبرگزاری ها  تلویزیون،  مانند روزنامه، 
بر عهده  بر عهده دارند، در گذشته، بیشترش 
شاعران  جایگاه  منظر  همین  از  و  بوده،  شعر 
بسیاری  اهمیت  از  درباریان  یا  مردم  بین  در 
برخوردار بوده است. ثروت اندوزی های بسیاری 
از شاعران درباری در طول تاریخ ادب فارسی، 

از همین منظر قابل توجیه است.
برخی از قالب های شعری چون قصیده، گویی 
و  برای ستایش حاکمان  »ژانر« مخصوص  که 
این  در  غالبا  است که شاعران  بوده  پادشاهان 
قالب ها، سالطین و بزرگان را مدح می کرده اند. 
که  داستانی  مهم  منظومه های  این که  یا 
پادشاهان سفارش سرودن آن ها را به شاعران 
می داده اند و شاعران نیز ملزم بوده اند که مدحی 
مستوفا را از سلطان یا سفارش دهنده در آغاز 
بیاورند، از همین رهگذِر کارکرِد تبلیغاتی قابل 
بررسی است. البته در همان زمان ها هم برخی 
تبلیغاتی  مسائل  این  از  دور  به  نیز  شاعران  از 
و  عام  مخاطب  برای  یا  خود  دل  برای  صرفا 
قوی  احتمال  به  و  می سروده اند  شعر  همگانی 
قالب هایی چون غزل و رباعی محصول همین 

خواست است.
تا  تبلیغاتی  رسانه  به عنوان  شعر  از  استفاده 
شعری  شاعری،  اگر  که  داشته  اهمیت  جایی 
بارها  شعر  این  می سرود،  شاهی  مدح  در  را 
استنساخ می شده و به شهرهای دور و نزدیک 
فرستاده می شده است و بسیاری از افرادی که 
دیگران  برای  را  آن  را حفظ می کرده اند،  شعر 

هم می خوانده اند.  
همین موضوِع استقبال از شعر در بین خواص 
دانشمندان،  از  برخی  که  بوده  دلیلی  عوام،  و 
آثار خود را که الجرم باید به زبان »نثر« نوشته 
امر  یک  این  بنویسند.  شعر  زبان  به  می شده، 
بدیهی است که زبان نثر خاّص علم است و زبان 
شعر، خاّص هنر و مفاهیم ذهنی؛ اما بااین حال 
برخی از دانشمندان از زبان شعر برای نگاشتن 

آثار »علمی« خویش بهره می برده اند.
علم و دانش به این دلیل که باید واضح و بدون 
ابهام بیان شود، باید به نثر نوشته شود و اگر به 
زبان شعر باشد، انتقال آن به دیگران و تبدیل 
شدن آن به صورت کاربردی قطعا با مشکالتی 
آثار  دانشوران  از  برخی  اما  مواجه خواهد شد. 
خویش را به زبان شعر نوشته اند و شاید یکی 
از اهدافشان این بوده که جامعه مخاطبان خود 



سرآمد/ شماره چهل وسوم/ ویژه نوروز نودوهفت 102

ابونصر  افراد  این  از  یکی  دهند.  گسترش  را 
فراهی است که در قرن هفتم زندگی می کرده 
و لغت نامه ای از عربی به فارسی نوشته که به 
شعر است. بیشتر عارفان هم برای تفهیم مسائل 
گرفته اند.  بهره  شعر  زبان  از  نیز  خود  عرفانی 
عطار نیشابوری با آن که گاهی به شعر هم نقد 
می کند، اما آثار عرفانی خود را به شعر نوشته 
فرهنگ  در  هم  تعلیمی  آثار  از  بسیاری  است. 
ایرانی به زبان شعر آفریده شده است. مباحث 
تعلیمی از آن جایی که باید خروجی رفتاری در 
زبان  به  باید  قاعدتا  باشند،  اجتماع هم داشته 
و  سعدی  بوستان  چون  آثاری  اما  باشند،  نثر 

مشابهات این آثار نیز به زبان شعر است.
نمونه های  که  علمی  آثار  مهم ترین  از  یکی 
شعری فراوانی دارد، آثار تاریخی هستند. تاریخ 
یکی از مهم ترین دانش ها در حوزه علوم انسانی 
محسوب می شود. امروزه همه کتاب های تاریخی 
یا  نثر نوشته می شود،  به  در همه جای جهان 
این که مجالت معتبری دارد که مقاالت علمی 
تاریخ را منتشر می کنند. اگر در تاریخ معاصر 
به صورت شعر  را  تاریخ  باشند که  نیز کسانی 
بیان کنند، بیشتر از منظر ساختار هنری باید 
بدان نگریست؛ مانند منظومه شاهدنامه معینی 
تاریخ در گذشته  اما منظومه های  کرمانشاهی. 
تاریخ  که  می شدند  نوشته  دلیل  این  به  واقعا 
فارسی  ادبیات  در  اثر  نخستین  کنند.  ثبت  را 
سروده،  شعر  به  را  تاریخ  مفصل  به طور  که 
شاهنامه فردوسی است. بخش تاریخ اشکانیان 
و ساسانیان در شاهنامه خود بیش از 20 هزار 
بیت از شاهنامه را شامل می  شود. البته این که 
و  اساطیری  بخش  سه  به  را  شاهنامه  امروز 
پهلوانی و تاریخ تقسیم می کنند، خب از منظر 
منتقدان معاصر است و ای بسا فردوسی کل اثر 
است؛ هر چند  تاریخ می دیده  نگاه  به  را  خود 

که تاریخ عبرت آموز یا گاهی تاریخی رمزآلود.
اثر،  آن  سیاق  و  سبک  به  و  شاهنامه  از  پس 
منظومه های فراوانی سروده شدند که تاریخ را 
به صورت شعر درآوردند. در دوره هر کدام از 

سالطین  وصف  که  بودند  شاعرانی  پادشاهان، 
مانند  آثاری  می سرودند.  شعر  به  را  حکام  یا 
و  شاه اسماعیل نامه  )تیمورنامه(،  تَُمرنامه 
از  است  مختصر  نمونه هایی  تنها  شهنشاهنامه 
آن همه منظومه تاریخی که سروده شده اند و 
بسیاری از این آثار هم امروزه، منتشر شده اند.

اهمیت  از  تاریخی  منظومه  دو  بین  این  در 
از  ظفرنامه  نخست  است؛  برخوردار  ویژه ای 
از  همایون نامه  دیگری  و  مستوفی  حمداهلل 
حکیم زّجاجی. جالب است که هر دو اثر نیز در 
قرن هفتم سروده شده اند و هر دو نیز به وزن 
شاهنامه. داستان هر دو اثر از زمان پیامبر)ص( 

آغاز می شود و تا زمان شاعر را دربر می گیرد.
قبل  سال  چند  تا  زّجاجی  حکیم  همایون نامه 
منظومه ای ناشناخته بود؛ حتی کسی به درستی 
نمی دانست این منظومه چند بیت است. آقای 
علی پیرنیا که بخش دوم منظومه را یافته بود، 
نخست آن را تصحیح و منتشر ساخت و بعدها 
اثر  کل  و  آمد  به دست  نیز  اثر  نخست  بخش 
و  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  شد.  چاپ 
موسسه میراث مکتوب هر کدام، نیمی از این 
منظومه طوالنی را منتشر کرده اند. همایون نامه 
گفت  می توان  و  است  بیت  هزار   65 بر  بالغ 
پایان  به  شاهنامه  که  می شود  شروع  جایی  از 
ساسانیان  دوره  پایان  از  یعنی  است؛  رسیده 
تا قرن هفتم که خود مولف در آن می زیسته 

است.
در  زیادی  اطالعات  اثر  این  سراینده  درباره 
دست نیست، جز این که اهل تبریز بوده و در 
اواخر عمر خود از نظر مالی هم دچار مشکالتی 
شده است. شاعری قوی و تراز اول نیست؛ اما 
بااین حال منظومه او را باید یکی از طوالنی ترین 

منظومه های ادب فارسی دانست.
این اثر مصداق واقعی »آثار علمی« است که به 
زبان شعر سروده شده است. شاعر در سرودن 
کتاب های  مطالب  که  کرده  سعی  اثر  این 
تاریخی چون تاریخ طبری یا دیگر تواریخ عهد 
اجازه  او  به  شعری  زبان  که  جایی  تا  را  خود 
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به شعر درآورد؛ هر چند که لحظات  می داده، 
شاعران نیز در کالم این ناظم وجود دارد، اما 
یا  تاریخی  از منظر  باید بیشتر  او را  اثر  درکل 
بررسی  دیگر  حاشیه ای  مسائل  و  واژه شناسی 

کرد تا از نظر شعری.
سبک  به  موارد  از  بسیاری  در  زّجاجی  حکیم 
شاهنامه، تالش دارد که با پند و اندرزهایی که 
بیان می کند، اثر خود را از آن خشکی روایت 
خارج کند. با توجه به این که این اثر تک نسخه 
بوده، بخش های فراوانی نیز از آن افتاده است و 

ابیات و مصرع ها و کلمات ناخوانا هستند.
صریح  متن  چگونه  شاعر  ببینیم  آن که  برای 
این  از  بیتی  به شعر درآورده، چند  را  تاریخی 
شدن  آشکار  در  که  می شود  آورده  منظومه 
یعقوب لیث صفاری و تشکیل سلسله صفاریان 

است:
چو شد بر دو صد سال پنجاه و پنج )سال 255 

هـ.ق(
به کرمان بیاکند یعقوب گنج

سرافراز فرزند لیث سوار
به کرمان زمین شد پی کارزار

علی بن حسین قریشی نژاد
به کرمان زمین بود با عدل و داد

خبر یافت از مرد صفار میر
فرستاد گردی سوی دار و گیر

سواری که بد طوق مغلس به نام
روان گشت با لشکری شادکام
سپه بود با طوق بیش از شمار

بیامد کمربسته بر کارزار...
چو یعقوب با لشکر جوق جوق
بیامد گریزان به نزدیک طوق
سپه دید با طوق زاندازه بیش
بجنبید مردانه از جای خویش

غرض از گفتن این چند بیت این بود که گفته 
مقید  را  خود  حد  چه  تا  ما  مورِخ  شاعِر  شود 
به بیان جزئیات تاریخ می داند؛ این سازوکاری 
است که در »متون نثر« بهتر انجام می شود، اما 
بسیاری از شاهان یا ثروتمندان یا مردم عادی 
دوست داشته اند متون تاریخ را هم به زبان شعر 
بخوانند، و به دلیل همین تقاضاها، منظومه های 
سروده  فارسی  شعر  در  قبیل  این  از  فراوانی 

شده اند.
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ب
کتا

آیا شما تنهایی را به حضور در جمع دوستان ترجیح 
می دهید؟ آیا کمتر از اطرافیانتان به ثروت و شهرت 
اهمیت می دهید؟ آیا پیام های کتبی و ای میل زدن 
را به مکالمه تلفنی ترجیح می دهید؟ آیا مردم شما را 
فرد مالیم و مهربانی توصیف می کنند؟ آیا از حضور 
طوالنی در جمع خسته می شوید و دوست دارید 
به  تنهایی پناه ببرید؟ آیا از کتاب خواندن بیشتر 
از مهمانی رفتن لذت می برید؟ آیا راحت می توانید 
روی یک مسئله تمرکز کنید؟ پاسخی که به این 
سوال ها می دهید، شما را در طیف درون گراها یا 
برون گراها قرار می دهد. شاید فکر کنید این سواالت 

خیلی پیش پاافتاده است و جوابشان مشخص است 
و همه همان طور به این سواالت جواب می دهند 
می کنید.  اشتباه  ولی  می دهید.  جواب  شما  که 
در یک جمع بندی و با یک نگاه همراه با اغماض 
جواب  سواالت  این  اکثر  به  مردم  از  درصد   20
مثبت می دهند، 40 درصد جواب منفی می دهند 
به  نزدیک  و  مختلف  نسبت های  با  درصد  و 40 
میانه جواب می دهند. اگر پاسخ شما به اکثر این 
پرسش ها مثبت است، به احتمال زیاد شما فردی 
درون گرا هستید. و اگر تابه حال فکر می کرده اید که 
درون گرا بودن یا برون گرا بودن شما صرفا تحت 

ن یه به کتاب » قدرت سکوت« نوشته سوزان ک�ی
گ

ن�

نخبگاندرونگرا،تاجرانبرونگرا
 مریم گودرزی
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و  تمرین  اندکی  با  و  بوده  والدینتان  تربیت  تاثیر 
حتی مراجعه به روان شناس و روان کاو می توانید 
به راحتی خود را تغییر دهید، اشتباه می کنید؛ زیرا 
حد  تا  مسئله  این  سکوت«  »قدرت  کتاب  طبق 
ژنتیکی است. سوزان کین  و  فیزیولوژیک  زیادی 
عصب شناسان،  که  می دهد  شرح  کتاب  این  در 
روان شناسان و حتی فیلسوفان برای پی بردن به 
دالیل و هم چنین میزان ژنتیکی بودن درون گرایی 
و برون گرایی چه تحقیقات و آزمایش هایی انجام 
داده اند. کتاب هم چنین فصل هایی دارد که بر پایه 
علم روان کاوی است و تفاوت و مرزهای درون گرایی 
و برون گرایی را نشان می دهد و شرح می دهد که 
اگرچه میانگین هوش هر دو گروه در یک سطح 
از  تاریخ  طول  در  نخبگان  بیشتر  ولی  دارد،  قرار 
گروه درون گراها بوده اند، آن هم نه به این دلیل که 
باهوش تر بوده اند، بلکه به این دلیل که به تفکر و 

تمرکز بیشتر بها می داده اند. 

نگاه اجاملی به کتاب
سوزان کین، نویسنده کتاب، خود را فردی درون گرا 
می داند. او با مشاهده جامعه آمریکا که روزبه روز به 
سمت برون گرایی پیش می رود، تصمیم می گیرد 
درون گرایی  طیف  دو  درباره  وسیعی  تحقیقات 
و برون گرایی انجام دهد. در نظر او جوامع مدرن 
سیستم های  در  و  می دهند  رواج  را  برون گرایی 
ناخودآگاه  یا  خودآگاه  اجتماعی،  و  آموزشی 
درون گراها را سرکوب می کنند و آن ها را یا به انزوا 
می کشانند، یا مجبورشان می کنند به برون گرایی 
تظاهر کنند؛ کاری که در طوالنی مدت درون گراها 
را آزار می دهد و از آن ها انرژی بسیاری می گیرد. این 
درحالی است که در طیف درون گراها ما نخبگان 
بسیاری داریم: ادیسون، گاندی، ناپلئون، شکسپیر، 
فیلسوف  و  اندیشمند  صدها  و  لینکلن  آبراهام 
جامعه  است  معتقد  کین  سوزان  و...  نویسنده  و 
برون گرای مدرن با طبیعی دانستن برون گرایی و 
انگ بیماری زدن به درون گرایی، عقده حقارت را به 
افراد درون گرا حقنه می کند و به این ترتیب جلوی 
شکوفا شدن استعدادهای آن ها را می گیرد، که این 

برای جامعه به شدت خطرناک است، زیرا اجتماع 
برون گرا  افراد  ریسک  قدرت  به  که  اندازه  همان 
درون گراها  هوشیار  و  محتاط  نگاه  به  دارد،  نیاز 
هم احتیاج دارد. سوزان کین در این کتاب قصد 
دارد نشان دهد درون گرایی یک ناهنجاری روانی 
نیست که نیاز به درمان داشته باشد، بلکه یک تیپ 
اخالقی و شخصیتی است که نیاز به درک و پذیرش 
و حتی سیستم آموزشی و کاری خاص خود دارد. 
به عقیده او حذف این تیپ شخصیتی از اجتماع 
فاجعه هایی  بروز  باعث  اقتصادی  جوامع  حتی  و 
همچون بحران اقتصادی سال 2008 می شود. در 
نویسنده شرح می دهد که  از فصول کتاب،  یکی 
وال استریت اگر به اندازه برون گراها، به درون گراها 
تجربه  را   2008 ورشکستگی  می داد،  بها  هم 
نمی کرد. سوزان کین با رویکردی علمی و به دور 
از جانب داری و غلوگویی تصویری واضح و شفاف 
از درون گرایی و نقطه مقابل آن، یعنی برون گرایی 
ترسیم می کند و تفاوت های ظریف این دو تیپ 
شخصیتی را شرح می دهد و با هم دلی بسیار به 
با خویش و رسیدن به  درون گرایان راه مسالمت 
آرامش را نشان می دهد. او با انتقاد از آن چه خود 
برون گرای ایده آل جامعه نامیده است، درون گرایان 
را ترغیب می کند که همان گونه که دوست دارند، 
زندگی کنند و فریب جو غالب در اجتماع را نخورند 
برون گرایی  نقاب  از  استفاده  به  مجبور  را  و خود 
نکنند. کتاب »قدرت سکوت؛ قدرت درون گراها در 
جهانی که قادر نیست از سخن گفتن بازایستد« با 
ترجمه روان ناهید سپهرپور از سوی نشر نوین در 
389 صفحه منتشر شده است و دارای چهار بخش 
و 11 فصل است که در ادامه برای آشنایی بیشتر 
به چند مبحث اساسی و جذاب که در کتاب مطرح 

شده، نگاهی گذرا می اندازیم.

ژنتیک یا تربیت
میان  در  تربیت  و  ژنتیک  مباحث  از  کدام  هر 
خاص  طرفداران  دانشمندان  مختلف  طیف های 
حاضر  که  پروپاقرصی  طرفداران  دارد،  را  خود 
از  یکی  بیایند.  کوتاه  خود  مواضع  از  نیستند 
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مفصل  تحقیقات  که  دانشمندانی  برجسته ترین 
شناختی  و  عاطفی  رشد  درباره  طوالنی مدتی  و 
کودکان انجام داد، جرومی کاگان بود که تمرکز 
خود را روی مشخصات فیزیولوژیکی و شخصیتی 
نوجوانی  تا  نوزادی  سنین  از  کودکان  از  گروهی 
گذاشت و نتایج بسیار جالب و مفیدی به دست 
آورد که جزو منابع معتبر محققان و روان شناسان 
دیگر شد و بازتاب زیادی داشت. در سال 1989 
پروفسور کاگان و تیمش 500 نوزاد چهار ماهه را 
در آزمایشگاه رشد کودک در دانشگاه هاروارد جمع 
کردند و طی یک ارزیابی 45 دقیقه ای پیش بینی 
برون گرا  آینده  در  احتماال  کودک  هر  که  کردند 
می شود یا درون گرا. آن ها این نوزادان را در معرض 
مثل پخش صداهای ضبط شده،  تجربیات جدید 
ترکیدن بادکنک، استشمام بوی الکل و غلتاندن 
واکنش های  کودکان  دادند.  قرار  رنگی  اشیای 
متفاوتی نشان دادند: حدود 20 درصد از آن ها با 
را  پایشان  و  و دست  فریاد می کشیدند  شادمانی 
از آن ها ساکت  تکان می دادند، حدود 40 درصد 
و آرام ماندند و 40 درصد باقی مانده بین این دو 
گروه قرار داشتند. کاگان در فرضیه ای که به طرز 
شگفت آوری با تصور و درک شهودی ما در تضاد 
است، پیش بینی کرد که کودکانی که عکس العمل 
بیشتری نشان دادند، در آینده درون گرا خواهند شد 
و کودکانی که آرام ماندند، در آینده برون گرا خواهند 
شد. استنباط او چنین بود که افراد درون گرا نسبت 
به وقایع و محیط اطرافشان واکنش پذیری باالیی 
دارند و از همین رو در کودکی به حرکات، اصوات و 
بوها واکنش بیشتری نشان می دهند. آزمایش های 
کاگان در دو سالگی، هفت سالگی، 11 سالگی و 
15 سالگی تکرار شد. نتایج آزمایش های بعدی تا 
حد بسیار باالیی پیش بینی کاگان را تایید کردند: 
20 درصد از کودکان )همان هایی که در کودکی 
تکان می دادند( در  را  پایشان  و  اشتیاق دست  با 
نوجوانی به افرادی کم حرف، جدی و دقیق تبدیل 
آرام  پایین که  واکنش پذیری  با  نوزادانی  و  شدند 
بااعتمادبه نفسی  و  آرام  تیپ های  به  حاال  بودند، 
تبدیل شده بودند. این آزمایش هم چنان ادامه دارد 

و افرادی که در سال 1989 نوزادان مورد پژوهش 
کاگان و تیمش بودند، هنوز تحت بررسی هستند. 

اخالقی  خصوصیات  بودن  ژنتیکی  مورد  در 
تحقیقات بسیاری انجام شده که اگرچه هیچ کدام 
به وسعت کار کاگان و تیمش نیست، ولی نکات 
بسیاری را در باب ریشه های ژنتیکی اخالق روشن 
می کند. برای نمونه مقایسه خصوصیات شخصیتی 
راه های  از  یکی  غیرهمسان  و  دوقلوهای همسان 
تحقیقات  است.  تربیت  از  ذات  تفکیک  متداول 
یکسانی  ژن های  از  که  همسان  دوقلوهای  روی 
خانواده های  در  که  دوقلوهایی  برخوردارند، حتی 
صفات  می دهد  نشان  کرده اند،  رشد  هم  از  جدا 
اخالقی تا حد زیادی دارای مبنای ژنتیکی است. 
نتایج این تحقیقات نشان می دهد که درون گرا یا 
برون گرا بودن مثل سایر صفات شخصیتی اصلی 
همچون خوب بودن و باوجدان بودن حدود 40 تا 

50 درصد ارثی است. 

آمیگدال یا هوش هیجانی
ویژگی هایی مثل باال و پایین شدن ضربان قلب، 
فشار خون، دمای بدن و به خصوص انگشتان دست، 
و سایر ویژگی های سیستم عصبی تحت کنترل 
عضو نیرومندی به نام آمیگدال )بادامه( درون مغز 
است. آمیگدال در عمق سیستم لیمبیک قرار دارد؛ 
یک شبکه مغزی قدیمی که حتی در موش ها هم 
یافت می شود. این شبکه که گاهی »هوش هیجانی« 
نیز نامیده می شود، زیربنای بسیاری از غرایز ابتدایی 
مشترک بین انسان و حیوانات است، ازجمله اشتها، 
میل جنسی و ترس. آمیگدال هم چنین اطالعات را 
از حواس ما دریافت می کند و به سایر بخش های 
مغز و سیستم عصبی عالمت می دهد. وقتی صدای 
یک مار زنگی را می شنوید، این آمیگدال است که 
زمین  می کنید  حس  وقتی  می دهد.  فرار  فرمان 
زیرپایتان می لرزد، این آمیگدال است که دستور 
شیئی  وقتی  ببرید.  پناه  امن  جای  به  می دهد 
مثل توپ مستقیم به سمت صورت شما می آید، 
سرتان  می دهد  دستور  که  است  آمیگدال  این 
قدرتمندتر  فردی  آمیگدال  هرچقدر  بدزدید.  را 
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تعداد  و  بود  واکنش پذیرتر خواهد  فرد  آن  باشد، 
چشم هایش  داشت،  خواهد  باالتری  قلب  ضربان 
و  است  تنگ تر  صوتی اش  تارهای  و  منبسط تر 
هورمون کورتیزول )هورمون استرس( بیشتری در 
بزاقش ترشح خواهد شد و در مواجهه با چیزهای 
داشت.  خواهد  بیشتری  آزردگی  احساس  جدید 
نوزادانی که در مواجهه با چیزهای جالب و جدید 
دست وپا می زنند، هیجانشان به دلیل برون گرا بودن 
بیشتر نیست، بلکه آمیگدال در آن ها قوی تر عمل 
می کند و به همین دلیل واکنش بیشتری نشان 
می دهند. صدالبته که در اثر تربیت، گاهی کودکان 
است  بزرگ سالی ممکن  در  باال  واکنش پذیری  با 
اما سیستم فیزیولوژیک  افرادی اجتماعی باشند، 
آن ها هرگز تغییر نمی کند و آن ها همیشه با نگاهی 
دقیق تر و با احساسی عمیق تر تجارب روزمره خود 
و جهان اطرافشان را تحلیل می کنند. این افراد به 
حل جدول، کارهای هنری و به طور کلی کارهایی 
که به تمرکز بیشتری نیاز دارند، روی می آورند و 
معموال وجدان های قوی تر و احساسات پیچیده تری 
دارند؛ ویژگی هایی که در جوامع مدرن تا حد زیادی 

دست کم گرفته می شوند.
 

کورتکس قدیم و کورتکس جدید
بخش دیگری از سیستم اعصاب انسان که نقش 
مهمی در درون گرا یا برون گرا بودن او بازی می کند، 
کورتکس نام دارد. همان طور که اشاره شد، آمیگدال 
و سیستم لیمبیک از بخش های قدیمی مغز هستند، 
ولی با پیچیده شدن پستان داران ناحیه ای از مغز 
به نام نئوکورتکس در اطراف سیستم لیمبیک یا 
سامانه عصبی احساسی ایجاد شد. نئوکورتکس در 
انسان کارکردهای عجیبی دارد. یکی از کارکردهای 
است.  نامعقول  ترس های  کردن  برطرف  آن  مهم 
اگر شما فرد درون گرایی باشید، به دلیل عملکرد 
جمع های  و  جدید  افراد  با  مواجهه  از  آمیگدال 
مهمانی واهمه دارید، ولی کسی از درون مغزتان 
کورتکس  درواقع  نترس!  می گوید  شما  به  مدام 
می دهد  دستور  شما  به  که  است  مغزتان  قدامی 
آرام باشید. به عبارت بهتر، نئوکورتکس عملکرد 

آمیگدال را کنترل و تعدیل می کند، ولی همیشه 
هم موفق نیست. یعنی نمی تواند آمیگدال را کامال 
تغییر دهد، ولی طی آزمایش هایی که دانشمندان 
روی موش ها انجام دادند، دریافتند ذهن با تمرین 
بسیار باالخره شرطی می شود و پس از مدتی بدون 
به  را  ناخودآگاه  ترس های  می توان  بسیار  تالش 
حداقل رساند. به عبارت بهتر، کورتکس قدامی با 
تمرین زیاد می تواند کاری کند که فعالیت آمیگدال 
دلیل کورتکس  به هر  اگر  ولی  برسد،  به حداقل 
قدامی از کار بایستد یا رابطه اش با آمیگدال قطع 
می شوند.  احساس  دوباره  ترس ها  آن  همه  شود، 
کورتکس  که  استرس زا  در شرایط  را  این مسئله 
دارد،  آمیگدال  آرام کردن  از  غیر  وظایف دیگری 
به خوبی می توان درک کرد. عالوه بر این، در مغز ما 
بخشی با عنوان کورتکس قدیم هم وجود دارد، که 
برعکس کورتکس جدید که وظیفه بازدارنده دارد، 
مدام ما را به خطر کردن و کسب لذت بیشتر سوق 
می دهد. کورتکس قدیم به نوعی غریزه لذت جویی 
و حفظ بقا را به عهده دارد. در مغز هر فردی این 
دو کورتکس مدام در حال گفت وگو و حتی جدل 
هستند، ولی در افراد درون گرا درنهایت نئوکورتکس 
پیروز میدان است که دعوت به احتیاط می کند و 
است که  پیروز  قدیم  برون گرا کورتکس  افراد  در 
برون گراها  رو  همین  از  می کند.  خطر  به  دعوت 
بیشتر دست به ریسک می زنند، آن هم در شرایطی 
که درون گراها به وضوح خطر را حس می کنند و پا 
پس می کشند. هر دوی این شرایط فواید و مضراتی 
دارد: افراد برون گرا از زندگی لذت بیشتری می برند 
بیشتری کسب  اجتماعی  و  مالی  موفقیت های  و 
می کنند، ولی به همان اندازه تعداد شکست هایشان 
بیشتر است. عکس مسئله درباره درون گراها صدق 
می کند. آن ها با احتیاط قدم برمی دارند و مطمئن 
به پیش می روند، از همین رو موفقیتشان درنهایت 
تضمین بیشتری دارد. همین تفاوت هاست که از 
برون گراها، تاجران ثروتمند و از درون گراها، نخبگان 
موفق می سازد. این مسئله را آزمایش های جالبی 
مفصل  شرح  می کنم  پیشنهاد  که  می کند  تایید 

آن ها را در کتاب مطالعه کنید. 
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در سال های اخیر بار ها شنیده ایم که محیط زیست 
در خطر است و در دوران بحرانی خود قرار گرفته 
افسارگسیخته  گسترش  از  بعد  اتفاق  این  است. 
پیداست  ناگفته  گرفت.  بیشتری  سرعت  شهر ها، 
را  جهان  که  هستیم  عاملی  تنها  انسان ها  ما  که 
دچار بحران کرده ایم. با تولید آلودگی های فراوان 
توانسته ایم راه چندهزار ساله را در کمتر از نیم قرن 
طی کنیم و چشم در راه نابودی زمین بنشینیم. 
بحران های محیط زیستی بسیاری در حال حاضر 
گریبان ما را گرفته است. از آلودگی های خاک که 
ناشی از صنایع و پسماند ها هستند گرفته، تا آلودگی 

هوا که همه با دالیل آن به خوبی آشنا هستیم. اما 
و  زیست  محیط  آلودگی  رفع  اخیر  سال های  در 
ایجاد محیط زیست پایدار دغدغه اصلی بسیاری از 

دولت ها شده است.
امروزه به نظر می رسد بهترین راه، کوشش همه جانبه 
و  پیش گیری  مختلف  روش های  از  استفاده  در 
پاالیش است. روش های نوین مهندسی که برای این 
مهم وجود دارند، اغلب جمع کننده های مکانیکی 
هزینه های  رفتن  باال  باعث  امر  همین  و  هستند 
نگه داری آن ها  و  تعمیر  اجرا می شود و هم چنین 
هزینه های سنگینی را بر دوش دولت ها می گذارد. 

یدار اد میط زیست �پ ب ای ا�ی رایه ارزان و مفید �ب

گیاه پاالیی
 سیدشهاب میرفتاح
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به صرفه ترین  و  بهترین  از  یکی  منظور  همین  به 
روش ها، به کارگیری گیاهان است. در گذشته کاشت 
گیاهان بیشتر جنبه تزیینی داشته، ولی در حال 
حاضر به دلیل آلودگی های زیست محیطی و تغییر 
نگرش ها، از گیاهان در کنار تجهیزات مکانیکی برای 

پاالیش محیط زیست استفاده می کنند. 
گیاه پاالیی روشی پاالیشی است برای جذب، تغییر 
شکل، تجمع و تصعید آالینده ها با کمک گیاهان. 
به عنوان مثال وقتی آالینده ها وارد اتمسفر زمین 
می شوند، برای کاهش و از بین بردن این آالینده ها 
فقط می توان به گیاهان امید بست، زیرا می توانند 
سطح  از  را  آن ها  آالینده ها،  متابولیز  و  جذب  با 
اتمسفر پاک کنند. در این فناوری جدید از گیاهان 
آالینده های  غلظت  کاهش  یا  حذف  برای  مقاوم 
زیستی  ترکیبات خطرناک محیط  و  آلی، معدنی 
نفتی و علف کش ها،  مواد  فلزات سنگین،  ازجمله 
آلودگی های ناشی از ذرات معلق در هوا و... استفاده 
سال های  در  گیاه پاالیی  دلیل  همین  به  می شود. 
روند  اگرچه  است،  داشته  چشم گیری  رشد  اخیر 
پاالیش توسط گیاهان نسبتا کند انجام می شود. اما 
اگر همه موارد کنار هم قرار بگیرند، گیاه پاالیی در 
ابتدای لیست اقدامات پاالیشی قرار خواهد گرفت. 
از مزایای گیاه پاالیی می توان مقرون به صرفه بودن، 
زیبایی و پاالیش هم زمان چند آلودگی را بیان کرد. 
هزینه های گیاه پاالیی چیزی در حدود 60 تا 80 
درصد کمتر از فناوری های مکانیکی برای پاالیش 
است. گیاه پاالیی خود زیرمجموعه علمی نوین به 
نام زیست پاالیی است. در این روش از باکتر ی ها، 
قارچ ها در سم زدایی محیط زیست در جهت سالمت 
انسان ها و محیط زیست استفاده می شود. به عبارت 
دیگر، زیست پاالیی روشی است که احتمال از بین 
با  را  مختلف  آلودگی های  کردن  بی خطر  و  بردن 
استفاده از فعالیت های زیستی میسر می کند. الزمه 
به کار بردن این روش کم بودن دامنه آلودگی ها و 
پایدار نبودن آن هاست. یکی از مهم ترین مشکالت 
از  هواست.  آلودگی  تهران،  مثل  کالن شهر هایی 
مونوکسید  به  می توان  هوا  آالینده های  مهم ترین 
دی اکسید  معلق،  ذرات  کربن،  دی اکسید  کربن، 

گوگرد و سرب اشاره کرد. یکی از بهترین راه های 
پاالیش هوا استفاده از گیاهان است. البته باید توجه 
داشت که گیاهان را باید بر اساس ویژگی های آن ها 
انتخاب کرد. گیاهان به سه روش مواد آالینده هوا 
را می زدایند؛ جذب به وسیله برگ ها، رسوب ذرات 
روی برگ، کاهش حرکت هوا و جابه جایی. در تعیین 
و انتخاب گونه های گیاهی مناسب باید به چند نکته 
توجه کرد. به عنوان مثال می توان به میزان مقاومت 
آالینده ها  میزان جذب  و  آالینده ها  برابر  در  گیاه 
اشاره کرد. اما در همین راستا الزم است گیاهانی 
انتخاب شوند که ترجیحا فاقد میوه، گرده و گل 
باشند و هم چنین جاذب حشرات نیز نباشند. برای 
کاهش آلودگی هوا باید از درختان مقاوم مثل چنار، 
اقاقیا، اکالیپتوس، عرعر و زبان گنجشک استفاده 
کرد. اگر دورتادور شهرهایمان کمربند سبز داشتیم 
و گیاهان را درست انتخاب می کردیم و می کاشتیم، 
امروز بسیاری از این مشکالت آلودگی را نداشتیم. در 
بسیاری از شهر های جهان سازنده ها موظف هستند 
که بام های سبز داشته باشند و گیاهانی را روی بام 
از  را پاالیش کنند.  استفاده کنند که هوای شهر 
دیگر مشکالت محیط زیست می توان به آلودگی 
خاک توسط پساب صنایع نفتی و کارخانه های ذوب 
فلزات اشاره کرد که دفن کردن و سوزاندن آن ها 
همراه  به  را  فراوانی  زیستی  محیط  مخرب  اثرات 
از علم گیاه پاالیی  دارد. به همین منظور استفاده 
می تواند به کاهش و حذف هیدروکربن های نفتی 
در خاک کمک کند. در میان آالینده های شیمیایی، 
این فلزات سنگین هستند که از لحاظ اکولوژیکی و 
بیولوژیکی از اهمیت بسیاری برخوردارند. استفاده 
از گیاهان می تواند به استخراج این فلزات از خاک 
و بهسازی خاک کمک کند و به دلیل سازگاری با 

محیط زیست اثرات جانی خاصی ندارد.
روند  اگرچه  که  شوم  یادآور  است  الزم  انتها  در 
گیاه پاالیی  روش  با  آلودگی ها  بهسازی  و  پاالیش 
بسیار کند است، اما اگر از این روش در زمان درست 
استفاده شود، می تواند از بروز بسیاری از آلودگی ها 
جلوگیری کند و محیط زیستی سالم و پایدار را 

برای ما به ارمغان بیاورد. 
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ای کشاورزی دارد ران فسفر و خطری که �ب ره �ب در�ب

یک بحران جهانی و یک راه حل 
میکروسکوپی

 ماجده قائم مقامی

بحران فسفر؛ بحرانی خطرناک برای صنعت کشاورزی که حتی می تواند ادامه 
زندگی روی کره خاکی را به خطر بیندازد و باعث بروز یک جنگ جهانی بر سر 

دسترسی به منابع غذایی شود. اما کمتر کسی درباره آن حرف می زند. همان طور 
که محمد هجری، دانشمند زیست شناس، در این سخنرانی تد نشان می دهد، 

همه این بحران به شیوه نوین کشاورزی بازمی گردد که با یک راه کار ساده قابل 
حل خواهد بود. این راه حل چیست؟ استفاده از یک قارچ میکروسکوپی...
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یک  طرح  با  را  صحبت هایم  می خواهم  امروز 
پرسش شروع کنم: چند نفر از شما از مشکل 
که  می بینم  خب  دارید؟  خبر  آبی  جبلک 
خیلی ها درباره آن شنیده اند. بنابراین می توانیم 
این  برسیم که  توافق  به  این موضوع  مورد  در 
دوست  هیچ کس  است.  جدی  کامال  مشکل 
ندارد آبی که می نوشد، آلوده به جلبک باشد، 
شنا  دریاچه ای  در  نمی آید  خوشش  کسی  یا 
کند که همه سطحش را جلبک پوشانده است. 
این طور نیست؟ امیدوارم تا این جای کار ناامید 
جلبک  درباره  امروز  نمی خواهم  باشید،  نشده 
علت  درباره  می خواهم  بلکه  بزنم،  حرف  آبی 
از  که  چیزی  کنم؛  صحبت  مشکل  این  اصلی 
آن تحت عنوان بحران فسفر یاد می شود. چرا 
این موضوع را برای بحث امروز انتخاب کردم؟ 
درباره  کسی  که  ساده  خیلی  دلیل  همین  به 
این مشکل حرف نمی زند. و درنهایت امیدوارم 
و  بحران  این  درباره  بیشتری  عادی  مردم  که 

مشکالت ناشی از آن آگاه شوند.
ما  برای  مشکل  این  چرا  که  بپرسم  اگر  حاال 
می دهید؟  جوابی  چه  است،  آمده  وجود  به 
پاسخ در روش کشاورزی کردن ما نهفته است. 
از  می کنیم،  استفاده  کشاورزی  در  کود  از  ما 
می کنیم؟  را  کار  این  چرا  شیمیایی.  کودهای 
کنیم  بهتر  را  گیاهان  رشد  می خواهیم  چون 
برسیم.  بهتری  محصول  تولید  به  درنتیجه  و 
کودها  این  از  استفاده  که  این جاست  مشکل 
باعث به وجود آمدن این مشکل محیط زیستی 

بی سابقه در زمین شده است.
یک  دهید  اجازه  بروم،  جلوتر  این که  از  قبل 
درس کامال فشرده زیست گیاه شناسی به شما 
بدهم. یک گیاه برای رشد به چه چیزهایی نیاز 
دارد؟ خیلی ساده است. هر گیاهی برای رشد 
دارد.  احتیاج  کربن  و دی   اکسید  نور  به  کردن 
که  هستند  مغذی  مواد  مهم تر،  این ها  از  ولی 
برای رشد گیاه الزم اند. گیاه این مواد مغذی را 
از خاک جذب می کند. برخی از این مواد مغذی 
عناصر شیمیایی ضروری هستند، ازجمله فسفر، 

برای رشد  نیتروژن و کلسیم. پس ریشه  گیاه 
این مواد مغذی را از خاک استخراج می  کند.

روی  مشخص  به طور  می خواهم  من  امروز 
تمرکز  آن  به  مربوط  مشکالت  و  فسفر  عنصر 
پرحاشیه ترین  فسفر  چون  فسفر؟  چرا  کنم. 
عنصر شیمیایی است و ما در پایان این جلسه 
چه  شامل  دقیقا  مشکالت  این  که  می بینیم 
چیزهایی است و ما در حال حاضر در کجا قرار 

داریم.
حیات  ادامه  برای  ضروری  عنصر  یک  فسفر 
من  دارد.  زیادی  اهمیت  نکته  این  است. 
می خواهم همه بفهمند که مشکل فسفر دقیقا 
از کجا نشئت می گیرد. فسفر یک عامل کلیدی 
ازجمله  مختلف،  مولکول های  ساختمان  در 
این  کارشناسان  است.  زیستی  مولکول های 
پایه  بر  سلولی  ارتباطات  که  می دانند  حوزه 
مثل  فرایندهایی  یعنی  می گیرد،  شکل  فسفر 
سلول  غشای  پایه  فسفرزدایی.  و  فسفرگیری 
نام فسفولیپد  به  پایه ترکیبات فسفری  بر  هم 
همه  نیاز  مورد  فرم انرژی  است. ATP که 
از  و  دارد  فسفری  پایه  است،  زنده  موجودات 
همه این ها مهم تر، فسفر یکی از اجزای اصلی 
دی ان اِی است؛ چیزی که همه شما با آن آشنا 
و  ماست  ژنتیکی  میراث  دی ان اِی  هستید. 
اهمیت بسیار زیادی دارد و یک بار دیگر فسفر 

در این بازی، هنرپیشه اصلی است. 
تامین  کجا  از  را  فسفر  این  ما  حاضر  حال  در 
مورد  فسفر  انسان،  یک  به عنوان  می کنیم؟ 
که  همان طور  می شود؟  تامین  کجا  از  ما  نیاز 
خاک  از  را  فسفر  گیاهان  دادم،  توضیح  قبال 
بنابراین ما  می کنند.  استخراج  آب  از طریق  و 
فسفر را از طریق میوه ها و سبزیجات، گوشت 
به  می کنیم،  مصرف  که  تخم مرغی  و  شیر  و 
دست می آوریم. واقعیت این است که وضعیت 
است.  دیگران  از  بهتر  افراد  بعضی  تغذیه ای 
من  هستند.  مردم  باقی  از  شادتر  بعضی ها 
کشاورزی  به عنوان  نوین  کشاورزی  از  همیشه 
فشرده یاد می کنم که پایه و اساس آن استفاده 
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از  استفاده  بدون  است.  شیمیایی  کودهای  از 
کافی  غذای  مقدار  نمی توانیم  ما  کودها  این 
تامین کنیم.  برای سیر کردن همه مردم دنیا 
انسان شد، بد نیست بدانید که در  از  صحبت 
حال حاضر بیش از هفت میلیارد نفر روی کره 
زمین زندگی می کنند و در کمتر از 40 سال 
این رقم به 9 میلیارد نفر می رسد. و حاال یک 
پرسش ساده مطرح است: آیا فسفر کافی برای 
بنابراین  دارد؟  وجود  آینده  نسل های  تغذیه 
مورد  فسفر  ما  که  سوال  این  به  پاسخ  برای 
اول  باید  می کنیم،  تامین  کجا  از  را  نیازمان 
اول  دهم.  توضیح  برایتان  را  دیگری  موضوع 
بیایید تصور کنیم که ما صددرصد یک مقدار 
مشخص فسفر را مورد استفاده قرار می دهیم. 
تنها 15 درصد از این مقدار وارد گیاه می شود 
وارد  یعنی  به هدر می رود.  دیگر  و 85 درصد 
ختم  دریاچه ها  به  مسیرش  و  می شود  خاک 
مازاد  فسفر  تجمع  باعث  مسئله  این  می شود. 
در آب می شود و مشکل مربوط به جلبک آبی 
را به وجود می آورد. می بینید که یک مشکلی 
غیرمنطقی.  چیز  یک  دارد.  وجود  وسط  این 
صددرصد فسفر مورد استفاده قرار می گیرد، اما 
فقط 15 درصد آن وارد گیاه می شود. می گویید 
همین طور  دقیقا  بله،  است؟  بی فایده  کار  این 
است. بدتر از همه این که این فرایند خیلی هم 
گران است. هیچ کس دوست ندارد پولش را دور 
بریزد. اما متاسفانه این دقیقا همان اتفاقی است 
که می افتد. یعنی 80 درصد از فسفر مورد نیاز 
کشاورزی  اساس  و  پایه  فسفر  می رود.  بین  از 
مدرن است و برای این که آن 15 درصد ضروری 
می رود.  هدر  به  بقیه اش  برسد،  محصول  به 
اضافه  بیشتری  فسفر  مدام  باید  ما  بنابراین 
به طور  می شود؟  تامین  کجا  از  فسفر  کنیم. 
کلی این عنصر از طریق معادن تامین می شود. 
مجله  در   2009 سال  در  فوق العاده ای  مقاله 
مهمی  بحث  که  شد  منتشر  این باره  در  نیچر 
انداخت.  راه  به  دنیا  بحران فسفر در  درباره  را 
فسفری که ماده ضروری برای حیات است، ولی 

اما  می رود،  کمیابی  به  روی  فزاینده ای  به طور 
این مشکل حرفی نمی زند.  هنوز کسی درباره 
تا  گرفته  سیاستمدارها  از  همه،  درحالی که 
ما  که  باورند  این  بر  متفق القول  دانشمندان 
پیش  فسفر  کمبود  درباره  اساسی  بحران  یک 
رو داریم. ما فسفر را از طریق معادن به دست 
می آوریم و اگر بخواهیم آن را با نفت مقایسه 
کنیم، می بینیم که بحران نفتی هم وجود دارد، 
اما همه از آن حرف می زنند و درباره گرم شدن 
کره زمین بحث می کنند. بااین حال هنوز کسی 
بگذارید  نمی کند.  بحران فسفر صحبت  درباره 
ماده ای  نفت  برگردیم.  نفت  مسئله  به  دوباره 
ما  کرد.  جایگزین  را  آن  می توان  که  است 
می توانیم به جای نفت از سوخت های زیستی 
استفاده  آبی  انرژی  یا  خورشیدی  انرژی  یا 
که  است  ضروری  عنصر  یک  فسفر  اما  کنیم، 
و  می شود  محسوب  ما  زندگی  الینفک  جزء 

البته نمی توانیم آن را جایگزین کنیم.
چگونه  جهان  در  فسفر  ذخایر  فعلی  وضعیت 
اوج ذخایر فسفر  به  ما در سال 2030  است؟ 
تمام  فسفرمان  قرن  این  پایان  در  و  می رسیم 
می شود. من تا سال 2030 بازنشسته می شوم، 
اما ما در حال پیش روی به سمت بحران فسفر 
در جهان هستیم و من می خواهم مردم عادی 

هم از وجود این مشکل آگاه باشند.
چه  دارد؟  وجود  مشکل  این  برای  راه حلی  آیا 
در  دهیم؟  انجام  مشکل  این  برای  باید  کاری 
فسفر  هستیم.  طرف  پارادوکس  یک  با  این جا 
تا سال 2050  و  کمتر می شود  و  کم  روز  هر 
از  می رسد.  نفر  میلیارد   9 به  جهان  جمعیت 
اعالم سازمان کشاورزی  اساس  بر  طرف دیگر 
و خوراک سازمان ملل، ما در سال 2050 باید 
تولید غذا را در دنیا به دو برابر مقدار فعلی آن 
برسانیم. بنابراین، فسفر کمتری داریم، اما الزم 
است غذای بیشتری تولید کنیم. حاال باید چه 
پارادوکس  یک  واقعا  این  دهیم؟  انجام  کاری 
است. اما آیا راه چاره یا جایگزینی وجود دارد 

که ما بتوانیم مصرف فسفر را بهینه کنیم؟
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به  صحبت هایم  ابتدای  در  باشد،  یادتان  اگر 
این موضوع اشاره کردم که 80 درصد از مقدار 
قرار  استفاده  مورد  حاضر  حال  در  که  فسفری 
که  چاره ای  راه  فناست.  به  محکوم  می گیرد، 
امروز می خواهم برای رفع این مشکل پیشنهاد 
داشته  وجود  طوالنی  زمان  مدت  برای  بدهم، 
زمین  روی  گیاهی  این که  از  قبل  حتی  است، 
قارچ  جور  یک  راه حل  این  باشد.  داشته  وجود 
ساده  بسیار  اما  اسرارآمیز  بسیار  میکروسکوپی 
پیچیدگی های  ما  برای  هنوز  البته  که  است 
من  که  است  سال   16 از  بیشتر  دارد.  زیادی 
عاشق این قارچ شده ام و این مسئله را به سمت 
انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه سوق داده 
یک  به عنوان  قارچ  این  از  آزمایش ها  این  در  و 
قارچ  این  کرده ام.  استفاده  تحقیقاتی  مدل 
زندگی  گیاهان  ریشه  با  هم زیست  صورت  به 
دو  رابطه  یک  هم زیستی  از  منظور  می کند. 
طرفه برنده برنده و دو سویه است که مایکروریزا 
نامیده می شود. گندم یکی از مهم ترین گیاهان 
را  فسفر  ریشه،  یک  عادی  به طور  دنیاست. 
به تنهایی می یابد. یعنی به دنبال فسفر می گردد، 
اما فقط می تواند فاصله یک میلی متری اطرافش 
باالتر  فاصله  در  درحالی که  کند.  را جست وجو 
از یک میلی متر، کامال ناکارآمد است. حاال این 
قارچ کوچک میکروسکوپی را در نظر بگیرید که 
خیلی سریع تر رشد می کند و به شکل بهتری 
و  است  طراحی شده  فسفر  برای جست وجوی 
به  میلی متر  یک  از  دورتر  فضایی  در  می تواند 
من  اختراع  این  بپردازد.  فسفر  جست وجوی 
نیست. این یک فرایند زیستی است که به مدت 
طی  و  است  داشته  وجود  سال  میلیون   450
یافته  تکامل  به طور کامل  قارچ  این  این مدت، 
بتواند حتی رد  تا  پیدا کرده است  و سازگاری 
کوچک ترین میزان فسفر را نیز بگیرد و از آن 
استفاده کند و سپس آن را در اختیار گیاه قرار 
دهد. این قارچ قابلیت نفوذپذیری زیادی دارد، 
به راحتی در میان سلول های ریشه گیاه تکثیر 
می شود و درنهایت به داخل سلول نفوذ می کند. 

اگر چیزهایی را که قبال گفتم، به خاطر داشته 
باشید، می دانید که 85 درصد فسفر در خاک 
گم می شود و گیاه امکان استفاده از آن را ندارد، 
حتی با وجود این که این مقدار فسفر در داخل 
حل  غیرقابل  صورت  به  اما  دارد،  وجود  خاک 
قابل  نوع  می تواند  به تنهایی  گیاه  است.  شدن 
قارچ  اما  کند،  جست وجو  را  فسفر  شدن  حل 
به صورت  را  آن  و  کند  را حل  فسفر  می تواند 
بعضی  در  دربیاورد.  گیاه  برای  استفاده  قابل 
نقاط دنیا مانند کوبا، مکزیک و هند، دوز مورد 
نیاز می تواند تا 25 درصد کاهش داشته باشد، 
اما در بعضی جاهای دیگر اصال نیازی به اضافه 

کردن فسفر نیست.
همان طور که قبال هم اشاره کردم، این اختراع 
من نیست. مایکوریزا از 450 میلیون سال قبل 
وجود داشته است و حتی به نوعی به گیاهان 
مدرن امروزی کمک کرده تا بتوانند تنوع پیدا 

کنند.
مورد  بخواهیم  که  نیست  چیزی  این  بنابراین 
بررسی های آزمایشگاهی قرار بدهیم. مایکوریزا 
وجود دارد، تا االن جواب داده است، در مقیاس 
صنعتی تولید شده و در سراسر جهان به صورت 
این جاست  تجاری درآمده است. مشکل اصلی 
مردم  ندارند.  اطالعی  آن  وجود  از  مردم  که 
محصوالت خوراکی را دوست دارند و کشاورزها 
هنوز از وجود این مشکل اطالعی ندارند. پس 
ما فناوری ای داریم که کار می  کند و اگر درست 
را که روی منابع فسفر  استفاده شود، فشاری 

دنیا وجود دارد، کاهش می دهد. 
یک  و  دانشمند  یک  من  این که  درنهایت  و 
می کند.  هیجان زده  مرا  قضیه  این  رویاپردازم. 
بازنشستگی ام  رویای  درباره  من  از  کسی  اگر 
می پرسید، می گفتم رویای من آن زمانی است 
که به حداکثر میزان فسفر دست پیدا کنیم، به 
این ترتیب که از برچسبی با این عنوان استفاده 
درنهایت  و  مایکوریزا،  با  ساخته شده  کنیم: 
محصوالتی  از  هم  نوه  هایم  و  بچه  ها  این که 

استفاده کنند که این برچسب را دارد.



سرآمد/ شماره چهل وسوم/ ویژه نوروز نودوهفت 114

له
مج

ی�
رف

انمع ش� ا�ی ف یه دانش گیاه �پ  ن�ش
ف

معر�

گیاهان نیز بیمار می شوند
 ماجده مقدم

بیماری شناســی  گیاهــی،  آسیب شناســی 
ــوم  ــاخه ای از عل ــکی ش ــا گیاه پزش ــی ی گیاه
ــع آوری  ــه جم ــا کشــاورزی اســت ک ــط ب مرتب
عوامــل  بــه  مربــوط  اطالعــات  و  دانــش 
ــی  ــای گیاه ــی و بیماری ه ــاری زای گیاه بیم
بیماری هــا  ایــن  کنتــرل  یــا  مدیریــت  و 
ــود  ــاورزی خ ــاخه از کش ــن ش ــردازد. ای می پ
شــامل ســه بخــش حشره شناســی کشــاورزی، 
بیماری شناســی گیاهــی و علــوم علف هــای 
ــائل  ــی مس ــور تخصص ــه به ط ــت ک ــرز اس ه

مربــوط بــه آفــات، بیماری هــا و علفهــای هــرز 
مطالعــه می کننــد. را 

ســالمت و بهبــود رشــد گیاهــان در درجــه اول 
ــت  ــه کاش ــه ب ــت ک ــانی اس ــه کس ــورد توج م
گیاهــان، تهیــه و توزیــع فرآورده هــای گیاهــی 
اشــتغال دارنــد. میــزان رشــد و بــاروری گیاهان 
بــه فراهــم بــودن آب و مــواد غذایــی در خــاک 
و تامیــن محدوده هایــی از شــرایط مناســب 
جــوی ماننــد حــرارت، رطوبــت و نــور بســتگی 
ــه  ــی کــه ســالمت گیاهــان را ب دارد. هــر عامل
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مخاطــره انــدازد، ممکــن اســت در میزان رشــد 
و بــاروری آن هــا تاثیر منفــی بگــذارد و از ارزش 

ــد. ــان بکاه ــا و فراورده هایش آن ه
ــاره دانــش گیاه پزشــکی  ــا مقدمــه ای کــه درب ب
گفتــه شــد، نگاهــی بــه کشــورمان بیندازیــم تــا 
ببینیــم ایــن دانــش تــا چــه میــزان بــه کارمــان 
ــرزمینی  ــوان س ــران به عن ــور ای ــد. کش می آی
ــع کشــاورزی دارد،  ــر مناب ــادی ب کــه تکیــه زی
شــناخته می شــود. ایرانیــان از دیربــاز بــر 
ــه ای  ــر منطق ــتند و ه ــد داش ــاورزی تاکی کش
را کــه مناســب ایــن کار می دیدنــد، در آن 
بــه فعالیت هــای زراعــی می پرداختنــد. بــر 
ــش  ــت دان ــه پیش رف ــت ک ــاس اس ــن اس همی
کشــاورزی و حوزه هــای مرتبــط بــا آن اهمیــت 

ــیاری دارد.  بس
ــای  ــتفاده از آفت کش ه ــش اس ــال ها پی ــا س ت
شــیمیایی را راهــی موثــر بــرای مقابلــه بــا آفات 
ــاز شــدن بحــث آلودگــی  ــا ب می پنداشــتند. ام
زمیــن از یک ســو و مقاوم شــدن آفــات بــه 
پــای  دیگــر،  ســویی  از  آفت کش هــا  ایــن 
مباحــث جدیــدی را بــه ایــن حــوزه بــاز کــرد. 
ــی  ــه راه های ــند ب ــمندان در تالش ــروزه دانش ام
ــاروری و رشــد  ــدا کننــد کــه هــم ب دســت پی
مناســب گیــاه را بــه همــراه داشــته باشــد، هــم 
ــت  ــط  زیس ــه محی ــاندن ب ــیب رس ــث آس باع
ــطه  ــت به واس ــه سال هاس ــه ای ک ــود. نکت نش
ــا داده  ــه م ــن ب ــره زمی ــه ک ــدارهایی ک هش
ــب  ــود جل ــه خ ــا را ب ــام دنی ــه تم ــت، توج اس
ــبی  ــان مناس ــال ها میزب ــه س ــن ک ــرده. زمی ک
نمی توانــد  دیگــر  بــوده،  انســان ها  بــرای 
آلودگی هــا را بــا راه هــای طبیعــی خــود از بیــن 
ببــرد. دقیقــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه نــگاه 
کارشناســانه و علمــی بــه موضــوع گیاه پزشــکی 
در کشــوری کــه کشــاورزی در آن حــرف اول را 

ــت. ــم اس ــئله ای مه ــد، مس می زن
بــه همیــن دلیــل به همــت پردیــس کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران، نشــریه 
ــه  ــورت دوفصل نام ــه ص ــکی ب ــش گیاه پزش دان

منتشــر می شــود. آخریــن شــماره ایــن نشــریه 
بــه پاییــز و زمســتان 96 اختصــاص دارد. ایــن 
نشــریه در انتشــار مطالــب محدودیــت مکانــی 
نــدارد و مقاالتــی را کــه از تمــام دانشــگاه های 
کشــور فرســتاده می شــوند، مــورد بررســی 
قــرار می دهــد. در ایــن شــماره از نشــریه 
مطالبــی بــا عناویــن شناســایی گونه هــای 
قــارچ آلترناریــا در درختــان پرتقــال اســتان های 
ــی  ــی بیماری زای ــدران و بررس ــتان و مازن گلس
آن هــا در رقم هــای پرتقــال، ریخت ســنجی 
در  پســته  معمولــی  پســیل  جمعیت هــای 
اســتان های کرمــان و خراســان رضــوی، تاثیــر 
زیســتی  ویژگی هــای  روی  میزبــان  تغییــر 
ــرایط  ــیب زمینی در ش ــرادوی س ــک کل سوس

ــه ای و... گل خان
در بخشــی از مقالــه ای کــه تحــت عنــوان 
آلترناریــا...«  قــارچ  گونه هــای  »شناســایی 
ــوه  ای  ــه قه ــت: »لک ــده اس ــده، آم ــر ش منتش
آلترناریایی و پوســیدگی ســیاه پس از برداشــت 
درختــان  مهــم  بیماری هــای  جــزو  میــوه 
ــی از  ــا ناش ــن بیماری ه ــتند. ای ــات هس مرکب
 Alternaria قــارچ  بیمــاری زای  گونه هــای 
ــادی  ــان اقتص ــیب و زی ــد آس ــوده و می توانن ب
ــای  ــات و میوه ه ــاس مرکب ــان حس ــه درخت ب
انبارشــده وارد کننــد. هــدف از انجــام ایــن 
تحقیــق شــناخت گونه هــای بیمــاری زای ایــن 
قــارچ و معرفــی رقم هــای مقــاوم بــه ایــن 

ــت...« ــال اس ــان پرتق ــاری در درخت بیم
در توضیــح اهــداف و چشــم انداز نشــریه دانــش 
گیاه پزشــکی آمــده اســت: »نشــریه دانــش 
گیاه پزشــکی ایــران نتایــج پژوهش هــای نویــن 
در مــورد آفــات، بیمارگرهــا، علف هــای هــرز و 
دیگــر عوامــل خســارت زای گیاهــی را منتشــر 
ــای  ــن یافته ه ــریه هم چنی ــن نش ــد. ای می کن
ــا و  ــک ترکیب ه ــای بیولوژی ــی و اثره پژوهش
ــات  ــرل آف ــت و کنت ــه در مدیری ــی را ک عوامل
ــی  ــورد بررس ــز م ــوند نی ــه می ش ــه کار گرفت ب

ــد.« ــرار می ده ق
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» ره فیمل »مکس دیوانه: جاده خ�ش در�ب

امید اشتباه نیست
 زهره توحیدی

نام من َمکس است
جهان من پر از آتش و خون است

]جنــگ آب! مــا بــرای ســوخت آدم می کشــیم! 
ــده اند![ ــموم ش ــا مس پرنده ه
روزگاری من یک پلیس بودم

ــی  ــال هدف ــه دنب ــاده ب ــوی ج ــک جنگ ج ی
ــک نی

با فروپاشی دنیا...
هریک از ما به نحوی خرد شدیم

ــر اســت،  فهمیــدن این کــه چــه کســی دیوانه ت
ســخت بــود

من یا هرکس دیگری
و  خشک ســالی  جنــگ،  اســت.  آخرالزمــان 
ــرده اســت.  ــود ک ــا را ناب ــودِی انســانیت دنی ناب
ــی  ــه کس ــت چ ــخص نیس ــان مش ــن می در ای
دیوانه تــر از دیگــری اســت، چراکــه بــه اعتقــاد 
َمکــس ناتوانــی در درســت کــردن آن چــه 
ــد  ــه می کن ــت، آدم را دیوان ــده اس ــیب دی آس
و در دنیایــی کــه فیلــم »مکــس دیوانــه: جــاده 
بــه   )Mad Max: Fury Road( خشــم« 
تصویــر می کشــد، انــگار مجالــی بــرای درســت 
ــام  ــازی ت ــا ب ــس )ب ــت. مک ــده اس ــردن نمان ک
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هــاردی( مــردی اســت کــه همســر و فرزنــدش 
مردانــی  اســارت  بــه  و  داده  دســت  از  را 
ــگ  ــران جن ــه پس ــد ک ــکل درمی آی متحدالش
ــرای  ــان ب ــن جنگ جوی ــوند. ای ــده می ش نامی
شــخصی بــه نــام جــو فناناپذیــر )بــا بــازی هیــو 
کیزبــرن( مبــارزه می کننــد. جــو فناناپذیــر 
ــرون  ــا بی ــک دژ ب ــه در ی ــت ک ــردی اس پیرم
کشــیدن آب از اعمــاق زمیــن تنهــا مالــک 
ــی از  ــر و جمعیت ــی فقی ــر مردم ــت و ب آب اس
جنگ جویــان حکومــت می کنــد. فیوریوســا 
ــو  ــان ج ــرون( از فرمانده ــز ت ــازی چارلی ــا ب )ب
ــداری  ــرای شــهر، مق ــرار اســت ب ــه ق اســت ک
ســوخت ببــرد. امــا در ماشــین حمــل ســوخت 
ــا خــود خواهــد بــرد؛  چیزهــای دیگــری نیــز ب

ــر.  ــو فناناپذی ــران ج همس
ــان  ــه« نش ــس دیوان ــم »مک ــه فیل ــی ک فضای

می دهــد، پــس از فروپاشــی دنیاســت. امــا 
از  نشــان  می بینیــم،  فیلــم  در  هرآن چــه 
دنیایــی دارد کــه در آن زندگــی می کنیــم. 
اعمــال  بــا  آخرالزمــان  ویژگــی  درواقــع 
ــاده نشــان داده نشــده اســت. اعمــال  خارق الع
انســان ها رفتارهایــی اســت کــه ممکــن اســت 
ــوز  ــط هن ــد، فق ــر بزن ــروزی س ــان ام از انس
زمــان بــرای همــه آن هــا نرســیده اســت، 
یــا شــاید رســیده اســت امــا نــه بــه آن 
ــی  ــم. حقایق ــم می بینی ــه در فیل ــت ک صراح
ــدرت  ــی و ق ــای طبیع ــکار ثروت ه ــد احت مانن
ــان هایی  ــرورش انس ــطه آن، پ ــه واس ــن ب یافت
ــرای  ــان ب ــردن زن ــس ک ــدن، حب ــرای جنگی ب
فرزنــدآوری و تولیــد ســرباز، اســیر کــردن 
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ــا  ــان آن ه ــیره ج ــیدن ش ــرای کش ــان ها ب انس
در فیلــم بــه شــکلی فراتــر از واقعیت هــای 
ــت.  ــده اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــان ب اطرافم
دنیــای »مکــس دیوانــه« همــان دنیــای امــروز 
ماســت. ایــن را از چندپــاره شــدن آن نیــز 
ــه  ــه ای از آن چ ــر گوش ــد. در ه ــوان فهمی می ت
ــدرت  ــده اســت، گروهــی ق ــی مان ــن باق از زمی
ــی  ــود قلمروی ــرای خ ــه و ب ــت گرفت را در دس
خــود  دژ  در  فناناپذیــر  جــو  ســاخته اند. 
ــوار  ــده ای موتورس ــکیل داده، ع ــوری تش امپرات
در یــک تنگــه و بــا اســتفاده از شــرایط طبیعــی 
آن، ســلطه خــود را بــه نمایــش می گذارنــد و در 
ســرزمین دیگــری چنــد زن از ورود مــردان بــه 
قلمــروی خــود جلوگیــری می کننــد. هریــک از 
ــت و  ــاد اس ــری بی اعتم ــه دیگ ــا ب ــن گروه ه ای

ــدارد.  ــود می پن ــمن خ آن را دش
داســتان فیلــم بــا وجــود زمــان 120 دقیقــه ای 
آن روایــت مختصــری اســت. جــو فناناپــذر 
ــا را  ــه ای آن ه ــه در خان ــر دارد ک ــج همس پن
بــه زنجیــر کشــیده تــا برایــش فرزنــد بــه دنیــا 
بیاورنــد. فرزندانــی کــه بــه پســران جنــگ بــدل 
ــا  ــا فیوریوس ــج زن جــوان ب ــن پن می شــوند. ای
ســرزمینی  مقصدشــان  و  می کننــد  فــرار 
ــود.  ــده می ش ــبز خوان ــرزمین س ــه س ــت ک اس
ســرزمینی کــه فیوریوســا در آن بــه دنیــا آمــده، 
امــا در کودکــی بــا مــادرش ربــوده شــده و بــه 
ــیری  ــه اس ــس ک ــت. مک ــده اس ــرده ش دژ ب
ــان  ــت، در جری ــر اس ــو فناناپذی ــش ج در ارت
تعقیــب زنــان بــه آن هــا می پیونــدد. فیوریوســا 
و همراهانــش تصــور می کننــد بــا رســیدن بــه 
ســرزمین ســبز زندگــی زیبــا خواهــد شــد، امــا 
ــر  ــد، ب ــخن می گوین ــه از آن س ــرزمینی ک س
اثــر خشک ســالی و اســیدی شــدن خــاک 
ــه  ــدون این ک ــا ب ــت و آن ه ــه اس ــن رفت از بی
ــه  ــده از آن مواج ــزار باقی مان ــا لجن ــد، ب بفهمن
می شــوند و از کنــارش می گذرنــد. داســتان 
فیلــم ماجــرای فــرار زنــان از دســت جــو 
ــه ســرزمین ســبزی کــه  ــر، رســیدن ب فناناپذی

ــرف دژ  ــرای تص ــت ب ــت و بازگش ــر نیس دیگ
اســت. 

ــه  ــده را 120 دقیق ــه بینن ــان آن چ ــن می در ای
ــم حفــظ می کنــد، ســه نقطــه قــوت  ــای فیل پ
آن اســت؛ شــخصیت پردازی های کامــل کــه 
بــا بازی هــای خــوب همــراه شــده اســت، 
ــرا  ــد و اج ــان می کن ــه بی ــی ک ــم عمیق مفاهی
هیجــان  بــه  کــه  خوبــی  تکنیک هــای  و 
صحنه هــا کمــک می کنــد. بــه جــز چنــد 
ــم صــرف  ــان فیل ــی زم ــه، مابق ــه در میان دقیق
مبــارزه و تعقیــب و گریــز می شــود. شــاید برای 
برخــی اتفاقــات نیمــه دوم تکــرار نیمــه اول بــه 
نظــر بیایــد، امــا تفــاوت نیمــه دوم فیلــم ایــن 
ــس و  ــی مک ــای تدریج ــه موفقیت ه ــت ک اس
فیوریوســا و همراهانشــان آن هــا را بــه پیــروزی 
ــدم  ــه ق ــدم ب ــتان را ق ــرده و داس ــک ک نزدی
ــای  ــد. آدم ه ــت می کن ــرانجامش هدای ــه س ب
ــپ  ــک تی ــده ای از ی ــک نماین ــم هری درون فیل
ــاتی  ــته و احساس ــک گذش ــخصیتی اند. هری ش
ــال  ــان می شــود. مث ــی بی ــه طریق ــه ب ــد ک دارن
مکــس فــردی درون گراســت کــه چنــدان اهــل 
ــه  ــی ک ــال جمالت ــت. بااین ح ــرف زدن نیس ح
ــری  ــود و تصاوی ــه می ش ــم گفت ــدای فیل در ابت
ــته او  ــد، از گذش ــود می بین ــن خ ــه در ذه ک
خبــر می دهــد. بدیــن ترتیــب روایــت داســتان 
او بــه شــیوه ای اســت کــه خللــی در پرداخــت 
شــخصیتش وارد نکنــد. تــام هــاردی نیــز 
ــی  ــش به خوب ــای کوتاه ــگام ادای دیالوگ ه هن
روبه رویــش  فــرد  چشــمان  در  نــگاه  از 
اجتنــاب می کنــد و بــا نگاه هــای خالــی اش 
ــدی اش  ــا و ناامی ــه دنی ــس ب ــادی مک بی اعتم

ــذارد.  ــش می گ ــه نمای را ب
می تــوان  دیالوگ هایــش  از  را  فیوریوســا 
ــرا  ــدان پرحــرف و برون گ ــز چن شــناخت. او نی
ــرف  ــد، ح ــه الزم باش ــی ک ــا جای ــت، ام نیس
پاســخ  مکــس  ســوال  برابــر  در  می زنــد. 
ــالف  ــت، برخ ــال چیس ــه دنب ــه ب ــد ک می ده
مکــس کــه حتــی حاضــر نشــد نامــش را بــه او 
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بگویــد. او از همــان ابتــدا بــه مکــس اطمینــان 
ــان  ــی ده ــی وقت ــاد را حت ــن اعتم ــد. ای می کن
ــگاه  ــوان از ن ــد، می ت ــاز نمی کن ــخن ب ــه س ب
ــازی  ــرون در ب ــز ت ــرکات چارلی ــان ح و اطمین

ــد.  ــا فهمی ــش فیوریوس نق
و  رخدادهــا  از  می تــوان  را  فناناپذیــر  جــو 
داســتان کلــی فیلــم شــناخت. او فــردی تشــنه 
ــزی  ــوی مغ ــا شست وش ــه ب ــت ک ــدرت اس ق
آدم هــا، احتــکار منابــع طبیعــی و ضعیــف 
نگــه  داشــتن مــردم بــر آن هــا حکومــت کــرده 
از آن جــا کــه  ادعــای خدایــی می کنــد.  و 
ــز  ــه چی ــس هم ــت، پ ــتان اوس ــدرت در دس ق
امــوال اوســت، حتــی زنــان، فرزندانــی کــه بــه 
ــادر  ــوان م ــه به عن ــیری ک ــد و ش ــا می آورن دنی
خواهنــد داشــت. او همســرانش را »امــوال« 
خــود می نامــد و آن هــا را در گاوصندوقــی 
عظیــم نگــه مــی دارد.  شــخصیت اثرگــذار 
ــکالس  ــازی نی ــا ب ــس )ب ــم ناک ــر در فیل دیگ
ــده  ــران جنگن ــی از پس ــت. او یک ــت( اس هول
اســت کــه هــدف زندگــی را در جنگیــدن بــرای 
ــا  ــد. ب ــردن در راه او می دان ــر و م ــو فناناپذی ج
ــدن  ــده  مان ــرای زن ــده و ب ــف ش ــه ضعی این ک
ــت  ــگام حرک ــاز دارد، هن ــون نی ــه خ ــه کیس ب
لشــکر کیســه خــون خــود را کــه همــان مکــس 
ــه  ــدد و ب ــود می بن ــه خ ــر ب ــا زنجی ــت، ب اس
تعقیــب فیوریوســا مــی رود. ناکــس را از افعــال 

و حرف هایــش می شــود به راحتــی شــناخت. 
ــز  ــادگی نی ــت. به س ــاده ای اس ــس آدم س ناک
معرفــی می شــود و هدفــش نیــز ســاده اســت؛ 
مــردن بــرای جــو و رســیدن بــه دروازه جایــی 
ــنه  ــس تش ــور دارد. ناک ــو در آن حض ــه ج ک
ــی  ــن اســت. جای ــت یافت ــده شــدن و اهمی دی
کــه در جنــگ تــن بــه تــن بــا فیوریوســا 
بــا مکــس هم هــدف می شــود، بــه مکــس 
بــه  و  گرفتیمــش.«  »باالخــره  می گویــد: 
دنبــال تاییــد و تشــویق اوســت. بنــا بــه آن چــه 
ــگ در  ــزار جن ــیئی اب ــون ش ــود، چ ــه ب آموخت
دســتان جــو بــود، امــا بــه محــض قــرار گرفتــن 
در معــرض مهــر یکــی از همســران جــو، انســان 
بــودن را تجربــه کــرده و از یــک جنگنــده 
ــل می شــود. شــاید  ــه انســان تبدی ــت ب بی هوی
ــه  ــوان ب ــم می ت ــی کــه بیــش از همــه فیل جای
 ســادگی شــخصیت ناکــس نزدیــک شــد، جایی 
ــرای تصــرف دژ  ــد ب ــه مکــس می گوی اســت ک
و ســاختن ســرزمینی ســبز بــه آن بازگردنــد و 
ــد  ــد امی ــی مانن ــن حس ــد: »ای ــس می گوی ناک

ــت.«  اس
ــوب  ــای خ ــا بازی ه ــه ب ــخصیت پردازی ها ک ش
ــا  ــا نقش ه ــده ب ــاط بینن ــراری ارتب ــث برق باع
ــه بیــان مفاهیــم نمادیــن در فیلــم  می شــود، ب
کمــک کــرده اســت. گرچــه بــه نظــر می رســد 
ــی  ــر مذهب ــن و تعابی ــانه های که ــم از افس فیل
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اســتفاده کــرده اســت، فــارغ از چیزهایــی کــه 
ممکــن اســت هــر بیننــده ای از آن آگاه نباشــد، 
مفاهیمــی انســانی و اجتماعــی در فیلــم وجــود 
دارد کــه بــرای همــه آشناســت. در ایــن فیلــم 
ســه مفهــوم بیــش از همــه بیــان شــده اســت؛ 

قــدرت، امیــد، رســتگاری. 
مفهومــی کــه پیــش از همــه در ابتــدای فیلــم 
ــا آن مواجــه می شــویم، قــدرت اســت. جــو  ب
ــد  ــر روش کســب قــدرت را خــوب بل فناناپذی
ــت،  ــده اس ــر ش ــه پی ــود این ک ــا وج ــت. ب اس
ــب آور و  ــک رع ــس ماس ــود را در پ ــف خ ضع
پیش تــر  چنان کــه  می کنــد.  پنهــان  زره 
ــرای حفــظ قدرتــش مــردم را  نیــز گفتیــم، ب
ــی دارد.  ــه م ــود نگ ــه خ ــد ب ــف و نیازمن ضعی
او چنــان در خدایــی خــود قاطــع اســت 
ــد  ــه بای ــد ک ــپردگانش پذیرفته ان ــه سرس ک
زندگــی خــود را وقــف او کننــد. جــو آب را از 
ــن کار  ــا ای ــرون می کشــد و ب ــن بی درون زمی
آن را رو بــه ویرانــی بیشــتر هدایــت می کنــد، 
ــای آب  ــه ج ــز ب ــادران نی ــیر م ــی از ش حت
ــود  ــه خ ــال گرچ ــد و بااین ح ــتفاده می کن اس
و اطرافیانــش بزرگ تریــن مصرف کننــدگان 
ــه آب  ــه عــدم وابســتگی ب ــد، مــردم را ب آب ان

توصیــه می کنــد. 
ــوم  ــا مفه ــم ب ــه در فیل ــد ک ــی نمی کش طول
ــز آشــنا می شــویم. پنــج همســر جــو  ــد نی امی
ــد و از دژ  ــه جــان می خرن ــر خطــر را ب فناناپذی
ــی  ــم وقت ــی از فیل ــد. در جای ــرار می کنن او ف
ــان  ــه آن زن ــد ک ــا می پرس ــس از فیوریوس مک
ــد، پاســخ می شــنود:  ــرار کرده ان ــی چــه ف در پ
ــو از دژ،  ــران ج ــرار همس ــان ف ــد. در جری امی
عظیــم  گاوصنــدوق  داخــل  بــه  او  وقتــی 
می شــود  مواجــه  شــعارهایی  بــا  مــی رود، 
کــه همســرانش بــر در و دیــوار نوشــته اند: 
»فرزنــدان مــا اربابــان جنــگ نخواهنــد شــد!«، 
»مــا شــیء نیســتیم!« ایــن حــرف یــک مفهــوم 
ــه  ــد. این ک ــم می کن ــز وارد فیل ــی را نی اجتماع
ــم  ــک او نیســتند، در فیل ــو مایمل همســران ج

بارهــا تکــرار می شــود. گویــا فیلــم رســالتی در 
ــان دارد.  ــدای زن ــاندن ص ــوش رس ــه گ ب

ــم،  ــخن گفتی ــه از آن س ــری ک ــوم دیگ مفه
را  فیلــم  داســتان  کــه  اســت  رســتگاری 
معــدود  از  فیوریوســا  می کنــد.  هدایــت 
فناناپذیــر  جــو  دژ  در  کــه  بــود  کســانی 
محــروم و ســتم دیده نبــود. ولــی او نیــز 
خطــر کــرده و بــه همســران او در فــرار 
ــودش در  ــرا؟ خ ــد. چ ــک می کن ــردن کم ک
دیالوگــی بــا مکــس می گویــد کــه بــه دنبــال 
ــا در  ــت فیوریوس ــت. درحقیق ــتگاری اس رس
نجــات جــان همســران جــو و رفتــن بــه 
را جســت وجو  ســرزمین ســبز رســتگاری 
می کنــد. فیوریوســا تنهــا کســی نیســت کــه 
در فیلــم بــه دنبــال رســتگاری اســت. مکــس 
کــه همســر و فرزنــدش را از دســت داده، بــه 
فیوریوســا و یارانــش پیوســته و در کنــار آن هــا 
مبــارزه می کنــد. وقتــی زنــان می فهمنــد 
ــت و  ــه اس ــن رفت ــبز از بی ــرزمین س ــه س ک
می رونــد،  دیگــری  ســرزمین  دنبــال  بــه 
ــه دژ  ــد ب ــه پیشــنهاد می کن مکــس اســت ک
ــا  ــان را در آن ج ــرزمین سبزش ــد و س بازگردن
ــی  ــاختن زندگ ــو س ــی در از ن ــازند. گوی بس
ملتــی کــه جــو بــه اســارت گرفتــه، راه 
رســتگاری را یافتــه اســت کــه جــان خــود را 

بــه خطــر می انــدازد. 
ــم  ــک فیل ــا ی ــم ب ــن مفاهی ــه ای ــا وجــود هم ب
ــا اجتماعــی مواجــه نیســتیم.  صرفــا فلســفی ی
فیلمــی  قالــب  در  را  پیام هــا  ایــن  همــه 
به شــدت اکشــن و هیجانــی می بینیــم. بــه 
جــز چنــد دقیقــه در میانــه فیلــم، یعنــی 
دقایقــی کــه بــه ســرزمین ازبین رفتــه مــادران 
ــر  ــم سراس ــای فیل ــایر صحنه ه ــیده اند، س رس
مجــذوب  را  بیننــده  کــه  اســت  هیجــان 
و  تعقیــب  و  مبــارزه  صحنه هــای  می کنــد. 
گریــز بــا وجــود تــداوم و تکــرار، تکــراری 
ویــژه  جلوه هــای  بــا  چراکــه  نمی شــوند. 
واقع گــرا و موســیقی خــوب و فیلم بــرداری 
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ــت.  ــراه اس ــه ای هم حرف
بــا  فیلــم  رخدادهــای  گفتیــم،  چنان کــه 
خارق العــاده  آن  بــودن  آخرالزمانــی  وجــود 
ــه  ــز ب ــه نی ــژه به کاررفت نیســتند. جلوه هــای وی
ــد. برخــالف  ــودن آن کمــک می کن ــر ب باورپذی
بســیاری از فیلم هــای اکشــن از جلوه هــای 
کامپیوتــری اســتفاده حداقلــی شــده اســت. بــا 
وجــود درگیری هــای مکــرر و ســریع، حرکــت 
دوربیــن بــه گونــه ای اســت کــه بیننــده 
همــواره بــر همــه وقایــع اشــراف دارد. دوربیــن 
بــا قــرار گرفتــن در فواصــل مختلــف متناســب 
ــا کادرهــای بســته و گاه وســیع  ــا صحنــه و ب ب
ــده  ــدن بینن ــج ش ــع و گی ــدن وقای ــم ش از گ

جلوگیــری می کنــد. 
ــور  ــم، حض ــر در فیل ــه دیگ ــب توج ــه جال نکت
موســیقی اســت. موســیقی کــه چــه بــه هیجان 

اثرگــذاری  بــه  و چــه  اکشــن  صحنه هــای 
می کنــد،  کمــک  احساســی  صحنه هــای 
خــود نیــز در صحنه هــا حضــور دارد. در ســپاه 
ــه  ــم ک ــواز می بینی ــک گیتارن ــر ی ــو فناناپذی ج
ــد  ــا می کن ــه الق ــوازد و این گون ــه می ن بی وقف
کــه موســیقی فیلــم همــان اســت کــه او 
می نــوازد. این گونــه همــه عوامــل در کنــار 
هــم مــا را در دل وقایــع جــای می دهنــد. 
ــل  ــژه قاب ــای وی ــنا، جلوه ه ــخصیت های آش ش
درک، موســیقی کــه گاه در همــان صحنــه 
ــی  ــم و خال ــای ک ــود، دیالوگ ه ــه می ش نواخت
ــا مکــس، فیوریوســا، ناکــس  از شــعار،  مــا را ب
و زنانــی همــراه می کنــد کــه بــه دنبــال امیــد 
ــاید از  ــه ش ــت وجویی ک ــتگاری اند، جس و رس
ــی کــه امــروز در آن زندگــی می کنیــم و  دنیای
ــه آخــر نرســیده اســت، جــدا نیســت.  هنــوز ب
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ل پیشتازان فضا  یه به رس�ی
گ

ن�

جایی که هیچ انسانی نرفته است
 محمد سرابی

ــه خــود  ــون همیشــه از طــرف کســانی ک تلویزی
ــیله ای  ــتند، وس ــر می دانس ــر برت ــب تفک را صاح
می شــود.  تصــور  کــم ارزش  و  پیش پاافتــاده 
امــروزه هــم کســانی از بیــن متفکــران یــا 
هنرمنــدان هســتند کــه تلویزیــون و محصــوالت 
ــی  ــا برخ ــد، ام ــوب می کنن ــطحی محس آن را س
برنامه هــا ثابــت کــرده اســت کــه تلویزیــون هــم 
می توانــد صاحــب ســبک، پیــش رو و عمیــق 
می شــد  تصــور   1960 ســال های  در  باشــد. 
ــوان موضوعــی جــدی را  ــون نمی ت کــه در تلویزی
دنبــال کــرد و تنهــا کارکــرد ایــن وســیله اطــالع 
ــد  ــا تولی ــات اســت، ام ــردن اوق ــا پرک ــار ی از اخب
برخــی محصــوالت ایــن تصــور را تغییــر داد. بــه 
ــریال ها  ــذاب س ــتودیویی ج ــای اس ــز برنامه ه ج
ــون شــدند.  ــه تلویزی ــب توجــه ب ــث جل ــم باع ه
ســریال تخیلــی »منطقــه گــرگ و میــش« 
کــه از 1959 تــا 1964 بــه نمایــش درآمــد، 
ــریال  ــان س ــرد. هم زم ــوض ک ــور را ع ــن تص ای
ــه از  ــد ک ــش ش ــی« پخ ــای خارج »محدودیت ه
ــید.  ــان رس ــه پای ــد و در 1965 ب ــاز ش 1963 آغ
از  ترکیبــی  ســریال ها  ایــن  داســتان های 
ــث  ــه باع ــود ک ــردازی ب ــم و خیال پ ــزی،  عل فانت
تربیــت نســل جدیــدی از مخاطب هــا شــد. 
در »محدودیت هــای خارجــی« جنبــه علمــی 
داســتان ها بیشــتر بــود و یکــی از مخاطبــان 
ــه نوشــتن  ــری شــروع ب ــن رادنب ــام جی ــه ن آن ب
ــر  ــه ب ــرد ک ــک ســریال ک ــرای ی داســتان هایی ب
ــتوار  ــی اس ــریال قبل ــان از دو س ــه مخاطب تجرب
ــباهت  ــی. ش ــاوت اصل ــک تف ــا ی ــه ب ــود، البت ب
ــرس  ــی ت ــریال های قبل ــتان های س ــتر داس بیش
از چیــزی بــود کــه بیــرون از دنیــای عــادی 
انســان ها جریــان دارد، امــا در ایــن ســریال جدیــد 

ــه  ــت وجو گر ب ــی جس ــب گروه ــان ها در قال انس
ــریال  ــن س ــد. ای ــا می رون ــای بی انته ــوی فض س
کــه بــه دســت رادنبری ســاخته شــد، »پیشــتازان 

ــت. ــام گرف ــا« )Star Trek( ن فض
ــه آن را از  ــت ک ــی داش ــریال ویژگی های ــن س ای
ــک  ــه ی ــای این ک ــه ج ــرد. ب ــز می ک ــه متمای بقی
ــکل  ــار مش ــی گرفت ــخصیت اصل ــا ش ــان ی قهرم
ــع خطــر بزرگــی باشــد،  ــال رف ــه دنب ــا ب شــود ی
گــروه بزرگــی از خدمــه ســفینه »اینترپرایــز« در 
حــال ســفر در فضــا هســتند و بخشــی از داســتان 
هــم میــان  آن هــا شــکل می گیــرد کــه در تمــام 

ــم هســتند.  ــراه ه ــار هم ــفر به ناچ س
یــک قطــب اصلــی داســتان را افســر اول ســفینه 
ــام اســپاک تشــکیل می دهــد کــه ظاهــری  ــه ن ب
پــدرش  امــا  انســان  او  مــادر  دارد.  متفــاوت 
ــدون  ــی ب ــه مردم ــت ک ــکان اس ــیاره ول ــل س اه
ــپاک  ــتند. اس ــی هس ــال منطق ــات و کام احساس
کــه گوش هــا و ابرو هــای نــوک تیــز دارد، در 
موقعیت هــای مختلــف ایــن منطــق خالــص 
واکنش هــای  درک  از  و  می دهــد  نشــان  را 

احساســی انســان ها ناتــوان اســت. 
در ایــن زمــان انســان ها بخشــی از یــک اتحادیــه 
بــزرگ کهکشــانی بــه نــام فدراســیون هســتند و 
اینترپرایــز تنهــا یکــی از ســفینه های فدراســیون 
ــفر  ــا س ــاف در فض ــد اکتش ــه قص ــه ب ــت ک اس

می کنــد.
به عنــوان ســریالی کــه در ســال های 60 بــه 
ــش از  ــفینه بی ــن س ــه ای ــد، خدم ــش درآم نمای
حــد متنــوع بودنــد. در دورانــی کــه قهرمان  هــای 
اصلــی فیلم هــا و ســریال ها مــردان سفیدپوســت 
بودنــد، کارکنــان اینترپرایــز شــامل مــردان و زنان 
می شــدند و بخشــی از آن هــا را سیاه پوســتان 
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ماننــد  دیگــر  نژاد هــای  می دادنــد.  تشــکیل 
ژاپنی هــا و روس هــا هــم در ســفینه حضــور 

ــتند.  داش
محتــوای اصلــی ســریال اکتشــاف اســت کــه در 
ــود:  ــه می ش ــم گفت ــراژ آن ه ــدای تیت ــعار ابت ش
»فضــا! مــرز بی پایــان! ماموریــت اینترپرایــز، 
ــی  ــکال حیات ــت وجوی اش ــا، جس ــاف فض اکتش
ــورانه  ــفری جس ــد و س ــای جدی ــد، تمدن ه جدی
اســت، بدان جــا که هیــچ انســانی تاکنــون نرفته.« 
ســفینه وارد جنــگ نمی  شــود، اگرچــه امکانات آن 
ــان  را دارد و معمــوال در ســفر ها تنهاســت. کارکن
ســفینه بایــد خودشــان مشکالتشــان را حــل 
کننــد و دربــاره برخــورد بــا هــر موضــوع جدیــدی 

تصمیــم بگیرنــد.
ــد و  ــام ش ــاه در 1969 انج ــه م ــان ب ــفر انس س
زمانــی کــه ایــن ســریال ســاخته می شــد، هنــوز 
هیــچ انســانی از مــدار زمیــن دورتــر نشــده بــود.

موضــوع اصلــی ســریال جایــی اســت کــه »هیــچ 
ــع  ــا آن موق ــت«. ت ــه اس ــون نرفت ــانی تاکن انس
ــا  ــد، ی ــده بودن ــن آم ــه زمی ــا ب همیشــه فضایی ه
جنگ هایــی رخ داده بــود کــه در جریــان آن 
ــیاره های  ــه س ــد ب ــده بودن ــور ش ــان ها مجب انس

ــد. دیگــر برون
در مجموعــه »پیشــتازان فضــا« دو گــروه اصلــی 
و  انســان ها  شــامل  فدراســیون  دارد.  وجــود 
گروه هایــی  مقابــل  طــرف  در  و  متحدانشــان 
ــه  ــا ب ــمنان آن ه ــه دش ــا ک ــد »کلینگان« ه مانن
ــوص  ــان مخص ــگ و زب ــد و فرهن ــمار می آین ش
بــه خــود را دارنــد. ماموریت هــای اینترپرایــز 
در دو کلمــه اکتشــاف و دیپلماســی خالصــه 
می شــود. جالــب این کــه در ایــن ماموریت هــا 
زمیــن اهمیــت زیــادی نــدارد و ســفینه معمــوال 

بــه زمیــن برنمی گــردد.
ــه  ــریال ب ــتان س ــز داس ــش صلح آمی ــاید گرای ش
ــنده آن،  ــری، نویس ــه رادنب ــود ک ــل ب ــن دلی ای
ــس  ــانی پ ــدن انس ــده تم ــت در آین ــده داش عقی
ــریال  ــید. در س ــد رس ــح خواه ــه صل ــگ ب از جن
به صراحــت گفتــه می شــود کــه نظریه هــای 

ــتند.  ــل درک هس ــی و غیرقاب ــور قدیم جنگ مح
»خــان« یــک دیکتاتــور اســت کــه در ســال های 
90 میــالدی در جنگ هــای بزرگــی شــرکت 
داشــته اســت و هم چنــان بــر عقایــد خــود 
پافشــاری می   کنــد. او در »پیشــتازان فضــا« زنــده 
ــز  ــرای اینترپرای ــادی ب می شــود و دردســر های زی
ایجــاد می کنــد، درحالی کــه خدمــه به عنــوان 
نشــان  صلح طلــب  و  اصالح شــده  انســان های 
دیگــر دشــمن های  از طــرف  داده می شــوند. 
شــرور  و  پلیــد  معمــوال  هــم  فدراســیون 
نیســتند، بیشــتر گره  هــای داســتان از راه معمــا،  
ــی شــکل  ــات اجتماع ــی اتفاق ــی و حت ماجراجوی
می گیــرد و راه حل هــای مســتقیم و صریحــی 
ــن  ــن دوران چنی ــون در ای ــب تلویزی دارد. مخاط
داســتان هایی را می پســندید، امــا قــرار دادن 
ــک ســفینه شــناور در فضــای  آن هــا در بســتر ی
ناشــناخته بــود کــه باعــث موفقیــت ایــن ســریال 

شــد.
»پیشــتازان فضــا« در اولیــن پخــش مــورد توجــه 
قــرار گرفــت و اســتقبال زیــاد از آن موجــب 
ــرات بعــد  ــن تغیی ــی در داســتان شــد. ای تغییرات
از ســاختن چنــد فصــل بــه زیــان مجموعــه تمــام 
شــد، آن قــدر کــه در ســال 1969 ســاخت ســری 
»پیشــتازان فضــا« متوقــف و پــروژه کنار گذاشــته 
ــود کــه  شــد. یــک دهــه بعــد اتفاقاتــی افتــاده ب
ــورد  ــن ســریال م ــاره ای باعــث شــد ســاخت دوب
ــای  ــدت رقابت ه ــن م ــرد. در ای ــرار گی ــه ق توج
ــاب  ــاه و پرت ــه م ــان ب ــزام انس ــث اع ــی باع فضای
موشــک ها و ماهواره هــا شــد.  فیلــم »2001: 
ــدگاه  ــر دی ــال 1968 ب ــی« در س ــه فضای اودیس
محافــل ســینمایی بــه ســوژه فضــا تاثیر گذاشــت 
ــتارگان« در  ــگ س ــم »جن ــمت فیل ــن قس و اولی
ســال 1977 بــه فــروش خوبــی دســت یافــت. از 
طــرف دیگــر در ســال 1979 فیلــم اول »بیگانــه« 
ــک  ــی تاری ــه در آن فضــا مفهوم ســاخته شــد ک
ــرای  ــزه ای ب ــا انگی ــه این ه ــود. هم ــناک ب و ترس
ســرمایه گذاری دوبــاره در ســریال »پیشــتازان 
فضــا« شــد و بــه همیــن نســبت هــم بــر فیلمنامه 
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آن تاثیــر گذاشــت. از طــرف دیگــر، فناوری هــای 
ــا  ــود و ب ــرفت ب ــال پیش ــم در ح ــینمایی ه س
وجــود این کــه هنــوز کاربــرد رایانــه توســعه پیــدا 
نکــرده بــود، ولــی امــکان تولیــد جلوه هــای ویــژه 

بیشــتری وجــود داشــت. 
در ســال 1978 و بعــد از ســاخت یــک مجموعــه 
ــری از »پیشــتازان فضــا«  ــی ســری دیگ پویانمای
خوبــی  چنــدان  نتیجــه  کــه  شــد  ســاخته 
نداشــت، امــا تولیــد فیلمــی بــه نــام »پیشــتازان 
ــه  ــال 1982 تجرب ــان« در س ــم خ ــا 2: خش فض
ــخصیت  ــروه ش ــک گ ــزی از ورود ی موفقیت آمی
ــذاری  ــوزه اثرگ ــود و ح ــینما ب ــه س ــی ب تلویزیون
»پیشــتازان فضــا« را بیشــتر کــرد. در ســال های 
بعــد »جنــگ ســتارگان«،  »بیگانــه«، »پیشــتازان 
فضــا« و فیلم هــای مشــابه دیگــر توانســتند 
ــا،   ــه فض ــان ب ــفر انس ــی از س ــای عجیب تصویر ه
ــه و  ماجرا هــا،  جنگ هــا و همــه اتفاقــات معماگون
هیجان انگیــز دیگــر بســازند کــه نســلی را بــا ایــن 

ــرد.  ــزرگ ک ــتان ها ب داس
ــا  ــر فیلم ه ــا دیگ ــا« ب ــتازان فض ــاوت »پیش تف
ــن  ــر ای ــان ب ــود هم چن ــان خ ــریال های زم و س
اصــل اســتوار بــود کــه دلیــل کافــی بــرای جنــگ 
بــزرگ وجــود نــدارد. حتــی دشــمنان فدراســیون 
ــی  ــتارگان« آمادگ ــگ س ــدازه »جن ــه ان ــم ب ه
ــک  ــا ی ــفینه ی ــک س ــد و در آن ی ــی ندارن نظام

ســیاره به ســادگی منفجــر نمی شــود.
فصــل بعــدی ســریال »پیشــتازان فضــا« بــا نــام 
ــا 1994  ــال های 1987 ت ــدی«  در س ــل بع »نس
ــگاه  ــه جای ــاره ب ــت دوب ــه توانس ــد ک ــاخته ش س
مناســبی دســت پیــدا کنــد. ایــن فصــل از ســریال 
ــار علمــی بیشــتری داشــت. به تدریــج جنــگ و  ب
ــرد.  ــدا ک ــش پی ــم افزای ــمنان ه ــای دش حمله ه
در ایــن فصــل گــروه »بــورگ«  هــم بــه داســتان 
نژاد هــا  از همــه  بورگ هــا  اضافــه می شــوند. 
ــا اســتفاده از ماشــین های مکانیکــی  هســتند و ب
ــن گــروه کــه  ــت شــده اند. ای و الکترونیکــی تقوی
بــه صــورت یــک ارتــش منظــم عمــل می کننــد 
و دشــمنانی کــه بعــد از آن هــا اضافــه می شــوند، 

ــد.  ــرار می دهن ــر ق ــریال را تحــت تاثی فضــای س
ــه  ــه کار گرفت ــل ب ــن فص ــه در ای ــی ک بازیگران
می شــوند نیــز حرفه ای تــر بودنــد و بعضــی از 
ــی  ــتند. حت ــر داش ــازی در تئات ــابقه ب ــا س آن ه
نقیضه هایــی بــه شــکل های گوناگــون دربــاره 
ایــن ســریال ســاخته شــد و بــه فرهنــگ عمومــی 

نیــز راه پیــدا کــرد.
ســال 2009 فیلــم ســینمایی جدیــد »پیشــتازان 
فضــا« ســاخته شــد کــه یــک داســتان نــو اســت و 

البتــه پیوند هایــی بــا ســریال اصلــی دارد.
ــا موضــوع »پیشــتازان  ســاخت فیلــم و ســریال ب
ــال  ــرد. 50 س ــدا ک ــه پی ــان ادام ــا« هم چن فض
بعــد از پخــش ســریال اصلــی یــک ســریال نوســاز 
ولــی بــا همــان روح قبلــی بــه تلویزیون بازگشــت. 
ــار در  ــر انتش ــالوه ب ــریال ها ع ــان س ــن زم در ای
شــبکه های ماهــواره ای در سراســر دنیــا بــه 
شــکل اینترنتــی هــم بــه دســت مخاطبــان 
ــا:  ــتازان فض ــریال »پیش ــاخت س ــیدند. س می رس
ــالوه  ــد و ع ــروع ش ــال 2017 ش ــاف« از س اکتش
ــدگار،  ــریال مان ــک س ــاد ی ــردن ی ــده ک ــر زن ب
ــد در آن  ــری جدی ــای تصوی ــتان ها و جلوه ه داس

ــه شــد. ــه کار گرفت ب
بازیگــران بخــش اول ایــن ســریال ماننــد ویلیــام 
ــی  ــای اصل ــه نقش ه ــو ک ــارد نیم ــاتنر و لئون ش
ــه  ــتند و روی هم ــده داش ــریال را برعه ــن س ای
دوران  تمــام  در  می شــدند،  دیــده  پوســتر ها 
ــن  ــایه ای ــر س ــود زی ــری خ ــت هن ــدی فعالی بع

ــد.  ــریال بودن س
»پیشــتازان فضــا« توانســت گــروه بزرگــی از 
نوجوانــان و جوانــان را بــه موضــوع ســفرهای 
فضایــی عالقه منــد کنــد کــه ایــن تغییــر ســلیقه 
عمومــی باعــث تولیــد محصــوالت فرهنگــی 

ــد.  ــکل ش ــن ش ــا همی ــری ب دیگ
در حــدود هشــت فصــل مختلــف و چندیــن فیلــم 
ــده اســت  ــاخته ش ــریال س ــن س ــینمایی از ای س
ــرار  ــراژ تک ــدای تیت ــه ابت ــه آن جمل ــه در هم ک
ــون  ــچ انســانی تاکن ــی کــه هی می شــود: »... جای

نرفتــه اســت.«
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کشف رابطه آلزایمر و اسرتس

مححقـان مرکـز تحقیقـات سـالمت دانشـگاه 
فلوریـدا به تازگـی از کشـف رابطه میان پاسـخ 
اسـترس مغـز و نوعـی پروتئیـن خبـر داده اند 
کـه احتمـال ابتـال بـه بیمـاری مهلـک آلزایمر 
را افزایـش می دهـد. ایـن محققـان می گوینـد 
ترکیبات ضد استرسـی که توسـط مغز ترشـح 
می شـود، سـاخت نوعـی پروتئیـن را افزایـش 
می دهـد کـهamyloid beta نـام دارد. ایـن 
به مـرور  و  بـه هـم متصـل شـده  پروتئین هـا 
منجـر بـه دژنراسـیون مغـز و بـروز بیمـاری 
ایـن  نتایـج  می شـود.  بلندمـدت  در  آلزایمـر 
منتشـر   EMBO Journal در  کـه  مطالعـه 
بـر  اسـترس  بالقـوه  تاثیـر  بررسـی  بـه  شـده 
پرداختـه  آلزایمـر  بیمـاری  تشـدید  و  ایجـاد 
هماننـد  عواملـی  می گوینـد  محققـان  اسـت. 
ژنتیـک، فاکتورهـای محیطی و سـبک زندگی 
در بـروز ایـن بیمـاری مزمـن دخالـت دارنـد 
و بـه گفتـه دکتـر تـاد گولـد، سرپرسـت ایـن 
از  حاکـی  حاضـر  مطالعـه  تحقیقاتـی،  گـروه 
رابطه میان اسـترس زیـاد در زندگی و افزایش 
ریسـک آلزایمـر اسـت. بـه گفته گولد بررسـی 
عوامـل غیر ژنتیکی در بـروز آلزایمر این روزها 
بـه مسـئله ای چالش برانگیـز در دنیـا تبدیـل 
شـده و می توانـد روی رویکردهـای درمانی که 
در آینـده بـرای ایـن بیمـاری مطرح می شـود، 

باشـد. اثرگذار 

2
هکرها در کمین خودروهای با تکنولوژی باال

محققـان اخیرا هشـدار داده اند کـه خودروهای 
بـا تکنولـوژی بـاال خطرناکند، چراکه سیسـتم 
کامپیوتـری ایـن وسـایل نقلیـه ماننـد سـایر 
کامپیوترهـا از گزنـد هکرهـا در امان نیسـتند. 
طرح هـای  مـدرن  خودروهـای  سـازندگان 
و  سـاخته  هوشـمندانه  بسـیار  را  جدیدشـان 

کرده انـد.  سـرهم 
ایـن خودروهـا زودتـر از آن کـه شـما عبـارت 
ذهنتـان  در  را  اسـت«  کمیـن  در  »خطـر 
تحلیـل کنیـد، خطـر را تشـخیص می دهنـد. 
ایـن وسـایل نقلیـه می داننـد کـه چـه زمانـی 
بـه  از مسـیر  انحـراف  موقـع  بـاران می بـارد، 
شـما هشـدار می دهنـد و هنـگام پـارک کردن 
خطـر برخـورد بـه دیـوار و خودروی پشـتی را 
اعـالم می کننـد. در اصـل خودروهـای امروزی 
نه تنهـا مجهز به سیسـتم کامپیوتری هسـتند، 
بلکـه بـه شـبکه های کامپیوتـری نیـز متصلند 
و همیـن مسـئله آن هـا را بـه یک طعمـه برای 

هکرهـا تبدیـل کـرده اسـت. 
سیسـتم  هک هـای  اولیـن  حاضـر  حـال  در 
بـا دسـت یابی بـه اطالعـات لپ تـاپ  خـودرو 
موجـود در ایـن وسـایل نقلیـه مـدرن صـورت 

گرفتـه اسـت. 
سیسـتمی  بـه  کوچـک  کامپیوترهـای  ایـن 
جانبـی متصـل بوده انـد کـه وضعیـت رانـدن 

می گیـرد. نظـر  زیـر  را  خـودرو 
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3
مرگ ویروس آنفلوآنزا با یک داروی جدید 

در یک روز

ــه  ــد ب ــی جدی ــا ســاخت داروی ــی ب ــان ژاپن محقق
ــزا  ــروس آنفلوآن ــرگ وی ــکان م ــوزا«، ام ــام »زوفل ن
در یــک روز را محقــق کردنــد. ایــن دارو بــه تاییــد 
ــز  ــن نی ــان ژاپ ــت و درم ــمی بهداش ــات رس مقام
ــی  ــر »تام ــال حاض ــه در ح ــت. اگرچ ــیده اس رس
ــکا  ــزا در آمری ــان آنفلوآن ــی درم ــو« داروی اصل فل
ــول  ــی ط ــان کم ــن محقق ــه ای ــه گفت ــوده و ب ب
ــورهای  ــوزا در کش ــتفاده از زوفل ــا اس ــد ت می  کش
مختلــف مورد اســتقبال قــرار بگیــرد. مقایســه این 
دو دارو بــا هــم نشــان می دهــد کــه بیمــاران بــرای 
رســیدن بــه نتایــج مشــابه پــس از مصــرف داروی 
تامــی فلــو بایــد بیــش از 72 ســاعت صبــر کننــد 
ــزا را  ــروس آنفلوآن ــد وی ــه داروی جدی در حالی ک
ــرد. یکــی دیگــر از  ــن می ب طــی 24 ســاعت از بی
امتیــازات زوفلــوزا بــه تامــی فلــو، دوز پایین مصرف 
آن اســت کــه هــر فــرد بیمــار بــدون توجه به ســن 
بایــد یــک دوز واحــد آن را بــرای درمــان مصــرف 
ــو  ــی فل ــده تام ــه دوز توصیه ش ــد. در حالی ک کن
ــل  ــار در روز و حداق ــاری دوب ــان بیم ــت درم جه
بــه مــدت پنــج روز اســت. از آن جــا کــه ایــن دارو 
شــیوه جدیــدی - در مقایســه بــا داروهــای مشــابه 
ــزا  ــروس آنفلوآن ــردن وی ــن ب ــرای از بی ــی - ب قبل
دارد و بــا ایجــاد اختــالل در عملکــرد آنزیمــی کــه 
ــدن  ــلول های ب ــردن س ــوده ک ــرای آل ــروس  ب وی
از آن اســتفاده می کنــد، مانــع از به کارگیــری 

ــی  ــود، پیش بین ــروس می ش ــط وی ــلول ها توس س
می شــود کــه ایــن دارو بــه زودی توجهــات جهانــی 
را بــه خــود جلــب کنــد. ژاپــن اعــالم کــرده اســت 
کــه زوفلــوزا از مــاه مــارس وارد بــازار داخلــی ایــن 
کشــور می شــود و انتظــار مــی رود توزیــع جهانــی 

آن تــا ســال 2019 بــه تاخیــر بیفتــد. 

4
پالستیک  به یاری ترمیم کننده های استخوانی 

می آید 

ــب  ــی ترکی ــد نوع ــه تولی ــق ب ــی ها موف انگلیس
جدیــدی  چشــم انداز  کــه  شــده اند  پلیمــری 
ــا  ــتخوان در دنی ــم اس ــای ترمی ــه روی روش ه را ب
می گشــاید. بــر اســاس ایــن تحقیــق کــه در 
ــب  ــده، ترکی ــام ش ــاوت هامپتون انج ــگاه س دانش
ســه نوع پالســتیک متخلخــل و پیوند خــوردن آن 
ــه ایجــاد  ــادی اســتخوان، فاصل ــا ســلول های بنی ب
ــرار  ــد. ق ــر می کن شــده در محــل شکســتگی را پ
اســت ایــن روش در ترمیــم شکســتگی های شــدید 
ــتفاده  ــورد اس ــی و... م ــات رانندگ ــی از تصادف ناش

ــرار گیــرد. ق

5
به کار انداخنت رآکتور هیدروژنی با گرمایش 

خورشید در شب 
محققان  تحقیقات  تازه ترین  از  یکی  نتایج 
 Applied Thermal مجله  در  که  آلمانی 
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Engineering منتشر شده، حاکی از موفقیت 
از  می تواند  که  است  ایجاد سیستمی  در  آن ها 
گرمای خورشید در شب برای راه اندازی رآکتور 
مرکز  پژوهشگران  کند.  استفاده  هیدروژنی 
هوافضای آلمان می گویند سیستم جدید امکان 
ادامه کار نیروگاه های متمرکز انرژی خورشیدی 
را در شب و در شرایطی که نور خورشید وجود 
ندارد، فراهم می کند. این محققان در حال حاضر 
کانتیسول  رآکتور خورشیدی  آزمایش  مشغول 
هستند که مجهز به یک سیستم ذخیره انرژی 
حرارتی است تا بتواند فعالیت خود را در شب و روز 
انجام دهد. سیستم های فتوولتائیکی که در حال 
حاضر کاربرد دارند، بر اساس جذب نور خورشید 
کار می کنند در حالی که پایه و اساس نیروگاه های 
متمرکز انرژی خورشیدی جذب انرژی گرمایی 
از خورشید است. رآکتور خورشیدی کانتیسول 
دارای دو محفظه پر از هواست که در طول روز، 
خورشید این دو محفظه را گرم می کند و این 
هوای گرم به رآکتور منتقل می شود و به دنبال 
این انتقال، واکنش های ترموشیمیایی رخ می دهد 
که منجر به تولید هیدروژن در یک محفظه شده 
و انرژی در محفظه دیگر ذخیره می شود. سپس 
در طی شب این سیستم هوای گرم ذخیره شده 
در محفظه را آزاد کرده و از آن برای ادامه کار 
رآکتور استفاده می کند. بر اساس آنچه که در این 
مقاله آمده است، هدف اصلی این طرح پژوهشی 
ساخت دو نوع رآکتور در کنار هم بوده است تا 
نور خورشید در یک رآکتور پردازش شده و برای 
استفاده  مورد  شیمیایی  انفعاالت  و  فعل  انجام 
قرار گیرد و در رآکتور دیگر انرژی ذخیره شود. 
برای انجام این مطالعه گروهی از محققان مرکز 
هوافضای آلمان یک مدل کوچک را در معرض 
و  کرده اند  شبیه سازی  خورشید  شدید  گرمای 
گزارش شده است که سیستم می تواند در دمای 
توان  آزمایش  این  در  کند.  عمل  درجه   850
سیستم پنج کیلووات بوده که برای نمونه تجاری 
این توان بزرگ تر می شود تا به بیش از یک تا پنج 

مگاوات برسد. 

6
آیا کره ماه رسارس از آب پوشیده شده 

است؟ 

یافتن آب در کره ماه یکی از آرزوهای بشر است که 
به نظر می رسد محققان یک قدم به تحقق این آرزو 
نزدیک شده اند. نتایج تحقیقات تازه پژوهشگران 
موسسه علوم فضایی در کلرادو در ایاالت متحده 
آمریکا نشان می دهد که آب به صورت گسترده 
در سطح این کره وجود دارد. نتایج این تحقیق 
می تواند به محققان علوم فضایی کمک کند تا به 
درک بهتر و پیشرفته تری از منشا آب در کره ماه 
رسیده و بتوانند از آن به عنوان یک منبع استفاده 
ماه،  کره  در  آب  وجود  تایید  صورت  در  کنند. 
بشر می تواند از آن به عنوان منبع آب آشامیدنی 
برای نسل های بعدی یا تهیه سوخت موشک و 
همچنین تهیه اکسیژن الزم برای تنفس استفاده 
تیم  این  سرپرست  باندفیلد،  جاشوا  دکتر  کند. 
تحقیقاتی، می گوید صرف نظر از این که این تحقیق 
چه زمانی از روز و در کدام عرض جغرافیایی انجام 
می شود، آب همیشه در اطراف ماه وجود داشته و 
مستقل از ترکیبات سطحی آن است. این درحالی 
است که مطالعه پیش از این نشان داده بود که 
امکان وجود آب در عرض های قطبی ماه بیشتر 
بوده و عالیم وجود آب در کره ماه بسته به روز 
قمری کم یا زیاد می شود که این نتایج در تضاد 
با مطالعه جدید است. این مطالعه با استفاد از ابزار 
سنجش دور انجام شده است که می تواند قدرت 
نور خورشیدی را که در سطح ماه انعکاس پیدا 
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می کند، اندازه گیری کند. این ابزار به دانشمندان 
در طول  را  طیفی  اثر  بتوانند  تا  می دهد  امکان 
موج های نزدیک به سه میکرومتر مورد ارزیابی قرار 
دهند. این طول موج ها باالتر از نور مرئی بوده و در 

محدوده اشعه مادون قرمز قرار می گیرند. 

7
وقتی ایمیل اسرتس زا می شود

شما هم جزو آن دسته از آدم هایی هستید که 
را چک  ایمیلشان  دوبار  ساعت حداقل  هر  در 
ایمیل  که  باشد  راحت  خیالشان  تا  می کنند 
آدم هایی  دسته  آن  از  یا  ندارند؟  نخوانده ای 
هستید که حتی توی مسافرت هم در به در دنبال 
اینترنت می گردند تا ایمیلشان را چک کنند و 
اگر دیر به ایمیلشان برسند، واکنششان دقیقا 
شبیه آدم های معتاد است؟! خب، پس عجیب 
احساس  روز  استرسی که در طول  اگر  نیست 
می کنید در مقایسه با اطرافیانتان کمی بیشتر 
باشید.  پراسترس  آدمی  کلی  طور  به  یا  باشد 
مطالعه  با  کلمبیا  بریتیش  دانشگاه  محققان 
دانشجو  همگی  که  بزرگ سال  بالغ  فرد   124
بوده اند، به این نتیجه رسیده اند که هر چقدر 
تعداد دفعات چک کردن ایمیل توسط فرد در 
سطح  باشد،  کمتر  ساعت  بیست و چهار  طول 
پایین تری از استرس و اضطراب را در طول روز 
تجربه می کند. در حالی که اگر نتواند در مقابل 
میل و وسوسه سر زدن به صندوق الکترونیکی  
مقابله کند، استرسش هم افزایش پیدا می کند.

8
بررسی آلودگی هوا با گوشی تلفن همراه 

دنیا  در  همراه  تلفن  هوشمند  گوشی  اولین 
را  اتاق  داخل  هوای  آالینده های  می تواند  که 
این گوشی جدید  تشخیص دهد، ساخته شد. 
و  شده  رونمایی  موبایل  جهانی  کنگره  در  که 
توسط شرکت »کاترپیالر« ساخته شده و اس 
61 نام دارد و از قابلیت تشخیص ترکیبات آلی 
این  اتاق برخوردار است.  فرار در هوای فضای 
به کار رفته  رنگ های  انواع  از  حاصل  ترکیبات 
شوینده ها،  شست و شو،  حالل های  محیط،  در 
و... است که می تواند سالمت  فرش و مبلمان 
فرد را به خطر بیندازد. همچنین انواع عطرها 
نیز از ترکیبات آلی فرار تشکیل شده اند. اگرچه 
سمی  است  ممکن  کوتاه مدت  در  مواد  این 
و  انسان  سالمتی  به  بلندمدت  در  اما  نباشند 
توجه  با  و  می کنند  وارد  لطمه  زیست  محیط 
آن ها  بررسی  هوا،  در  پایینشان  غلظت  به 
جدید  همراه  گوشی  نیست.  ممکن  به سادگی 
هوا  کیفیت  اندازه  گیری  برای  حسگر  یک  به 
هوا  دمای  و  رطوبت  می تواند  که  است  مجهز 
امکانات  از  دیگر  یکی  کند.  اندازه گیری  نیز  را 
این گوشی تلفن همراه، یک دوربین یکپارچه 
حرارتی است و قرار است تا پایان سال میالدی 
وارد بازار شود. استفاده از این گوشی به کاربر 
هوا  آلودگی  باالی  سطح  از  تا  می دهد  امکان 
اتخاذ  با  و  کرده  پیدا  اطالع  اتاق  محیط  در 
کاهش  را  آلودگی  میزان  مناسب  تدبیر  یک 
فاصله  سنج  مانند  دیگری  امکانات  وجود  دهد. 
نقطه  به  نقطه  فاصله های  می تواند  که  لیزری 
را تا 10 متر اندازه گیری و مساحت مورد نظر 
را اندازه گیری کند، صفحه نمایش بزرگ فول 
اچ دی مجهز به صفحه محافظ برای استفاده در 
محیط های باز و... از دیگر امکانات این گوشی 
جدید است که کاربران به زودی و ظرف چند 
ماه آینده می توانند آن را به قیمت 999 دالر 

خریداری کنند. 
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نز
ط

بی تردید یکی از نخبگان تاثیرگذار در کشور ما جناب 
است.  عبداهلل شیرازی  بن  آقای مشرف الدین مصلح 
البته ما ایشان را سعدی صدا می کنیم. در ادامه این 
مطلب، بهار در آثار سعدی را بررسی می کنیم. ممکن 
است پیش خودتان بگویید وقتی تیتر این صفحه بهار 
در آثار »نخبگان« است، چرا قرار است فقط از سعدی 
صحبت شود؟ اگر این را پیش خودتان گفتید، دوباره 
نام کامل سعدی را بخوانید تا مطمئن شوید که ایشان 

خیلی بیش از یک نفرند.
پس به بررسی بهار در آثار ایشان می پردازیم.

برق یمانی بجست باد بهاری بخاست
طاقت مجنون برفت خیمه لیلی کجاست

بر اساس آخرین تحقیقات موسسه پژوهش های سیاسی 
اجتماعی مشخص شده است که سعدی شیرازی مدتی 
در رسانه  ملی وقت به گویندگی خبر مشغول بوده و 
اعالم  را  این سه خبر  از بخش های خبری  یکی  در 
کرده که برق یمانی بجست. باد بهاری بخاست. طاقت 
مجنون برفت. سپس در بخش گفت و گوی چالشی از 
کارشناس مهمان گفت و گوی خبری پرسیده است که 

خیمه لیلی کجاست؟
از همین  ایشان در یکی دیگر  شایان  ذکر است که 
گفت و گوها این سوال را مطرح کرده است که این باد 

بهار بوستان است یا بوی وصال دوستان است؟

عطار که در عین گالب است عجب نیست
گر وقت بهارش سر گلزار نباشد

عده ای بر این باورند که سعدی هرگز سفر نکرده است 
و آنچه در آثارش گفته براساس اشرافش بر مختصات 
به منظور  بوده که  منطقه و حاصل ذهن خالق وی 
بیت  این  از  اما  درآورده.  تحریر  رشته  به  پندآموزی 

به خوبی مشخص است که سعدی شیرازی برای رفتن 
به مسافرت در ایام نوروز با عطار نیشابوری سر گلزار 
قرار داشته اما عطار بدقولی کرده و سر قرار نیامده و 
سعدی را کاشته است. شایان ذکر است که سعدی در 
این باره گفته است نیکویی با بدان و بی ادبان تخم در 

شوره بوم کاشتن است.

بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم
به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را

جناب آقای مشرف الدین مصلح بن عبداهلل شیرازی این 
بیت را در زمانی که رئیس سازمان محیط زیست بوده 
است سروده. همان طور که در متن این اثر مشاهده 
می شود ایشان توانسته است به خوبی فرافکنی کرده و 
از زیر بار مسئولیت خویش در رفته و مسئولیت باغ و 

صحرا را به دیگران واگذار کند.
مرور نامه های اداری زمان مسئولیت ایشان می تواند 
با هم  را  نامه ها  این  از  یکی  باشد.  پندآموز  و  جالب 

بررسی می کنیم.
جناب آقای مشرف الدین مصلح بن عبداهلل شیرازی

رئیس محترم سازمان محیط زیست
با سالم و احترام

به استحضار می رسانم با توجه به خدمات حضرت عالی 
و سازمان تحت مدیریتتان، پیش بینی می شود تا پایان 
سال جاری تنها نقاط سرسبز کشور که در آن از گل 
و سبزه و درخت اثری باقی است، بوستان و گلستان 

جناب عالی باشد. 
احداث  با  تا  فرمایید  اتخاذ  ترتیبی  است  مستدعی 
مجتمع های مسکونی تجاری در دو منطقه یادشده، 

معضل فتوسنتز به کلی رفع شود.
با تشکر

مهستی گنجوی )رئیس سابق سازمان محیط زیست(

ن
گ

ب� ف ر �ف ار در آ�ش �ب

بیا که وقت بهار است
 مهدی استاداحمد



 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d

گفت وگو با امیرحسام صلواتی 
یکی از ویژگی های فضای شغلی شرکت های استارت آپ، داشتن محیط پویا و وجود افراد جوان، 

چابک و ایده پرداز در آن است. هم چنین در میان متخصصان و نخبگانی که در دانشگاه های 
کشورهای توسعه یافته دانش آموخته اند، انگیزه کار در کسب وکارهای نوین دیده می شود. چنان چه 
سازوکاری اندیشیده شود که انگیزه آن ها برای کار حفظ و تقویت شود، شاهد حضور شمار بیشتری 
از متخصصانی چون امیرحسام صلواتی خواهیم بود. او با انگیزه های زیادی برای کار به ایران بازگشت 

و از بازگشت خود خوشحال است. صلواتی فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق و کارشناسی 
ارشد مخابرات سیستم از دانشگاه صنعتی شریف است و دکتری رشته کامپیوتر را در دپارتمان 

مخابرات و کامپیوتر دانشگاه EPFL سوییس خواند و دو سال به پژوهش در پست دکتری پرداخت.
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