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از تالش برای دست یابی به اهدافش می گوید

کارشناسان می گویند هرچه سازمانی بزرگ تر و بروکراتیک تر شود، چابکی و انعطاف آن 
کمتر و پیش رفتن آن با نیازهای جامعه کندتر می شود. در چنین ساختاری حتی اگر 

افراد بخواهند از نیروهای متخصص بهره ببرند، این خواست ساده در هزارتوی اداری رنگ 
می بازد. در گفت وگو با رضا اخزری به مشکالت پیش روی او برای کار در ایران پرداختیم. 

او دانش آموخته ممتاز کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه شریف و کارشناسی ارشد 
مهندسی نفت با گرایش اکتشاف از موسسه عالی ملی نفت فرانسه )IFP(، عالقه مند به 
رویدادهای ایران و جهان و اهل مطبوعات است. اخزری متولد 1370 و اهل ایالم است.
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بوده اند،  همراه  نشریه  این  با  که  آن هایی 
همواره  داخلی  تولید  از  حمایت  که  می دانند 
در  چه   - ما  دغدغه های  اصلی ترین  از  یکی 
و  علمی  معاونت  در  چه  و  نخبگان  ملی  بنیاد 
است. ضمن  بوده   - ریاست جمهوری  فناوری 
وظیفه  نیز  ساده  شهروندان  به عنوان  این که 
خود می دانیم از »ایران ساخت« حمایت کنیم 
معیشت  و  کار  بازار  و  اقتصاد  طریق  این  از  و 
میان  این  در  بخشیم.  رونق  را  هم وطنانمان 
اما  است،  کار  در  هم  پیچیدگی هایی  اگرچه 
مناسبت های ساده و قابل فهمی حکم فرماست. 
برای  نتوانند  تولیدکنندگان  که  مادامی 
دست  گرمی  و  مطمئن  بازار  خود  محصوالت 
نمی توانند  هم  را  کارخانه  کار  کنند،  پا  و 
دولت  یا  آسمان  ساده تر  بیان  به  ببرند.  پیش 
فرونمی فرستد  زر  ایران  تولیدکنندگان  سر  بر 
نگه  روشن  را  چراغشان  نمایشی  و  تصنعی  و 
خود  اجناس  نتوانند  اگر  این ها  نمی دارد. 
رکود  دچار  زود  خیلی  بفروشند،  بازار  در  را 
ندارد  احتیاجی  می شوند.  ورشکستگی  و 
متخصص اقتصاد باشیم تا بفهمیم ورشکستگی 
یک کارخانه متوقف در خود کارخانه نمي ماند. 
مناسبات اقتصادی جامعه عین ظروف مرتبطه 
منفی  یا  مثبت  اتفاق  یک  و  وصلند  هم  به 
می گذارد.  اثر  هم  دیگر  جاهای  در  یک جا  در 
معضالت  داخلی  تولیدکنندگان  ورشکستگی 
دنبال  به  نیز  را  بسیاری  فرهنگی  اجتماعی، 

دارد. کافی است پای درد دل کارگران بی کار 
تا  بنشینیم  ورشکسته  تولیدکنندگان  و  شده 
به  مصرف کنندگان  »ما«  بی اعتنایی  بفهمیم 
تولیدات داخلی چه ضربه های مهلکی به بدنه 
هدفمند  حمایت  آن طرف  از  می زند.  جامعه 
می تواند  داخلی  تولیدات  از  ما  هوشیارانه  و 
افزون کند، هم چنین  را  قوت جامعه  و  قدرت 
اعتماد به نفس عمومی ما را در مواجهه با دنیای 
امروز باال ببرد و حتی قدرت سیاسی کشور را 
چند برابر کند. در زمینه های دفاعی نیز آن جا 
با  و  ایرانی  نیروی متخصصان  به  اتکا  با  ما  که 
هنرمندی و درایت جوانان متعهد کشور سالح 
می سازیم، واجد قدرتی می شویم که هم حس 
می بخشد  قوت  وجودمان  در  را  وطن  از  دفاع 
انقالب  اصلی  آرمان های  با  را  ما  پیوند  هم  و 

محکم تر می کند.
البته ما برای باال بردن توان دفاعی در مراجعه 
به بازارهای بین المللی محذوریتی نداریم بلکه 
مجهز  جلوی  که  است  جهانی  استکبار  این 
شدن نظامی کشور را می گیرد و بر همین مبنا 
پر واضح است که اگر دستش برسد، جلوی دیگر 
با دنیا می گیرد. اصال  را  اقتصادی ما  معامالت 
در چشم  که  است  تحریم همین  اصلی  معنی 
استکبار موشک و غذا و لباس فرق زیادی با هم 
فروش  از  را  و همان طوری که کشورها  ندارند 
معمولی  کاالی  فروش  از  می کند،  منع  سالح 
خودکفایی  که  این جاست  می کند.  منع  نیز 

له
قا
رم

س

ب محایت از تولید داخیل در �ب

یک تیر و چند نشان
 پرویز کرمی



ضرورت  لفظ  سیاسی   - اقتصادی  معنای  به 
پیدا می کند و ما را بر آن می دارد تا از میزان 
وابستگی مان به دنیا کم کنیم. یادمان باشد که 
نظام سلطه در همه  نا به جای  به خاطر حضور 
عرصه ها، وابستگی اقتصادی ما به دنیا می تواند 
آمریکایی ها  که  شود  فشاری  اهرم  به  تبدیل 
به توسط آن بر جمهوری اسالمی تنگ بگیرند 
که  این جاست  از  کنند.  اخالل  امورش  در  و 
می یابد  داخلی وسعت  تولید  از  معنی حمایت 
و می تواند جایگاه بین المللی ما را ارتقا دهد. به 
هر حال نگاه دنیا به کشوری مقتدر و متکی به 
خود متفاوت است با کشوری وابسته و متکی 
به بیگانه. منظور این که با همین یک کار، یعنی 
حمایت از تولید داخل می توانیم به موفقیت های 
رفع  و  اقتصاد  به  هم  شویم.  نائل  بی شماری 
می کنیم،  کمک  رکود  شکستن  و  بی کاری 
مردمی  همبستگی  میزان  و  ملی  وحدت  هم 
را  موقعیت سیاسی  و هم  افزایش می دهیم  را 
بین المللی  عرصه های  در  چه  و  داخل  در  چه 
و  فرهنگی  موفقیت های  می بخشیم.  استحکام 
اجتماعی نیز بر این اقدام خیرخواهانه مترتب 
ما  عقیدتی   - دینی  نگاه  مبنای  بر  که  است 
می تواند رضایت پروردگار را در پی داشته باشد 

و شایسته اجر اخروی.
اما توضیح چند نکته و یادآوري وظیفه هر کدام 
از ارکان دخیل در امر تولید ملي ضروري است. 
دخالت  مهم  این  در  رکن  سه  که  بدانیم  باید 
مستقیم دارند و حضور موثرشان مي تواند سطح 
و  این که حاکمیت  اول  تغییر دهد.  را  حمایت 
قانوني  اقتصادي،  لحاظ  به  دولت موظف است 
و فرهنگي زمینه را براي حضور تولیدکنندگان 
باید  قوا  همه  این جا  در  آورد.  فراهم  داخلي 
از  را  قانوني  و  حقوقي  موانع  تا  کنند  تالش 
سر راه تولیدکنندگان بردارند و دولت نیز باید 
براي  را  عرصه  خود،  واردات  کردن  محدود  با 
است  طبیعي  کند.  باز  ایراني  کاالي  بازاریابي 
آن  به  هنوز  داخل  تولید  که  شرایطي  در  که 
با  رقابت  توان  نرسیده  جهاني  دوام  و  قوام 

در  بسا  چه  و  ندارد  را  دنیا  تولیدکنندگان 
دولت  لذا  کند.  واگذار  را  بازي  امر  بدو  همان 
و حاکمیت باید از او به قدر وسع حمایت کند 
و نسبت به تقویت او بکوشد. دومین رکني که 
مي تواند اعتبار تولید داخلي را افزون کند، خود 
تولیدکننده است. او با باال بردن کیفیت و پایین 
آوردن قیمت مي تواند وارد رقابت سالم شده و 
موازنه بازار را به نفع خود تغییر دهد. هم چنین 
مسئولیتي  بار  زیر  از  نباید  تولیدکنندگان 
سنگیني که دارند شانه خالي کنند و با اندك 
نامالیمتي که مي بینند میدان را به نفع رقیب 
خارجي واگذار کنند. هم چنین تولیدکنندگان 
بکوشند و در جریان  تبلیغات هم  امر  باید در 
فرهنگ سازي هم به مردم و هم به رسانه هاي 
اصلي  بار  که  است  طبیعي  کنند.  کمک  ملي 
فرهنگ سازي به عهده رسانه هاي رسمي است 
نیز مي توانند مدد  ارکان  را دیگر  این مهم  اما 
برسانند. از این دو رکن مهم که بگذریم مردم، 
کردم  عرض  یادداشت  ابتداي  در  چنان که 
به  داخل  تولید  از  حمایت  رکن  مهم ترین 
حساب مي آیند. این مردمند که با تقویت عرق 
ملي و تعصب ایراني مي توانند جلوي عرض اندام 
کاالي خارجي به خصوص کاالي قاچاق خارجي 
مطالبات  با  مي توانند  این که  ضمن  بگیرند.  را 
به حق خود تولیدکننده ها را وادارند تا کیفیت 
محصوالت خود را ارتقا بخشند. هم چنین این 
مردمند که مي توانند از حاکمیت و گردانندگان 
باال  را  داخل  تولید  جایگاه  بخواهند  اقتصادي 
ببرند. مردم مي توانند حمایت از تولید داخلي 
را به فرهنگي بومي بدل کنند و آن را به مثابه 
نمایند.  منتقل  بعد  نسل هاي  به  ملي  غیرت 
نظرشان  مورد  کاالي  بومي سازي  در  آن ها 
مي توانند تولیدکنندگان را دنبال خود بکشند. 
مصرف کننده هاي  رکن  که  مي کنم  اضافه 
مردمي مهم تر و موثرتر از دو رکن قبلي است 
مردم  میان  از  مسئوالن  حاکمان  هم  زیرا 
سربلند مي کنند و هم تولیدکننده ها و فعاالن 

اقتصادي بخشي از بدنه مردمند.
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ن که خریدن جنس ایـران ساخت �ب آینده ما و کشور گره خورده است ره ا�ی در�ب

آنچه خود داشت
 محمد یوسف نیا 

و در  بــه جمعه بــازار مــی روم  وقتــی  مــن 
میــان یــک دنیــا جنــس بنجــل وســایل 
دست ســاز دانشــجوهای هنــر را کــه مظلومانــه 
گوشــه ای بســاط کرده انــد، بــه قیمتــی ناچیــز 
می خــرم، بــا زمانــی کــه از هایپرمارکت هــا 
مایحتــاج روزانــه ام را تهیــه می کنــم، یــک 
دنیــا تفــاوت دارم. در موقعیــت دوم آدمــی 
ــول  ــداری پ ــت مق ــه در ازای پرداخ ــتم ک هس
ــر  ــد و اگ ــتفاده کن ــا اس ــده ت ــی خری چیزهای
ــه  ــد، ن ــر کن ــه اش را پ ــطل زبال ــد س الزم ش
ــالن و  ــن« ف ــد ای ــب »می ــه آن برچس کاری ب
ــری  ــه کارگ ــه ب ــس دارم، ن ــان پشــت جن بهم
فکــر می کنــم کــه در کارخانــه ای بــزرگ ایــن 
محصــول را تولیــد کــرده اســت. فقــدان حــس 
همجــواری باعــث می شــود کاالی مصرفــی 
ــی باشــد  ــک کاالی مصرف ــا ی ــرای مــن صرف ب
ــک هم شــهری،  ــک دوســت، ی ــی از ی ــا وقت ام
ــاس  ــرم احس ــزی را می خ ــن چی ــک هم وط ی
می کنــم انــدازه خــودم توانســته ام بــه بــازارش 
رونــق ببخشــم و دســتش را در ایــن وانفســای 
ــس عجیــب  ــرم، پ ــاد بگی ــر و بی بنی ــان پی جه
ــتد  ــری را بفرس ــس دیگ ــدا ک ــر خ ــت اگ نیس
تــا دســت مــن را در زمــان نیازمنــدی بگیــرد. 
بــه کاالی  بی عالقگیشــان  دلیــل  بعضی هــا 
ــن  ــی از ای ــب بعض ــت نامناس ــی را کیفی ایران
ــد. اوال اجنــاس ســاخته  اجنــاس ذکــر می کنن
شــده در کارخانه هــا و تولیدی هــای ایرانــی 
ــازار  ــن ب ــتند، در ای ــت نیس ــی بی کیفی همگ
هــم جنــس باکیفیــت هســت هــم کاالی 
بی کیفیــت، همان طــور کــه کاالی خارجــی 
هــم بی کیفیــت دارد هــم مرغــوب؛ ثانیــا 

ــرك از  ــا ت ــره ای ی ــس ک ــک جن ــر روزی ی اگ
ــور  ــه کش ــی را ب ــن خراب ــی ای ــد کس کار بیفت
ــی کــه  ــد درحال ــده منتســب نمی کن تولیدکنن
ــار آن مــزه همیشــگی  ــی یک ب اگــر ویفــر ایران
ــک  ــق ی ــده طب ــد، مصرف کنن ــته باش را نداش
عــادت ذهنــی نادرســت قیافــه حــق بــه جانــب 
ــاری داری؟  ــه انتظ ــد: »چ ــرد و می گوی می گی
جنــس ایرانــی همینــه...« ایــن جملــه حاکــی 
ــس تاریخــی اســت  ــف اعتمادبه نف ــک ضع از ی
ــر  ــایه در ه ــرغ همس ــد م ــا می گوی ــه م ــه ب ک
حالتــی غــاز اســت، حتــی اگــر صــدای قدقدش 
ــق  ــای مطل ــن حکم ه ــنویم. ای ــوح بش را به وض
فقــط اعــالم انصــراف از خریــدن یــک جنــس 
کنیــم  فکــر  کــه  کمــی  نیســت،  ایرانــی 
می بینیــم زندگــی دوســت و رفیــق و همســایه 
و همشــهری مان بــه ایــن تصمیــم بســته شــده 
اســت. نمی دانــم بــه کارخانه هــای بــزرگ 
ــن  ــی از غم انگیزتری ــه، یک ــا ن ــد ی ــر زده ای س
ــا کارگاهــی  ــه ی ــدن کارخان ــان دی مناظــر جه
اســت کــه بــه دلیــل مشــکالت مالــی دارد بــا 
ــی اش کار  ــت اصل ــوم ظرفی ــا یک س ــی ی نیم
ــد. فکــر کنیــد آدمــی را می بینیــد کــه  می کن
یکــی از اعضــای بدنــش را از دســت داده اســت، 
کارخانــه تعدیــل شــده نیــز همیــن وضعیــت را 
دارد، ایــن جاهــای خالــی غمــی دارنــد کــه آدم 

ــد. ــیر می کنن ــی س را از زندگ
تهــران  جمهــوری  خیابــان  اطــراف  در 
کــه  هســتند  تولیدی هایــی  و  خیاطی هــا 
شــیک  لباس هــای  می دوزنــد،  لبــاس 
ــوی  ــا را ت ــی از آن ه ــا خیل ــه احیان ــذاب ک ج
ــم.  ــهر دیده ای ــرق ش ــرزرق و ب ــای پ بوتیک ه

ت
اش
دد

یا
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ــل  ــه دلی ــا ب ــد ام ــا را می دوزن ــا لباس ه آن ه
این کــه مشــتری ایرانــی از جنــس داخلــی 
برچســب  گونی گونــی  نمی کنــد  اســتقبال 
مــارك از بــازار تهــران می خرنــد تــا روی 
جنــس  اســم  بــه  و  بچســبانند  لباس هــا 
ــن  ــه ای ــردم بفروشــند. ب ــه م ــد خارجــی ب برن
ترتیــب شــلواری را کــه فریــدون نامــی تولیــد 
ــوری راه  ــم و ط ــم زارا می خری ــه اس ــرده ب ک
ــارك  ــاس م ــد لب ــا ببینن ــه آدم ه ــم ک می روی
ــه  ــت ک ــت اس ــن درس ــم. ای ــان کرده ای تنم
ــه  ــل ب ــد بیشــتر از قب ــی بای ــده ایران تولیدکنن
فکــر افزایــش کیفیــت کاالیــش باشــد امــا اگــر 
انصــاف بدهیــم می بینیــم روحیــه غیردوســتی 
ــر  ــت از س ــد دس ــازار خری ــه در ب ــی ک عجیب
مــا برنمــی دارد، هزینه هایــی بــرای کشــور 
ــد  ــن آن می توان ــه کمتری ــد ک ــت می کن درس
کارگــر  و  تولیدکننــده  شــدن  خانه نشــین 
ایرانــی و در عیــن حــال از رونــق افتــادن کار و 

ــد.  ــور باش ــل کش ــرمایه در داخ س
ــا فرمایشــات  ــن یادداشــت را ب ــر اســت ای بهت
رهبــر معظــم انقــالب در جمــع کارگــران 
ــت از  ــان حمای ــه ایش ــی ک ــم، جای ــام کنی تم
ــده  ــی را اصــل مهــم اقتصــاد و آین کاالی ایران
کشــور دانســتند: »وقتــی کاالی ایرانــی مــورد 
حمایــت قــرار گرفــت، وقتــی قــدر کار کارگــر 
ایرانــی دانســته شــد، آن وقــت دیگــر مــا شــاهد 
ایــن نخواهیــم بــود کــه یــک کارخانــه ای 
ــت دارم کار  ــوم ظرفی ــا یک س ــن ب ــد »م بگوی
ــن  ــا همی ــه م ــا ب ــروز بعضی ه ــم«. دی می کن
ــم و  ــات داری ــدر امکان ــا این ق ــد. م را می گفتن
ــوم  ــا یک س ــم: ب ــم کار می کنی ــور داری این ج
ــت. خــب چــرا؟ آن  ــا نصــف ظرفی ــت، ب ظرفی
ــتند؟  ــا هس ــش کج ــر کارگرهای ــوم دیگ دوس
در  متراکــم  بــی کارِی  آن  می شــود  ایــن 
»حمایــت  می گوییــم  مــا  این کــه  کشــور. 
ــود،  ــده بش ــی کار آفری ــی«، یعن از کاالی ایران
ــی کار  ــر ب ــی کارگ ــد؛ یعن ــود بیای ــه وج کار ب
ــرده  ــوان تحصیل ک ــی ج ــیم؛ یعن ــته باش نداش

ــه  فکــر پشــت میزنشــینی نباشــد؛  مــا فقــط ب
ــای  ــودش، در بخش ه ــأن خ ــق ش ــد مطاب بدان
ــت  ــر حمای ــد. اگ ــد کار بکن ــف می توان مختل
از کاالی ایرانــی شــد، ایــن پیــش می آیــد. 
ــان را  ــد پولش ــرار دارن ــده ای اص ــک ع ــرا ی چ
بریزنــد در جیــب کمپانــی خارجــی؟ ایــن 
چــه مرضــی اســت کــه جنــس خارجــی بایــد 
ایرانــِی  مصــرف بشــود؟ یک وقــت جنــِس 
ــت؛  ــی نیس ــه، بحث ــب بل ــم، خ ــابه نداری مش
ــدش در  ــه تولی ــت ک ــاس هس ــی از اجن بعض
داخــل منطبــق بــا صرفــه نیســت، صرفــه 
نــدارد؛ خیلــی خــب! در داخــل، جنــس مشــابه 
آن را نداریــم. ]امــا وقتــی[ مشــابه جنســی در 
ــت  ــد می شــود و در کیفی داخــل هســت، تولی
ــی  ــابه خارج ــت مش ــل کیفی ــی مث ــم بعض ه
مشــابه  کیفیــت  از  باالتــر  بعضــی  اســت، 
ــده ای  ــک ع ــتی ی ــرا بایس ــت، چ ــی اس خارج
اصــرار داشــته باشــند کــه حتمــا برونــد جنــس 
خارجــی و فــالن مــارك خارجــی و ماننــد 
ــی  ــه مرض ــن چ ــد؟ ای ــرف کنن ــا را مص این ه
اســت؟ ایــن چــه بدفهمــی و کج فهمــی ای 
اســت کــه بعضــی دارنــد؟ کاالی ایرانــی مصرف 
ــزرگ،  ــات ب ــم؛ موسس ــم بگیری ــم. تصمی کنی
خــود دولــت، دیگــران، همــه تصمیــم بگیرنــد 
کــه از کاالی ]ایرانــی حمایــت کننــد[. مــا 
ــم  ــم، نمی خواهی ــران نداری ــه دیگ ــب علی تعص
فرزنــد  می خواهیــم  مــا  کنیــم؛  دشــمنی 
خودمــان، جــوان خودمــان و کارگــر خودمــان 
را  او  می خواهیــم  کار؛  بــه  کنیــم  وادار  را 
ــم او را از  ــم، می خواهی ــتغال کنی ــرگرم اش س
ــی کاری  ــم. ب ــات بدهی ــی کاری نج ــرات ب مض
اجتماعــی  مضــرات  دارد؛  مضــرات  خیلــی 
دارد، مضــرات امنیتــی دارد، مضــرات اخالقــی 
دارد، انــواع و اقســام مضــرات دارد. ایــن را 
از  حمایــت  همیــن  راهــش  می خواهیــم؛ 
کاالی ایرانــی اســت. از کاالی ایرانــی، از تولیــد 
ایرانــی، بایســتی طــرف داری بشــود و حمایــت 

ــود.« بش
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ن سالروز میل فناوری هسته ای هوری در مرامس دوازدمه�ی رئیس محب

کسب و کار کشور به سمت دانش بنیان 
شدن در حرکت است ش

زار
گ

 علیرضا کشاورزی

مراسم  در  رئیس جمهور  روحانی  حسن  دکتر 
هسته ای،  فناوری  ملی  سالروز  دوازدهمین 
و  دولت  مهم  وظایف  از  یکی  این که  بیان  با 
مسئولین آن است که فضا را برای اندیشمندان 
علمی  مختلف  رشته های  در  دانشمندان  و 
و  اقتصاد  »امروز  کرد:  بیان  کنند،  فراهم 
ما  کسب و کار  و  است  دانش بنیان  ما  زندگی 
از  بیش  شد.  خواهد  دانش بنیان  به تدریج  هم 
سه هزار شرکت دانش بنیان در طول چند سال 
اخیر مشغول فعالیت شدند و دارای درآمدهای 
پردیس ها  تحقیقاتی،  مراکز  و  هستند  فراوانی 
سرعت  با  امروز  ما  دانش بنیان  شرکت های  و 

بسیار تحسین برانگیزی در مسیر علم و دانش و 
توانمندی کشور تالش می کنند.«

مبارك  ملی  روز  این  تبریک  با  روحانی  دکتر 
به همه ملت ایران و به ویژه دانشمندان کشور 
و هم چنین گرامی داشت یاد و خاطره شهدای 
هسته ای گفت: »شهدای هسته ای جان خود را 
از همه کسانی  و  فدا کردند  ملی  افتخار  برای 
برای  مختلف  دولت های  و  دوره ها  در  که 
تقدیر  برداشتند،  گام  فناوری هسته ای  توسعه 

می کنیم.«
رئیس جمهوری با اشاره به این که از سال 1360 
به  رشته  این  محققین  و  مسئولین  کنار  در 
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تناسب مسئولیت های خود در مجلس شورای 
حضور  ملی  امنیت  عالی  شورای  و  اسالمی 
محققان  استوار  تالش های  از  کامال  و  داشته 
برای عبور از مسیر های سخت آگاه است، افزود: 
پروژه هایی که  و  از دستاوردها  امروز  »گزارش 
افتتاح و رونمایی شد، پیام خیلی روشنی برای 
برخی کسانی دارد که گاهی بدون دقت حرف 
دولت های  در  می کنند  فکر  بعضی  می زنند. 
یازدهم و دوازدهم حرکت هسته ای ما کند شده 
و سانتریفیوژها نمی چرخند، یا کند می چرخند. 
می خواهم با صراحت و شفافیت به ملت بزرگ 
ایران اعالم کنم که صنعت هسته ای ما امروز با 
توان و دقت بیشتر و محاسبه دقیق تر و سرعت 
است.  در حال حرکت  دیروز  به  نسبت  بیشتر 
ما پارسال 43 پروژه در عرصه هسته ای افتتاح 
و  بودیم  نیز شاهد  را  و دستاوردهایش  کردیم 
امسال 83 پروژه افتتاح شد که این نشان گر آن 
است که در مسیر فناوری علمی، راه خودمان 

را ادامه دادیم و خواهیم داد.«
باید  »همه  کرد:  خاطرنشان  روحانی  دکتر 
مهم  اهداف  از  یکی  که  باشیم  داشته  توجه 
اقتدار  یعنی  مشروع،  توان  و  قدرت  کسب  ما 
اقتدار قدرتی مشروع و مفید برای  ملی است. 
مبنایش  که  قدرتی  است؛  جامعه  و  کشور 
قدرتی  بلکه  نیست،  تجاوز  و  زورگویی  تهدید، 
است مشروع برای منافع ملی و ثبات و امنیت 
منطقه ای و صلح جهانی. ما در مسیر کسب این 
اقتدار ملی، نیاز به قدرت نرم و سخت داریم که 
ترکیب صحیح این دو قدرت، قدرت هوشمند 

را برای ما می سازد.«
گفت:  سخنانش  ادامه  در  رئیس جمهوری 
ما  دانشمندان هسته ای  فعالیت  و  »دیپلماسی 
دو روی یک سکه هستند. از یک سو ما تالش 
یک  به عنوان  هسته ای  فناوری  به  تا  می کنیم 
دانش و فناوری روز که برای انرژی، بهداشت و 
سالمت، کشاورزی، معادن و صنعت و برای مواد 
غذایی و امنیت غذایی ما الزم است و ضرورت 
تالش های  مسیر  این  در  و  یابیم  دست  دارد، 

خودمان را به شکل مستمر ادامه می دهیم که 
در مسیر این تالش های مستمر، قدرت علمی 
و فناوری برای ما ساخته می شود. اما از سوی 
دیگر و در کنار این قدرت، به قدرت دیپلماسی 
دیپلماسی همان هنری  قدرت  داریم.  نیاز  نیز 
است که حق و قدرت ما را تثبیت می کند؛ حقی 
که بدخواهان می خواهند آن را متزلزل کنند یا 
از ما بگیرند یا در برخی مراجع بین المللی حق 
ما را نامشروع جلوه دهند. دیپلماسی حق ما را 
تثبیت می کند و نشان می دهد که ملت ایران، 
مقدس  دفاع  عرصه  در  تنها  که  نیست  ملتی 
پیش تاز باشد و به خوبی از کشورش دفاع کند 
یا فقط در صحنه اقتصادی بتواند قدم های مهم 
و موثری بردارد، بلکه منطق و استدالل کافی 
دارد  هم  را  مذاکره  میز  پای  زدن  برای حرف 
با  از لحاظ فنی، سیاسی و حقوقی  و می تواند 
مذاکره  میز  بر سر  دنیا  قدرت های  بزرگ ترین 
بنشیند، حرف بزند و حق خود را تثبیت کند و 
به توافقی برسد که بتواند بار را از دوش مردم 

کم کند.«
مسیر  »دیپلماسی  داشت:  اظهار  رئیس جمهور 
پیشرفت را برای مردم فراهم کرده و به راه ما 
سرعت می دهد و هزینه ما را کم می کند. بدون 
هزینه  با  اما  کرد،  کار  می شود  هم  دیپلماسی 
به  و  برمی دارد  را  موانع  دیپلماسی  باال.  بسیار 
حرکت ما سرعت داده و هزینه های ما را کاهش 
منافع  به  دست یابی  برای  را  مسیر  و  می دهد 
نیاز  قدرت ها  به همه  ما  کوتاه تر می کند.  ملی 
اقتصادی،  دفاعی،  نظامی،  قدرت  به  ما  داریم؛ 
و  داخلی  سیاست  در  سیاسی  و  فرهنگی 
خارجی نیاز داریم. ما به قدرت سخت و قدرت 
در سطح  مشروع  اقتدار  به  ما  داریم.  نیاز  نرم 
منطقه و جهان نیاز داریم اما بعضی ها فقط به 
افراد خیلی  این  نگاه می کنند.  یک روی سکه 
راحت می توانند آن روی سکه را نیز ببینند اما 
فقط  و  کنند  نگاه  را  آن  پشت  ندارند  حوصله 

روی سکه را می بینند.«
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بیش از 120 دستاورد مهم در حوزه 
فناوری هسته ای ظرف دو سال

به  ما  اتکای  این که  بر  تاکید  با  روحانی  دکتر 
خود  متحد  و  یکپارچه  ملت  به  و  بوده  خدا 
طول  »در  کرد:  خاطرنشان  داریم،  اطمینان 
ملت  دشمنان  و  بدخواهان  گذشته  سال های 
ایران می خواستند این طور در دنیا جلوه دهند 
که ایران به دنبال اهداف غیرقانونی و نامشروع 
بوده و حرف و عمل ملت ایران و مسئوالن با 
هم فاصله دارد و می خواستند در قطع نامه های 
نابحق خود این کشور و ملت را سال ها زندانی 
کرده و با تحریم های غلط و غیرانسانی ملت ما 
را در فشار نگه دارند. آن ها تصور می کردند که 
اگر یک سوی میز مذاکره شش قدرت جهانی 
باشد، ما توان آن را نداریم که منطق خود را 
به کرسی بنشانیم و آن ها می توانند تحریم های 

خود را ادامه دهند.«
دکتر روحانی با بیان این که دانشمندان بزرگ 

و  علمی  مراکز  در  فداکار  و  ایثارگر  جوانان  و 
تحقیقاتی دستاوردهای بزرگی به دست آوردند، 
گفت: »امروز در طول دو سال گذشته از برجام 
بیش از 120 دستاورد مهم در حوزه هسته ای 
داریم. برجام حرکت را کند نمی کند، بلکه ما 
توانستیم به واسطه برجام از امکان همکاری با 
دیگران نیز استفاده کنیم و امروز در بسیاری 
از پروژه ها با برخی کشورهای اروپایی، روسیه و 

چین همکاری های خوبی داریم.«
دکتر روحانی با اشاره به این که مراکز جدیدی 
رسید  خواهد  بهره برداری  به  فردو  سایت  در 
ادامه  بیشتری  سرعت  با  تحقیقات  مسیر  و 
می یابد، تصریح کرد: »برای نخستین بار پس از 
گرفت  قرار  هسته ای  تجارت  در  ایران  برجام، 
وارد  خارج  از  را  زرد  کیک  تن   400 حدود  و 
کردیم و مقداری از مواد غنی شده را فروختیم.«
همکاری  در  این که  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
را  جدیدی  مسیر  کشورها،  دیگر  با  هسته ای 
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آغاز کرده ایم، گفت: »امروز گام های اولیه برای 
ساخت رآکتورهای هسته ای در بوشهر برداشته 

شده و ادامه خواهد یافت.«
مسیر  در  این که  بر  تاکید  با  روحانی  دکتر 
افزود:  نمی آییم،  و  نیامده  کوتاه  خود  فناوری 
برای  کشور  غیور  بداند  جوانان  ایران  »ملت 
فناوری  و  علمی  دستاوردهای  به  دست یابی 

خود، حتی یک لحظه درنگ نمی کنند.«
و  تحقیق  برای  این که  بیان  با  رئیس جمهور 
فناوری از هیچ کس اجازه نمی گیریم اما آماده 
اظهار  هستیم،  همگان  با  همکاری  و  تعامل 
تعامل  ابتدا،  از  دولت  این  »مبنای  داشت: 

سازنده با جهان بود.«
در  که  کسانی  همه  از  تقدیر  با  روحانی  دکتر 
طول سال های طوالنی گذشته در عرصه صنعت 
هسته ای کشور تالش کرده اند، گفت: »ما برای 
فناوری  به  نیاز  مختلف  علوم  در  پیش رفت 
جزو  هسته ای  فناوری  چراکه  داریم،  هسته ای 
به  که  حالی  عین  در  و  است  پیش ران  علوم 
سازنده  تعامل  هستیم،  خود  پیش رفت  دنبال 
با جهان را در دستور کار خواهیم داشت. امروز 
ما در افکار عمومی جهان دستاورد جدیدی را 
به دست آوردیم و آن این است که به دنیا ثابت 
هستیم  ملتی  ما  وفاداریم.  عهدمان  به  کردیم 
که دین و فرهنگمان به ما آموخته اگر با کسی 
توافقی کردیم، هرگز آغازگر نقض آن نخواهیم 
بود. در طول دو سال گذشته از توافق برجام، 
برجام  که  گرفت  صورت  بسیاری  تحریک های 
از  این  اما  کنند،  خراب  خودمان  دست  به  را 
ایران  ملت  نمی دانستند  و  بود  آن ها  سادگی 

هوشیارتر و بیدارتر از این حرف هاست.«
ایران  ملت  دشمنان  به  خطاب  رئیس جمهور 
باید  کنید،  عهد  نقض  می خواهید  »اگر  گفت: 

بهای آن را هم خودتان بپردازید.«
این که 15 ماه است  به  با اشاره  دکتر روحانی 
رئیس جمهور جدید آمریکا که ادعاهای فراوانی 
و  زیادی در سخنان  و نشیب های  فراز  و  دارد 
عملش دیده می شود، در حال تالش است که 

برجام را نقض کند، افزود: »تازه پس از گذشت 
15 ماه می گویند فهمیده ایم که این توافق به 
نفع ما نیست که البته این ادعای آن ها دقیق 
ابتدا به دنبال نفع  از  و درست نیست چرا که 
دوطرف و برد - برد بوده ایم. ساختمان برجام به 
قدری مستحکم بوده که در این 15 ماه با انواع 
فشارهایی که با درجه های مختلف بر آن وارد 
شده، این ساختمان مقاومت کرده است و این 
از نکات مهمی است که ملت ما و نمایندگان 
همواره  قدرت های جهان  با  مذاکرات  در  ملت 

مدنظر داشته اند.«

برای هر رشایطی آماده ایم
حالت  همه  در  این که  بیان  با  رئیس جمهور 
و  داریم  برنامه ریزی  و  کرده  فکر  برجام  برای 
در صورت لطمه خوردن به آن برای فناوری و 
زندگی مردم، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد، 
گفت: »برجام باشد یا نباشد، برجام با آمریکا و 
یا بدون آمریکا، ما برای هر شرایطی آماده ایم 
تبلیغات  با  داریم. آن ها فکر می کنند  برنامه  و 
خود، ملت ایران از استقالل، آزادی و حاکمیت 
ملی خود پشیمان می شود، اما این ملت هرگز 
برنخواهد  دست  حق  راه  و  انقالب  مسیر  از 
آغازگر  هرگز  ایران  اسالمی  جمهوری  داشت. 
نقض پیمان نیست، اما دشمنان این ملت حتما 
و  شد  خواهند  پشیمان  کار  این  از  که  بدانند 
می بینند که در طول کمتر از یک هفته آثار و 

نتایج آن متجلی خواهد شد.«
گذشته  سال  این که  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
در رابطه با تحقیقات در راستای پیش ران های 
اولین  امروز  و  کردم  صادر  دستوری  هسته ای 
ما  »راه  افزود:  بودیم،  شاهد  را  آن  دستاورد 
مشخص است. ما به فکر تهدید هیچ کس نبوده 
نظامی مان  قدرت  ما حتی  قدرت  و  نیستیم  و 

برای تجاوز به هیچ کشوری نیست.«
بزرگی  ملت  ما  این که  بیان  با  روحانی  دکتر 
هستیم و همواره روی پای خودمان ایستاده ایم، 
گفت: »سالح و موشک ما برای دفاع از کشور 
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است و برای دفاع از کشور هر نوع سالحی الزم 
باشد، می سازیم تا در این منطقه ناامن، امنیت 

خود را حفظ کنیم.«
علیه  ایران  این که سالح  بیان  با  رئیس جمهور 
کشورها  به  تجاوز  برای  و  خود  همسایگان 
همه  می خواهیم  »ما  داشت:  اظهار  نیست، 
ملت ها در منطقه در کنار هم قرار داشته باشند 

و مشکالت را حل و فصل کنند.«
ملت  مسیر  این که  به  اشاره  با  روحانی  دکتر 
ایران در چارچوب مصلحت و امنیت ملی کشور، 
تعریف و ترسیم شده است، گفت: »مطمئنا در 
آینده دستاوردهای هسته ای ما بیشتر، جایگاه 
ملت ایران در افکار عمومی جهان باالتر و ملت 
استوارتری  گام های  پیش رفت  مسیر  در  ایران 

برخواهد داشت.«
رئیس جمهور با تاکید بر این که ملت ایران قطعا 
»تالش  گفت:  کرد،  خواهد  عبور  مشکالت  از 
مستمر جوانان اندیشمند و عالم ما در راستای 
و  است  کشور  پیش رفت  و  ملی  منافع  تحقق 
چیزی  آن  توسعه  و  فناوری  پیش رفت  مفهوم 

است که ملت ایران آن را ادامه خواهد داد.«

 فناوری هسته ای در آستانه 
تحولی بنیادین

پیش از سخنان رئیس جمهور، دکتر علی اکبر 
سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  صالحی 
انرژی اتمی گزارشی از دستاوردهای هسته ای 

کشور ارائه کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به آثار مثبت 
فضای تعاملی ایجاد شده بعد از برجام در حوزه 
این  حاضر  حال  »در  گفت:  هسته ای،  صنعت 
تحولی  آستانه  در  اقتدارآفرین  و  ملی  صنعت 
بنیادین قرار گرفته است و امیدوارم از رهگذر 
و  شکوفایی  شاهد  مبارك،  رویکرد  این  تداوم 
بالندگی بیش از پیش صنعت هسته ای و ارائه 
خدمات ماندگار در بخش های مهم دیگر مانند 

سالمت، کشاورزی و صنعت باشیم.«
گسترده ای  فعالیت های  این که  بیان  با  وی 

جهت به سازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات 
افزود:  است،  شده  انجام  راهبردی  این صنعت 
»یکی از اهداف و برنامه های راهبردی سازمان 
ارتقای سطح کمی و کیفی  ایران  اتمی  انرژی 
حال  در  است.  مختلف  بخش های  در  پژوهش 
حاضر به واسطه اتخاذ این رهیافت در مجموعه 
پژوهشگاه  از جمله  ایران  اتمی  انرژی  سازمان 
جدید  توفیقات  شاهد  هسته ای،  فنون  و  علوم 
در حوزه هایی مانند فناوری کوانتومی هستیم 
بسیار  راهبردی  و  استراتژیک  ارزش  از  که 
نزدیک  آینده ای  در  و  است  برخوردار  باالیی 
شاهد دستاوردهای چشم گیر این حوزه جدید 

خواهیم بود.«
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به پروژه ها 
و دستاوردهایی که افتتاح شدند، اظهار داشت: 
»دست یابی پژوهشگران مرکز علوم و فنون لیزر 
حوزه  در  پیش رفته  فناوری  و  دانش  به  ایران 
سالمت  مانند  مهم  بخش های  در  لیزر  کاربرد 
تولید  مرکز  احداث  عملیات  آغاز  صنعت،  و 
 ،GMP الزامات  اساس  بر  ایران  رادیوداروهای 
راه اندازی سیکلوترون 18 مگاالکترون  و  نصب 
ولت به منظور افزایش ظرفیت تولید رادیوداروی 
PET و نیز تولید چند محصول جدید دارویی 
برای درمان بیماری های سرطان از جمله دیگر 
دستاوردهای عرصه هسته ای هستند. همچنین 
توسعه و گسترش روزافزون فعالیت های مرتبط 
مهم  نیازهای  از  که  دارویی  تولیدات  حوزه  با 
قرار  برنامه های سازمان  جامعه است، در صدر 
داشته و پی گیری این امر به طور مستمر تداوم 

خواهد یافت.«
دکتر صالحی تصریح کرد: »در عرصه نیروگاهی 
عملیات  گذشته  سال  طی  خوش بختانه 
نیروگاه   3 و   2 واحدهای  احداث  خاك برداری 
اتمی بوشهر در حجمی به میزان یک میلیون 
پیمان کار  کارگاه  تجهیز  با  هم زمان  مترمکعب 
این  پی گیری  است.  رسیده  انجام  به  روس 
جمهوری  جایگاه  تثبیت  نویدبخش  فرایند، 
اسالمی ایران به عنوان یک کشور پیش گام در 
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منطقه در بهره برداری از نیروگاه های هسته ای 
است.«

دامنه  و  حجم  گسترش  به  اشاره  با  وی 
هسته ای  ایمنی  حوزه  به  مربوط  فعالیت های 
موضوع  این  ویژه  حساسیت  به  توجه  با  که 
برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  در سطح جهانی، 
پرتو  در  کرد: »خوش بختانه  خاطرنشان  است، 
مفاد مندرج در ضمیمه 3 سند برجام، همکاری 
و تعامل سازنده با کشورهای فعال در این حوزه 
در دستور کار قرار گرفته است. این فرایند در 
سال 96 از سیر صعودی قابل توجهی برخوردار 
بوده و با توجه به سیاست کالن سازمان انرژی 
اتمی ایران مبنی بر به سازی و نوسازی ساختار 
هسته ای  ایمنی  نظام  به  مربوط  سامانه های  و 
مورد  بیشتر  شتاب  با  مقتضی  اقدامات  کشور، 

پی گیری قرار دارد.«

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان این که پس 
فرایند  آغاز  و  توافق هسته ای  به  از دست یابی 
اجرای برجام، ایران اسالمی در عمل تعهد خود 
را به عهد و پیمان خویش به اثبات رسانده و 
امروز  به  تا  نیز  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
مفاد  به  ایران  کامل  پای بندی  بار،  ده  برای 
است،  کرده  اعالم  را  برجام  سند  در  مندرج 
گفت: »متاسفانه تا به امروز برخی از طرف های 
باب  در  برجام  متن  صراحت  علی رغم  مقابل 
بدعهدی  مسیر  در  خود،  تعهدات  پذیرش 
بی اعتمادی  دیوار  نتیجه  در  و  کرده  حرکت 
قابل  به هیچ وجه  ما  برای  پابرجاست.  همچنان 
پذیرش نیست که هزینه های اجرای این توافق 
تاریخی متوجه یکی از طرف ها شود و در مقابل 
برخی کشورهای حاضر در این میدان، از انجام 

کامل تعهدات خود سر باز زنند.«
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هوری در افتتاحیه   معاون عیمل و فناوری رئیس محب

نک و بیمه ن امللیل بورس، �ب ه ب�ی
گ
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استارت آپ ها خدمات را شفاف و با 
قیمت مناسب ارائه می کنند

 زهرا خشنود

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 
بین المللی  نمایشگاه  یازدهمین  افتتاحیه  آیین  در 
جایگاه  و  ارزش  به  اشاره  با  بیمه  و  بانک  بورس، 
باالی استارت آپ های خدماتی در کشور، بیان کرد: 
»معاونت علمی با تمام توان خود از استارت آپ های 
خدماتی در کشور حمایت می کند زیرا آن ها زمینه 
اقتصاد  شدن  اجرایی  و  نوین  کسب و کارهای  بروز 

دانش بنیان را در کشور فراهم می کنند.«
وی افزود: »معاونت علمی از استارت آپ های خدماتی 
در کشور حمایت می کند زیرا معتقدیم که جوانان 
ایده پرداز مانند سربازان کشور هستند که در جبهه 
اقتصادی و کارآفرینی می جنگند و خوش بختانه در 
حوزه های  در  استارت آپ ها  تعداد  اخیر  سال  چند 
مختلف به سرعت گسترش یافته است.« وی در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: »شبکه های مجازی که 
این روزها زندگی مردم را احاطه کرده است، خودمان 
با پس زدن جوانان در کشور رشد دادیم، اگر به فکر و 

ایده جوانان خود اطمینان می کردیم می توانستیم در 
مقابل تلگرام، یک شبکه مجازی بومی با تمام امکانات 

داشته باشیم؛ اما هنوز جوانان را باور نکرده ایم.«
توسعه  در حال  به فضای مجازی  اشاره  با  ستاری 
گفت: »با گوگل که در خانه هاست چه می خواهیم 
بکنیم؟ در واقع بالیی که تلگرام بر سر کشور آورد، 
به این دلیل است که استارت آپ های داخلی را زدیم. 
اگر پشت استارت آپ ها نایستیم و از جوانان حمایت 
نکنیم باید تسلیم دیگر کشورها شویم و اجازه دهیم 

جوانان مستعد از کشور مهاجرت کنند.«
و  استارت آپ ها  کار  از  جلوگیری  به  اشاره  با  وی 
حمله به دفتر تعدادی از آن ها معتقد است در برابر 
پیشرفت علم نمی توان ایستاد. ستاری ادامه داد: »اگر 
استارت آپ های خدماتی نباشند، تکنولوژی هم در 
کشور رشد نمی کند و در حوزه فضای مجازی که این 
روزها از اهمیت باالیی برخوردار شده است، از دنیا 
عقب می افتیم. در این صورت عوارض جبران ناپذیری 
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را باید تحمل کنیم.« به گفته وی، متاسفانه سیستم 
سنتی اقتصادی مقابل استارت آپ های نوپا در کشور 
اقتصادی  می ایستد در حالی که آن ها سردمداران 
امروز  بود.  خواهند  کشور  آینده  ثروت آفرینان  و 
نسل جدید کارآفرینی در کشور توسعه یافته است 
توسعه  حال  در  روز  هر  دانش بنیان  شرکت های  و 
از  جدیدی  نسل  »امروز  افزود:  ستاری  هستند. 
کارآفرینان در کشور توسعه پیدا کرده که با گذشته 
قابل مقایسه نیست. این در حالی است که امسال 
شرکت هایی با ارزش حدود یک میلیارد دالر داریم 
که جذب بورس می شوند. هم اکنون استارت آپ هایی 
درصد   10 هفته ای  که  گرفته اند  شکل  کشور  در 
ارزان  و  شفاف  خدمات  و  می کنند  تجربه  را  رشد 
در دسترس قرار می دهند. در گذشته شرکت های 
نفتی و خودروسازی در صدر شرکت های بزرگ قرار 
داشتند اما در حال حاضر، شرکت های استارت آپی و 
دانش بنیان در صدر ایستاده اند. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری همچنین تصریح کرد: »به طور مثال 
ارزش ریالی یکی از استارت آپ های حوزه حمل و نقل 
امروز به یک میلیارد دالر می رسد که همین موضوع 
کسب و کارهای  نوع  این  باالی  توانایی  نشان دهنده 
جدید است. پیش تر در حمل و نقل شهری با جوانانی 
که مهاجرت کرده بودند و به کشور برگشتند تا با 
فعالیت  تاکسی رانی  استارت آپ در حوزه  راه اندازی 
کنند، برخورد بدی صورت گرفت و حاال ممکن است 

این اتفاق در حوزه بانک و بیمه نیز رخ بدهد.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان معتقد است که باید آغوش 
مسئولین به روی استارت آپ های خدماتی باز شود 
زیرا این نوع استارت آپ ها خدمات را بدون واسطه، 
شفاف، ارزان و در دسترس به مردم ارائه می کنند و 

مردم نیز ارزش این خدمات را می دانند.
ستاری در ادامه با تاکید بر حمایت خود از حیات 
استارت آپ ها در کشور عنوان کرد: »معاونت علمی 
به صورت جدی و مستمر از فعالیت استارت آپ های 
خدماتی در کشور حمایت می کند زیرا معتقدیم آن ها 
به حذف دالالن و شفاف شدن ارائه خدمات به مردم 
کمک و خدمات را به صورت یکسان و با هزینه ای 

برابر در سراسر کشور توزیع می کنند.«

 استارت آپ های خدماتی، رکن اصلی 
اقتصاد دانش بنیان

در  دانش بنیان  اقتصاد  اصلی  رکن  ستاری،  اعتقاد  به 
بدون  و  است  خدماتی  استارت آپ های  توسعه  کشور 
رشد آن ها نمی توانیم انتظار تغییر مسیر اقتصاد کشور از 
سنتی به سمت کسب و کارهای نوین را داشته باشیم. وی 
هم چنین بیان کرد: »بزرگ ترین پلتفرم بازگشت نخبگان 
به کشور، همین استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
هستند نه دانشگاه ها. همین موضوع برای اثبات ارزش و 
جایگاه استارت آپ ها در کشور کافی است. طی دو سال 
گذشته با پلتفرم استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
دوهزار جوان را به کشور بازگرداندیم.« معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در ادامه اذعان داشت: »جوانان 
ایده پرداز کشور به مثابه سربازان وطن هستند که در 
را  آن ها  باید  ایستاده اند.  دیگر کشور  تهاجمات  مقابل 
باور و به آن ها اطمینان کنیم.« ستاری تنها راه توسعه 
استارت آپ ها در کشور را توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر 
دانست و گفت: »ارائه وام به استارت آپ ها اشتباه محض 
و خیانت به آن هاست و باعث شکستشان خواهد شد. 
به جای ارائه وام باید از طریق راه اندازی شتاب دهنده ها 
آن ها را تغذیه و حمایت کنیم.« رئیس بنیاد ملی نخبگان 
ادامه داد: »باور جوانان در سیستم بانک، بورس و بیمه 
نیز تنها راه تغییر مسیر آن ها از نظام سنتی به نظام جدید 
است، زیرا قطعا در چند سال آینده سیستم نوین بانکی 
جایگزین نظام فعلی خواهد شد. نرم افزارهای بانکی که 
در چند سال اخیر به کمک جوانان شکل گرفته است 
مالی  تراکنش  همه  این  و  داده  پس  را  خود  امتحان 
بدون کوچک ترین خطا و نقصی در کشور به کمک این 
گفته ستاری، جوانان  به  نرم افزارها صورت می گیرد.« 
حمایت  آن ها  از  باید  و  هستند  کشور  زیرساخت های 
شود نه این که در مقابل افکار و ایده های جدید آن ها 
بایستیم. اگر از جوانان خوش فکر خود حمایت کنیم، 
به زودی شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی کشور خواهیم 
بود. گفتنی است در آیین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه 
بورس، بانک و بیمه سورنا ستاری معاون علمی فناوری 
بیمه  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر  ریاست جمهوری، 
مرکزی و شاپورمحمدی رئیس سازمان بورس حضور 

داشتند.
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: ن زدید از دستاوردهای گروه دانش بنیان حص�ی ستاری در �ب

نقش کلیدی استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان در اصالح فرهنگ عمومی 

 آنا شمس

فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
دستاوردهای  از  بازدید  در  رئیس جمهوری، 
برای  بازارسازی  اهمیت  به  اشاره  با  گروه حصین 
گفت:  دانش بنیان  و  استارت آپی  کسب و کارهای 
»رشد کسب و کارهای دانش بنیان فناوری مهم ترین 
الزمه تحقق حمایت از کاالی ایرانی است و این امر 
با رشد و رونق استارت آپ های حوزه خدمات اتفاق 

می افتد.«
کسب و کارهای  فزاینده  رشد  به  اشاره  با  ستاری 
که  زمانی   »تا  گفت:  خدمات  حوزه  استارت آپی 
باشند،  نداشته  وجود  استارت آپی  کسب و کارهای 
دانش   مرزهای  در  که  دانش بنیانی  شرکت های 
و فناوری حرکت کنند پا نمی گیرند و بر همین 
اساس، حمایت از این استارت آپ ها که هماهنگ و 

به موازات یکدیگر رشد می کنند، باید توسط بخش 
خصوصی محقق شود.«

فرهنگ سازی و استاندارد مهم ترین الزمه 
عرض اندام کاالی ایرانی در عرصه بین املللی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری مهم ترین 
گلوگاه راه توسعه فناوری ایرانی را فرهنگ سازی 
این  از  تا پیش  فناوری  افزود: »ماهیت  و  دانست 
در کشور ما بر پایه واردات بنا نهاده شده بود که 
مهم ترین منشأ این چالش، تکیه اقتصاد کشور بر 
پایه منابع نفتی است. بر همین اساس همان گونه 
که در صادرات فناوری با مشکالت جدی مواجه 
کاال  از  استفاده  ترویج  فرهنگ سازی  در  هستیم، 
مشکل  این  داریم.  مشکل  نیز  ایرانی  خدمات  و 
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چراکه  می شود  پیچیده تر  دانش بنیان  حوزه  در 
تاییدیه ها، آزمایش ها و رسیدن کاالهای دانش بنیان 
به  جهانی،  استاندارد  معیارهای  به  داخلی  تولید 
دلیل وارداتی بودن ساختارهای تاییدکننده و عدم 
همخوانی با استانداردهای جهانی، صادرات و رقابت 
کاالهای دانش بنیان ایرانی را با چالش های جدی 

مواجه می سازد.«
در  این که  بیان  با  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی در حوزه 
دانش بنیان  کاالهای  تأییدیه  و  استانداردها  اخذ 
»اگرچه  افزود:  است،  افتاده  اتفاق  ایران ساخت 
ساختارهای فرهنگی و اقتصادی دچار تعارضاتی با 
اقتصاد دانش بنیان هستند، اما باید با یک حرکت 
شرکت های  فراروی  مشکالت  جدی  و  مستمر 

دانش بنیان و استارت آپ ها برطرف شود.«

نقش کلیدی استارت آپ ها و رشکت های 
دانش بنیان در توجه به کاالی ایران ساخت

رئیس شورای سیاست گذاری ایران ساخت، نقش 
دانش بنیان  شرکت های  و  استارت آپ ها  کلیدی 
در اصالح فرهنگ عمومی به نفع کاال و خدمات 
ایران ساخت را یادآور شد و گفت: »استارت آپ ها 
از  موفقی  نمونه های  دانش بنیان  شرکت های  و 
هستند  رقابتی  و  باکیفیت  ایران  ساخت  کاالی 
و همه جامعه از جمله نهادهای حمایتی اجرایی 
و سیاست گذار باید تالش خود را به کار ببندیم، 
با کمک به رونق استارت آپ ها و شرکت های  تا 
دانش بنیان ایرانی تولیدکننده کاال یا ارائه دهنده 
خدمات ایران ساخت، این کسب و کارها در داخل 
کشور و نیز در عرصه بین المللی معرفی و حمایت 

شوند.«
رئیس جمهوری شفافیت  فناوری  و  علمی  معاون 
ارائه خدمات و محصوالت کیفی را مهم ترین  در 
افزود:  و  دانست  کسب و کارها  این دست  ویژگی 
خدمات  ارائه  در  باال  شفافیت  مزیت،  »مهم ترین 
استارت آپ هاست و عالوه بر کاهش قیمت، خدماتی 
را که در گذشته ارائه می شد، با کیفیتی به مراتب 

باالتر ارائه می دهند.«

بازدید از مجموعه فناور حصین
همراه  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
کشاورز  حصین،  گره  مدیرعامل  آراسته  مسعود 
مرکز  رئیس  قادری فر  مدیره،  هیئت  رئیس 
فناوری های راهبردی و کرمی دبیر ستاد توسعه 
فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علمی با جمعی از معاونان و مدیران از بخش های 
و  فناور  مجموعه  این  دستاوردهای  و  گوناگون 

دانش بنیان دیدن کرد.
این مجموعه دانش بنیان توانسته با بهره مندی از 
توانمندی بالغ بر 400 نفر متخصص فارغ التحصیل 
که  کند  کسب  مهمی  دستاوردهای  کشورمان 
از مهم ترین این دستاوردها می توان به ارائه انواع 
محصوالت و خدمات سخت افزاری و نرم افزاری بومی 
بانکی شامل بانکداری الکترونیک، امنیت پرداخت، 
مدیریت مشتری و سامانه های هوشمند ارائه خدمات 
اشاره کرد. همچنین تولید، شخصی سازی و تامین 
بالغ بر 100 میلیون کارت هوشمند، سیم کارت و 
کارت شهری در پروژه های ملی و اپراتورهای تلفن 
همراه بخشی از دستاوردهای گروه حصین به شمار 
می رود. فروشگاه کتاب الکترونیک طاقچه با بیش 
و  دیجیتال  کتاب  کاربر، 10هزار  میلیون  از 1/6 
بیش از 500 ناشر که توسط این شرکت به نسخه 
الکترونیکی تبدیل شده،  از دیگر دستاوردهای این 
مجموعه فناور است. پلتفرم تبلیغاتی مگنت با بیش 
تبلیغات در موبایل  نمایش روزانه  از 35 میلیون 
فرایندهای  مدیریت  بومی  نرم افزار  تولید  وب،  و 
دولت الکترونیک، فروشگاه آنالین کاال و خدمات 
الکترونیک  پرداخت  خدمات  ارائه  شاپ،  گوشی 
کاال  آنالین  حمل و نقل  بازارگاه  )PSP(، اولین 
کامال    HSM تولیدکننده  اولین  و  »ترابرنت« 
در شرکت های  نصب شده  بومی  و  سخت افزاری 
توسط  کشور  همراه  تلفن  اپراتورهای  و  پرداخت 
شده  محقق  گروه حصین  فناوران  و  متخصصان 
است. فروشگاه اندروید مایکت با بیش از 11 میلیون 
کاربر، 35هزار نرم افزار ایرانی و ایجاد اشتغال برای 
محصوالت  دیگر  از  ایرانی  توسعه دهنده  10هزار 

گروه دانش بنیان حصین به شمار می رود.
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ــا  ــت ب ــری در نشس ــحاق جهانگی ــر اس دکت
و  اســتارت آپ ها  منتخبیــن  کارآفرینــان، 
فنــاوری  پــارك  دانش بنیــان  واحدهــای 
ایــران  »اقتصــاد  داشــت:  بیــان  پردیــس 
اقتصــادی نفتــی اســت و از زمانــی کــه نفــت 
در ایــن کشــور کشــف و اســتخراج شــد، یــک 
ــه  ــد ک ــود آم ــه وج ــم ب ــدی مه ــع درآم منب
اقتصــاد کشــور بــه آن متکــی شــد. متاســفانه 
اقتصــاد کشــور بــه طــور جــدی بــه درآمدهای 
کــه  مواقعــی  در  و  شــد  متکــی  نفتــی 
ــردان  ــت، دولت م ــش یاف ــت افزای ــت نف قیم
دغدغــه ای بــرای نحــوه اداره کشــور نداشــتند 
چراکــه منابــع سرشــار درآمدهــای نفــت 
را  کشــور  اداره  نحــوه  ضعف هــای  حتــی 

ند.« می پوشــا
داد:  ادامــه  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
»متاســفانه درآمدهــای نفتــی اجــازه نمی دهد 
کــه حتــی ضعف هــای نحــوه اداره کشــور 
مشــخص شــود و حتــی اگــر در مقطعــی نظام 
کارشناســی کشــور متالشــی و دچــار آســیب 
شــود کســی فکــر نمی کنــد کــه اتفــاق بــدی 
ــد  ــه نمی کن ــوع توج ــن موض ــه ای ــاده و ب افت
ــف  ــی از ضع ــت ناش ــات نادرس ــه تصمیم ک
ــده کشــور را  ــد آین ــه کارشناســی می توان بدن

ــدازد.« ــر بین ــه خط ب
ــه دو  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــری ب ــر جهانگی دکت
ــد،  ــد می کن ــی را تهدی ــای نفت خطــر درآمده
ــن  ــرات ای ــن خط ــی از ای ــرد: »یک ــان ک بی
ــای  ــت روزی درآمده ــن اس ــه ممک ــت ک اس
ــال  ــور را مبت ــد و کش ــان برس ــه پای ــی ب نفت
ــم  ــی می گفتی ــد. زمان ــت کن ــر و فالک ــه فق ب
ــورها  ــی کش ــه روی برخ ــت را ب ــای نف چاه ه
ببندیــم و باورمــان ایــن بــود کــه کشــورهای 
نفتــی می تواننــد از طریــق عــدم فــروش 
نفــت غــرب را تنبیــه کننــد امــا در ســال های 
تحریــم مشــاهده شــد کــه اتفــاق عکــس رخ 
ــا را  ــت م ــد نف ــدم خری ــا ع ــا ب داد و غربی ه
ــن  ــقف تعیی ــم س ــد و در تحری ــم کردن تحری

کردنــد کــه ایــران نتوانــد بیــش از یــک 
ــد. ــت بفروش ــکه نف ــون بش میلی

ــرد:  ــور خاطرنشــان ک ــاون اول رئیس جمه مع
»مــا به ناچــار بایــد بــه دنبــال آن باشــیم کــه 
ــش  ــت را کاه ــه نف ــور ب ــاد کش ــکای اقتص ات
ــا  ــز باره ــالب نی ــم انق ــر معظ ــم و رهب دهی
ــه  ــد ب ــور نبای ــاد کش ــه اقتص ــد ک فرموده ان

ــد.« ــی باش ــی متک ــای نفت درآمده
ــر  ــال حاض ــه در ح ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
بیــش از ســه میلیــون نفــر بــی کار در کشــور 
وجــود دارد، اظهــار داشــت: »مــا در منطقــه ای 
هســتیم کــه رقبــای جــدی داریــم و برخــی از 
ایــن کشــورها بی جهــت و گویــا از روی توهــم 
ــرای مــا شــاخ و شــانه می کشــند و ایــن در  ب
حالــی اســت کــه ایــران جــزو قدرتمندتریــن 
کشــورهای منطقــه اســت و از نظــر توانمنــدی 
ــرار  ــه ق ــت منطق ــگاه نخس ــدن در جای و تم
ــن  ــد چنی ــه می خواه ــه کشــوری ک دارد. البت
موقعیتــی داشــته باشــد، بایــد از اقتصــاد قــوی 
برخــوردار باشــد و اتــکای آن بــه درآمدهــای 

نفتــی کــم باشــد.«
معــاون اول رئیس جمهــور افــزود: »این کــه 
گاهــی گفتــه می شــود اتــکای اقتصــاد کشــور 
ــا  ــه ســمت کشــاورزی، معــادن ی را از نفــت ب
توریســم هدایــت کنیــم ممکــن اســت توصیــه 
ــز  ــدن نی ــاورزی و مع ــا کش ــد ام ــی باش خوب
نفتــی  درآمدهــای  جایگزیــن  نمی توانــد 

باشــد.«
مهم تریــن  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ایــران  ســرمایه  و  فرصــت  اصلی تریــن  و 
ــرده کشــور  ــان تحصیل ک ــز جوان ــش و مغ دان
ــورداری  ــران در برخ ــرد: »ای ــان ک ــت، بی اس
ــرار  ــا ق ــارم دنی ــگاه چه ــین در جای از مهندس
ــور  ــرده کش ــان تحصیل ک ــروز جوان دارد و ام
ــش  ــد بخ ــه می توانن ــتند ک ــه ای هس مجموع
زیــادی از مشــکل اتــکای اقتصــاد کشــور بــه 
ــد.« ــل کنن ــل و فص ــی را ح ــای نفت درآمده
ــه بازدیدهــای  ــا اشــاره ب ــری ب ــر جهانگی دکت
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ــح  خــود از برخــی دانشــگاه های کشــور تصری
دانشــگاه ها  برخــی  از  بازدیــد  »در  کــرد: 
ــاهده  ــریف مش ــی ش ــگاه صنعت ــر دانش نظی
کــردم کــه مراکــز رشــد و علــم و فنــاوری در 
ــا را  ــا ایده ه ــتند ت ــال هس ــگاه فع ــار دانش کن
ــر  ــد. ه ــل کنن ــول تبدی ــاوری و محص ــه فن ب
اقدامــی کــه بخواهــد در کشــور انجــام شــود 
در وهلــه نخســت نیازمند شــکل گیری اراده در 
ســطوح باالســت و خوش بختانــه مدتــی اســت 
ــم دار  ــود پرچ ــری خ ــم رهب ــام معظ ــه مق ک
توســعه علــم و فنــاوری در کشــور شــده اند و 
دولــت نیــز پــای ایــن موضوع ایســتاده اســت. 
ــررات،  ــاختارها، مق ــوز س ــفانه هن ــه متاس البت
همــان  کشــور  آیین نامه هــای  و  قوانیــن 
ــی  ــاد نفت ــرای اقتص ــه ب ــتند ک ــی هس قوانین
ــی  ــت اصالحات ــه الزم اس ــده اند ک ــن ش تدوی

ــود.« ــاد ش ــا ایج در آن ه
دکتــر جهانگیــری افــزود: »اصــالح قوانیــن و 
ــن اســت  ــم ای ــه ماســت و مه ــررات وظیف مق
کــه شــرکت های دانش بنیــان اراده کافــی 
ــند  ــته باش ــه داش ــور عالق ــت و کش ــه مل و ب
از  و  باشــند  کشــور  پیشــرفت  خواهــان  و 

ــد.« ــی نکنن ــانه خال ــع ش ــکالت و موان مش
معــاون اول رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه 
این کــه در یــک کشــور در حــال توســعه 
وجــود موانــع و مزاحمت هایــی در پیــش 
روی انجــام کارهــای نــو و جدیــد امــری 
طبیعــی اســت، گفــت: »البتــه مــا به ســرعت 
بــه دنبــال اصــالح مقــررات و قوانیــن مزاحــم 
کــرد  خواهیــم  تــالش  و  بــود  خواهیــم 
زیرســاخت های الزم و مســیر توســعه را بــرای 
کنیــم.« فراهــم  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــور  ــت کش ــه صنع ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
نیــز بایــد مجهــز بــه فناوری هــای روز باشــد، 
گفــت: »متاســفانه ســاختارهای بنگاه هــای 
فناورانــه  ســاختارهای  کشــور  اقتصــادی 
ــن  ــانی در ای ــروی انس ــب نی ــت و ترکی نیس
بنگاه هــا نیازمنــد اصــالح اســت. تحقیــق، 

ــن  ــانی در ای ــروی انس ــوزش نی ــعه و آم توس
ماشــین آالت  و  نیســت  مناســب  بنگاه هــا 
مــورد اســتفاده در کارخانه هــا کهنــه هســتند 
ــار  ــوان انتظ ــی نمی ت ــن کارخانه های و از چنی
داشــت کــه محصــول رقابتــی تولیــد کننــد.«
دکتــر جهانگیــری بــا تاکیــد بــر این کــه 
کشــور  در  موجــود  صنعتــی  شــرکت های 
بایــد بــه علــم و فنــاوری مجهــز شــوند، 
ــا  ــول کارخانه ه ــد محص ــرد: »بای ــح ک تصری
ــوب و  ــی خ ــی محصول ــرکت های صنعت و ش
ــه مــردم  رقابتــی باشــد چراکــه نمی توانیــم ب
بگوییــم کاالهــای موجــود را حتــی اگــر 
کیفیــت مناســب ندارنــد، خریــداری کنیــد.«
معــاون اول رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر 
این کــه اراده دولــت بــر ایــن اســت کــه 
را  دانش بنیــان  شــرکت های  مشــکالت 
مصمــم  »دولــت  گفــت:  کنــد،  مرتفــع 
نیــاز پیش رفــت  اســت تســهیالت مــورد 
کنــد  فراهــم  را  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــد و در ســطح  ــن شــرکت ها رشــد کنن ــا ای ت

جهــان مطــرح شــوند.«
وی بــا اشــاره بــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری 
تولیــد داخلــی گفــت:  از  بــرای حمایــت 
ــدن و تجــارت فهرســتی  »وزارت صنعــت، مع
ــرده و  ــا ک ــل را احص ــد داخ ــای تولی از کااله
ــرکت های  ــتگاه ها و ش ــه دس ــه هم ــت ب دول
دولتــی ابــالغ کــرده اســت کــه حــق ندارنــد 
کاالی خارجــی کــه نمونــه مشــابه آن در 
ــد.« ــداری کنن ــود خری ــد می ش ــور تولی کش
دکتــر جهانگیــری بــا تاکیــد بــر این کــه 
شــرکت های  از  حمایتــی  سیاســت های 
ــد،  ــن باش ــفاف و روش ــد ش ــان بای دانش بنی
گفــت: »در اراده دولــت بــرای حمایــت از 
شــرکت های دانش بنیــان تردیــدی وجــود 
در  کــه  اســت  ایــن  آن  نمونــه  و  نــدارد 
ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــرح تســهیالت 12 ه ط
ــد،  ــش درص ــود ش ــا س ــتایی ب ــتغال روس اش
شــده اند  مجــاز  دانش بنیــان  شــرکت های 
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ــد.« ــتفاده کنن ــهیالت اس ــن تس ــه از ای ک
بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
بایــد  دانش بنیــان  شــرکت های  این کــه 
محصوالتــی صادرات محــور تولیــد کننــد، گفــت: 
ــی  ــه در ســبد صادرات ــن مناســب نیســت ک »ای
دانش بنیــان  کاالی  صــادرات  ســهم  کشــور، 
امیــدوارم  و  نباشــد  ذکــری  غیرقابــل  عــدد 
ــه جایگاهــی برســند  ــان ب شــرکت های دانش بنی
ــانی در  ــود را به آس ــوالت خ ــد محص ــه بتوانن ک

بازارهــای بین المللــی عرضــه کننــد.«
رئیس جمهــور  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــز در ای نی
نســل جوانــی کــه بــه پــا خاســته بــه دنبــال 
در  می کنــد  تــالش  و  اســت  کارآفرینــی 
جامعــه و تفکــر اجتمــاع تغییــر ایجــاد کنــد، 
گفــت: »مــا بایــد محیــط کســب و کار مناســب 
در اختیــار ایــن جوانــان قــرار دهیــم تــا 

ــیم.« ــرفت باش ــعه و پیش ــاهد توس ش

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت هــم در ایــن 
نشســت بــا بیــان این کــه صنعــت بــدون 
ــه زوال  ــوم ب ــاوری محک ــش و فن ــم و دان عل
دانش بنیــان  »فعالیت هــای  گفــت:  اســت، 
نیــز بــدون اتصــال بــه بــازار محکــوم بــه فنــا 
ــال  ــد اتص ــل بای ــن دلی ــه همی ــتند و ب هس
فعالیت هــای  و  صنعــت  میــان  مناســبی 

دانش بنیــان ایجــاد شــود.«
ــارك  ــز رئیــس پ ــن نشســت نی ــدای ای در ابت
فعالیت هــا  از  گزارشــی  پردیــس  فنــاوری 
ــپس  ــرد و س ــه ک ــارك ارائ ــن پ ــداف ای و اه
و  اســتارت آپ ها  مدیــران  از  تعــدادی 
ــرات  ــان نظ ــه بی ــان ب ــرکت های دانش بنی ش

پرداختنــد. خــود  دغدغه هــای  و 
در ایــن بازدیــد شــریعتمداری وزیــر صنعــت، 
ــی  ــاون علم ــتاری مع ــارت و س ــدن و تج مع
اول  معــاون  رئیس جمهــوری،  فنــاوری  و 

می کردنــد. همراهــی  را  رئیس جمهــوری 
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ــوری،  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
در مراســم اجــرای 22 پــروژه مخابراتــی و 
و  فرودگاه هــا  شــرکت  اطالعــات  فنــاوری 
ناوبــری ایــران گفــت: تــالش محققــان ایرانــی 
دســت یابی  بــرای  اخیــر  ســال  چنــد  در 
هوایــی  صنعــت  بومــی  فناوری هــای  بــه 
به خصــوص در حــوزه تجــاری و مهندســی 
ــزم  ــی از ع ــر ناش ــن ام ــوده و ای ــم گیر ب چش
ــه ســوی خودکفایــی  ــرای حرکــت ب جــدی ب
ــردن  ــوار ک ــا هم ــد ب ــد بای ــن رون ــت و ای اس
راه ورود شــرکت های دانش بنیــان بــه ایــن 

ــد. ــه یاب ــه ادام عرص
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
ــرکت های  ــگاه ش ــرورت ن ــر ض ــد ب ــا تاکی ب
دانش بنیــان فعــال در عرصــه هوایــی بــه 
عرصــه بین المللــی و تطابــق بــا اســتانداردهای 
جهانــی گفــت: مشــکالت ســاختاری در حــوزه 
قطعه ســازی، آزمایش هــا و اخــذ اســتانداردها 
ــرای  ــاختارهای الزم ب ــد س ــود دارد و بای وج
اســتاندارد شــدن محصــوالت شــرکت های 

ــن حــوزه ایجــاد شــود. ــال در ای فع
در  کــه  همان گونــه  داد:  ادامــه  ســتاری 
ــم  ــاختاری نداری ــکالت س ــی مش ــاد نظام ابع
بــه  اســتانداردها  و  و در ســاخت قطعــات 
دســت  توجهــی  قابــل  پیشــرفت های 
و  تجــاری  حــوزه  در  بایــد  یافته ایــم، 
ــی  ــه ســوی تولیدات ــز حرکــت ب مهندســی نی
فراتــر از بــازار ایــران مطابق بــا اســتانداردهای 
جدی تــری  شــکل  بــه   بین المللــی 

ــاد  ــرد: انعق ــراز ک ــتاری اب ــود. س ــال ش دنب
ــی و شــرکت  ــت علم ــان معاون ــه می تفاهم نام
فرودگاه هــا و ناوبــری می توانــد نقطــه عطفــی 
ــد و  ــای جدی ــه فناوری ه ــن ب ــت یافت در دس
فرودگاهــی  و  هوایــی  صنعــت  پیشــرفته 
کشــور  نخبــگان  و  صنعت گــران  بــرای  را 
دانش بنیــان  شــرکت های  فعــاالن  به ویــژه 

ــد. ــم کن فراه

رضورت بومی سازی فناوری های 
صنعت هوایی

معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
ــت  ــازی صنع ــوآوری و بومی س ــر ضــرورت ن ب
و فنــاوری هوایــی به عنــوان توســعه دهنده 
ــد کــرد  ــش تاکی ــرز دان ــا و م دیگــر فناوری ه
ــران  ــوردی در ای ــخ هوان و گفــت: از آغــاز تاری
ــی را  ــیب های فراوان ــراز و نش ــت ف ــن صنع ای
ــه در  ــت. درحالی ک ــته اس ــر گذاش ــت س پش
آغــاز انقــالب ظاهــرا بزرگ تریــن نیــروی 
هوایــی منطقــه را در اختیــار داشــتیم، جنــگ 
تحمیلــی ضــرورت و اهمیــت انتقــال فنــاوری 
و داشــتن یــک صنعــت هوایــی بومــی و بــدون 
ــا  ــه م ــی را ب ــاران آمریکای ــه مستش ــه ب تکی

آموخــت.
ســتاری ادامــه داد: دانشــگاه یــک مقولــه 
بــا ویژگی هــای کشــور  بومــی و ســازگار 
ــت  ــبت، صنع ــن نس ــه همی ــت و ب ــوده اس نب
نیــز مبتنــی بــر نیازهــای بومــی شــکل 
نگرفــت، کــه ایــن امــر موجــب شــد ارتبــاط 
ــان  ــور می ــاز کش ــر نی ــی ب ــک و مبتن ارگانی

ــرد. ــکل نگی ــن دو ش ای
ــوری،  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ســیطره اقتصــاد نفتــی را عامــل فرهنــگ تکیه 
بــر درآمــد بــدون اتــکا بــه نیــروی انســانی و 
نــوآوری دانســت و گفــت: ایــن فرهنــگ 
ــته  ــال های گذش ــده در س ــب ش ــب، موج غال
ــانی  ــروی انس ــش نی ــوآوری و دان ــه ن ــاز ب نی
تحصیل کــرده احســاس نشــود و ایــن خطــای 
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بــزرگ را کــه فنــاوری خریدنــی اســت، بــه مــا 
القــا کــرده اســت.

بــه  نیــز  هوایــی  صنعــت  در  افــزود:  وی 
ــود  ــی وج ــش بوم ــر دان ــب اگ ــن ترتی همی
ــانی  ــروی انس ــه نی ــازی ب ــد، نی ــته باش نداش
احســاس  دانشــگاهی  فارغ التحصیــل 

. د نمی شــو
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان، بــا بیــان این کــه 
اقتصــاد دانش بنیــان توانمنــدی و نــوآوری 
نیــروی انســانی خــالق را به عنــوان مهم تریــن 
ــد،  ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــعه م ــل توس عام
ــا جلــب شــدن توجــه  ــه ب ــزود: خوش بختان اف
ــرکت های  ــدی ش ــه توانمن ــی ب ــت هوای صنع
ایــن  دانش بنیــان،  و  خصوصــی  بخــش 
ــه حــوزه تجــاری و مهندســی  ــا ب توانمندی ه

ــرده اســت. ــدا ک ــز راه پی نی

دانشگاه ها نقطه آغاز اقتصاد 
دانش بنیان هستند

رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان، دانشــگاه ها 
را مبــدأ انتقــال فنــاوری و رونــق اقتصــاد 
بــا  بایــد  گفــت:  و  دانســت  دانش بنیــان 
ایجــاد فضــای فعالیــت و بــروز خالقیــت 
ــور  ــی کش ــت هوای ــای صنع ــگاهیان فض دانش
ــوق داد.  ــول س ــوآوری و تح ــوی ن ــه س را ب
اختصــاص  بــا  اتفــاق  ایــن  خوش بختانــه 
فضــای الزم بــه شــرکت های دانش بنیــان 
از 3400 شــرکت  بیــش  و  محقــق شــده 
بــاالی 40 هــزار  دانش بنیــان و درآمــدی 
 میلیــارد تومــان حاصــل فعالیــت آن هــا بــرای 

کشور است.

رضورت توجه به استانداردهای بین املللی
ســتاری بــا تاکیــد بــر بازنگــری جــدی 
قراردادهــای  فنــاوری  انتقــال  بندهــای 
صنعتــی گفــت: بایــد بــا تغییــر نگــرش جــدی 
ــات و  ــان، ادبی ــاد دانش بنی ــوی اقتص ــه س ب
روش بــازی در میــدان صنعــت و فنــاوری 

کارشناســان،  توانمنــدی  از  و  بیاموزیــم  را 
و  دانش بنیــان  فعــاالن  پژوهش گــران، 
الزمــه  مهم تریــن  به عنــوان  اســتارت آپی 
ــم. ــتفاده کنی ــاوری اس ــش و فن ــال دان انتق
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
بــا بیــان این کــه در حــال حاضــر ایــران 
ــان  ــدس در جه ــده مهن ــن تولیدکنن چهارمی
اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن در حالــی اســت 
کــه در کشــوری کــه بــه دنبــال اقتصــاد نفتــی 
اســت، نیــازی نیســت. ایــن افــراد در اقتصــاد 
نفتــی دیــده نمی شــوند، ولــی در اقتصــاد 
دانش بنیــان از اهمیــت زیــادی برخــوردار 

ــتند. هس
اقتصــاد  فرهنگ ســازی  ســتاد  رئیــس 
ــاختار  ــاد س ــه ایج ــاره ب ــا اش ــان ب دانش بنی
ــگان دانشــگاهی  ــت نخب ــرای فعالی مناســب ب
ــت:  ــوآوری گف ــی و ن ــت بوم کارآفرین در زیس
زیرســاخت  بزرگ تریــن  حاضــر  حــال  در 
ــرکت های  ــور، ش ــه کش ــگان ب ــت نخب بازگش
هســتند،  اســتارت آپ ها  و  دانش بنیــان 
چراکــه زمینــه بــروز توانمنــدی و کســب 
مبنــای  بــر  را  میلیــاردی  درآمدهــای 
فراهــم آنــان  بــرای  نــوآوری  و   خالقیــت 

می کند.
ــن،  ــه کارآفری ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــتاری ب س
اســت  ســاختنی  پژوهش گــر  و  دانشــمند 
مــا  شــد:  یــادآور  نیســت،  خریدنــی  و 
مشــکالت ســاختاری داریــم کــه بایــد در 
در  شــود.  برداشــته  گام  آن  حــل  جهــت 
ــاوری  ــی و فن ــوزه نظام ــر در ح ــال حاض ح
اطالعــات و ارتباطــات شــرکت های خوبــی 
دنبــال  بــه  بایــد  و  اســت  شــده  ایجــاد 
فناوری هــا  ایــن  تاییــد  بــرای   مرجعــی 

باشیم.

تحول جدی صنعت هوایی با تولیدات 
ایرانی و خودکفایی

رحمــت اهلل مه آبــادی، رئیــس شــرکت های 
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ــم  ــن مراس ــز در ای ــری، نی ــی و ناوب هواپیمای
بــا اشــاره بــه رویکــرد صنعــت هوایــی کشــور 
ــد  ــرای تولی ــی ب ــاوری بوم ــه اســتفاده از فن ب
ــا ایجــاد درگاه  ــی گفــت: ب ــی و خودکفای ایران
ــران و  ــرای توان گ ــژه ای ب ــت وی ــد فرص واح
ــم  ــم می کنی ــته فراه ــن رش ــان ای دانش پژوه
ــار  ــدف در کن ــن ه ــه ای ــت یابی ب ــا دس و ب
پوشــش بازارهــای داخلــی، می توانیــم آمــاده 

ــی باشــیم. ــای جهان ــه بازاره ورود ب
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  حضــور  بــا 
و  مخابراتــی  پــروژه   22 رئیس جمهــوری 
ــورد.  ــد خ ــوردی کلی ــات هوان ــاوری اطالع فن
ارزش ایــن طرح هــا در حــوزه الکترونیــک، 
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــرات و فن مخاب
صــورت گرفــت. ایــن پروژه هــا بــه ارزش 
جهــت  در  ریــال  میلیــارد   900 از  بیــش 
ــه ســمت فرودگاه هــای  ــا ب ــل فرودگاه ه تکمی
هوشــمند طراحــی و اجــرا شــده اســت و 
ــه  ــی را ب ــارد ریال ــی ارزی 83 میلی صرفه جوی

دارد. دنبــال 

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  هم چنیــن 
مدیرعامــل  بــا  همــراه  رئیس جمهــوری 
شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران از 
نمایشــگاه دســتاوردهای فعــاالن حــوزه هوایی 
و هوانــوردی دیــدن کــرد. در ایــن نمایشــگاه، 
شــرکت های فعــال در حــوزه صنایــع هوایــی، 
توانمنــدی و دســتاوردهای خــود را عمدتــا در 
ــه  ــرات ارائ ــات و مخاب ــاوری اطالع ــوزه فن ح

ــد. کردن

انعقاد تفاهم نامه همکاری با هدف 
توسعه صنعت هوایی کشور

ــه همــکاری  ــن مراســم، تفاهم نام ــه ای در ادام
میــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری و شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری 
ایــن  اســاس  شــد. بر  منعقــد  هوایــی 
و  هم افزایــی  بــا  همــکاری،  تفاهم نامــه 
تعامــل میــان ایــن دو بخــش، زمینــه اســتفاده 
ــگان در توســعه فرودگاه هــا و  از ظرفیــت نخب

ــد. ــد ش ــم خواه ــری فراه ناوب
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ستان خراسان رضوی: ب رستان �ب ستاری در شورای اداری �ش

اجازه نمی دهم کرکره شرکت های 
دانش بنیان پایین کشیده  شود

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
که به عنوان نماینده کاروان دولت تدبیر و امید در 
اداری  شورای  نشست  در  رضوی  خراسان  استان 
کرد:  عنوان  داشت،  حضور  بجستان  شهرستان 
کسب و کارهای  قبال  در  دولت  وظیفه  »مهم ترین 
زیرساختی  حمایت های  استارت آپی  و  دانش بنیان 
و  کسب و کارهاست  این  فعالیت  فرایند  تسهیل  و 
به عنوان نماینده دولت در این حوزه اجازه نمی دهم 
کرکره کسب و کارها پایین بیاید. ایجاد زمینه مساعد 
دانش بنیان  و  استارت آپی  کسب و کارهای  برای 
مهم ترین وظیفه دولت است و باید با باال بردن هزینه 
کسب و کارها،  این  فعالیت  کرکره  کشیدن  پایین 
توسعه  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  برای  راه 
کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان جوانان بومی هموار 

شود.

ستاری با تاکید بر این که با اصالح ساختاری و فرهنگی 
باید هزینه تعطیل شدن کسب و کارهای دانش بنیان و 
استارت آپی باال برود، اظهار کرد: »مهم ترین وظیفه 
دولت، حمایت های الزم در ایجاد زیرساخت هاست اما 
این امر کافی نیست و بخش عمده کار با مشارکت 
برای  مساعد  محیط  ایجاد  می گیرد.  صورت  مردم 
کسب و کار و دادن اعتمادبه نفس و میدان عمل الزم 
به جوانان بومی برای توسعه شهرستان به واسطه 
استارت آپی،  و  دانش بنیان  کسب و کارهای  ایجاد 

مهم ترین ضرورت توسعه اقتصاد دانش بنیان است.«

تالش برای شکوفایی ظرفیت های بومی 
شهرستان

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان این که تالش برای 
بستن یک کسب و کار نوپا و دانش بنیان بزرگ ترین 
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و  »نوآوری  افزود:  است،  کشور  اقتصاد  به  خیانت 
خالقیت نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده، محور 
توسعه شهرستان و شکوفایی ظرفیت های بالقوه است 
و باید با تالش همه برای ایجاد زیست بوم کارآفرینی 
و نوآوری، زمینه حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان 
در محیط بومی شهرستان فراهم شود. باید با توجه 
و  خصوصی  بخش  سرمایه گذار  ظرفیت  به  جدی 
نیروی انسانی جوان بومی شهرستان، به دنبال هموار 
کردن راه برای ماندگاری و بازگشت آنان و مساعد 

ساختن محیط کسب و کار برای آنان باشیم.«
اشاره  با  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
شرکت های  از  حمایت  زیرساخت  شکل گیری  به 
این  از  حمایت  قانون  شدن  اجرایی  با  دانش بنیان 
اقتصاد   92 سال  از  پیش  »تا  گفت:  شرکت ها 
در  اکنون  اما  نداشت  وجود  کشور  در  دانش بنیان 
و  هستیم  زیادی  پیش رفت های  شاهد  حوزه  این 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان با ارائه بیش 
شکوفایی  و  رشد  برای  را  زمینه  خدمت،   130 از 
با  هم چنین  است.  کرده  فراهم  کسب و کارها  این 
حمایت های دولتی فرصت و ظرفیت مناسبی برای 
فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد دانش بنیان ایجاد 
شده است و دولت به طور جدی از طرح های علمی و 

فناورانه در این حوزه حمایت می کند.«
فعاالن بخش  این که  بیان  با  نماینده هیئت دولت 
خصوصی توانمندی مناسبی برای فعالیت در عرصه 
اقتصاد دانش بنیان دارند، افزود: »باید زمینه مناسبی 
برای فعالیت نخبگان در شهرستان ها فراهم شود؛ 
هم چنین باید آسیب شناسی مناسبی صورت بگیرد 
تا علت مهاجرت نخبگان شهرستانی به ویژه نخبگان 
بجستانی مشخص شود و هم چنین علت عدم تمایل 

سرمایه گذاران بجستانی نیز واکاوی شود.«
ستاری با اشاره به پیامدهای سیطره درآمد حاصل از 
منابع زیرزمینی بر اقتصاد کشور گفت: »در اقتصاد 
دیده  جوانان  خالقانه  ظرفیت  و  توانمندی  نفتی، 
نمی شود، اما اکنون سطح زندگی مردم ارتقا یافته 
اداره  قابل  درآمد  به  صرف  تکیه  با  کشور  و  است 
نیست؛ بر همین اساس، سهم بودجه نفتی در بودجه 
دولت کاهش یافته و دولت با تسهیل گری و ایجاد 

زیرساخت ها به دنبال جایگزینی اقتصاد دانش بنیان 
با شیوه پیشین اقتصادی است.«

خراسان  بومی  ظرفیت های  شکوفایی  ستاری 
پیوند  در  را  گردشگری  و  زعفران  همچون  رضوی 
این ظرفیت ها با خالقیت و نوآوری ممکن دانست 
و گفت: »علی رغم سهم 96 درصدی ایران از تولید 
زعفران دنیا، درآمد ما از این محصول مهم و ارزشمند 
ناچیز است و مهم این نیست که چه میزان زعفران 
تولید می شود، بلکه باید ارزش افزوده این محصول 
با بهره مندی از نوآوری در صنایع تبدیلی، فرآوری، 

بسته بندی و برندینگ افزایش یابد.«

بازدید از کارخانه تولیدی فناور
هم چنین  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
در بخشی از سفر به استان خراسان رضوی، از خط 
تولید شرکت صنایع چینی تقدیس، واقع در گناباد 
انواع  ایرانی،  فناور  تولید  شرکت  این  کرد.  دیدن 
سرویس چینی، با استفاده از کارشناسان داخلی و با 
تکیه بر فناوری بومی تولید و دانش محصوالت خود 
را در ابعاد بین المللی عرضه می کند. ظرفیت تولید 
این واحد تولیدی سالیانه 9000 تن چینی است و 
بیش از  900 نفر نیروی انسانی در سه شیفت کاری 
مشغول به کار هستند. ظروف چینی تولیدشده توسط 
این واحد تولیدی فناور، دارای خاصیت چربی گریزی 
مواد  به  احتیاج  بدون  این ظروف چینی  که  است 
شوینده قابل شستشو است. این شرکت تولیدی با 
استفاده از فناوری نانو، پوششی نانویی روی ظروف 
چینی ایجاد کرده است که این قابلیت محصوالت 
تولیدشده را از سایر تولیدکنندگان ظروف چینی در 

جهان متمایز می کند.

بازدید از مرکز رشد گناباد و بجستان
ستاری ضمن بازدید از موزه مردم شناسی شهرستان 
گناباد، از مرکز رشد در حال احداث دانشکده پزشکی 
وی  کرد.  بازدید  نیز  گناباد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
هم چنین در آرامگاه شیخ محمدتقی بهلول، مشهور 
به شیخ بهلول یا عالمه بهلول از عارفان و فقهای به نام 
گناباد و گلزار شهدای گناباد و بجستان حضور یافت.



سرآمد/ شماره چهل وچهار/ اردیبهشت ماه  97 30

ش
زار

گ

ان عامل و مسئوالن و فعاالن حوزه صنعت نفت: ع مد�ی هوری در محب رئیس محب

 تصمیم دولت حمایت ازجنس 
باکیفیت ایرانی است

 بهاره حیدری
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رئیس جمهــوری حمایــت و خریــداری جنــس 
ــمرد و  ــت برش ــم دول ــی را تصمی ــت ایران باکیفی
ــی  ــری کاالهــای ایران ــر این کــه »برت ــد ب ــا تاکی ب
ــار  ــی اســت«، اظه ــی افتخــار مل ــت جهان در رقاب
ــد  ــای جدی ــرح ه ــتیبان ط ــت پش ــت: »دول داش
صنعــت نفــت، خوداتکایــی و افزایــش تولیــد 

ــت.« ــی اس داخل
حســن  دکتــر  المســلمین  و  حجت االســالم 
از  بازدیــد  از  روحانــی روز ســه شــنبه پــس 
و  پاالیــش  گاز،  نفــت،  بین المللــی  نمایشــگاه 
پتروشــیمی، در جمــع مدیــران عامــل و مســئولین 
و فعالیــن حــوزه صنعــت نفــت کشــورمان، بــا ابراز 
ــارس  ــد پ ــاح فازهــای جدی ــرای افتت ــدواری ب امی
جنوبــی گفــت: »بــا بهره گیــری از فنــاوری، بایــد 

ــد.« ــش یاب ــرژی افزای ــال ان ــع فع ــد از مناب تولی
ــده  ــات انجام ش ــا و اقدام ــور فعالیت ه رئیس جمه
و  گاز  نفــت،  در صنعــت  اخیــر  در ســال های 
پتروشــیمی را بــرای خوداتکایــی و بی نیــازی 
ــی و در  ــدات داخل ــه تولی ــیدن ب ــرك  بخش و تح
نتیجــه اشــتغال بســیار تاثیرگــذار توصیــف کــرد 
ــه  ــت ب ــای وزارت نف ــت از طرح ه ــت: »دول و گف

ــد.« ــتیبانی می کن ــل پش ــور کام ط
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه این کــه صنعــت نفت 
ــای  ــه و دنی ــورمان، منطق ــرای کش ــوع ب در مجم
ــت،  ــردی اس ــال راهب ــت کام ــک صنع ــی ی صنعت
بیــان داشــت: »صنعــت نفــت هیــچ گاه در ایــران 
ــوده و همیشــه بیــش  ــک مســئله اقتصــادی نب ی
از هــر چیــز به عنــوان یــک مســئله سیاســی 
مطــرح بــوده اســت و پــس از آن ابعــاد اقتصــادی 

ــت.« ــته اس ــود داش ــار خ ــی را در کن و اجتماع
ــت  ــت نف ــه صنع ــان این ک ــا بی ــور ب رئیس جمه
ــی و  ــردی از ویژگ ــت راهب ــک صنع ــوان ی به عن
جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت، گفــت: »امــروز 
ــش  ــطه نق ــردم به واس ــی م ــد زندگ ــت در رون نف
ــا،  ــه نیروگاه ه ــف از جمل ــای مختل آن در حوزه ه
ــت  ــک صنع ــال ی ــل و انتق ــیرین کن ها و نق آب ش
ویــژه و بســیار مهــم محســوب می شــود و در 
عرصــه داخلــی و خارجــی و در حــوزه دیپلماســی 

و قــدرت ملــی نیــز بســیار حائــز اهمیــت اســت. 
ــی  ــرکت های صنعت ــت و ش ــن دول ــل بی در تعام
و نفتــی اولیــن قــدم، وجــود رابطــه صحیــح 
ــر  ــه یکدیگ ــد ب ــت و شرکت هاســت. بای ــن دول بی
اعتمــاد داشــته باشــیم و کمــک کنیــم و الزمه آن 
ایــن اســت کــه دقیــق و درســت ســخن بگوییــم 
ــد  ــی می خواه ــتگاه اجرای ــک دس ــر ی ــه اگ چراک
بــه یــک محصــول حســاس و بســیار مهــم متکــی 
ــاص  ــه آن اختص ــادی را ب ــرمایه زی ــه س ــود ک ش
ــور  ــن ام ــه در ای ــم اســت ک ــد، بســیار مه می ده
ــاخت و  ــی س ــح چگونگ ــق و صحی ــور دقی ــه ط ب

ــرد آن محصــول تشــریح شــود.« عملک
ــا شــرکت ها  رئیس جمهــوری فعالیــت مشــترك ب
و فنــاوری خارجــی و ســپس رســیدن به اســتقالل 
کامــل را یــک راه میانبــر بــرای افزایــش کیفیــت 
و اتــکا بــه تولیــد داخلــی دانســت و گفــت: »بــرای 
ــر  ــاس اگ ــای حس ــوالت و فناوری ه ــد محص تولی
بتوانیــم در آغــاز بــا شــرکت های معــروف و قابــل 
اعتمــاد خارجــی مشــارکت داشــته باشــیم، ایــن 
کار می توانــد راه میانبــری باشــد تــا ســریع تر 
بــه نتیجــه برســیم. شــرکت ها بایــد اعتمــاد 
ــی  ــتگاه اجرای ــت و دس ــه دول ــند ک ــته باش داش
ــی  ــدات داخل ــه تولی ــد ک ــخیص ده ــا تش هرج
قابــل اعتمــاد هســتند، بالفاصلــه خریــد خارجــی 
آن کاال را قطــع خواهــد کــرد، حتــی اگــر تولیــد 
داخلــی 10 الــی 20 درصــد هــم گران تــر باشــد، 
ــد  ــن خری ــه ای ــت ک ــول اس ــل قب ــم قاب ــاز ه ب
ــی متحــول شــده  ــت داخل ــا صنع انجــام شــود ت
ــروز وزارت  ــرد. ام ــرار بگی ــرعت ق ــل س و روی ری
نفــت نیــز مصمــم اســت کــه از تــوان و امکانــات 
ــتفاده  ــود اس ــت خ ــای فعالی ــی در حوزه ه داخل

کنــد.«
دکتــر روحانــی خاطرنشــان کــرد: »این کــه گفتــه 
می شــود تحریــم نعمــت اســت، بایــد کاری کنیــم 
ــود و  ــت ش ــه نعم ــه صمیمان ــراری رابط ــه برق ک
ــه  ــد ب ــیم، بای ــا نباش ــیم ی ــم باش ــه تحری چنانچ
ســمتی حرکــت کنیــم کــه روی پــای خــود 

ــت.« ــرورت اس ــک ض ــن ی ــتیم و ای بایس
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امیــد،  روحیــه  بــه  توجــه  رئیس جمهــور 
ــرار داد  ــد ق ــورد تاکی ــی را م ــرور مل ــاط و غ نش
ــی  ــرکت های نفت ــروز ش ــه ام ــت: »کاری ک و گف
یــک کار  تنهــا  انجــام می دهنــد،  کشــورمان 
اقتصــادی نیســت بلکــه ایــن دســتاوردهای بــزرگ 
ــر از هــر چیــز دادن روحیــه امیــد،  ــه باالت فناوران
نشــاط و غــرور بــه مــردم اســت. مــردم بایــد بــه 
ــردم  ــاد داشــته باشــند. م ــدوار و اعتم ــده امی آین
شــرکت های  فعالیت هــای  بــه  نســبت  بایــد 
ــرور  ــان خــود احســاس غ ــان و کارآفرین دانش بنی
کننــد و ایــن برخــورداری از روحیــه غــرور ملــی 
ــزرگ محســوب  و امیــد و نشــاط یــک ســرمایه ب
می شــود و چــه بســا بســیاری از فعالیت هــا و 
دســتاوردها بــه واســطه داشــتن چنیــن روحیــه ای 

حاصــل می شــود.«
دکتــر روحانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه طرح هــای 
ــیمی  ــت و گاز و پتروش ــوزه نف ــه در ح ــی ک مهم
ــن  ــت: »در ای ــان داش ــود دارد، بی ــورمان وج کش
حــوزه اولیــن اولویــت بایــد حفــظ و نگــه داری از 
ــدام  ــن اق ــد شــده باشــد و دومی ــت و گاز تولی نف
ــه  ــد ب ــت. بای ــع اس ــن مناب ــه از ای ــتفاده بهین اس
جــای اکتشــافات جدیــد اولویــت اصلــی اســتفاده 
صحیــح و بهینــه از منابــع موجــود باشــد و 
ســرمایه گذاری های جدیــدی کــه وزارت نفــت 
ایــن  در  عمدتــا  دارد،  خــود  کار  دســتور  در 
ــا و  ــه بخش ه ــم از هم ــه بتوانی ــت ک ــه اس زمین
مخــازن موجــود، افزایــش تولیــد داشــته باشــیم 
ــرمایه،  ــد س ــدف نیازمن ــن ه ــه ای ــت یابی ب و دس
تکنولــوژی و باالتــر از همــه برنامه ریــزی دقیــق و 

ــت.« ــح اس ــت صحی مدیری
ســرمایه  آســان تر  جــذب  رئیس جمهــوری 
ــه ایــن صنعــت را  داخلــی و خارجــی و اعتمــاد ب
از امتیــازات صنعــت نفــت توصیــف کــرد و گفــت: 
ــی  ــودش متک ــه خ ــد ب ــت می توان ــت نف »صنع
ــود  ــای خ ــا امض ــت ب ــی نف ــرکت مل ــد و ش باش
قــادر اســت ســرمایه های بســیاری را جــذب کنــد. 
ــت  ــش صنع ــه بخ ــت ب ــک دول ــن کم بزرگ تری
ــرای  ــه فضــای مناســبی را ب ــن اســت ک ــت ای نف

ــارج  ــای شــرکت ها در داخــل و خ کار و فعالیت ه
ــوب و  ــط خ ــراری رواب ــد و برق ــاد کن ــور ایج کش
ــا همســایگان و کشــورهای دنیــا  حســاب شــده ب

ــد.« ــات باش ــن اقدام ــه ای ــد از جمل می توان
رئیس جمهــوری افــزود: »برنامــه دولــت از روز اول 
ایــن بــوده کــه تعامــل درســت، ســازنده، موثــر و 
ــه در  ــد. البت ــرار کن ــا برق ــا دنی ــرد را ب ــرد - ب ب
ــتثنایی و  ــرایط اس ــن اســت ش ــه ممک ــن زمین ای
خاصــی هــم وجــود داشــته باشــد کــه بی تردیــد 
ــور  ــرایطی عب ــن ش ــان از چنی ــن زم در کوتاه تری
خواهیــم کــرد. اســاس سیاســت خارجــی دولــت 
ــه  ــورهای منطق ــا کش ــازنده ب ــل س ــتن تعام داش
نمونــه  یــک  به عنــوان  اســت کــه  و جهــان 
ــوری  ــا جمه ــترك ب ــکاری مش ــه هم ــوان ب می ت
آذربایجــان در زمینــه اکتشــاف، تولیــد و فــروش 

ــرد.« ــاره ک ــت از مخــزن مشــترك اش نف
رئیس جمهــور گفــت: »در نقــاط مختلــف مــرزی، 
منابــع مشــترکی بــا همســایگان خــود داریــم و در 
ــت دارد  ــردم بســیار اهمی ــرای م ــا ب ــن حوزه ه ای
ــه  ــتری ب ــرعت بیش ــا س ــرمایه گذاری ها ب ــه س ک
نتیجــه برســد. لــذا ضــرورت دارد در بخــش غــرب 
کارون و پــارس جنوبــی کــه منابــع مشــترکی بــا 
ــریع تر و  ــا س ــم، فعالیت ه ــود داری ــایگان خ همس
بــا شــتاب انجــام شــود. امیــدوارم تــا آخــر امســال 
ــه افتتــاح  ــی ب فازهــای جدیــدی در پــارس جنوب
برســد و در طــول دولــت دوازدهــم فازهــای 
مختلــف پــارس جنوبــی بــه ســرانجام برســد و در 
ــد ایــن باشــد کــه  ایــن راســتا تــالش بعــدی بای
بتوانیــم تولیــد پــارس جنوبــی را پایــدار کنیــم.«

ــه ســرعت و زمــان انجــام  رئیس جمهــور توجــه ب
پروژه هــا را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت: 
»امــروز بــرای انجــام پروژه هــا نبایــد بحــث چنــد 
ــای  ــر مبن ــه بایســتی ب ــد، بلک ــال مطــرح باش س

ــیم.« ــته باش ــت داش ــزی و فعالی ــاه برنامه ری م
دکتــر روحانــی در ادامــه اهمیــت فعالیــت وزارت 
نفــت در بنــدر جاســک را مــورد اشــاره قــرار داد و 
گفــت: »رســاندن لولــه نفــت بــه بنــدر جاســک و 
این کــه در آینــده بتوانیــم از ایــن بنــدر صــادرات 
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و  سیاســی  لحــاظ  از  باشــیم،  داشــته  نفــت 
اســتراتژیک کار بســیار مهمــی اســت و از مــواردی 
ــری  ــرای آن را پیگی ــد اج ــدام رون ــه م ــت ک اس

می کنــم.«
رئیس جمهــوری بــا اشــاره بــه تامیــن منابــع 
مالــی در اجــرای پروژه هــای مختلــف، بیــان 
ــی  ــن مال ــد تامی ــروژه ای نیازمن ــر پ ــت: »ه داش
اســت کــه معمــوال توســط بانک هــا و صندوق هــا 
ــت  ــه وزارت نف ــن زمین ــود و در ای ــام می ش انج
ــای  ــد و روی پ ــاد کن ــی را ایج ــد صندوق می توان

ــتد.« ــود بایس خ
صنایــع  بــه  توجــه  لــزوم  روحانــی  دکتــر 
را  پتروشــیمی  به ویــژه  نفــت  پایین دســتی 
ــه  ــه ب ــت: »این ک ــت و گف ــت دانس ــز اهمی حائ
جــای صــادرات گاز از آن در صنعــت پتروشــیمی 
ارزش  می توانــد  شــود،  اســتفاده  کشــورمان 
افــزوده باالتــری را وارد کشــورمان کنــد. لــذا اگــر 
ــتغال زایی  ــدی و اش ــاظ درآم ــود از لح ــال ش فع
ــتا  ــن راس ــد و در ای ــر باش ــیار موث ــد بس می توان
امســال وزارت نفــت، ســه پاالیشــگاه مهــم را 
افتتــاح می کنــد و ایــن در چهلمیــن ســالگرد 
پیــروزی انقــالب اســالمی بســیار ارزشــمند اســت. 
ظاهــرا بــرای خیلی هــا ســنگین اســت کــه ملــت 
ایــران امســال چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب 
خــود را جشــن خواهــد گرفــت و بــه فضــل الهــی 
ــا ایســتادگی و اســتقامت ســال ها  ــران ب مــردم ای
و قرن هــا مســیر اســتقالل، آزادی، اســالمیت، 
جمهوریــت و مردم ســاالری را ادامــه خواهنــد 
داد و ایــن راهــی اســت کــه مــردم آن را انتخــاب 

کرده انــد.«
ــار  ــا ب ــح کــرد: »اگــر صده ــی تصری ــر روحان دکت
هــم رفرانــدوم برگــزار شــود، بــاز هــم 98/2 
ــای  ــه ج ــتقالل ب ــه اس ــران ب ــردم ای ــد م درص
جــای  بــه  مردم ســاالری  و  آزادی  وابســتگی، 
ــالم رای  ــل غیراس ــالم در مقاب ــوری و اس دیکتات
خواهنــد داد. چــه بســا ممکــن اســت انتقادهایــی 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــه عمدت ــد ک ــته باش ــود داش وج
ــا  ــه دولت ه ــت و البت ــرد دولت هاس ــیوه عملک ش

موقتــی هســتند و آنچــه دائمــی و مانــدگار اســت، 
اراده ملــت ایــران اســت و ملــت ایــران، اراده ای را 
ــوت  ــا ق ــرده، ب ــده خــود اتخــاذ ک ــرای آین ــه ب ک

ــد داد.« ــه خواه ادام
ــت از  ــه دول ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــوری ب رئیس جمه
طرح هــای وزارت نفــت بــه طــور کامــل پشــتیبانی 
ــد،  ــت از فناوری هــای جدی می کنــد، گفــت: »دول
ــد  ــه تولی ــیدن ب ــی و رس ــرای خوداتکای ــالش ب ت
ــور  ــه ط ــد ب ــه باش ــی ک ــر صنعت ــی در ه داخل
ــر  ــت ب ــم دول ــد. تصمی ــتیبانی می کن ــل پش کام
ایــن اســت کــه هــر آنچــه کــه در داخــل کشــور 
تولیــد می شــود و قابــل اعتمــاد اســت، خریــداری 
کنــد و در ایــن کاالهــا بــه دنبــال خریــد خارجــی 
نباشــد. این کــه شــرکت های داخلــی در کنــار 
ــرکت  ــه ش ــک مناقص ــی در ی ــرکت های خارج ش
ــز  ــوند، افتخارآمی ــده می ش ــد و در آن برن می کنن
ــی می شــود.« ــرور مل ــث احســاس غ اســت و باع
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه اقدامــات دولــت 
و وزارت نفــت در گازرســانی بــه روســتاها، 
گفــت: »از ابتــدای دولــت یازدهــم، 11 هــزار و 
500 روســتا از نعمــت گاز برخــوردار شــده اند 
ــر 24  ــود در ه ــالم می ش ــروز اع ــه ام و این ک
ــدام  ــوند، اق ــتا گازدار می ش ــاعت، 10 روس س
ــه  ــانی ب ــت و گازرس ــمندی اس ــیار ارزش بس
ــرای  ــاه ب ــم آوردن رف ــن فراه ــتاها، ضم روس
ــز از لحــاظ محیــط زیســت و  روســتاییان عزی

ــز اهمیــت اســت.« اشــتغال نیــز حائ
ــت  ــاط وزارت نف ــن از ارتب ــور هم چنی رئیس جمه
بــا دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی و علمــی 

ــرد. ــی ک ــورمان قدردان کش
در ایــن مراســم وزیــر نفــت گزارشــی از اقدامــات 
و فعالیــت انجام شــده در حــوزه نفــت و گاز و نیــز 
اســتفاده از ظرفیــت شــرکت داخلــی برای توســعه 
هرچــه بیشــتر ایــن صنعــت ارائــه کــرد. تعــدادی 
ــاالن  ــی و فع ــرکت های نفت ــل ش ــران عام از مدی
صنعــت نفــت نیــز در ســخنانی بــا ارائــه گزارشــی 
ــنهادهای  ــا و پیش ــود دیدگاه ه ــای خ از فعالیت ه

خــود را مطــرح کردنــد.
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ایط جدید استفاده از پشتیبا�ن های بنیاد مشخص شد؛ �ش

اطالعیه تسهیالت نظام وظیفه 
تخصصی برای افراد فعال در شرکت ها

 ماجده مقدم

ــتیبانی از  ــور پش ــه منظ ــگان ب ــی نخب ــاد مل بنی
فعالیت هــای تخصصــی دانش آموختــگان  برتــر 
دانشــگاهی کــه بــه فعالیت هــای فناورانــه در 
شــرکت های فعــال در حــوزه فنــاوری اشــتغال 
دارنــد، تســهیالت نظام وظیفــه تخصصــی را در 
نظــر گرفتــه اســت. شــرکت ها و موسســه های 
از  »حمایــت  قانــون  مشــمول  دانش بنیــان 
شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان و تجاری ســازی 
و نــوآوری و اختراعــات« و شــرکت های مســتقر 
در مراکــز رشــد و پارك هــای علــم و فنــاوری، 
شــرکت های خــالق و شــرکت های معرفی شــده از 
ســوی نهادهــای توســعه فنــاوری و نــوآوری کــه از 
ســوی مرکــز تاییــد می شــوند، شــرکت های فعــال 

ــد. ــاب می آین ــه حس ــاوری ب ــوزه فن در ح
شــرایط اعطــای تســهیالت نظــام وظیفــه تخصصی 

بــه ایــن شــرح اســت:
یکم؛ متقاضــی باید دانش آموخته دوره کارشناســی، 
کارشناســی  ارشــد یــا دکتــری تخصصــی از یکــی از 
مراکــز آموزشــی عالــی، پژوهــش و فنــاوری  داخل یا 
خــارج از کشــور باشــد کــه صحــت مــدارك صــادره 
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــد وزارت عل ــه تایی آن ب
ــا  ــکی ی ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی رســیده باشــد. 
ــش از  ــی بی ــی متقاض ــان دانش آموختگ دوم؛ از زم
ــگاه های  ــگان دانش ــرای دانش آموخت ــال )ب ــه س س
ــرای  ــال )ب ــش س ــش از ش ــور( و بی ــل کش داخ
ــور(  ــارج از کش ــگاه های خ ــگان دانش دانش آموخت
نگذشــته باشــد. دانشــجویان دوره دکتری تخصصی 

مراکــز آموزشــی عالــی، پژوهــش و فنــاوری  داخــل 
کــه از پیشــنهاد رســاله دکتــری خــود بــا موفقیــت 
ــتاد  ــت اس ــورت موافق ــز در ص ــد نی ــاع کرده ان دف
ــود  ــل خ ــل تحصی ــگاه مح ــد دانش ــا و تایی راهنم

ــوند.  ــد ش ــهیالت بهره من ــن تس ــد از ای می توانن
ســوم؛ متقاضیــان بــرای نام نویســی در ســامانه 
بایــد ایــن شــرایط را داشــته باشــند: دانش آموختــه 
ــدت  ــه م ــور ب ــرکت های مذک ــی از ش ــد در یک بای
ــه  ــت بیم ــاس فهرس ــر اس ــاه )ب ــه م ــت کم س دس
شــرکت( بــه طــور تمام وقــت بــه فعالیــت مشــغول 
ــدن  ــن گذران ــرد در حی ــه ف ــد. چنانچ ــوده باش ب
ــه  ــابقه بیم ــد، س ــه باش ــت نظام وظیف دوره خدم
ــت وی  ــروع خدم ــخ ش ــل از تاری ــا قب ــی ت پرداخت
در نظــر گرفتــه می شــود. دانــش آموختــگان دوره 
کارشناســی عــالوه بــر شــرایط فــوق می بایــد 
ــای  ــی از اعض ــد: یک ــراز کنن ــز اح ــرط را نی دو ش
موســس شــرکت )عضــو اولیــن دوره هیئت مدیــره 
شــرکت( یــا حداقــل ســه مــاه مدیرعامــل آن باشــد 
ــگاه های  ــی از دانش ــه یک ــی، دانش آموخت و متقاض
ــان، آزاد  ــگاه های اصفه ــامل دانش ــور ش ــر کش برت
اســالمی )واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران(، 
ــز، تهــران، شــهید بهشــتی، شــیراز، صنعتــی  تبری
ــه  ــی خواج ــر، صنعت ــی امیرکبی ــان، صنعت اصفه
نصیــر، صنعتــی شــریف، عالمــه طباطبایــی، علــم 
ــر تهــران،  ــران، فردوســی مشــهد، هن و صنعــت ای
ــان،  ــکی اصفه ــوم پزش ــران، عل ــکی ای ــوم پزش عل
ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــران، عل ــکی ته ــوم پزش عل
ــوم پزشــکی  ــوم پزشــکی شــیراز و عل بهشــتی، عل
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دارای  دانش آموختــه  چنانچــه  باشــد.  مشــهد 
فعالیــت نخبگانــی برجســته ای اســت لیکــن بیــش 
از ســه ســال از تاریــخ دانش آموختگــی وی گذشــته 
باشــد می توانــد اطالعــات خــود را بــه نشــانی 
ــس از  ــا پ ــد ت ــال کن research@bmn.ir ارس
بررســی و درصــورت تاییــد بنیــاد، امکان دسترســی 

ــا شــود.  ــه ســامانه مهی وی ب
ــاز  ــترین امتی ــز بیش ــد حائ ــی بای ــارم؛ متقاض چه
از فعالیت هــای نخبگانــی )شــامل فعالیت هــای 
فناورانــه، پژوهــش و آموزشــی( براســاس معیارهای 

ــان باشــد.  ــان متقاضی ــاد در می بنی
فعالیت هــای  مصادیــق  مهم تریــن  پنجــم؛ 
ــای  ــت: موفقیت ه ــرح اس ــن ش ــه ای ــی ب نخبگان
علمــی در دانشــگاه )آموزشــی، پژوهشــی، فناورانــه 
و...(، کســب جایزه هــای تحصیلــی بنیــاد، برگزیــده 
پژوهشــی،   علمــی،  جشــنواره های  در  شــدن 
فناورانــه مــورد تاییــد بنیــاد، برگزیــده شــدن 
یــا  ادبــی و هنــری  در جشــنواره های معتبــر 
ــاد، اشــتغال  ــد بنی ــورد تایی ــی م فعالیت هــای  قرآن
در شــرکت های دانش بنیــان یــا فنــاور )عضــو 
ــت در  ــت تمام وق ــل و فعالی ــره، مدیرعام هیئت مدی

شــرکت دانش بنیــان یــا فنــاور(. 
ــی  ــه مالیات ــد دارای اظهارنام ششــم؛ شــرکت   ها بای
ــاس  ــر اس ــود را ب ــات خ ــا و خدم ــند و کااله باش
ــه فــروش رســانده  اطالعــات اظهارنامــه مالیاتــی ب

باشــند. 
هفتــم؛ هــر یــک از شــرکت های مشــمول می توانــد 
یــک تــن و بــه ازای هــر ســه میلیــارد ریــال فــروش 
ســاالنه )براســاس اظهارنامــه مالیاتــی( یــا بــه ازای 
ــت در  ــاغل تمام وق ــناس ش ــر کارش ــج نف ــر پن ه
شــرکت )براســاس فهرســت بیمــه(، یــک تــن دیگر 
ــدت  ــرای م ــور ب ــهمیه مذک ــد. س ــی کن را معرف
ــرکت(  ــی ش ــال مال ــاس س ــر اس ــال )و ب ــک س ی
تعییــن می شــود و صرفــا بــرای همــان ســال قابــل 

اســتفاده اســت. 
هشــتم؛ هیــچ نیــازی بــه مراجعــه حضــوری فــرد یا 
ارائــه تقاضــای مکتــوب بــه بنیــاد ملــی نخبــگان یا 
معاونــت علمــی و فنــاوری نیســت و فــرد متقاضــی 

ــود را  ــوع خ ــرکت متب ــود و ش ــات خ ــد اطالع بای
در ســامانه soraya.bmn.ir ثبــت و به صــورت 
کنــد.  پیگیــری  را  آن  مراحــل  الکترونیکــی 
پیام هــای الزم دربــاره وضعیــت تقاضــا )نقــص 
مــدارك و تاییــد یــا عــدم تاییــد( در همین ســامانه 

ــل مشــاهده اســت.  قاب
امتیازهــای  این کــه  بــه  توجــه  بــا  نهــم؛ 
ــی  ــزار تخصص ــک نرم اف ــه کم ــگان ب دانش آموخت
ــات  ــه اطالع ــت: هم ــود، الزم اس ــبه می ش محاس
 soraya.bmn.ir بــه طــور کامــل در ســامانه
بارگــذاری شــود. بدیهــی اســت تــا تکمیــل نهایــی 
اطالعــات، فراینــد بررســی آغــاز نمی شــود. زمــان 
بررســی پرونــده )از زمــان تکمیــل نهایــی پرونــده( 
در ســامانه 45 روز اســت و صرفــا پــس از پایــان این 
زمــان، امــکان پاســخ گویی وجــود خواهــد داشــت. 
چنانچــه در هــر مرحلــه از بررســی مشــخص شــود 
متقاضــی اطالعاتــی خالف واقــع را بارگــذاری کرده 
اســت، متقاضــی نه فقــط از ایــن درخواســت بلکــه 
ــود و  ــروم می ش ــاد مح ــهیالت بنی ــی تس از تمام
عــدم صداقــت وی بــه دســتگاه های ذی ربــط اعــالم 
ــه لحــاظ حقوقــی موضــوع پیگیــری می شــود.  و ب
ــا درخواســت متقاضــی موافقــت  دهــم؛ چنانچــه ب
ارتقــای  بــا  اســت  مجــاز  متقاضــی  نشــود، 
ــر )در  ــار دیگ ــود یک ب ــی خ ــای نخبگان فعالیت ه
محــدوده دوره  مجــاز پــس از دانش آموختگــی( 
ــد  ــذاری کن ــامانه بارگ ــود را در س ــت خ درخواس
و بارگــذاری درخواســت های دیگــر تنهــا پــس 
از شــش مــاه از زمــان آخریــن درخواســت وی 

اســت.  امکان پذیــر 
ــان  ــا مخاطب ــاد ب ــات بنی ــی ارتباط ــم؛ تمام یازده
بــرای اســتفاده از تســهیالت نظــام وظیفــه، صرفــا 
از طریــق شــبکه )و بــه شــکل غیرحضــوری( انجــام 
ــان  ــه متقاضی ــن رو چنانچ ــت. از ای ــد پذیرف خواه
پرســش یــا درخواســتی دربــاره ایــن موضــوع 
داشــته باشــند بایــد بــا مراجعــه بــه بخــش 
»پاســخ گویی بــه درخواســت های شــما« در وبــگاه 
بنیــاد بــه نشــانی http://ask.bmn.ir درخواســت 
خــود را ارســال کننــد تــا مــورد بررســی قــرار گیرد.
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 زهرا طالب نژاد

گو
ت�و

گف

در امور روزانه ما، بسیاری از کارها هستند که انجام آن الزم است، ولی جزو متن 
زندگی نیستند و در ردیف کارهای خرده ریز به شمار می روند که بخشی از انرژی و 
وقت ما را به خود اختصاص می دهند. یکی از آن ها بردن لباس به خشک شویی و 

دوباره گرفتن آن است. کاری که به طور مکرر باید تکرار شود. در جریان ظهور و رشد 
استارت آپ ها، کسانی هم این بخش از نیاز شهروند امروزی را شناسایی کرده و برای 
آسان کردن آن آستین باال زده اند. خشک شویی آن الین، اولین استارت آپ این حوزه 

و یکی از موفق ترین های کسب وکار آن الین خشک شویی است که کاربرانش را از 
مراجعه به خشک شویی معاف کرده است. محمد رهی، بنیان گذار زودشور داستان این 

استارت آپ را برای ما بازگو کرده و از ظرفیت های این بازار روبه رشد گفته است.

ن زودشور حممد ریه، بنیان گذار استارت آپ خشک شو�ی آن ال�ی

صحبت از یک بازار روبه رشد 1200 
میلیارد تومانی است
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ــتارت آپ  ــو، از اس ــاز گفت وگ ــرای آغ  ب
ــر  ــه آن فک ــی ب ــد. از ک ــان بگویی خودت
کردیــد؟ بــا چــه ســازوکاری آن را اجــرا 

کردیــد؟ تیــم شــما چنــد نفــر اســت؟
ــا رســید  ــه ذهــن م ــده ب ــن ای ــرداد 95 ای از م
و در آذر 95 اپ راه افتــاد و تقریبــا از یــک 
ــا 15  ــد. االن ب ــذب ش ــتری ج ــد مش ــاه بع م
ــوروز ترافیــک کاری  ــم و در ن ــرو کار می کنی نی
بــاال داشــتیم. روال کار مــا ایــن اســت کــه مــا 
ــرم  ــا پلتف ــم. م ــویی نداری ــان خشک ش خودم
هســتیم و خدمــات خشک شــویی در مراکــز 
خشک شــویی مجــاز کــه بــا مــا همــکاری 
فراینــد  مــا  می شــود.  انجــام  می کننــد، 
تســهیل  را  خشک شــویی ها  بــه  ســفارش 
بــرای  می کنیــم.  تقویــت  را  آن  فرهنــگ  و 
مشــتری یــک اپلیکیشــن طراحی کردیــم و 70 
ــات را  ــویی و خدم ــو، خشک ش ــوع شست وش ن
بــا قیمــت مشــخص، در برنامــه گذاشــتیم 
ــاز  ــورد نی ــرویس م ــد س ــتری می توان ــه مش ک
خــود را انتخــاب کنــد. هریــک از ایــن 70 
ــرای  ــا ســه گزینــه دارد. مثــال ب ســرویس دو ی
بــا  خشک شــویی  خشک شــویی،  پیراهــن، 
ــت.  ــو اس ــری و ات ــا لکه ب ــویی ب ــو، خشک ش ات
پــس از انتخــاب مشــتری، قیمــت کار مشــخص 
می شــود، ســپس آدرس، لوکیشــن، تلفــن و 
زمــان تحویــل گرفتــن مــا را وارد می کنــد. مــا 
ــت  ــتری دریاف ــو را از مش ــا پت ــرده ی ــاس، پ لب
می دهیــم.  خشک شــویی  بــه  و  می کنیــم 
خشک شــویی  از  شــدن،  آمــاده  از  پــس 
دریافــت می کنیــم و بــا یــک کاور مناســب 
ــل  ــه او تحوی ــد، ب ــتری باش ــأن مش ــه در ش ک
می دهیــم. زمــان تحویــل دادن در روزهــای 
عــادی 24 تــا 48 ســاعت اســت. پیــش از 
نــوروز بــه دلیــل تراکــم بــاال، 72 ســاعت بــود. 
تیــم مــا االن 15 نفــر اســت کــه شــامل شــش 
ــاط  ــده، دو حســابدار، ســه کارشــناس ارتب رانن

ــت. ــی اس ــم فن ــتری و تی ــا مش ب
بــا چنــد  و  داریــد  کاربــر   چنــد 

ــه  ــه چ ــد؟ ب ــویی کار می کنی خشک ش
مناطقــی و بــا چــه ســازوکاری ســرویس 

؟ هیــد می د
شــروع فعالیــت مــا مناطــق یــک، ســه و چهــار 
تهــران بــود. االن مناطــق یــک تــا هشــت 
ــال  ــان س ــا پای ــم. ت ــران را پوشــش می دهی ته
ــرمایه  ــذب س ــرای ج ــه ب ــه ای ک ــا برنام 97 ب
ــش  ــران را پوش ــه ته ــق 22گان ــم، مناط داری
ــتری  ــه مش ــا ب ــرویس دهی م ــم داد. س خواهی
اســاس  بــر  و  شــب   12 تــا  صبــح   10 از 
بازه هــای زمانــی گوناگــون اســت تــا مشــتریان 
ــل و  ــکلی در تحوی ــف، مش ــرایط مختل ــا ش ب

ــند.  ــته باش ــت نداش دریاف
اپلیکیشــن زودشــور و وب ســایت مــا در مجموع 
ــج  ــا پن ــد. ب ــده دارن ــر  ثبت ش ــش هزار کارب ش
خشک شــویی در نقــاط مختلــف تهــران کار 
می کنیــم. نیــاز داریــم کــه ایــن تعــداد را 
ــه و  ــرای توجی ــد ب ــی بای ــم، ول ــش دهی افزای
ــی از  ــم. برخ ــت بگذاری ــا وق ــا آن ه ــره ب مذاک
مشــتریان مــا ورزشــکاران، افــراد نــام دار و 
اســتارت آپ    های  و  کســب وکارها  صاحبــان 
بــزرگ هســتند. اعتمــاد آن هــا، انــرژی و انگیــزه 

ــد. ــا می بخش ــه م ــادی ب زی
از  اســتفاده  از  خشک شــویی ها   
ــا مشــتری معــاف  ــزار و برخــورد ب نرم اف

ــتند؟ هس
بلــه، خشک شــویی ها را ملــزم بــه اســتفاده 
از هیــچ اپلیکیشــنی نکردیــم. غالــب صاحبــان 
ــاال هســتند و کار  ــه ب ــن صنــف میان ســال ب ای
ــخت  ــان س ــت برایش ــن اس ــزار ممک ــا نرم اف ب
باشــد. آن هــا کامــال ســنتی کار می کننــد. 
کــه  نیســت  این گونــه  مــا  بیزینس پلــن 
ــی  ــم معرف ــه ه ــویی را ب ــتری و خشک ش مش
ــا  ــه م ــد و ب ــا را می  شناس ــتری م ــم. مش کنی
ــا را  ــم م ــویی ه ــد، خشک ش ــفارش می ده س

ســد. می شنا
ــوع  ــرخ 70 ن ــن ن ــرای تعیی ــما ب  ش
کردیــد  عمــل  چگونــه  ســرویس 
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در  چقــدر  رقبــا  قیمت گــذاری  و 
داشــت؟ تاثیــر  قیمت گــذاری شــما 

ــن  ــتیم. ای ــرخ نداش ــف ن ــاز 70 ردی ــا از آغ م
ــید. از  ــا رس ــه این ج ــج ب ــته بندی به تدری دس
ــت  ــت قیم ــس لیس ــا عک ــویی ب 32 خشک ش
گرفتیــم. مبنــا را قیمــت اتحادیــه و نــرخ 
و  دادیــم  قــرار  معــروف  خشک شــویی های 
نــرخ را کمــی پایین تــر زدیــم. البتــه در برخــی 
مــوارد نمی تــوان قیمــت پایین تــر تعییــن 
ــان اســتارت آپ های خشک شــویی  ــرد. در می ک
ــازار  ــن ب ــر ای ــتارت آپ و رهب ــا نخســتین اس م
ــا  ــا م ــادی ب ــه زی ــا فاصل ــه رقب ــتیم. البت هس
ندارنــد. آن هــا بــرای قیمت گــذاری و ارائــه 
ــد. ــگاه می کنن ــا ن ــای م ــه مدل ه ــول ب محص

کمــی  را  قیمت هــا  کــه  گفتیــد   
ــه و در مــواردی  ــرخ اتحادی ــر از ن پایین ت
بــر اســاس نــرخ اتحادیــه تعییــن 
ــن  ــه تامی ــما چگون ــد ش ــد. درآم کرده ای

؟ د می شــو
ــویی  ــه از خشک ش ــی ک ــد تخفیف ــا درص ــا ب م
می کنیــم.  تامیــن  را  هزینه هــا  می گیریــم، 
ــن  ــود، ای ــتر ش ــفارش بیش ــداد س ــه تع هرچ
ــک  ــادی ی ــت ع ــی رود. در حال ــر م ــم باالت رق
خشک شــویی اگــر بتوانــد در روز 100 تکــه 
ــویی  ــد، خشک ش ــته باش ــفارش داش ــاس س لب
ــه  ــا روزی400 تک ــا االن، ت ــت. م ــی اس موفق
لبــاس هــم داشــته ایم. بااین حــال رشــد و 
ــده  ــام نش ــوز انج ــور هن ــی زودش ــعه اصل توس
ــم  ــی می توانی ــس بزرگ ــم بیزین ــاد داری و اعتق

ــیم.  باش
ــازار خشک شــویی  ــت از ب  وقتــی صحب
ــه  ــا چ ــازاری ب ــم، از ب ــن می کنی آن الی

ــم؟ ــت می کنی ــدازه ای صحب ان
ــه شــما  ببینیــد، مــن فقــط در مــورد تهــران ب
یــک آمــار بدهــم کــه متوجه حجــم بازار شــوید. 
مــا در مجمــوع حــدود 1700 خشک شــویی در 
ــازار در  ــن ب ــی ای ــردش مال ــم. گ ــران داری ته
ــارد  ــاالی 1200 میلی ــاالنه ب ــران س ــهر ته ش

ــازار  ــن ب ــد ای ــک درص ــی ی ــت. حت ــان اس توم
ــم  ــت! و می توان ــده اس ــن نش ــور آن الی ــم هن ه
ــد  ــای رش ــن حوزه ه ــی از بزرگ تری ــم یک بگوی
ــویی های  ــازار خشک ش ــن ب ــتارت آپی در ای اس
آن الیــن اســت و مــن مطمئنــم تــا پایــان ســال 
ــن  ــازار آن الی ــن ب ــد ای ــج درص ــش از پن 97 بی
ــم  ــن رق ــان ســال 98 ای ــا پای ــد شــد و ت خواه
بــه 10 درصــد خواهــد رســید. البتــه بازاریابــی و 
ــرمایه گذارها  ــتارت آپ ها و ورود س ــات اس تبلیغ
می توانــد ایــن درصدهــا را خیلــی بیشــتر کنــد.

ــویی  ــک خشک ش ــه ی ــترین هزین  بیش
آن الیــن چیســت؟

انســانی  نیــروی  صــرف  هزینــه  بیشــترین 
ــود. در  ــتری می ش ــا مش ــاط ب ــص ارتب متخص
اســتخدام  آگهــی  اســتخدامی  ســایت های 
راننــده زدیــم و بــا فیلترهــای زیــادی گزینــش 
کردیــم. چــون راننــدگان بــا مشــتری برخــورد 
ــد و پیشــانی ســرویس هســتند. مشــتری  دارن
اگــر از راننــده ناراضــی باشــد، از ســرویس 
می پرســد  مشــتری  مثــال  اســت.  ناراضــی 
ایــن لکــه پــاك می شــود؟ اگــر راننــده بگویــد 
نمی دانــم، یــک مشــکل اســت و ذهنیــت 
ــدوش  ــرویس مخ ــه کل س ــبت ب ــتری نس مش
می شــود. چــون بــه نیــاز مشــتری بایــد پاســخ 
داده شــود. در زمان هایــی کــه ترافیــک کار 
ــویی  ــه خشک ش ــدگان را ب ــوده، رانن ــر ب کمت
بــردم تــا ببیننــد کــه کار چگونــه انجــام 
می شــود، لکه بــری و ســایر خدمــات را ببیننــد 
تــا بتواننــد در یــک ســطحی بــه مشــتری 
کارشــناس  دیگــر  االن  باشــند.  پاســخ گو 

ند. شــده ا
ــر  ــویی ها ب ــش خشک ش ــوه گزین  نح
چــه اســاس اســت و آیــا به راحتــی 
می پذیرنــد کــه بــا شــما همــکاری 

ــد؟ کنن
ــت،  ــس از آن قیم ــت و پ ــه اول کیفی در درج
بــا  مــا  دارد.  اهمیــت  نظــم  و  زمان بنــدی 
یکــی  کار می کردیــم،  چهــار خشک شــویی 
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کیفیــت چنــدان خوبــی نداشــت و آن را کنــار 
تعــداد  و  خشک شــویی ها  ایــن  گذاشــتیم. 
آن هــا ممکــن اســت تغییــر کننــد. آن هــا بایــد 
ــران  ــن خشک شــویی های ته ــا بهتری ــد ب بتوانن
رقابــت کننــد. کاربــر و ســفارش مــا باالســت و 
ــرویس  ــر س ــه اگ ــد ک ــویی ها می دانن خشک ش
خــوب ارائــه ندهنــد، حجــم زیــادی از ســفارش 
را از دســت می دهنــد. مــا یــک بیزینــس 
ــوب  ــت خ ــر کیفی ــه اگ ــم ک ــه می دهی ــو ارائ ن
نباشــد و مشــتری رضایــت نداشــته باشــد، 
از بیزینــس آن الیــن و اکوسیســتم ناراضــی 
ــرویس  ــنپ س ــی کاال و اس ــر دیج ــود. اگ می ش
ــمت  ــن س ــتریان آن الی ــد، مش ــوب نمی دادن خ
بیزینس هــای دیگــر نمی رفتنــد. مــا هــم بایــد 
بتوانیــم کاری کنیــم کــه بیزینس هــای بعــدی 
از ایــن عملکــرد نفــع ببرند و اکوسیســتم قدرت 
ــا  ــاره همــکاری خشک شــویی ها، م ــرد. درب بگی
ــم یکــی از مشــکالت  ــاز گمــان می کردی در آغ
ــد.  ــویی ها باش ــکاری خشک ش ــب هم کار، جل
ولــی هنگامــی کــه بــا آن هــا صحبــت کردیــم، 
ــایت  ــم در س ــد. االن ه ــتقبال کردن از کار اس
زودشــور دو فــرم اســتخدام همــکار و همــکاری 
فــرم  کــه  گذاشــتیم  خشک شــویی ها  بــا 
همــکاری خشک شــویی ها بیشــتر متقاضــی 

دارد.
ــن  ــویی آن الی ــک خشک ش ــود ی  وج
چــه کمکــی بــه بهبــود کلــی کار 
ــد؟ ــردم می کن ــال م ــویی و اقب خشک ش
ــویی  ــای خشک ش ــنتی، نرخ ه ــتم س در سیس
و  مرکــز  در شــمال،  یکســان  بــا خدمــات 
جنــوب شــهر متفــاوت اســت و ســلیقه ای 
ــرای  ــه هــم دســت را ب عمــل می شــود. اتحادی
ایــن کار بــاز گذاشــته اســت و در انتهــای 
رده بنــدی نرخ هــا، نوشــته لباس هایــی کــه 
در ایــن دســته نیســت، بــر اســاس کارشناســی 
نرخ هــای  طرفــی،  از  می شــود.  نرخ گــذاری 
اتحادیــه هفــت دســته دارد، ولــی مــا 70 نــوع 
خدمــات تعییــن کرده ایــم. بــرای ایــن کار، 

ــا  ــک و ب ــز تفکی ــه ری ــز ب ــاس را ری ــواع لب ان
ــم،  ــدی کرده ای ــتری طبقه بن ــرای مش ــس ب عک
ــای  ــاس نرخ ه ــر اس ــذاری ب ــه نرخ گ ــی پای ول
اتحادیــه اســت. مشــتری پیــش از این کــه 
ــد.  ــه آن را بدان ــد هزین ــد، بای سرویســی بخواه
ــا روی  ــت. م ــات و ارزش اس ــک خدم ــن ی ای
ارزش آفرینــی تاکیــد داریــم، بــه مشــتری 
ــی از  ــع عموم ــه توق ــم و البت ــرام می گذاری احت

می بریــم. بــاال  را  خشک شــویی ها 
ــه  ــر محل ــه در ه ــه این ک ــه ب ــا توج  ب
ــه  ــما چ ــت، ش ــویی هس ــک خشک ش ی
ارائــه می کنیــد کــه  ویــژه ای  ارزش 
ــه  ــد و ب ــذاب باش ــتری ج ــرای مش ب
ــه  ــاس را ب ــودش لب ــه خ ــای این ک ج
ــد  ــما بخواه ــرد، از ش ــویی بب خشک ش

ــد؟ ــن کار را بکنی ای
را  لبــاس  داریــم،  ارزش آفرینی هایــی  مــا 
و  شــکیل  لباســی  چــوب  می کنیــم،  کاور 
را  لبــاس  و  می کنیــم  اســتفاده  یکدســت 
می دهیــم،  تحویــل  مشــتری  بــه  آویختــه 
زمــان  می زنیــم،  روبــان  چوب لباســی  روی 
ــتری  ــته مش ــق خواس ــل طب ــت و تحوی دریاف
تحویــل  ماشــین  بــا  اســت،  نظــم  روی  و 
بــه  این کــه  مهم تــر  همــه  از  و  می دهیــم 
ــه  ــن این ک ــم. ضم ــرام می گذاری ــتری احت مش
ــت.  ــروز اس ــه ام ــاز جامع ــی نی ــن خدمات چنی
شست وشــو  بــا  مقایســه  در  خشک شــویی 
ــیار  ــرق بس ــرف آب و ب ــی مص ــوی خانگ و ات
ــر  ــه تاخی ــاس را ب ــایش لب ــری دارد، فرس کمت
ــر کهنــه  ــه تعبیــری لبــاس دیرت ــدازد و ب می ان
می شــود، رونــق آن بــه خوش پــوش شــدن 
ــن  ــات آن الی ــد و در کل خدم ــردم می انجام م
ــوخت و  ــرف س ــهری، مص ــک درون ش از ترافی
ــیاری  ــد. بس ــهروندان می کاه ــت ش ــالف وق ات
ــتند  ــغله هس ــدازه ای پرمش ــه ان ــتریان ب از مش
کــه می خواهنــد کارهــای ریــز و وقت گیــر 
ــه  ــویی دادن را ب ــه خشک ش ــاس ب ــد لب مانن

بســپارند. آن الیــن  خشک شــویی 
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 مشــتریان شــما خانگــی هســتند یــا از 
نهادهــا هــم تقاضــا داریــد؟

ــی  ــتند، ول ــی هس ــا خانگ ــتریان م ــوم مش عم
ــز  ــان مجه ــه خودش ــک ک ــای کوچ از هتل ه
کارمنــدان  و  نیســتند  رخت شــوی خانه  بــه 
برخــی شــرکت ها کــه لبــاس فــرم دارنــد، 
بــرای  گروهــی  صــورت  بــه  خودشــان 
ثبــت  ســفارش  لباسشــان  خشک شــویی 
ــتری  ــرای مش ــا ب ــی م ــد. ارزش آفرین می کنن
معمولــی و شــرکت هایی اســت کــه لبــاس 
ــد.  ــده می رس ــت مصرف کنن ــه دس ــتقیم ب مس
بــرای نهادهایــی ماننــد بیمارســتان ها ایــن 
ارزش آفرینــی اهمیــت نــدارد و بیمــار آن را 
نمی بینــد. کارمنــد بیمارســتان آن را می بینــد.

خشک شــویی  هنــوز  این کــه  بــا   
آن الیــن بــه یــک بــازار رقابتــی ســنگین 
تبدیــل نشــده اســت، شــما در موضــوع 
ارزش آفرینــی، چــه مزایــای رقابتــی را از 

ــد؟ ــود می دانی آن خ
یــک مزیــت رقابتــی مــا ایــن اســت کــه 
بــرای  زمانــی  بــازه  تــا ســاعت 12 شــب 
ــت  ــم. مزی ــتریان داری ــه مش ــرویس دهی ب س
دیگــر ایــن اســت کــه ضریــب خطــا و اشــتباه 
روال  و  رســانده ایم  ممکــن  حداقــل  بــه  را 
نیایــد.  پیــش  اشــتباه  کــه  آموخته ایــم  را 
چنان چــه پیــش آمــد، یــا عیــن همــان لبــاس 
را بــرای مشــتری تهیــه می کنیــم، یــا خســارت 
ــه  ــاد ب ــا اعتم ــتری و ب ــه مش ــق گفت آن را طب
آن چــه گفتــه، بــه او می پردازیــم. در وب ســایت 
ــه  ــک مجل ــم. ی ــوا داری ــد محت ــور تولی زودش
بــرای ایــن کار ســاختیم کــه اطالعاتــی دربــاره 
می دهیــم،  ارائــه  لکه بــری  و  خشک شــویی 
ــم  ــی رود و ه ــر م ــایت باالت ــک س ــم ترافی ه
اعتمــاد مشــتریان بیشــتر می شــود. االن مجلــه 

ــتری دارد.  ــد بیش ــایت بازدی ــور از س زودش
 تاثیــر یــک خشک شــویی آن الیــن بــر 
کســب وکار ســنتی ایــن صنــف چیســت؟ 
ــری در  ــه تغیی ــما چ ــا ش ــکاری ب هم

ــرد؟ ــاد ک ــا ایج ــیوه کار آن ه ش
ایــن نکتــه مهــم اســت. مــا نه تنهــا کســب وکار 
خشک شــویی ســنتی را حــذف نمی کنیــم و از 
رونــق نمی اندازیــم، بلکــه بــه بــزرگ شــدن بازار 
آن کمــک می کنیــم. چنــد ســال پیــش رئیــس 
اتحادیــه خشک شــویی ها بــه خبرگزاری هــا 
گفتــه بــود کــه 70 درصــد اعضــای ایــن صنــف 
درحــال تعطیــل شــدن هســتند. بــه ایــن دلیــل 
ــاد و فضــای  کــه خشک شــویی ها تجهیــزات زی
ــن  ــار داشــتن ای ــد و در اختی ــاز دارن ــزرگ نی ب
فضــا چــه بــرای خریــد و چــه بــرای اجــاره در 
مرکــز شــهر، هزینــه باالیــی دارد. تنهــا اتفاقــی 
افتــاد،  همــکار  خشک شــو یی های  در  کــه 
ایــن بــود کــه هرکــدام بــه درخواســت و هزینــه 
ــا  ــد و م ــه کرده ان ــرو اضاف ــک نی ــان ی خودم
کارآفرینــی غیرمســتقیم داشــتیم. چــون تراکــم 
کارشــان بــاال رفتــه اســت. به ویــژه شــب عیــد 
کــه ترافیــک کار بســیار بــاال بــود و مــا از چنــد 

ــفارش ها را بســتیم. ــوروز س ــش از ن روز پی
خشک شــویی  نخســتین  به عنــوان   
ــد.  ــی داری ــاال چالش های ــن احتم آن الی
ــه  ــتند و چگون ــه هس ــا چ ــن چالش ه ای

ــد؟ ــت می کنی ــا را مدیری آن ه
ــا  ــه م ــور علی ــویی های کش ــه خشک ش اتحادی
خیلــی گارد دارنــد و چنــد بــار در مصاحبه هــای 
بــه  را  خشک شــویی ها  و  مــردم  گوناگــون 
خشک شــویی های  بــا  همــکاری  عــدم 
این کــه  از  پیــش  فراخوانده انــد.  آن الیــن 
ــوز  ــت مج ــرای دریاف ــم، ب ــت کنی ــرکت ثب ش
ــم.  ــی دیدی ــم و نامالیمت ــدام کردی ــه اق اتحادی
ــی  ــای عفون ــه ملحفه ه ــد ک ــم کردن ــا را مته م
را بــا لباس هــای مــردم می شــوییم! هیــچ 
بیمارســتانی در تهــران اگــر جــای جداگانــه ای 
ــی  ــه عفون ــاس و ملحف ــوی لب ــرای شست وش ب
ضمــن  نمی گیــرد.  مجــوز  باشــد،  نداشــته 
ــای  ــم نهاده ــال و نی ــک س ــن ی ــه در ای این ک
ــچ  ــی هی ــد، ول ــاس گرفتن ــا تم ــا م ــیاری ب بس
بیمارســتانی تمــاس نگرفتــه اســت. بــرای 
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آن هــا صــرف نــدارد کــه شست وشــوی ملحفــه 
ــای آب  ــرای هزینه ه ــد. ب ــرون بدهن ــه بی را ب
و بــرق یارانــه دارنــد و بــه رخت شــوی خانه 

ــتند. ــز هس مجه
ــن  ــرای ای ــری ب ــن موضع گی ــن ای ــه نظــر م ب
ــات  ــا اطالع ــرد م ــاره عملک ــه درب ــت ک اس
غلــط بــه آن هــا داده انــد و چــه بســا ســازوکار 
ــوض  ــان ع ــد، نظرش ــا را بدانن ــتارت آپ م اس
شــود. مثــال گمــان می کننــد مــا مجــوز 
ــن  ــو انجم ــا عض ــه م ــی ک ــم، در صورت نداری
کســب وکارهای آن الیــن هســتیم، کــد شــامد 
داریــم، شــرکت ثبــت کردیــم، فهرســت بیمــه 
و ای نمــاد هــم داریــم کــه گرفتــن ای نمــاد بــه 
ــه  ــوز اتحادی ــن مج ــخت تر از گرفت ــب س مرات
اســت. مــا در چندیــن صفحــه و بارهــا دربــاره 
توانســتیم  تــا  نحــوه کار توضیــح دادیــم 
ــم. یــک خشک شــویی ممکــن  ای نمــاد بگیری
اســت بتوانــد اقدامــات غیرقانونــی انجــام 
ــا،  ــق کار م ــم. رون ــا نمی توانی ــی م ــد، ول ده
کار  زیــرا  خشک شویی هاســت.  کار  رونــق 
ــاره  ــود و دوب ــر می ش ــتری راحت ت ــرای مش ب
بــه خشک شــویی روی می آورنــد. مــن دســت 
ــه  ــس و اعضــای اتحادی ــه ســوی رئی ــاری ب ی
ــود  ــر س ــکاری دو س ــن هم ــم. ای دراز می کن
کــه  نیســت  مــا  بیزینس پلــن  در  اســت. 
ــک  ــده ی ــاید در آین ــم. ش ــویی بزنی خشک ش
ــم  ــه بتوانی ــم ک ــهر بگیری ــرون از ش ــوله بی س
ســرویس 24 ســاعته راه انــدازی کنیــم، ولــی 
ــاز هــم بایــد از ظرفیــت خشک شــویی ها در  ب
حجــم باالتــر اســتفاده کنیــم. می خواهــم بــه 
ــای  ــه در دنی ــم ک ــن صنــف بگوی دوســتان ای
آن الیــن  از کســب وکارها  بســیاری  امــروز 
ســنتی  کســب وکارهای  ولــی  می شــوند، 
بــا  چنان کــه  نمی شــوند.  حــذف  لزومــا 
ــل  آمــدن دیجــی کاال، پاســاژ پایتخــت تعطی
ــا  ــرد، قیمت ه ــر ک ــی روش کار تغیی نشــد. ول
ــر  ــتری راضی ت ــر و مش ــت بهت ــی، کیفی واقع

شــد. 

 برنامــه شــما بــرای توســعه کســب وکار 
در ســال پیــش رو چیســت؟

ــه  ــم ســرویس دهی را ب ــا امســال می خواهی م
ــم و  ــترش دهی ــران گس ــه ته ــق 22گان مناط
ســرویس اکســپرس بــرای تحویــل 24 ســاعته 
اضافــه کنیــم. بــرای ایــن کارهــا بایــد بتوانیــم 
ــه  ــش از هم ــم و پی ــور بخری ــین و موت ماش
ایــن کارهــا بایــد ســرمایه گذار جــذب کنیــم. 
اضافــه کــردن هــر ماشــین، 20 تــا 25 میلیون 
ــه،  ــر منطق ــزودن ه ــه دارد و اف ــان هزین توم
ــات  ــر تبلیغ ــک ماشــین اســت. اگ ــد ی نیازمن
را آغــاز کنیــم، بایــد ســرویس را افزایــش 
ــال  ــاه دوم س ــش م ــن در ش ــم. هم چنی دهی
ــزل و  ــان در من ــویی مبلم ــات خشک ش خدم
ــویی را  ــات قالی ش ــی خدم ــاه پایان ــه م در س
ــد  ــن کار بای ــرای ای ــه ب ــم ک ــه می کنی اضاف
چنــد نیســان بگیریــم. تــا این جــا بــا ســرمایه 
ــعه  ــی توس ــم، ول ــش بردی ــخصی کار را پی ش
کار بــا ســرمایه شــخصی ممکــن نیســت. پیش 
از ایــن بــه دنبــال جــذب ســرمایه و حمایــت 
ــا  ــای م ــا مدل ه ــی ب ــم، ول ــا بودی صندوق ه
کار  مــدل  و  راه کار  امــروز،  نبــود.  هم ســو 
را  کار  چگونــه  می دانیــم  و  آموختیــم  را 
ــا  ــن خط ــا کمتری ــه ب ــم ک ــامان دهی کنی س
ــال  ــک س ــن آن ی ــرای آموخت ــش رود و ب پی
و نیــم وقــت گذاشــتیم. ســرمایه کــه جــذب 
ــم.  ــه داری ــال آن برنام ــر ری ــرای ه ــود، ب ش
یکــی از برنامه هــای امســال مــا در بحــث 
ارزش آفرینــی ایــن اســت کــه لباس هــا را بــه 
ــته بندی  ــتری، بس ــاب مش ــت و انتخ درخواس
کنیــم. چــون برخــی مشــتریان لبــاس را برای 
ــا در  ــای م ــی از کاره ــد. یک ــفر می خواهن س
ــر  ــود. اگ ــی ب ــورت مال ــکیل ص ــال 96 تش س
ــم  ــم، تی ــت کنی ــی صحب ــا وی س ــم ب بخواهی
مــا تکمیــل، روال هــا مشــخص، صــورت مالــی 
ــت.  ــن اس ــا روش ــان م ــود و زی ــاب س و حس
از  در ســال های بعــد توســعه کشــوری را 

ــم. ــاز می کنی ــهد آغ ــان و مش اصفه
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 رضا اخزری دانش آموخته ممتاز صنعت نفت 

�ب به اهدافش یم گوید از تالش �بای دست �ی

در جذب متخصصان مشکل داریم!

کارشناسان می گویند هرچه سازمانی بزرگ تر و بروکراتیک تر شود، چابکی و 
انعطاف آن کمتر و پیش رفتن آن با نیازهای جامعه کندتر می شود. در چنین 

ساختاری حتی اگر افراد بخواهند از نیروهای متخصص بهره ببرند، این خواست 
ساده در هزارتوی اداری رنگ می بازد. در گفت وگو با رضا اخزری به مشکالت 
پیش روی او برای کار در ایران پرداختیم. او دانش آموخته ممتاز کارشناسی 
مهندسی نفت دانشگاه شریف و کارشناسی ارشد مهندسی نفت با گرایش 
اکتشاف از موسسه عالی ملی نفت فرانسه )IFP(، عالقه مند به رویدادهای 
ایران و جهان و اهل مطبوعات است. اخزری متولد 1370 و اهل ایالم است.

  پریسا امام وردیلو

گو
ت�و

گف
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�آقای اخزری، برای آغاز از اعزام به فرانسه و 
تحصیل در این کشور بگویید.

من در پایان دوره لیسانس از سوی مرکز استعدادهای 
درخشان دانشگاه شریف به عنوان دانشجوی ممتاز 
انتخاب  کارشناسی ارشد  مقطع  در  تحصیل  برای 
شدم. هم زمان با آن طی چند مصاحبه، موفق به 
برای  فرانسه  توتال  شرکت  جهانی  بورسیه  کسب 
تحصیل در موسسه IFP یا موسسه عالی ملی نفت 
فرانسه شدم. از آن جا که به دنبال تجارب و فضای 
آموزشی جدیدی بودم، تحصیل در کشور فرانسه و 
موسسه نفت آن را انتخاب کردم. درواقع این بورسیه 
یک بورسیه جهانی است و موسسه IFP نیز یکی از 

پنج دانشگاه برتر جهان در حوزه انرژی است.
چه  آن جا  و  بودید  فرانسه  در  مدت  چه  �

مطالعاتی می کردید؟
من 18 ماه در فرانسه بودم. این دوره تحصیلی به 
فشردگی و سنگینی معروف است. ما سه ترم چهار 
ماهه بی وقفه به دانشگاه می رفتیم و هر روز صبح 
تا غروب کالس داشتیم و یک ترم هم کارآموزی 
داشتیم. در این میان برای برنامه های مطالعاتی به 
مکان های مختلف سفر می کردیم. مثال یک هفته 
برای موضوع زمین شناسی و لرزه نگاری به جنوب 
فرانسه یا انگلیس می رفتیم. من کارآموزی را هم در 
شرکت توتال گذراندم و در این دوره روی یک میدان 

نفت سنگین در آلبرتای کانادا کار می کردم.
�چه شد که برگشتید؟

و  رفتم  فرانسه  به  بازگشت،  انگیزه  با  آغاز  از  من 
تحصیلم  پایان  محض  به  که  بودم  گفته  ایران  در 
بازمی گردم. در زمانی که می خواستم از پروژه ام در 
دانشگاه دفاع کنم، به شرکت توتال که هزینه های 
دانشگاه، زندگی و رفت وآمد من را می پرداخت، گفتم 
که نزدیک ترین تاریخ پرواز به تهران را پس از دفاع 
برایم بگیرند و حدود چهار روز پس از دفاع به ایران 
بازگشتم. مراحل اداری فارغ التحصیلی ام را کارمندان 
دانشگاه و دوستانم در فرانسه انجام دادند و دو ماه بعد 
مدرکم را برایم فرستادند. زمانی که در فرانسه بودم، 
کارشناسانی از پژوهشگاه صنعت نفت برای تعامل با 
دانشگاه آمده بودند و از ما خواستند تا در یکی از 

جلسات شرکت کنیم. به مسئولی که از ایران آمده 
بود، گفتم می خواهم به ایران برگردم. گفت برنگرد که 
اوضاع کار خوب نیست. اصال انتظار چنین پاسخی را 

از یک مسئول عالی رتبه در صنعت نفت نداشتم.
�دوره دکتری را آغاز نکردید؟

می خواهم وارد بازار کار و صنعت شوم و بعد از چند 
سال به تناسب نیاز، رشته دکتری را انتخاب کنم که 
احتماال مدیریت خواهد بود. چون دانش و توان کار 
پژوهشی در صنعت نفت را دارم. البته در حال حاضر 

نیز در حال گذراندن دوره های مدیریتی هستم.
�شما با شرکت توتال، به واسطه این بورسیه 
تعهد کاری نداشتید؟ یا نمی خواستید در این 

شرکت بمانید؟
شرکت توتال یکی از پنج شرکت نفتی برتر جهان 
شناخته شده  و  جهانی  بورسیه  یک  آن  بورسیه  و 
است و برای آن هیچ تعهدی بین دو طرف منعقد 
نمی شود. در پایان تحصیل امکان همکاری با شرکت 
برایم  بین المللی دیگر  توتال و حتی چند شرکت 
وجود داشت، ولی هدف و پیشرفت مورد نظر من 
در آن جا محقق نمی شد. در شرکت توتال بیشتر به 
فرانسوی ها توجه می شود و پیشرفت یک ایرانی در 
آن جا بسیار سخت و درنهایت تا حد کارشناس ارشد 
محقق است. از طرفی زندگی در ایران را به هر جای 

دیگری در دنیا ترجیح می دهم.
بازگشتید،  آن  برای  که  هدفی  به  چقدر  �

نزدیک شدید؟
من در زندگی اهداف کوتاه مدتی دارم که تاکنون به 
آن ها رسیده ام و یک هدف بزرگ دارم که در وزارت 
نفت محقق می شود. می دانستم که بالفاصله پس از 
بازگشت به ایران آن چنان اتفاقی برای من نمی افتد. 
پس از بازگشت بارها برای کار به وزارت نفت رفتم، 
به افراد مختلفی مراجعه کردم و رزومه دادم. همه به 
من گفتند چرا برگشتی؟ نباید برمی گشتی! ما برای 
اقوام خودمان هم که نفت خوانده  اند، نمی توانیم کار 
پیدا کنیم، شما که هیچ. برایشان مهم نیست که فرد 
در کدام دانشگاه و با چه رتبه علمی درس خوانده 
است. مقامات وزارت نفت در صحبت ها می گویند 
که کمبود متخصص داریم. ولی در عین حال در 
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جذب متخصصان مشکل دارند. در صورتی که وزارت 
نفت تا چند سال پیش کارشناسان خود را برای این 
موسسه فرانسوی بورسیه می کرد. به من گفتند تا 
آزمونی  در  کنم.  صبر  استخدامی  آزمون  برگزاری 
که قرار بود برگزار شود، برای گرایش من تنها چهار 
ظرفیت وجود داشت. باز هم من با آزمون مشکلی 

ندارم، ولی برگزار نمی شود.
�االن چه می کنید و چگونه وارد این کار شدید؟

نخستین  برای  من  مقاله  که  است  این  داستان 
کنفرانس بین المللی بهبود و ازدیاد برداشت نفت و 
گاز در ایران پذیرفته شد و ارائه داشتم. در کنفرانس 
یکی از افراد باتجربه و دلسوز این حوزه را دیدم که 
من  ایشان  می دهد.  بها  بسیار  دانش آموختگان  به 
معرفی کرد. من  ایدرو  به  برای مصاحبه شغلی  را 
مصاحبه کردم و در شرکت توسعه صنایع نفت و گاز 
گسترش ایرانیان که زیرمجموعه ایدرو است، پذیرفته 
میدان های  روی  مطالعاتی  کار  شرکت  این  شدم. 
نفتی انجام می دهد تا در آینده کار توسعه میادین 
را آغاز کند. هم زمان در طرح همکاری با دانشمندان 
ایرانی غیرمقیم پذیرفته شدم و با مرکز استعدادهای 
درخشان که زیرمجموعه بنیاد ملی نخبگان است 
و شرکت پتروآزما در شیراز، در زمینه غربال گری 
پیشرفته روش های ازدیاد برداشت روی میدان های 
نفتی منصوری همکاری می کنم. اخیرا هم به عنوان 
سالم  دکتر  ایالم،  شهرستان  نماینده  عالی  مشاور 
امینی، در امور صنایع نفت، گاز و پتروشیمی انتخاب 
شدم و امیدوارم در کنار ایشان بتوانم برای پیشرفت 

استان ایالم موثر باشم.
�ارتباط شما با بنیاد ملی نخبگان در این مدت 

چگونه بود؟
دکتر  آقای  که  زمانی  از  می گویم،  قلبا  را  این  من 
ستاری معاون علمی ریاست جمهوری شدند، بنیاد 
بسیار متحول شد و هم چنان درحال بهتر شدن است. 
پیش از آن نخبگان در این بنیاد تسهیالتی نداشتند 
و حقوق آن ها بسیار پایین بود. ولی االن حقوق و 
مزایای دانشجویان ممتاز و رتبه برتر دکتری خیلی 
بهتر شده است. هم چنین جوایزی گذاشته شده که 

به انگیزه دانشجویان ممتاز خیلی کمک می کند.

بهترین  در  تحصیل  تجربه  که  شما  �
دانشگاه های دو کشور را دارید چه تفاوت ها و 

ویژگی هایی می بینید؟
به نظر من سطح علمی دانشجویان برجسته ایرانی 
دانشجویان  به  فرانسه  در  ولی  آن هاست.  از  باالتر 
روی  و  می دهند  پیشرفت  برای  زیادی  انگیزه 
آموزش واقعی کار می کنند. کسی که کارشناسی 
در  باید  نفت می خواند،  یا مهندسی  زمین شناسی 
پروژه های واقعی حضور داشته باشد و صرفا خواندن 
دروس تئوری کافی نیست. در زمانی که دانشجویان 
به  کارآموزی  برای  باید  دارند،  فراغت  ماه  چند 
شرکت های بزرگ بروند و یک پروژه واقعی مرتبط 
با رشته خود انجام دهند. در طول دوره تحصیلی، 
سه یا چهار دوره چندماهه کارآموزی دارند و برای 
قبولی می گیرند. در حدی  قابل  کارآموزی حقوق 
که بتوانند خانه اجاره کنند، سفر کنند و کمی هم 
ذخیره کنند. وقتی دانشگاه تمام می شود، فرد آماده 
به کار است. ولی در ایران وقتی فرد فارغ التحصیل 
ایرانی  بگیرد. موسسات  یاد  باید کار  تازه  می شود، 
کارآموزی در  و  نمی گذارند  انرژی  کارآموزان  برای 
ایران جنبه تشریفاتی دارد.  یکی دیگر از مشکالت، 
ظرفیت باال، بی برنامه و بی کیفیتی دانشگاه هاست. 
این دانشجویان بعدا جویای کار می شوند. وزیر نفت 
تاکنون بارها گفته است که از تعداد باالی کسانی 
که در رشته مهندسی نفت فارغ التحصیل می شوند، 
این همه  با  کنیم.  جذب  می توانیم  را  کمی  تعداد 
تاسیس  نفت  در چندین شهر دانشکده مهندسی 
می کنند. چهارسال دانشجو را بدون این که برای آن 
برنامه ای داشته باشند، در دانشگاه سرگرم می کنند 
و این بی هدفی تا کارشناسی ارشد و دکتری ادامه 
سراسری  کنکور  حذف  این که  دیگر  نکته  دارد. 
اشتباه بسیار بزرگی است. کنکور کمک می کند که 
بااستعداد از شهرهای دور بتوانند در  دانش آموزان 
دانشگاه های خوب کشور تحصیل کنند. درواقع باید 
مافیای کنکور حذف شوند و از طرفی همه از یک 
منبع مشخص درس بخوانند. برنامه ریزی برای تغییر 

شکل کنکور نیاز است، نه حذف آن.
�شما کالس کنکور نرفتید؟
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دوم  سال  در  و  بودم  محروم  منطقه  در  من  خیر، 
دبیرستان دبیر ریاضی هم نداشتیم.

�تفاوت بازار کار را در چه می بینید؟
متاسفانه در ایران دانشجو پس از فارغ التحصیلی رها 
مستعد  فارغ التحصیالن  از  فرانسه  دولت  می شود. 
حمایت می کند. آن ها به مدت یک یا دو سال در 
ولی  می کنند،  کار  کشور  این  معتبر  شرکت های 
دو  از  بعد  پرداخت می کند.  دولت  را  آن ها  حقوق 
تجربه  فرد  می شود،  برداشته  دولت  حمایت  سال 
و  می کند  پیدا  نیاز  او  به  هم  شرکت  دارد،  کافی 

همکاری را ادامه می دهند.
�چه باید کرد که انگیزه نخبگان برای بازگشت 

به ایران بیشتر شود؟
من دوستان زیادی در کشورهای دیگر دارم. مشکل 
آن ها این است که برگردند به ایران، به آن ها توجه 
این باره وعده داده  نمی شود و به چیزهایی که در 
جذب  پروسه  ایران  در  نمی شود.  عمل  می شود، 
هیئت علمی بسیار طوالنی و مبهم و پیچیده است. 
از طرفی در سیستم دولتی می گویند که شما سمت 
کار دولتی نیایید که برای شما سم است. برای من 
سوال است که اگر دانش آموختگانی که هوش، رزومه 
و سطح علمی باالیی دارند، کار دولتی را نگیرند، پس 
چه کسی این کار را بکند. این نگاه باعث می شود 
من  بگیرند.  را  دولتی  پست های  بی استعداد  افراد 
مدیران ارشد زیادی دیدم که ضریب هوشی پایینی 
دارند. در رشته خودم، پیشنهاد می کنم وزارت نفت 
میان  رقابتی  برنامه  مشخص  زمانی  بازه های  در 
متخصصان ممتاز این حوزه بگذارد، گزینه های برتر 
را فیلتر و جذب این وزارت خانه کند. برای استخدام 
به جای این که چند سال یک بار یک آزمون بزرگ 
بگذارند و تعداد زیادی نیرو بگیرند، ساالنه آزمون 

برگزار کنند و تعداد کمتری جذب کنند.
توسعه  زمینه  در  اکنون  این که  به  توجه  با  �
می دهید،  انجام  مطالعاتی  کار  میادین 

بزرگ ترین مشکالت این بخش چیست؟
صنعت نفت ما با دو مشکل کمبود سرمایه و فناوری 
روبه روست. تحریم ها تنها تاثیر مثبتی که در صنعت 
نفت داشتند، این بود که این صنعت از خودش بپرسد 

که ما در طول تاریخ صد ساله صنعت نفت چه کردیم 
و چرا نمی توانیم یک میدان را به خوبی توسعه دهیم؟ 
ادعای خودکفایی نادرست است. شرکت های ایرانی 
هزینه  با  و  بیشتر  زمان  در  را  میادین  توسعه  کار 
نزدیک  یا  منطبق  باید  کار  می دهند.  انجام  باالتر 
به استانداردهای جهانی باشد. ما تاکنون بیشتر به 
گسترش  برای  تالشی  و  بودیم  خام فروشی  دنبال 
که سرمایه  قدرتمندی  نکردیم. شرکت  تکنولوژی 
حتی  باشند،  داشته  را  میدان  توسعه  تکنولوژی  و 
در حد شرکت های هندی نداریم. حاال قرار است با 
قراردادهای نسل جدید یا آی پی سی، انتقال فناوری 

هم انجام شود که امیدواریم این نتیجه محقق شود.
�صنایع وابسته به نفت را چگونه می توان رشد 

داد؟
مباحث  وارد  باید  سوال  این  به  کامل  پاسخ  برای 
آن ها  مهم ترین  کلی  به طور  ولی  شد،  تخصصی 
برای  تالش  و  پتروشیمی ها  و  پاالیشگاه  ها  توسعه 
استفاده از تمام ترکیبات همراه با نفت و دور شدن 
متخصصان  از  باید  هم چنین  است.  خام فروشی  از 
در  که  کاالها  از  بسیاری  بومی سازی  برای  داخلی 
صنعت نفت مورد نیاز هستند و هزینه زیادی برای 

خرید آن ها می شود، حمایت شود.
�نکته ای دارید که بخواهید اضافه کنید؟

بله، من اهل ایالم هستم. ایالم یک شهر نفتی است، 
ولی حتی مرکز استان هم منطقه محروم محسوب 
می شود. مسئوالن استان تاکنون آن چنان که شایسته 
نکرده اند.  ایالم تالش  استان  پیشرفت  برای  است، 
بااین حال  دارد.  زیادی  گازی  و  نفتی  ذخایر  ایالم 
وقتی مهندس زنگنه در جلسه شورای تامین این 
استان شرکت می کند و مقامات استان هم در جلسه 
هستند، یک متخصص نفت میان آن ها نیست که در 
این باره با وزیر صحبت کند. خروجی جلسات فقط 
این است که در میادین و پاالیشگاه هایی که قرار 
است راه بیفتد، نیروی بومی جذب شود. خواسته ها 
دم دستی است. اگر صدای من به گوش استاندار 
ایالم می رسد، از آن ها می خواهم که یک مشاور یا 
یک معاونت را به نفت و گاز اختصاص دهد تا به 

پیشرفت بیشتر این استان کمک کند.
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س مطرح شد عامل استارت آپ مهیار ورد�پ در گفت وگو �ب عیل حاج حممدی، مد�ی

وابستگی 30 درصد کسب وکارهای 
آن الین ایران به وردپرس!

در میان استارت آپ ها، برخی به جامعه و صنایع گوناگون خدمات می دهند، برخی نیز 
به یاری دیگر استارت آپ ها می شتابند، نیازهای فنی و آموزشی آن ها را برطرف و به 
رونقشان کمک می کنند. همیار وردپرس از استارت آپ هایی است که به راه اندازی 

فنی کسب وکارهای اینترنتی، آموزش درباره آن ها و هم چنین فروش خدمات 
مجازی یاری می رساند. یک استارت آپ روبه رشد که اگر معیار را رشد بگذاریم، 

می توان آن را در لیست تاپ تن اکوسیستم استارت آپی ایران قرار داد. گفت وگوی 
ما با علی حاج محمدی، مدیرعامل استارت آپ »همیار وردپرس«، را بخوانید.

  پری امامی

گو
ت�و

گف
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�آقــای حاج محمــدی، بــرای آغــاز بگوییــد 
چــرا همیــار وردپــرس؟ کمــی دربــاره خود 
ــرس  ــرای وردپ ــد. شــما ب ــرس بگویی وردپ

ــد؟ ــه می کنی چ
ــت و  ــی اس ــاز آمریکای ــک سایت س ــرس ی وردپ
ــایتی  ــد س ــه می خواه ــی ک ــت کس ــازی نیس نی
بســازد، بــرای آن پولــی پرداخــت کنــد. آن را 
ــدود  ــد. ح ــاال می آی ــایت ب ــد و س ــب می کن نص
ــام »وردپــرس  ــه ن 15 ســال پیــش یــک گــروه ب
ــن  ــد. م ــی کردن ــه را فارس ــن برنام ــی« ای فارس
ــد  ــروه شــوم، بع ــن گ ــم می خواســتم عضــو ای ه
ــه و در  ــام جداگان ــا ن ــم کاری را ب ــم گرفت تصمی
ــن  ــال 90 ای ــم. در س ــام ده ــه انج ــد جداگان فیل
کار را آغــاز کــردم و نــام آن را »همیــار وردپــرس 
فارســی« گذاشــتم. ولــی آن گــروه وردپــرس 
فارســی ضعیــف و ضعیف تــر شــد و نــام مــا 
ــر روز  ــا ه ــت م ــد. فعالی ــرس« ش ــار وردپ »همی
ــر  ــم و از ه ــتارت آپ بودی ــک اس ــد، ی ــتر ش بیش
راهــی کــه ممکــن بــود، پــول درمی آوردیــم. االن 
همیــار توســعه  یافتــه، یــک اســتارت آپ جــدا و در 
ــه شــده  ــک شــرکت جداگان ــا ی برخــی فعالیت ه
اســت. در همیــار وردپــرس، پــروژه طراحی ســایت 
بــا وردپــرس می گرفتیــم، محصــوالت آمــاده مانند 
قالــب و پالگیــن بــرای فــروش می گذاشــتیم 
ــم.  ــزار می کردی ــم برگ ــی ه ــای آموزش و دوره ه
تیمــی کــه کار طراحــی ســایت انجــام مــی داد، بــه 
انــدازه ای بــزرگ و فعالیت هــای آن زیــاد شــد کــه 
نــام آن را »همیــار توســعه« گذاشــتیم و در دفتــر 
ــروش  ــه ف ــی ک ــد. تیم ــه ای کار می کنن جداگان
ــه  ــر عهــده داشــت، اکنــون ب ــه را ب ــب و افزون قال
نــام ژاِکــت کار می کننــد و تیــم آمــوزش هــم بــا 

ــه کار هســتند. ــام مشــغول ب همیــن ن
�از چه زمانی استارت آپ شدید؟

ــترش کار  ــه و گس ــرای ادام ــال 91 ب ــن در س م
ــه تهــران آمــدم. اســتارت آپ شــدن  از اصفهــان ب
ــاختار  ــه س ــون ب ــید. چ ــول کش ــال ط ــا دو س م
فکــر  بیزینس مــدل  داشــتن  و  اســتارت آپ 
ــم. در  ــد بودی ــر درآم ــه فک ــط ب ــم. فق نمی کردی

ــنا  ــتارت آپ آش ــگ اس ــده و فرهن ــا پدی ــران ب ته
ــانی را  ــع انس ــت و مناب ــاختار را درس ــدیم، س ش

ــدیم. ــتارت آپ ش ــم و اس ــن کردی تامی
�بــا نــگاه بــه ســایت همیــار وردپــرس، به 
نظــر می رســد کــه آمــوزش محــور و بنیــاد 
ــت  ــه دو فعالی ــما ب ــی ش ــت، ول کار شماس
هم زمــان دیگــر هــم اشــاره کردیــد. 
آموزش محــور هســتید یــا آمــوزش یکــی 
ــی  ــازوکار آموزش ــت؟ س ــای شماس از کاره
شــما چیســت و در چــه زمینه هایــی 

ــد؟ ــی داری ــه آموزش برنام
ــروش  ــش ف ــک بخ ــات و ی ــش خدم ــا دو بخ م
ــایت  ــوزش و طراحــی س ــا آم ــات م ــم. خدم داری
اســت و فروشــگاه مــا ژاِکــت نــام دارد. آموزش هــا 
حضــوری و غیرحضــوری اســت و مــن هــم یکــی 
از مدرســان دوره هــای آموزشــی هســتم. راه هــای 
درآمــد از سیســتم های اپن ســورس و رایــگان 
ــری  ــه دیگ ــد ب ــی نمی توان ــت و کس ــن اس همی
ــن  ــون ای ــد. چ ــس را بفروش ــا لینوک ــرس ی وردپ
ــات و  ــد خدم ــا بای ــتند. ی ــگان هس ــا رای برنامه ه
ــا آن را  ــه دهیــد، ی ــی در ایــن زمینــه ارائ محصول
آمــوزش دهیــد تــا بتوانیــد درآمــد داشــته باشــید. 
ممکــن اســت کســی بخواهد بــه جــای وینــدوز از 
لینوکــس اســتفاده کنــد، یــا بــه جــای پــول دادن 
ــتفاده  ــگان اس ــرس رای ــس، از وردپ ــه برنامه نوی ب
ــاد  ــا را ی ــا آن ه ــد کار ب ــر صــورت بای ــد. در ه کن
ــن  ــش از ای ــا پی ــه، م ــوزش برنام ــرد. در آم بگی
آمــوزش  را جزءبه جــزء  وردپــرس  موضوعــات 
می دادیــم. بعــد یــک دوره آمــوزش جامــع بــه نــام 
»وب مســتران هوشــمند« طراحــی کردیــم. در این 
دوره ســاختن ســایت، فروشــگاه مجــازی، تامیــن 
امنیــت آن، بــه درآمــد رســاندن آن و ســایر مــوارد 
مرتبــط را آمــوزش دادیــم. ایــن دوره بســیار جامع 
و کاربــردی شــد و اســتقبال از آن بیــش از انتظــار 
ــد  ــادی از آن اســتقبال کردن ــود. دانشــجویان زی ب
ــای کســب وکاری بســیاری داشــتیم.  و موفقیت ه
مثــال کســی عطرفروشــی داشــت و پســرش 
ــدازی کــرد  فروشــگاه آن الیــن فــروش عطــر راه ان
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و درآمــد او از پــدرش بســیار بیشــتر شــد. کســانی 
را کــه در ایــن دوره هــا شــرکت کــرده و خروجــی 
خوبــی داشــتند، در یک جــا بــه نــام »شــهر 
وب مســتران هوشــمند« گردآوردیــم. االن افــرادی 
بــا ایده هــا و کارهــای مختلــف مثــل عطرفروشــی 
آن الیــن، رژیــم الغــری آن الیــن، فــروش آن الیــن 
خــود  ســایت های  غیــره  و  کــودك  لبــاس 
درآمــد  بــه  اغلــب  و  راه انــدازی می کننــد  را 
ــا آن هــا در تعامــل هســتیم و در  می رســند. مــا ب
رویدادهــای مختلــف دور هــم می نشــینیم، گــپ 

ــم. ــر می کنی ــادل نظ ــم و تب می زنی
ــما  ــد. ش ــایت بگویی ــی س ــاره طراح �درب
گفتیــد کســی کــه کار بــا وردپــرس را بلــد 
ــدازی  ــرای راه ان ــت ب ــازی نیس ــد، نی باش

ــد. ــول بده ــایت پ س
نــام گــروه طراحــی ســایت، همیــار توســعه اســت. 
در ایــن گــروه، همــکاران نیــاز مشــتریانی را کــه 
ــد،  ــایت دارن ــی س ــت طراح ــان درخواس خودش
بررســی و ســپس زمــان و هزینــه را بــرآورد 
ــدازی  ــد ســایت راه ان ــد. برخــی می خواهن می کنن
کننــد و برخــی هــم ســایت دارنــد و می خواهنــد 
ــن میــان ســایت های  آن را بهبــود بخشــند. در ای
فروشــگاهی بــه دلیــل وجــود درگاه بانکــی و 
طبقه بنــدی محصــوالت، کار بیشــتر و هزینــه 
ــد. ســایت های علمــی، خبــری و... کار  ــر دارن باالت

ــد. ــری دارن ــه پایین ت ــر و هزین کمت
ــید،  ــت می فروش ــه در ژاک ــی ک �محصوالت
ــایت  ــی س ــای طراح ــه پکیج ه ــدود ب مح

اســت؟
ژاکــت یــک بــازار اســت کــه افــراد متخصــص در 
ــا  ــود را آن ج ــف محصــوالت خ ــای مختل زمینه ه
ــاد  ــدی ایج ــگ جدی ــا فرهن ــد. م ــه می کنن ارائ
کردیــم کــه افــراد متخصــص ماننــد برنامه نویــس، 
محتوانویــس، گرافیســت، گوینــده و... محصــوالت 
ــداران آن  ــد و خری ــه دهن ــت ارائ ــود را در ژاِک خ
ــا ماهــی  ــد. فــروش در ژاکــت ب را ببیننــد و بخرن
ــه حــدود  ــاز شــد و االن ب ــان آغ پنج میلیــون توم
150 میلیــون تومــان رســیده اســت. در ایــن 

ــغ  ــد از مبل ــروش 20درص ــا از ف ــهم م ــان س می
تعیین شــده اســت. بعضــی از فروشــندگان ژاکــت 
ــوالت  ــد. محص ــد دارن ــون درآم ــه 10 میلی ماهان
ژاکــت کاال نیســتند، خدمــات مجــازی هســتند. 
مثــال برنامه نویــس یــک مجموعــه برنامه نویســی 
می ســازد و آن را به عنــوان یــک محصــول عرضــه 
می کنــد. یــا گرافیســت مدل هــای کارت ویزیــت، 
بروشــور، کاتالــوگ و... را طراحــی می کنــد و آن را 
ــام و مشــخصات روی کارت را  می فروشــد. تنهــا ن

ــد. ــر می ده ــدار تغیی ــر خری ــرای ه ب
�بــرای تنــوع خدماتــی کــه در ژاکــت ارائه 

می شــود، محدودیــت تعییــن کردیــد؟
االن کمــی محــدود اســت، ولــی در یکــی دو مــاه 
آینــده کــه نســخه جدیــد بــاال بیایــد، کامــال بــاز 
و بــدون محدودیــت می شــود. در زمینه هــای 
موزیــک، ویدیــو، گویندگــی، محتــوا، انواع مشــاوره 
ــنده و  ــه فروش ــال ک ــات دیجیت ــه خدم و هرگون
خریــدار داشــته باشــد، در ژاکــت محصــول ارائــه 
ــازی  ــوالت مج ــات و محص ــه خدم ــود. هم می ش
ــک  ــه ی ــن اســت ک ــا ای ــه م ــود و برنام ــد ب خواه
ــکان  ــت ام ــویم. در ژاک ــازی ش ــی کاالی مج دیج
خریــد و فــروش فیلــم، موزیــک، فایــل گرافیکــی 
ــال و مجــازی  ــات دیجیت باکیفیــت و ســایر خدم
ــدی  ــش جدی ــن بخ ــت. هم چنی ــد داش را خواهی
بــه نــام »ژاکــت اســتودیو« هــم اضافــه می شــود 
ــود  ــات خ ــا خدم ــا ی ــردم در آن توانایی ه ــه م ک
را می فروشــند. مثــال کســی صــدای خوبــی 
دارد و گویندگــی می کنــد و دیگــری خریــدار 
صــدای اوســت. پــس هرکســی بــا تخصــص خــود 
ــی عرضــه  ــه صــورت مجــازی، خدمات ــد ب می توان
ــت.  ــدار اس ــیار پرطرف ــازار بس ــوع ب ــن ن ــد. ای کن
ــم  ــور داری ــادی در کش ــای زی ــون توانمندی ه چ
کــه نادیــده گرفتــه شــده و بــه شــکوفایی و درآمد 

نرســیده اســت.
ــازی را  ــازار مج ــن ب ــه ای ــرای این ک �ب
ــق ببخشــید و تعــداد فروشــندگان  رون
ــه  ــد، چ ــش دهی ــداران را افزای و خری
برنامه هــا و خدمــات جذابــی ارائــه 
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می دهیــد؟
ــا توانایــی خــود  اگــر کســی بخواهــد تخصــص ی
ــدازی  ــایت راه ان ــک س ــد ی ــد، بای ــه کن را عرض
ــرای  ــی را ب ــد، مبلغــی را ســرمایه گذاری و پول کن
تبلیغــات هزینــه کنــد. ایــن هزینه هــا بــرای 
ــت عرضــه  ــات خــود را در ژاِک ــه خدم کســانی ک
کننــد، صفــر اســت. کاربــر خدمــات خــود را عرضه 
ــر  می کنــد و 20درصــد حاشــیه ســود مــا در براب
ــک  ــدازی ی ــای راه ان ــی و هزینه ه ــد احتمال درآم
ســایت، بــه چشــم نمی آیــد. مــا کارهــای قانونــی 
ــی  ــم. از طرف ــت کرده ای ــا راح ــرای آن ه ــم ب را ه
در این جــا کســی نگــران معرفــی و جــا انداختــن 
ــازار اســت کــه فروشــنده و  خــود نیســت. یــک ب
خریــدار در آن هســتند. یکــی از مشــکالت مــا در 
ــاره  ــن اســت کــه هــم فروشــندگان درب ــران ای ای
ــدار  ــردن خری ــی ک ــات و راض ــه خدم روش ارائ
توجیه نیســتند، هــم بســیاری از خریداران بســیار 
پرتوقــع هســتند. مثــال ممکــن اســت خریــدار بــه 
ــن  ــرای م ــایت ب ــون س ــد چ ــس بگوی برنامه نوی
طراحــی کــردی، بایــد ای نمــاد هــم بگیــری. مــا 
ــنده  ــار فروش ــک ب ــتیم، ی ــی گذاش ــن دقیق قوانی
ــات  ــزان خدم ــاره می ــدار را درب ــار خری ــک ب و ی
ــا  ــترك آن ه ــان مش ــی زب ــم. یعن ــه کردی توجی
شــدیم. بســیاری از مخاطبــان ژاکــت برنامه نویــس 
ــک  ــر ی ــر نظ ــب برنامه نویســان زی هســتند و اغل
ســایت دیگــر نمی رونــد و ترجیــح می دهنــد 
خودشــان برنامــه ای ماننــد ژاکــت بنویســند. ولــی 
مــا به انــدازه ای خدمــات و امکانــات فراهــم کردیم 
و قوانیــن دقیــق گذاشــتیم کــه برنامه نویــس 
ــر کار  ــا بی دردس ــن فض ــد در ای ــح می ده ترجی
و  الیســنس  پشــتیبانی،  سیســتم های  کنــد. 
امنیتــی داریــم و خریــدار و فروشــنده بی نگرانــی 

ــد. ــت می کنن ــا فعالی ــن فض در ای
�قیمت گــذاری ایــن خدمــات چگونــه 
انجــام می شــود؟ شــما قیمت گــذاری 
ــه  ــدار ب ــنده و خری ــا فروش ــد ی می کنی

می رســند؟ توافــق 
دارد،  تقاضــا  کــه  قیمتــی  اســاس  بــر  مــا 

ــنده  ــک فروش ــاید ی ــم. ش ــذاری می کنی قیمت گ
قیمــت خدمــات خــود را عادالنــه ندانــد و بخواهــد 
قیمــت باالتــر بگــذارد. مــا دســت او را بــاز 
می گذاریــم، ولــی اگــر خدماتــش فــروش نرفــت، 
ــد،  ــا می افت ــه غالب ــی ک ــتیم. اتفاق ــخ گو نیس پاس
ــود و  ــه نمی ش ــات فروخت ــه خدم ــت ک ــن اس ای
می پذیــرد.  را  رایــج  قیمت گــذاری  فروشــنده 
در این جــا به طــور خــودکار تنظیــم بــازار رخ 
ــم،  ــاال ببری ــت را ب ــم قیم ــر بخواهی ــد. اگ می ده
همــه را متناســب بــاال می بریــم کــه بــازاری 

ــیم. ــته باش ــه داش عادالن
�شما در ایران رقیب هم دارید؟

بســیاری  و  اســت  وردپــرس حــوزه جذابــی 
االن بــه ســراغ آن آمده انــد. مثــال مجتمــع 
فنــی تهــران ســال ها پیــش اصــال وردپــرس 
دوره هــای  االن  ولــی  نمی گرفــت،  تحویــل  را 
آمــوزش وردپــرس دارد. فرانــش و فــرادرس از 
اســتارت آپ هایی هســتند کــه آمــوزش وردپــرس 
ــی کســی  ــد. ول ــه کرده ان ــه کارهایشــان اضاف را ب
ماننــد مــا در هــر ســه زمینــه بــا هــم کار نمی کند.

�از ایــن پرســش کــه رقیــب داریــد یــا نه، 
ــه  ــم ک ــش برس ــن پرس ــه ای ــم ب می خواه
حجــم بــازار آمــوزش و کســب وکار وابســته 
ــه وردپــرس چقــدر اســت و شــما چنــد  ب

ــد؟ ــت داری ــد آن را در دس درص
ــر،  ــت بزرگ ت ــتیم، در حال ــا هس ــه م ــازاری ک ب
ــازار راه انــدازی کســب وکارهای اینترنتــی اســت.  ب
ــرآمدان آن  ــی کاال از س ــه دیج ــت ک ــت اس درس
ــه  ــای کار دارد. ب ــیار ج ــوز بس ــی هن ــت، ول اس
و  دیجــی کاال  ماننــد  کســب وکارهایی  همــت 
ــد  ــی مانن ــطه امکان ــه واس ــن ب ــنپ، هم چنی اس
ــه می شــود  ــد ک ــردم فهمیدن ــی، م ــال تلگرام کان
از اینترنــت درآمــد کســب کــرد. بــر اســاس آمــار 
الکســا، در ایــران 24 میلیــون وب ســایت داریــم که 
ــرای  ــاده ب ــون آن آم ــک میلی ــت ی ــوان گف می ت
ــه  ــن زمین ــا در ای ــی اســت، ی کســب وکار اینترنت
ــایت های  ــد س ــی 25درص ــت. از طرف ــال اس فع
ــب اســت کــه  ــا وردپــرس هســتند. جال جهــان ب
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در ایــران آمــار اســتفاده کنندگان وردپــرس از 
ــع  ــران مناب ــون در ای ــت. چ ــتر اس ــان بیش جه
چنــدان قــوی بــرای برنامه نویســی نداریــم و اکثــر 
ســرویس های خارجــی بــرای مــا بســته اســت. از 
ــا آشــنایی ایرانیــان  طرفــی دوران اوج وردپــرس ب
بــا کســب وکارهای اینترنتــی هم زمــان شــد. 
وب ســایت های  درصــد   30 بگویــم  می توانــم 
کســب وکارهای اینترنتــی یعنــی حــدود 300هزار 
ســایت در ایــران وردپــرس اســت. فکــر می کنــم از 
ایــن 300 هــزار ســایت مــا توانســتیم بــا 100 تــا 

ــم. ــایت کار کنی ــزار س 150 ه
ــتید.  ــرس هس ــر وردپ ــز ب ــما متمرک �ش
اگــر روزی امپراتــوری وردپــرس در ایــران و 
جهــان نــزول کــرد، همیــار وردپــرس چــه 

برنامــه ای خواهــد داشــت؟
ــزول  ــه ســرور ن ــک بســتر وابســته ب ــت ی هیچ وق
نمی کنــد. اتفاقــی کــه می افتــد، ایــن اســت کــه 
یــا وب و وب ســایت ها کنــار می رونــد، یــا وب 
هســت، وب ســایت طرفــدار دارد و وردپــرس هــم 
ــات و  ــم خدم ــدر حج ــون این ق ــدار دارد. چ طرف
محصــوالت وردپــرس در ســطح جهــان زیاد اســت 
ــد.  ــه هرکــس بخشــی از آن را اســتفاده می کن ک
ــه  ــا حــدودی جــای خــود را ب ــر ت شــاید کامپیوت
موبایــل بدهــد کــه وردپــرس خــود را بــا موبایــل 

ســازگار کــرده اســت.
ــذب  ــعه کار ج ــرای توس ــون ب ــما تاکن �ش

ــتید؟ ــم داش ــرمایه ه س
ــم  ــودم و تی ــد خ ــث ش ــن باع ــتم، و ای ــه نداش ن
ــه  ــدازه ای ب ــه ان ــن ب ــم. م سخت کوشــانه کار کنی
ایــن کار بــاور داشــتم کــه چهــار ســال اول همــه 
ــون  ــردم. اکن ــرج کار می ک ــود را خ ــد و س درآم
ــرمایه  ــذب س ــال ج ــت درح ــش ژاک ــرای بخ ب
هســتم. بســیاری از کســب وکارهای وردپــرس در 
ایــران شکســت خوردنــد، ولــی از همیــار وردپرس 
ــت.  ــده اس ــدازی ش ــه راه ان ــب وکار جداگان دو کس
شــاید دلیــل شکســت بســیاری از اســتارت آپ ها 
در ایــران ایــن اســت کــه اعتقــاد راســخ بــه 

ایده شــان ندارنــد.

�دربــاره تیــم بگوییــد. چنــد نفــر این جــا 
نظــر  بــه  کنش هــا  از  می کننــد؟  کار 
می رســد تیمــی شــاد و چابــک در همیــار 

ــد. ــرس داری وردپ
دورکاران،  به اضافــه  مــا  همــکاران  کل  فعــال 
ــرس،  ــار وردپ ــتند. در همی ــر هس ــدود 30 نف ح
ــا  همــکاران تک تــک بــه تیــم پیوســتند. آن هــا ب
ــتخدام  ــا اس ــش و تواناترین ه ــخت گیری گزین س
می شــوند، ســپس دستشــان در مســئولیتی کــه 
ــه  ــمتی ک ــم و س ــا رق ــا ب ــت. م ــاز اس ــد، ب دارن
ــم.  ــرارداد می بندی ــا ق ــا آن ه ــتند، ب ــل هس مای
ــی در  ممکــن اســت کســی گرافیســت باشــد، ول
برنامه نویســی هــم ماهــر باشــد و بخواهــد در 
ــی  ــن برنامه های ــد. هم چنی ــه کار کن ــن زمین ای
ــا هــم کتاب هایــی در  ــم و ب چــون هم خــوان داری
زمینــه رشــد فــردی و کاری می خوانیــم و بررســی 
می کنیــم. گاهــی صبحانــه یــا ناهــار کاری داریــم 
ــکاران  ــل هم ــه تعام و در مجمــوع می کوشــیم ک
ــاال باشــد. وقتــی همــکاران آزادی دارنــد، ذهــن  ب
ــوزانه کار  ــد و دلس ــم دارن ــری ه ــر و خالق ت بازت
ــم  ــکاران می گوی ــه هم ــن ب ــی م ــد. گاه می کنن
بچه هــا بــه خانــه برویــد. فــردا هــم هســت و کار 
ــال  ــیل درح ــن پتانس ــم. االن ای ــه می دهی را ادام
شــکل گیری اســت کــه ســاعت کار را حــذف 
کنیــم و افــراد فقــط بــر اســاس بازدهــی کار کنند.

از دیــد شــما چالش هــا و نیازهــای  �
اکوسیســتم کــه چالش هــا و نیازهــای 

ــت؟ ــتند، چیس ــم هس ــما ه ش
نیــاز اکوسیســتم یــک مرجعــی اســت کــه 
اســتارت آپ ها بتواننــد در آن بســتر بــا هــم تعامــل 
داشــته باشــند. خوش بختانــه اتحادیــه راه افتــاده و 
مــا هــم عضــو هســتیم. چالــش کار اســتارت آپی 
چالــش  مهم تریــن  اســت.  زیــاد  ایــران  در 
اکوسیســتم، ضعــف قوانیــن و تغییــر دائمــی 
ــم  ــا نمی دانی ــه م ــت. این ک ــرات اس ــن و نظ قوانی
شــبکه های اجتماعــی تــا کــی هســتند و داســتان 
ــت، کار را  ــا چیس ــدن آن ه ــا مان ــدن ی ــر ش فیلت
ــا  ــه ب ــد اســت ک ــی ب ــن خیل ــد. ای ــق می کن معل
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ــه  ــه و کســب وکارها ب ــن حــد وابســتگی جامع ای
ــا را  ــان ها، آن ه ــی و پیام رس ــبکه های اجتماع ش
این گونــه بالتکلیــف نگــه می دارنــد. قوانیــن بیمــه 
و مالیــات بــرای مــا درســت تعریــف نشــده اســت. 
ــرای  ــت ب ــاخت اینترن ــت زیرس ــی، وضعی از طرف
ــا  ــا ی ــی م ــت. یعن ــراب اس ــی خ ــرکت ها خیل ش
بایــد بــا هزینــه بســیار بــاال و ســنگین، آنتن هــای 
ــا شــرکت های  ــده اینترنــت نصــب کنیــم، ی گیرن
ــت  ــا کیفی ــان ADSL را ب ــت، هم ــه اینترن عرض
ــد.  ــی نمی کنن ــد، ول ــه کنن ــا عرض ــه م ــر ب بهت
مثــال انتظــار دارنــد مــا بــه پــارك علــم و فنــاوری 
ــا از  ــم. اوال م ــات بگیری ــا امکان ــم ت ــس بروی پردی
آن مرحلــه عبــور کرده ایــم و مهم تــر این کــه 
ــی از  ــی رود. یک ــا نم ــا آن ج ــص م ــم متخص تی
مشــکالت مــا ایــن اســت کــه نــوع کســب وکار مــا 
ــتخدام  ــابدار اس ــود. حس ــه درك نمی ش در جامع
می کنیــم، ادبیــات حســابدار بــا ادبیــات مــا 
زمیــن تــا آســمان فــرق دارد. شــناخت مــردم بــه 
ــه اســت. مــا در  کســب وکارهای اینترنتــی بدبینان
ــان را  ــم خودم ــخت می توانی ــی س ــه خیل جامع
ــم. مــن  معرفــی کنیــم و رســانه در اختیــار نداری
ــاره  ــم، درب ــو اقتصــاد گــوش می کن همیشــه رادی
ــی  ــز آی ت ــه ج ــد ب ــت می کنن ــز صحب ــه چی هم
ــنپ و  ــت اس ــه هم ــه االن ب ــتارت آپ ها. البت و اس
ــت. در  ــده اس ــوض ش ــا ع ــی فض ــی کاال کم دیج
تفکــر جامعــه، کســی که چنــد ســال در دانشــگاه 
درس خوانــده و دکتــرا دارد، در مقایســه بــا کســی 
کــه اســتارت آپ دارد، ارزش آفرینــی بیشــتری 
انجــام داده اســت. مــن حاضــرم ایــن را بنویســم 
و امضــا کنــم کــه مجمــوع درآمــد مــا از صنعــت 
آی تــی و اســتارت آپ از مجمــوع درآمــد نفتــی مــا 
ــوان  ــلویه را به عن ــا عس ــد. م ــد ش ــتر خواه بیش
ــی فضــای  ــم، ول ــت و گاز داری ــت نف ــز صنع مرک
مشــابهی بــرای اســتارت آپ ها نداریــم. البتــه 
ــت.  ــترس اس ــی و دور از دس ــی رویای ــن خیل ای
درحالی کــه آی تــی و اســتارت آپ ها هســتند کــه 
ــود  ــه وج ــادی ب ــالب اقتص ــک انق ــد ی می توانن
ــه  ــتند ک ــتارت آپ هایی هس ــا اس ــد. در دنی آورن

درآمــد آن هــا از درآمــد کل هتل هــای زنجیــره ای 
هیلتــون در جهــان بیشــتر اســت. اگــر بــه جــای 
ــد  ــرمایه گذاری روی تولی ــز و س ــه تمرک ــن هم ای
و واردات، بــه اســتارت آپ ها در ایــران توجــه و 
بــه آن هــا بودجــه اختصــاص داده شــود، اتفاقــات 

ــد. ــور می افت ــاد کش ــی در اقتص خوب
مدیــران  از  بســیاری  ماننــد  شــما  �
اســتارت آپی جــوان هســتید. متولــد چــه 
ســالی هســتید، در چــه رشــته ای تحصیــل 

ــد؟ کردی
ــواد  ــی م ــتم. مهندس ــال 71 هس ــد س ــن متول م
مالک اشــتر  دانشــگاه  در  متالــوژی  گرایــش 
و  دادم  انصــراف  کــه  می خوانــدم  اصفهــان 
ــارت  ــته تج ــم. االن رش ــب وکارم را راه انداخت کس
الکترونیــک می خوانــم. پــدر مــن فرهنگــی بــود و 
مــن از ســال دوم دبیرســتان دیگــر پــول توجیبــی 
ــردم. کار وب و طراحــی وب  ــول نک ــواده قب از خان
انجــام مــی دادم و از ســال 90 هــم ایــن کار را آغــاز 

ــردم. ک
�برنامه سال 97 شما چیست؟

ــد  در ســال 97 همیــار وردپــرس تحــت یــک برن
ــی  ــه آموزش ــار« و مجموع ــام »همی ــه ن ــادر ب م
فعالیــت  شهرســتان ها  و  تهــران  در  همیــار 
می کنــد و برنامه هایــی داریــم کــه خــارج از 
ــران هــم برنامه هــای آموزشــی داشــته باشــیم.  ای
چنان کــه در پاریــس نیــز چنیــن برنامــه ای 
بیزینــس،  فرهنــگ  می خواهیــم  داشــتیم. 
ــی  ــای فن ــگ کاره ــتارت آپ و فرهن ــگ اس فرهن
را بــا ســرعت زیــاد آمــوزش دهیــم و افــراد 
ــا  ــم. م ــد کنی ــن حــوزه عالقه من ــه ای ــادی را ب زی
ــم  ــود داری ــرای خ ــی ب ــئولیت اجتماع ــک مس ی
ــیار  ــه بس ــا هزین ــاپ را ب ــک ورك ش ــی ی و گاه
پاییــن یــا بــدون هزینــه برگــزار می کنیــم، فقــط 
ــال  ــوند. امس ــد ش ــراد عالقه من ــه اف ــرای این ک ب
ــهرهای  ــوری را در ش ــای حض ــزاری کالس ه برگ
مشــهد، اصفهــان و تبریــز کلیــد می زنیــم. بــا یک 
انتشــارات بــه توافــق رســیدیم کــه یــک هلدینــگ 
ــیم. ــتارت آپ باش ــه اس ــزرگ در زمین ــی ب آموزش
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گو
ت�و

گف

گفت وگو �ب مد�یعامل »رها« و تولیدکننده اپلیکیشن »آفر«

ساده سازی خرید آنالین

گسترش ضریب نفوذ اینترنت در زندگی شهروندان موجب شده است بسیاری 
از نیازهای عمومی مردم با استفاده از این شبکه ارتباطی انجام شود. در همین 
راستا فروشگاه های آنالین زیادی تاسیس شدند و بسیاری از مردم نیز نیازهای 

روزمره و حتی خریدهای بزرگ خود را با استفاده از این فروشگاه ها انجام می دهند. 
موضوعی که در کوتاه مدت می تواند سرگشتگی به دنبال داشته باشد، چراکه 
با افزایش تعداد این فروشگاه ها قیمت ها نیز تنوع زیادی پیدا می کنند. همین 
موضوع انتخاب را برای خریدار سخت خواهد کرد. سیدمحسن سیدخاموشی 

یکی از موسسان شرکت راه کارهای هوشمند آفاق است که به اختصار رها خوانده 
می شود. این شرکت با تولید اپلیکیشن آفر خرید را برای کاربران ساده می کند. 
موتور جست وجوی آفر که در قالب اپلیکیشن ارائه شده فروشگاه های معتبر را 
جست وجو کرده و تغییرات و نوسانات قسمت را به کاربر نمایش می دهد. قرار 

است در ماه آینده نیز نسخه مناسب سیستم عامل آی او اس نیز عرضه شود. در 
همین راستا با مدیر عامل »رها« گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید. 

  نازنین ساسانیان
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ــد و  ــان بگویی ــروع از خودت ــرای ش �ب
ــاز  ــرکت را آغ ــور کار ش ــه چط این ک

ــد؟ کردی
ــن سیدمحســن سیدخاموشــی هســتم. 28  م
ــع  ــر مقط ــال آخ ــجوی س ــال دارم و دانش س
ــتم.  ــته MBA هس ــد در رش ــی ارش کارشناس
ــرکت  ــه ش ــت ک ــاه اس ــه م ــال و س ــک س ی
راه کارهــای هوشــمند آفــاق کــه بــه اختصــار 
رهــا نامیــده می شــود، کار خــود را آغــاز 
ــاز کار شــرکت و اپلیکیشــن  کــرده اســت. آغ
آفــر بــه نوعــی هم زمــان بــود. در واقــع بــرای 
ــک  ــود، از ی ــتر ش ــرعت کار بیش ــه س این ک
موتــور جســت و جو کــه طــرح و محصــول 
ــن  ــم. ای ــتفاده کردی ــود اس ــرکت ب ــه ش اولی
ــش داد.  ــا را افزای ــل م ــرعت عم ــئله س مس
ــیار  ــه و بس ــراد نخب ــا اف ــتا ب ــن راس در همی
ــت عــادی دنبــال فضاهــای  فنــی کــه در حال
کاری خــارج از ایــران هســتند، همــکاری خود 
ــا  ــم و در بحــث تجاری ســازی ب ــاز کردی را آغ
ــم  ــرده بودی ــدا ک ــازار پی ــه از ب ــناختی ک ش

ــم. ــدام کردی اق
�اپلیکیشن آفر دقیقا چه کار می کند؟

ــت و  ــرکت اس ــن ش ــد ای ــر تولی ــول آف محص
ــی  ــای دانش بنیان ــزو طرح ه ــده ج ــق ش موف
ــه  ــده ب ــه در آین ــرد. اپلیکیشــنی ک ــرار بگی ق
صــورت گســترده فعالیت هــای خــود را دنبــال 
خواهــد کــرد. ایــن اپ دارای یــک موتــور 
جســت وجو اســت کــه کاالهــای موجــود 
نوســانات و  و  را شناســایی  در فضــای وب 
ــخصی  ــه مش ــا تاریخچ ــت را ب ــرات قیم تغیی
رصــد و بــه کاربــر اعــالم می کنــد. ارائــه 
ــد  ــک می کن ــر کم ــه کارب ــات ب ــن اطالع ای
بهتریــن تصمیــم بــرای خریــد را اتخــاذ کنــد. 
ایــن اپلیکیشــن در حــال حاضــر حــدود 110 
ــش  ــت پوش ــر را تح ــن معتب ــگاه آنالی فروش
قــرار می دهــد. قــرار اســت ایــن اپ در آینــده 
فروشــگاه های ســطح شــهر را نیــز تحــت 

ــد. ــرار ده پوشــش ق

در  پوشــش  تحــت  فروشــگاه های  �
ارائــه  خدمــات  زمینه هایــی  چــه 

؟ می کننــد
ــوالت  ــوع محص ــا تن ــن ب ــگاه های آنالی فروش
ــه  ــورد توج ــگاه های م ــره فروش ــاد در دای زی
آفــر قــرار دارنــد. بــه عنــوان نمونــه دیجــی کاال 
فروشــگاه های  شناخته شــده ترین  از  یکــی 
آنالیــن اســت. فروشــگاه های مشــابه بــه 
شــناخته  اصلــی  فروشــگاه های  عنــوان 
ــود را در  ــای موج ــه کااله ــه هم ــوند ک می ش
ــی  ــگاه های تخصص ــه فروش ــد. البت ــود دارن خ
کــه در زمینــه  مشــخصی فعالیــت دارنــد نیــز 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــگاه های م ــره فروش در زم

ــد. دارن
ظرفیــت کشــوری بــرای معرفی فروشــگاه های 
آنالیــن بــا مجــوز رســمی و دارا بــودن تعــداد 
قابــل توجهــی کاال و مخاطــب رقمــی حــدود 
200 فروشــگاه  اســت. از ایــن رو تعــداد 110 
فروشــگاه تحــت پوشــش شــرکت، تعــداد قابل 
ــت وجوی  ــور جس ــود. موت ــد ب ــی خواه توجه
ــگاه های  ــای فروش ــام کااله ــر روز تم ــا ه م
تحــت پوشــش را رصــد می کنــد و اطالعــات 
اگــر  می شــود.  ثبــت  آن هــا  در  موجــود 
کاالیــی بــا تغییــر قیمــت روبــه رو باشــد ایــن 
تفــاوت ثبــت خواهــد شــد. ایــن اپلیکیشــن از 
تکنولــوژی خاصــی پیــروی می کنــد. فنــاوری 
ــدارد.  ــران مشــابه ن ــم در ای ــا می کنی کــه ادع
از ایــن رو کاربــر یــا خریــدار متوجــه می شــود 
تخفیــف یــا تفــاوت قیمــت ایجــاد شــده بــرای 

خریــد مناســب اســت یــا خیــر.
�چطــور گواهــی دانش بنیــان بــرای 
ایــن محصــول گرفتیــد؟ این اپلیکیشــن 

چــه ویژگــی خاصــی داشــت؟
از صفــر تــا صــد ایــن محصــول توســط 
ــت  ــت. باب ــده اس ــد ش ــه و تولی ــرکت تهی ش
ایــن مســئله موفــق بــه دریافــت نشــان 

شــده ایم. دانش بنیــان 
اپلیکیشن  شرکتی  حاضر  حال  در  آیا  �
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مشابه شرکت شما دارد؟
و  اطالعــات  کســب  روش  کــه  آن جــا  از  
مــا  جســت وجوی  موتــور  فعالیت هــای 
روشــی خــاص اســت، شــرکت های دیگــر 
ــا  ــد. ام ــت نمی کنن ــا فعالی ــابه م ــال مش کام
ــد  ــازار موجودن ــابهی در ب ــن های مش اپلیکیش
ــاری  ــی و تج ــازوکارهای فن ــا س ــه ب ــه البت ک

می کننــد. فعالیــت  متفاوتــی 
�مدیریت شرکت دانش بنیان چگونه است؟ 
چه مشکالت و موانعی در این مسیر وجود 

دارد؟
شــرکت های دانش بنیــان بــه تکنولوژی هــا 
پیــش  کــه  وابســته اند  فناوری هایــی  و 
ــن  ــر ای ــت. اگ ــته اس ــود نداش ــا وج از آن ه
شــرکت ها از فنــاوری کــه پیش تــر وجــود 
داشــته اســتفاده کننــد، دیگــر حائــز شــرایط 
ــد  ــن مســئله نیازمن ــی نیســتند. ای دانش بنیان
انجــام کار ریشــه ای اســت. از ایــن رو ایــن 
ــر  نکتــه کــه شــرکت های دانش بنیــان بایــد ب
ــد،  ــز کنن ــاص تمرک ــائل خ ــات و مس موضوع
یــک واقعیــت اســت. ایــن شــرکت ها از نظــر 
نیســتند.  زودبــازده  ماهیــت، شــرکت های 
ــان  ــود صاحب ــب می ش ــوع موج ــن موض همی
شــرکت تــا مدت هــا متحمــل هزینه هــای 
ســنگین شــوند تــا ســرمایه گذاران حاضــر بــه 
ــق آورده  ــن تزری ــوند و ای ــرمایه گذاری ش س
منجــر بــه رشــد شــرکت شــود. بــه نظــر مــن 
تــا زمانــی کــه شــرکت ها بــه ســوددهی 
حاکمیــت  در  مرتبــط  نهادهــای  نرســند، 
ــرار  ــا ق ــار آن ه ــهیالتی را در اختی ــد تس بای
دهنــد. ایــن تســهیالت عمدتــا در زمینــه 
ــه  ــا توج ــد ب ــا بتوانن ــت ت ــی کار اس تبلیغات
ــاال در میــدان رقابــت باقــی  ــه هزینه هــای ب ب

ــد. بمانن
البتــه در زمینــه فعالیت هــای شــرکت های 
ــود  ــز وج ــری نی ــکالت دیگ ــان، مش دانش بنی
ــه نبــود نیــروی  دارد. از آن جملــه می تــوان ب
مــکان  کــرد.  اشــاره  متخصــص  انســانی 

ــا  ــا و برنامه ه ــعه طرح ه ــرای توس ــب ب مناس
روی  پیــش  معضــالت  مهم تریــن  از  نیــز 
دانش بنیــان  شــرکت های  فعالیت هــای 
اســت. البتــه شــرکت رهــا موفــق شــده اســت 
دو مــورد اول را حــل کنــد و مــورد تبلیغــات 
تــا حــدودی بــرای مــا مشکل ســاز شــده 

ــت. اس
�شرکت رها کار را به چه شیوه ای آغاز کرد 

و حلقه اولیه آن چگونه شکل گرفت؟
ــا حضــور ســه  ــا ب ــه در شــرکت م حلقــه اولی
ســهامدار اصلــی شــکل گرفــت. نیروهــای 
تشــکیل  مدیریتــی  نیروهــای  از  اولیــه 
ــان  ــوز در می ــی هن ــای فن ــدند و نیروه می ش
ــارت و  ــه تج ــا در زمین ــه م ــر س ــد. ه نبودن
مدیریــت کســب و کار فارغ التحصیــل شــده 
ترتیــب  را  مطالعاتــی  اول  گام  در  بودیــم. 
در  مطالعاتــی  مرحلــه  ایــن  در  دادیــم. 
زمینــه معضــالت بــازار تجــارت آنالیــن و 
e.commerce انجــام دادیــم. در مرحلــه 
ــص  ــای متخص ــذب نیروه ــه ج ــدام ب دوم اق
جذب شــده  نیروهــای  از  برخــی  کردیــم. 
ــد کــه خــارج از کشــور  نیــز از ایرانیانــی بودن
زندگــی می کردنــد. بنابرایــن بــا اســتفاده 
ــعه  ــه توس ــق ب ــراد موف ــن اف ــص ای از تخص

ــدیم. ــرکت ش ش
ــورد  ــول م ــز محص ــز ج ــر نی ــال حاض در ح
ــر  ــی ب ــه مبتن ــر ک ــول دیگ ــث، دو محص بح
ــتور  ــتند در دس ــی هس ــای خاص تکنولوژی ه
کار قــرار دارنــد. یکــی از آن هــا البتــه نهایــی 
شــده اســت کــه محصولــی کامــال زیرســاختی 
ــای  ــبکه وای ف ــه ش ــول ب ــن محص ــت. ای اس

مربــوط می شــود.
ــود  ــرای توســعه شــرکت چنیــن ب ــا ب ــد م دی
امــا فضــای مــوازی را نیــز بــرای کســب 
درآمــد موقــت در نظــر داشــتیم. از آن جملــه 
تولیــد محصــوالت بــرای اپراتورهــا بــود. ایــن 
فعالیت هــا مــا را از جهــت تامیــن هزینه هــای 

ــرد.  ــت ک ــاری حمای ج
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نفر  در حال حاضر در شرکت شما چند  �
فعالیت می کنند؟

در حــال حاضــر 15 نفــر پرســنل در شــرکت 
مشــغول بــه کار هســتند. 

�سرمایه اولیه را از کجا تامین کردید؟
فعالیت هــای  از  واقــع  در  اولیــه  ســرمایه  
ــان  ــن می ــه در ای ــد. البت ــن ش ــوازی تامی م
ــذار  ــز تاثیرگ ــهامداران نی ــی از س ــک یک کم
بــود. ایــن دو عامــل مشــکالت مالــی موجــود 

ــرد. ــرف ک را برط
تولید شده  از محصوالت  فرمودید یکی  �
دو  و  است  دانش بنیان  شرکت  سوی  از 
نیستند.  این شرایط  واجد  دیگر  محصول 
در مورد دیگر محصوالت توضیح بفرمایید.

ــی  ــر به تازگ ــول دیگ ــه دو محص ــا ک از آن ج
در  اقدامــی  تاکنــون  شــده اند،  معرفــی 
ارتبــاط بــا دانش بنیــان کــردن آن هــا صــورت 
نگرفتــه اســت. اخیــرا بحــث بــر ســر ثبــت دو 
محصــول دیگــر بــه صــورت دانش بنیــان بــود. 
ــز  ــا نی ــرکت ره ــر ش ــول دیگ ــه دو محص البت
ــوان محصــوالت  ــه عن ــت ب واجــد شــرایط ثب
ــی  ــوز اقدام ــا هن ــوند. ام ــان می ش دانش بنی

ــاط انجــام نشــده اســت. ــن ارتب در ای
ــه  ــبکه یک پارچ ــوالت ش ــن محص ــی از ای یک
ــاختی  ــی زیرس ــه محصول ــت ک ــای اس وای ف

ــت  ــازی واقعی ــن ب ــر آن اولی ــالوه ب ــت. ع اس
افــزوده ایــران را عرضــه کرده ایــم کــه از 
عــالوه  می کنــد.  اســتفاده   AR فنــاوری 
ــت  ــز در دس ــر نی ــول دیگ ــن دو محص ــر ای ب
ــده  ــی نش ــوز نهای ــه هن ــه البت ــت ک اجراس

ــت. اس
�با چــه مشــکالت مدیریتــی در مجموعه 

دســت و پنجــه نــرم می کنیــد؟
مشــکل عمــده موجــود بــرای مــا ایــن  اســت 
مبتکرانــه ای  و  زیرســاختی  کارهــای  کــه 
دانش بنیــان  شــرکت های  ســوی  از  کــه 
بــه  عرضــه  بخــش  در  می شــود  انجــام 
مختلــف  بخش هــای  و  ارگان هــا  نهادهــا، 
اســت.  همــراه  زیــادی  دشــواری های  بــا 
سیســتم های نــو ســاختاری جدیــد بــرای اداره 
الزم دارنــد و ایــن موضوع ســاختارهای ســنتی 
ــای  ــه مقاومت ه ــرد ک ــد ک ــون خواه را دگرگ

برمی انگیزنــد. را  زیــادی 
این کــه  مســائل  عمده تریــن  از  یکــی 
بــا  ارتبــاط  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــش  ــش از پی ــد بی ــان بای ــه محصوالتش عرض
حمایــت شــوند. یکــی از محصــوالت مــا بالــغ 
بــر هشــت مــاه اســت کــه در نوبــت آزمایــش 
قــرار دارد. اپراتورهــا و آی اس پی هــا حتــی 

ــتند. ــول نیس ــت محص ــه تس ــر ب حاض
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اثرگذاری نخبگان در جامعه در گرو 
توسعه اکوسیستم کارآفرینی است

مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس بنیــاد نخبــگان 
ــعه  ــاون توس ــور مع ــا حض ــتان ب ــتان خوزس اس
مدیریــت  و منابــع بنیــاد ملــی نخبــگان برگــزار 
ــح ترکســتانی،  ــن مراســم محمدصال شــد. در ای
ــی  ــاد مل ــع بنی ــت  و مناب ــاون توســعه مدیری مع
ــه پیشــینه تاســیس ایــن  ــا اشــاره ب نخبــگان، ب
بنیــاد، گفــت: »ایجــاد بنیــاد ملــی نخبــگان بــه 
ــام  ــا دســتور مق ــوان نهــادی فرادســتگاهی ب عن
ــکل  ــان ش ــای ایش ــری و پیگیری ه ــم  رهب  معظ
گرفــت کــه نشــان دهنده درك اهمیــت نیــروی 
انســانی نخبــه کشــور در باالتریــن ســطح نظــام 
ــک هــدف مشــخص  ــا ی ــن ســاختار ب اســت. ای
ــن  ــتعدادهای ای ــت اس ــت و هدای ــی حمای یعن
مــرز و بــوم و بــه عبــارت ســاده مدیریــت منابــع 
انســانی مســتعد کشــور شــکل گرفــت و از زمــان 
تشــکیل، موفقیت هــای چشــم گیری داشــته 

اســت.«
ترکســتانی بــا اشــاره بــه جایــگاه خــوب کشــور 

در نگه داشــت اجتمــاع نخبگانــی، ادامــه داد: 
مهاجــرت  بنیــاد،  ماموریت هــای  از  »یکــی 
معکــوس بــود؛ بایــد دانســت اگــر فــردی صرفــا 
خــارج  بین المللــی  معتبــر  دانشــگاه های  در 
ــد،  ــه می ده ــود ادام ــل خ ــه تحصی ــور ب از کش
فــرار مغزهــا نیســت چراکــه اگــر بتوانیــم زمینــه 
در  فارغ التحصیلــی  از  بعــد  وی  اثرگــذاری 
کشــور را فراهــم کنیــم، بــرکات بســیاری را نیــز 

ــد.« ــته باش ــراه داش ــه هم ــد ب می توان
ــی  ــاد مل ــع بنی ــت  و مناب ــاون توســعه مدیری مع
نخبــگان با اشــاره بــه برگزاری جلســات مســتمر 
مقــام  معظــم  رهبــری بــا نخبــگان، تصریــح کرد: 
مســتمر  جلســات  آن  در  کــه  »همان طــور 
تاکیــد شــده، یکــی از مشــکالت کشــور، فقــدان 
نخبه بــاوری اســت. بــاور توانایــی و مهــارت 
ــاال و  ــای ب ــری ظرفیت ه ــراد و به کارگی ــن اف ای

ــت.« ــرورت اس ــک ض ــان ی ــرد آن منحصربه ف
وی بــا اشــاره بــه لــزوم توســعه زیســت بوم 
ــا  ــن فض ــاد ای ــرد: »ایج ــد ک ــی، تاکی کارآفرین
فرهنــگ  نهادینه شــدن  بــرای  راه  بهتریــن 
ــر  ــا ب ــتم تنه ــن اکوسیس ــت. ای ــاوری اس نخبه ب
توانایــی اجتمــاع نخبــگان اســتوار اســت و هیــچ 
ــد در  ــارت نمی توان ــش و مه ــر از دان ــی غی عامل

ــد.« ــت برس ــه موفقی آن ب
ــت  ــن نشس ــان ای ــت، در پای ــر اس ــه ذک الزم ب
ــم  ــوندی، مراس ــا زراس ــر از علیرض ــن تقدی ضم
معارفــه علی حســین صابــری، عضــو هیئــت 
 علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی جندی شــاپور 
اهــواز، به عنــوان رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان 

ــد. ــزار ش ــتان برگ خوزس

مراسم نکوداشت دکرت محمدجعفر 
یاحقی برگزار شد

مراســم »نکوداشــت نیم قــرن تــالش علمــی 
و فرهنگــی دکتــر محمدجعفــر یاحقــی« بــا 
حضــور وزیــر فرهنــگ  و ارشــاد اســالمی و 
علمــی،  برجســته  از شــخصیت های  جمعــی 
ــت  ــور، به هم ــری کش ــی و هن ــی، سیاس فرهنگ
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بنیــاد نخبــگان خراســان  رضــوی و بــا مشــارکت 
ــتان در  ــالمی اس ــاد اس ــگ  و  ارش اداره کل فرهن

ــد. ــزار ش ــهد برگ ــی مش ــگاه فردوس دانش
در ایــن مراســم ســیدعباس صالحــی، وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، بــا اشــاره بــه 
جایــگاه علمــی دکتــر یاحقــی، گفــت: »وی 
شــخصیتی علمــی، اندیشــه ورز و اســتادی موثــر 
در نظــام آموزشــی کشــور اســت. به عنــوان یــک 
ــی  ــر یاحق ــار دکت ــا آث ــه 60 ب ــژوه از ده دانش پ
ارتبــاط نزدیک تــری پیــدا کــردم؛ هرچنــد آثــار 
ایشــان از دهــه 50 عرضــه شــده بــود و راهنمای 
نــگارش و ویــراش او در ســال 53، یکــی از آثــار 

ــوده اســت.« ــا ب پیوســته محــل ارجــاع م
صالحــی بــا بیــان این کــه یاحقــی ادیــب و 
زبا ن شــناس برجســته ایرانــی اســت، ادامــه 
ادبیــات  حــوزه  در  متعــدد  آثــار  »وی  داد: 
ــت.  ــرده اس ــس ک ــه تدری ــن زمین دارد و در ای
عــالوه بــر آن، قرآن پژوهــی اســت کــه بــا 
ــر در  ــدد دیگ ــار متع ــی و آث ــه قرآن فرهنگ نام
حــوزه ادبیــات و قــرآن کارهــای ســترگی انجــام 
ــی در فردوسی شناســی  ــر یاحق داده اســت. دکت
خاصــی  جایــگاه  از  هــم  فردوســی پژوهی  و 
برخــوردار اســت. مهــر فردوســی در دل وی 
ــود را  ــر خ ــرن از عم ــق دارد. نیم ق ــه عمی ریش
بــرای فردوســی گذاشــته و عشــق بــه خراســان و 
ــت  ــای اوس ــر ویژگی ه ــی از دیگ خراسان شناس
کــه مقــاالت و تالیفــات بســیاری در ایــن زمینــه 

دارد.«
شــخصیت  یاحقــی  »اســتاد  افــزود:  وی 
ــوان جســمی،  ــا همــه ت خودســاخته ای دارد و ب
ــن  ــیده و در عی ــت کش ــی زحم ــری و ذهن فک
اســت،  سرشــاری  هــوش  دارای  کــه  حــال 
کشــاورزی، دامــداری، نجــاری و مکانیکــی کــرده 
و فضــای زندگــی وی همــواره کار و فعالیــت 
بــوده اســت. وی نازپــرورده نبــوده و چــون 
درخت هــای کویــری مقــاوم بــوده اســت.«

در بخــش دیگــری از ایــن نشســت، محمــد 
کافــی، رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد، 

ــگاه  ــی در دانش ــر یاحق ــه دکت ــان این ک ــا بی ب
محصــور نیســت، یــادآور شــد: »او در بســیاری از 
نشســت هایی کــه در شــهرها و حتــی کشــورهای 
دیگــر برگــزار می شــود، شــرکت می کنــد و 
ــام  ــگاهی اهتم ــات برون دانش ــاد ارتباط ــه ایج ب

ــدی دارد.« ج
رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد حرکــت 
دکتــر یاحقــی را در جهــت ترویــج فرهنــگ 
بی بدیــل  و شاهنامه دوســتی  فردوســی پژوهی 
ــه داد: »وی آزادی خواهــی  ــرد و ادام توصیــف ک
ــاهنامه وام  ــردم را از ش ــه م ــف ب ــدارا و لط و م
ــبک  ــی و س ــا را در زندگ ــت و آن ه ــه اس گرفت
ــه کار  ــز ب ــا دانشــجویان نی ــاط ب تدریــس و ارتب

می گیــرد.« 
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم، یکــی از 
اســتادان فارســی زبان از کشــور تاجیکســتان 
بــه جایــگاه دعــوت شــد و پیــام رئیــس دانشــگاه 
جعفــر  محمــد  ســتایش  در  را  تاجیکســتان 
ــه  ــن نام ــی از ای ــرد. در بخش ــت ک ــی قرائ یاحق
چنیــن آمــده بــود: »اســتاد مهربــان و دانشــمند 
فاضــل، دکتــر محمدجعفــر یاحقــی عزیــز، 
اهــل ادب تاجیکســتان بــرای شــما احتــرام 
ــخ ادبیــات  ــل هســتند. شــما در تاری ــادی قائ زی
ــی از  ــا یک ــی زبان دنی ــان فارس ــگ مردم و فرهن
چهره هــای مانــدگار هســتید. بیــش از 20 ســال 
ــده ام  اســت کــه بنــده شــما را می شناســم و دی
ــق  ــال تحقی ــه دنب ــت ب ــه قلم دردس ــه همیش ک
ــگ،  ــوزه فرهن ــما در ح ــتید. ش ــش هس و پژوه
ــد  ــدگاری داری ــان و حماســه، رســاله های مان زب
و شــاگردان شــما در سراســر دنیــا به ویــژه 
ــت  ــد و دوس ــما را ارج می نهن ــتان، ش تاجیکس

ــد. دارن
در ابتــدای این مراســم، ســعیدرضا احمــدی زاده، 
ــز  ــان  رضــوی، نی ــگان خراس ــاد نخب ــس بنی رئی
ــی  ــر یاحق ــخصیتی دکت ــاد ش ــریح ابع ــه تش ب

پرداخــت.
در پایــان، دکتــر یاحقــی بــه ذکــر خاطراتــی از 
دوران فعالیتــش در دانشــگاه فردوســی پرداخــت 
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و گفــت: »50 ســال قبــل راهــی ایــن دانشــگاه 
ــره  ــگاه گ ــن دانش ــه ای ــن ب ــع م ــدم و طال ش
ــدان  ــا دن ــروز ب ــی ام ــه حت ــی ک ــورد؛ گره خ
نمی تــوان آن را گشــود، آری چندیــن ســال 
ــی  ــگاه فردوس ــای دانش ــن در فض ــه م ــت ک اس
تــا  و  می کشــم  نفــس  و  می کنــم  زندگــی 
زمانــی کــه جــان در بــدن دارم در ایــن زمینــه 
ــد از  ــم داد. بع ــه خواه ــود ادام ــش خ ــه کوش ب
ــی  ــی وقت ــگاه فردوس ــس در دانش ــال ها تدری س
ــل  ــارج و داخ ــرادی در خ ــوم اف ــردار می ش خب
بهره منــد  تالش هایــم  حاصــل  از  کشــور 
ــت،  ــر اس ــه ذک ــرم. الزم ب ــذت می ب ــوند ل می ش
ــزل  ــر در من ــر س ــدگار« ب ــی مان ــب »کاش نص
دکتــر یاحقــی، رونمایــی از کتــاب »دیهیــم 
ــر  ــه دکت ــی ب ــاالت اهدای ــه مق ــاد )مجموع هفت
ــال ها« و  ــاب »آن س ــی از کت ــی(«، رونمای یاحق
تمبــر یادبــود مراســم نکوداشــت اســتاد یاحقــی 
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، از  ــا حضــور وزی ب

ــود. ــم ب ــن مراس ــای ای ــر بخش ه دیگ

زمینه همکاری ایران و سوئیس برای 
توسعه استارت آپ ها فراهم است

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســورنا ســتاری، 
آمبروجیــو  مــورودل  بــا  رئیس جمهــوری، 
دبیــر هیئــت دولــت ســوئیس در امــور آمــوزش 
ــرد.  ــو ک ــدار و گفت و گ ــوآوری دی ــات و ن تحقیق
ــدار زمینه هــای همــکاری دو کشــور  در ایــن دی

ــد. ــی ش ــاوری بررس ــم و فن ــوزه عل در ح
ــه ضــرورت  ــا اشــاره ب ــدار ب ســتاری در ایــن دی

توســعه و چرخــش اســتارت آپ بیــن دو کشــور، 
ــب  ــیار مناس ــای بس ــی از فرصت ه ــت: »یک گف
بــرای همــکاری ایــران بــا کشــور ســوئیس 
می توانــد چرخــش متخصصیــن و اســتارت آپ ها 
ایــن  از  از طرفیــن  بهره گیــری هــر یــک  و 
برنامه هــا و رویدادهــا باشــد. ایــران آمادگــی 
الزم بــرای چرخــش اســتارت آپ ها بیــن دو 
کشــور را دارد و حاضــر بــه همــکاری بــا مراکــز 

ــت.« ــوئیس اس ــور س ــی کش تحقیقات
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــتاری در بخ س
گفــت: »ایــران توانمنــدی باالیــی در حوزه هــای 
و  زیســت فناوری  بنیــادی،  ســلول های 

دارد.« اطالعــات  و  ارتباطــات 
بــه گفته وی، نســل حال حاضر کشــور نخســتین 
نســلی اســت کــه فضــای کســب و کار خــود را در 
جامعــه دانشــی کشــور ایجــاد می کنــد. معــاون 
ــزود: »در  ــوری اف ــاوری رئیس جمه ــی و فن علم
حــوزه فنــاوری همکاری هایــی را بــا کشــور 
چیــن، روســیه و اتریــش آغــاز کرده ایــم و 
ــا کشــور  ــا را ب ــن همکاری ه ــه ای ــرار اســت ک ق

ــز داشــته باشــیم.« اســپانیا نی
ــاد ایرانیــان حاضــر  ــه تعــداد زی ــا اشــاره ب وی ب
ــل  در کشــور ســوئیس، بیــان کــرد: »تعــداد قاب
مقاطــع  در  ایرانــی  دانشــجویان  از  توجهــی 
مختلــف تحصیلــی در کشــور ســوئیس مشــغول 
ــی  ــره ایران ــاتید خب ــتند و اس ــل هس ــه تحصی ب
ــد  ــی می کنن ــت علم ــور فعالی ــن کش ــز در ای نی
ــکای  ــه ات ــد نقط ــوع می توان ــن موض ــه همی ک
توســعه همــکاری دو کشــور در زمینــه چرخــش 

ــد.« ــن باش ــا و متخصصی مغزه
مــورودل  جانبــه  دو  دیــدار  ایــن  ادامــه  در 
ــوئیس در  ــت س ــت دول ــر هیئ ــو دبی آمبروجی
ــراز  ــا اب ــز ب ــوآوری نی ــات و ن ــوزش، تحقیق آم
شــگفتی از حضــور تعــداد بــاالی ایرانیــان فعــال 
در پــارك زوریــخ )بزرگ تریــن و اصلی تریــن 
مرکــز و موسســه فنــاوری کشــور ســوئیس( 
ــی در  ــا دو سوئیس ــر تنه ــر 10 نف ــت: »از ه گف
مرکــز تحقیقاتــی ســوئیس مشــغول بــه فعالیــت 
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هســتند و بقیــه از دیگــر کشــورها آمده انــد کــه 
ــن موضــوع نشــان می دهــد کشــور ســوئیس  ای
ــورها  ــر کش ــا دیگ ــر ب ــای موث ــرای همکاری ه ب

ــل دارد.« ــی کام آمادگ
بــه گفتــه آمبروجیــو، پتانســیل های خوبــی 
و  علمــی  دوجانبــه  همکاری هــای  بــرای 
کــه  دارد  وجــود  کشــور  دو  بیــن  فناورانــه 
ــم. وی  ــتفاده کنی ــا اس ــن ظرفیت ه ــد از ای بای
ــد  ــور می توانن ــرد: »دو کش ــان ک ــن بی هم چنی
توســعه  را  خــود  دانشــگاهی  همکاری هــای 
ــش  ــا، چرخ ــرار مغزه ــای ف ــه ج ــا ب ــد ت دهن
مغزهــا ایجــاد شــود.«وی در ادامــه تصریــح 
ــتانداردها  ــکاری در حــوزه اس ــا هم ــرد: »قطع ک
بازاریابــی  و  برندســازی  گواهــی  دریافــت  و 
یکــی از مهم تریــن و مطرح تریــن زمینه هــای 
همــکاری بیــن دو کشــور می توانــد باشــد.«
بــه گفتــه ســفیر ســوئیس، رئیس جمهــوری 
مالحظــه  هرگونــه  از  فــارغ  ســوئیس 
آمریکایی هــا نســبت بــه دعــوت و میزبانــی 
ــوالی  ــاه ج ــل م ــرد و اوای ــدام ک ــی اق از روحان
ــود و  ــد ب ــران خواهن ــور ای ــرای رئیس جمه پذی
ایــن دیــدار بــرای رئیس جمهــوری ســوئیس 

ــت. ــم اس ــیار مه بس

تسهیل در رشایط استفاده استارت آپ ها 
از مزایای رسبازی تخصصی

ســیدمحمد صاحبــکار خراســانی، رئیــس مرکــز 
شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان معاونــت 
علمــی، گفــت: »بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع 

بــا  ایــن موسســات  بــرای  انســانی  نیــروی 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــکاری معاون هم
جمهــوری و بنیــاد ملــی نخبــگان و ســتاد 
ســال  بهمن مــاه  از  مســلح،  نیروهــای  کل 
گذشــته تغییراتــی در شــیوه نامه بهره منــدی 
ــت  ــهیالت خدم ــاور از تس ــگان فن دانش آموخت
ــر  ــه ب ــد ک ــال ش ــی اعم ــه تخصص ــام وظیف نظ
مبنــای آن، شــرکت های مســتقر در مراکــز رشــد 
شــرکت های  فنــاوری،  و  علــم  پارك هــای  و 
خــالق و شــرکت های معرفی شــده از ســوی 
نهادهــای توســعه فنــاوری و نــوآوری، می تواننــد 
ــن  ــرای اســتفاده از ای ــر خــود را ب ــان برت کارکن

ــد.« ــی کنن ــهیالت معرف تس
گســترش  »به منظــور  افــزود:  صاحبــکار 
ــدل در دوره  ــل مع ــرط حداق ــه، ش ــن برنام ای
ــده  ــذف  ش ــد ح ــی ارش ــی و کارشناس کارشناس
اســت و افــراد پــس از ثبت نــام در ســامانه ثریــا 
)Soraya.bmn.ir( و ارائــه ســوابق علمــی و 
ــاز، از  ــاب امتی ــب حدنص ــود و کس ــه خ فناوران
هم چنیــن  می کننــد.  اســتفاده  مزایــا  ایــن 
بــا توجــه بــه گســترده کــردن ارائــه ایــن 
تســهیالت بــه شــتاب دهنده های کســب وکار 
و مراکــز رشــد، شــرط فــروش محصــوالت 
ــس  ــن پ ــد و از ای ــذف ش ــرکت ها ح ــرای ش ب
بــودن  دارا  صــورت  در  صرفــا  شــرکت ها 
ــدی  ــراد کلی ــد اف ــی می توانن ــه مالیات اظهارنام
ــهیالت  ــن تس ــدی از ای ــرای بهره من ــود را ب خ

ــد.« ــی کنن معرف
شــرکت های  ارزیابــی  کارگــروه  دبیــر 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان این ک ــا بی ــان ب دانش بنی
همــه افــراد فعــال در تیم هــای مســتقر در 
بیمــه  دارای  کســب وکار  شــتاب دهنده های 
تامیــن اجتماعــی نیســتند، گفــت: »صرفــا 
پــس  ایــن  از  کســب وکار  شــتاب دهنده های 
مجــاز خواهنــد بــود بــر مبنــای ســهمیه خــود، 
افــرادی را کــه ســابقه بیمــه ندارنــد، بــرای 
ــد.« ــی کنن ــن تســهیالت معرف ــدی از ای بهره من

صاحبــکار افــزود: »بــا توجــه بــه نقــش اثرگــذار 
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مدیرعامــل در شــرکت ها، شــرط دارا بــودن 
بیمــه بــرای مدیرعامــل شــرکت ها از ایــن پــس 
لحــاظ نخواهــد شــد و مدیرعامــل شــرکت های 
صرف نظــر  می تواننــد  فنــاور  و  دانش بنیــان 
ــود  ــت خ ــه، درخواس ــابقه بیم ــودن س از دارا ب
ــه  ــهیالت ارائ ــن تس ــدی از ای ــرای بهره من را ب
کننــد.« صاحبــکار هم چنیــن در رابطــه بــا 
تاریخــی  از  کــه  دانش بنیانــی  شــرکت های 
معیــن معیارهــای مربــوط بــه آیین نامــه ارزیابــی 
شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان را احــراز 
ــدت  ــه م ــن شــرکت ها ب ــزود: »ای ــد، اف نمی کنن
ــهیالت  ــدی از تس ــت بهره من ــاه فرص ــش م ش
نظــام وظیفــه تخصصــی نخبــگان فنــاور را 

ــت.« ــد داش خواهن

هفتمین دوره منایشگاه بین املللی نوآوری 
و فناوری برگزار می شود

مرکــز فن بــازار ملــی ایــران بــا همــکاری مرکــز 
ــاوری  ــارك فن ــوآوری کــه در پ ــتاب دهی ن ش
پردیــس معاونــت علمــی مســتقر هســتند، 
ــوآوری  ــی ن ــگاه بین الملل ــن دوره نمایش هفتمی
و فنــاوری را بــا پشــتیبانی پــارك فنــاوری 
ــی و  ــت علم ــی و معاون ــت علم ــس معاون پردی
ــد. ــزار می کن ــوری برگ ــت جمه ــاوری ریاس فن

در ایــن نمایشــگاه، اجــزای مختلــف اکوسیســتم 
نــوآوری و فنــاوری کشــور از جملــه شــرکت های 
و  اســتارت آپ ها  دانش بنیــان،  و  فنــاور 
مراکــز  و  نوپــا، شــتاب دهنده ها  شــرکت های 
رشــد،  ســرمایه گذاران جســورانه و صندوق هــای 

کســب وکار،  فرشــتگان  ســرمایه گذاری، 
برگزارکننــدگان  منتورهــا،  مخترعیــن، 
رســانه های  اســتارت آپی،   رویدادهــای 
زیرســاخت ها  ارائه کننــدگان  اســتارت آپی، 
حضــور  غیــره  و  حاکمیتــی  بخش هــای  در 
ــن نمایشــگاه در مســاحتی  ــد داشــت. ای خواهن
بالــغ بــر نُه هــزار مترمربــع و بیــش از 350 
غرفــه برپــا خواهــد شــد و پیش بینــی می شــود 
ــر  ــزار نف ــش از چهار ه ــه دار و بی ــر غرف ــزار نف ه
بازدیدکننــده در ایــن نمایشــگاه گــرد هــم آینــد. 
ــف تجــاری و  ــداد مختل ــن روی ــن چندی هم چنی
ترویجــی در ایــن نمایشــگاه برگــزار خواهــد 
عرضــه  بــرای  متنوعــی  بخش هــای  و  شــد 
کشــور  نوپــای  کســب وکارهای  و  فناوری هــا 
دایــر می شــود. بــر طبــق اعــالم دبیرخانــه 
ــرداد  ــا 5 خ ــه داران ت ــام غرف ــگاه، ثبت ن نمایش
ثبت نــام  هم چنیــن  یافــت.  خواهــد  ادامــه 
بازدیدکننــدگان نیــز از ابتــدای خردادمــاه آغــاز 
ــن  ــت هفتمی ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــد ش خواه
ــا  ــاوری ب ــوآوری و فن ــی ن ــگاه بین الملل نمایش
موضــوع »شــهر هوشــمند« بــه همــت معاونــت 
ــا  ــوری از 14 ت ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن

16 تیرمــاه 1397 برگــزار می شــود.

 حامیت از استارت آپ های بورس 
کلید خورد

در   2018 فین اســتارز  اختتامیــه  مراســم  در 
بین المللــی  نمایشــگاه های  دائمــی  محــل 
تهــران مدیــران ســازمان بــورس، شــرکت رایــان 
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بــورس و شــتاب دهنده فارابــی حاضــر شــدند تــا 
نخســتین تفاهم نامــه بخــش خصوصــی و دولتــی 
ــارك  ــوآوری پ ــت مرکــز شــتاب دهی ن ــا حمای ب
فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی در حــوزه 
اســتارت آپ های بــازار ســرمایه بــه امضــا برســد. 
بــا امضــای ایــن تفاهم نامــه اســتارت آپ های 
ــوز  ــد مج ــس می توانن ــن پ ــرمایه از ای ــازار س ب
ــن  ــد و هم چنی ــت کنن ــه دریاف ــت جداگان فعالی
دست رســی بــه زیرســاخت های فنــی بــازار 
ــل  ــا حاص ــتارت آپ فینوپ ــق اس ــرمایه از طری س
ــتارز 2018  ــگاه فین اس ــد. در نمایش ــد ش خواه
فارابــی  شــتاب دهنده  مابیــن  تفاهم نامــه ای 
ــن  ــد. در ای ــد ش ــورس منعق ــان ب و شــرکت رای
ــا کنــدری مدیرعامــل شــتاب دهنده  مراســم پوی
فارابــی و محمــد قاســمی رئیــس هیئــت مدیــره 
ــش  ــی از بخ ــه نمایندگ ــی ب ــتاب دهنده فاراب ش
بــازار ســرمایه  اســتارت آپ های  و  خصوصــی 
ــه  ــورس ب ــان ب ــرکت رای ــا ش ــه ای را ب تفاهم نام
نمایندگــی از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 

ــد. امضــا کردن
توافــق  طرفیــن  تفاهم نامــه  ایــن  براســاس 
ــورس  ــان ب ــرکت رای ــق ش ــا از طری ــد ت کردن
مجوزهــای موقــت و مــورد تاییــد ســازمان صــادر 
ــد  ــوزه بتوانن ــن ح ــتارت آپ های ای ــا اس ــود ت ش
ــازمان های  ــی، س ــع قانون ــه مراج ــه ب در مراجع
ــا  دولتــی و شــرکت های فعــال در ایــن حــوزه ب
ــه توســعه کســب و کار  ــا ب ــن مجوزه ــر ای ــکا ب ات
خــود بپردازنــد. ایــن توافق نامــه هم چنیــن 
بــر همــکاری در زمینــه مشــاوره، انتقــال و 
تولیــد فنــاوری، آمــوزش تخصصــی منابــع 
فرهنگ ســازی  و  توســعه  ترویــج،  انســانی، 
متقابــل  ایده هــای  و  پروژه هــا  از  حمایــت  و 
ــت.  ــد داش ــد خواه ــرمایه گذاری تاکی ــت س جه
هــدف دیگــر طرفیــن از تنظیــم و اجــرای ایــن 
تفاهم نامــه، ایجــاد همــکاری و هم افزایــی در 
ــترك  ــای مش ــرای پروژه ه ــات و اج ــه خدم ارائ
زمینــه  در  کاربــردی  و  پژوهشــی  علمــی 
ــال  ــتارت آپ های( فع ــا )اس ــب و کارهای نوپ کس

ــازار  ــات و ارتباطــات ب ــاوری اطالع در حــوزه فن
ــود. موضــوع ایــن تفاهم نامــه  ســرمایه خواهــد ب
نیــز در زمینــه همــکاری ضابطه منــد، بیــن 
ســوی  از  رایــان  و  یک ســو  از  شــتاب دهنده 
دیگــر، جهــت اجــرای پروژه هــای پژوهشــی 
در  اجرایــی  و  آموزشــی  خدماتــی،  فنــی،   -
زمینه هــای اســتارت آپ های فعــال در حــوزه 
ــازار ســرمایه و  فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ب
اســتفاده از پتانســیل های طرفیــن خواهــد بــود. 
ــتارت آپ هایی  ــه اس ــه ب ــن تفاهم نام ــای ای امض
حضــور  شــتاب دهی  مرکــز  ایــن  در  کــه 
ــد  ــا بتوانن ــن فرصــت را خواهــد داد ت ــد، ای دارن
از ارتباطــات ایــن شــتاب دهنده بــا ســازمان 
ــور  ــه منظ ــی ب ــای مال ــایر نهاده ــورس و س ب
ــره  ــود به ــادی خ ــای اقتص ــرد فعالیت ه پیش ب

ــد. ببرن

مسیر فعالیت رسمایه گذاران در بازار 
رسمایه نیازمند توجه است

ــت و  ــعه مدیری ــاون توس ــری، مع ــا دلی علیرض
ــت  ــی، در نشس ــت علم ــرمایه معاون ــذب س ج
جســورانه،  صندوق هــای  مشــکالت  بررســی 
ــت  ــن معاون ــی ای ــرد حمایت ــه رویک ــاره ب ــا اش ب
بیــان کــرد: »معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــرکت های  ــه ش ــر این ک ــاد ب ــا اعتق ــوری ب جمه
و  فعــاالن  و  اســتارت آپ ها  دانش بنیــان، 
ــر  ــش از ه ــاوری بی ــم و فن ــوزه عل ــگان ح نخب
چیــز نیازمنــد آننــد کــه بروکراســی اداری 
حمایت هــای  به جــای  شــود،  کم رنگ تــر 
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ــکالت  ــع و مش ــتن موان ــت برداش ــی در جه مال
ــد و  ــالش می کن ــا ت ــر راه آن ه ــر س ــود ب موج
در حــال حاضــر بــه دنبــال ترغیــب نهادهــا بــه 
ســمت ســرمایه گذاری یــا وی ســی هســتیم. 
ــا اشــاره بــه نخســتین اقــدام  علیرضــا دلیــری ب
ــورانه  ــای جس ــذاری صندوق ه ــیر پایه گ در مس
ــترك  ــه مش ــاد تفاهم نام ــاس انعق ــت: »براس گف
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  میــان 
ــن  ــتارت ای ــورس،  اس ــازمان ب ــا س ــوری ب جمه
ــر اســاس نیــاز کشــور  کار خــورد و هم اکنــون ب
ــور  ــرمایه داری کش ــه س ــه جامع ــیم  ک در تالش
ــن  ــم و در ای ــرمایه کنی ــازار س ــه ب ــب ب را ترغی
ــم.« ــت کنی ــا ســرعت بیشــتری حرک مســیر ب

معــاون توســعه مدیریــت و جذب ســرمایه معاونت 
ــه بســترهای فراهم شــده در  ــا اشــاره ب علمــی، ب
ــت:  ــورانه گف ــای جس ــت صندوق ه ــیر فعالی مس
ــوری  ــاوری ریاســت جمه ــت علمــی و فن »معاون
ــوزه  ــاالن در ح ــک فع ــش ریس ــور کاه ــه منظ ب
ســرمایه گذاری در بــازار ســرمایه، بسترســازی 
ــه بســتر  ــوان ب داشــته اســت کــه از جملــه می ت
اســتفاده از ســربازان نظــام وظیفــه  اشــاره 
ــد  ــاالن می توانن ــه فع ــور ک ــن منظ ــه ای ــرد، ب ک
ــق  ــم از طری ــا و ه ــه صندوق ه ــم در مجموع ه
شــرکت هایی کــه ســرمایه گذاری روی آن هــا 
صــورت می گیــرد، بــه جــذب ســربازان مشــمول 
نظــام وظیفــه بپردازنــد.« وی در ادامــه گفت: »در 
بحــث شــرکت های دانش بنیــان صندوق هــای 
جســورانه می تواننــد در شــرکت های خدمــات 
ــازی  ــات تجاری س ــرکت های خدم ــاوری و ش فن
ورود پیــدا کننــد و تقاضــای دانش بنیــان شــدن را 
بدهنــد و در صــورت اســتفاده از بســتر فراهم شــد 
ــد  ــت بهره من ــای معاون ــان  از حمایت ه دانش بنی
ــث  ــه در بح ــان این ک ــا بی ــری ب ــوند.« دلی می ش
بیمــه ای در کشــور کار چندانــی صــورت نگرفتــه 
ــه  ــش  رفت ــنتی پی ــه صــورت س ــون ب و کار تاکن
فنــاوری  و  علمــی  اســت، گفــت: »معاونــت 
ــران در راســتای  ــا بیمــه ای ریاســت جمهــوری ب
ــه توافــق رســیده اســت  ــوآوری ب ایجــاد مرکــز ن

تــا بــا دریافــت ایــده ایــن حــوزه بــه فعالیت هــای 
نوینــی بپردازیــم و از حالــت ســنتی فراتــر رویم.«

با فرهنگ سازی زمینه  جذب فناوری ها از 
سوی صنعت فراهم خواهد شد

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری،  ســورنا 
»ســیزدهمین  از  بازدیــد  در  رئیس جمهــوری، 
مســابقات بین المللــی روبــوکاپ آزاد ایــران« 
کــه بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــوری برگ ــت جمه ریاس
ــه  ــران ب ــک ای ــت روباتی ــش و صنع ــت دان حرک
اســتارت آپ ها  ورود  بــا  تجاری ســازی  ســوی 
و شــرکت های دانش بنیــان بــه ایــن عرصــه 
گفــت: »مهم تریــن الزمــه توســعه فنــاوری و 
صنعــت روباتیــک کشــور پیونــد ایــن عرصــه بــا 
و  اســتارت آپ ها  ورود  و  اســت  تجاری ســازی 
شــرکت های دانش بنیــان می توانــد زمینه ســاز 
ایــن  فناورانــه  دســتاوردهای  تجاری ســازی 
حــوزه شــود.« رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان 
توســعه رقابت هــای فناورانــه در ایــن عرصــه 
و  توانمندی هــا  بــه  توجــه  زمینه ســاز  را 
ظرفیت هــای جوانــان خــالق کشــور در ایــن 
عرصــه دانســت و افــزود: »بایــد در ایــن رقابت هــا 
ــور  ــه کش ــود چراک ــده ش ــک دی ــعه روباتی توس
ــد  ــی دارد و بای ــوان و خوب ــانی ج ــای انس نیروه
ــوند.«  ــی ش ــای صنعت ــراد وارد بخش ه ــن اف ای
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری ایجــاد 
زمینــه بــروز توانمندی هــای فنــاوران جــوان 
کشــور در حــوزه روباتیــک را یکــی از ویژگی هــای 
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مســابقات بین المللــی روبــوکاپ دانســت و گفــت: 
»رقابت هــا هــر ســال بهتــر از ســال قبــل برگــزار 
می شــود کــه ایــن امــر را می تــوان از رشــد 
رقابت هــا  ایــن  در  شــرکت کننده  تیم هــای 
مشــاهده کــرد. در ایــن مســابقات 800 تیــم 
ــا  ــی اســت کــه ب ــد، ایــن در حال ــام کرده ان ثبت ن
هزینــه بخــش خصوصــی توانمندی هــای خــود را 
بــه محصــول بــدل کرده انــد و بــرای تســریع ایــن 
ــرد.«  ــورت بگی ــای الزم ص ــد حمایت ه ــد بای رون
ــاه ســال  ــا 18 فروردین م ــن مســابقات از 16 ت ای
ــالن های 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 27  ــاری، در س ج
ــور 478  ــا حض ــران ب ــی ته ــگاه بین الملل نمایش
ــداد  ــن تع ــد. ای ــزار ش ــده برگ ــم پذیرفته ش تی
تیــم از بیــن 780 تیــم ثبت نــام شــده، برگزیــده 
و منتخــب شــرکت در مســابقات شــدند کــه 38 
تیــم خارجــی از کشــورهای آلمــان، آمریــکا، 
ترکیــه،  انگلســتان،  هلنــد،  فرانســه،  چیــن، 
ــی در  ــره جنوب ــنگاپور و ک ــتان، س ــرو، هندوس پ
ــن دوره  ــتند. در ای ــور داش ــابقات حض ــن مس ای
ــش  ــم در بخ ــوع 132 تی ــابقات، در مجم از مس
ــوزی،  ــم در بخــش دانش آم دانشــجویی، 193 تی
93 تیــم در بخــش کاربــردی و 60 تیــم در بخش 
ــد.  ــت پرداختن ــه رقاب ــا یکدیگــر ب شبیه ســازی ب

چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی 
شیخ  بهایی دی ماه 97 برگزار می شود

ــا  ــی ب ــیخ  بهای ــی ش ــی فن آفرین ــنواره مل جش
هــدف ترویــج و توســعه فن آفرینــی، خالقیــت و 
نــوآوری، معرفــی فن آفرینــان بــه عنــوان موتــور 

حرکــت و توســعه اقتصــاد دانش بنیــان و ایجــاد 
ــای  ــاالن عرصه ه ــان فع ــل در می ــای تعام فض

مختلــف فن آفرینــی برگــزار می شــود.
حــوزه فعلــی جشــنواره یــک حــوزه ملــی 
بــرای فن آفرینــان داخــل کشــور اســت و در 
یــک چشــم انداز میان مــدت، فرا ملــی شــده 
ــد.  ــد ش ــامل خواه ــه را ش ــورهای منطق و کش
ایــن جشــنواره بــا محتوایــی منحصر به فــرد، 
ــا  اردیبهشــت ماه هــر ســال برگــزار می شــود. ام
تاریــخ برگــزاری چهاردهمیــن دوره ایــن رویــداد 
ــن ســال  ــاه همی ــه دی م از اردیبهشــت ماه 97 ب

ــرد. ــدا ک ــال پی انتق
ــی  ــیخ  بهای ــی ش ــی فن آفرین ــنواره مل ــر جش دبی
جهانــی  کنفرانــس  ســی و پنجمین  برگــزاری 
پارك هــای علــم و فنــاوری بــه میزبانــی شــهرك 
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان در شــهریورماه 
1397 و نیــز اجــرای دوره هــای جدیــد آموزشــی 
جشــنواره در بــازه زمانــی شــش ماه ابتــدای ســال 
97 را از مهم تریــن دالیــل تغییــر تاریــخ جشــنواره 

ــوان کــرده اســت. ــی عن چهاردهــم شــیخ  بهای
ــی  ــرد در اعتبار بخش ــنواره منحصربه ف ــن جش ای
بخــش  دو  در  فن آفرینــان  فعالیت هــای  بــه 
ــود.  ــزار می ش ــابقه ای برگ ــابقه ای و غیرمس مس
کســب وکار،  طراحــان  مســابقه ای  بخــش 
و  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  و  فن آفرینــان 
ــژه و  ــام داوری وی ــوا و نظ ــا محت ــی ب فن آفرین
بخــش غیرمســابقه ای نمایشــگاه و ســمینارهای 
آموزشــی، ادعــای منحصربه فــرد بــودن ایــن 
بــه  اعتبار بخشــی  جشــنواره را در توســعه و 

می کنــد. اثبــات  فن آفرینــی 
جشــنواره ملــی فن آفرینــی شــیخ بهایی بــه 
ــی در  ــوزه کارآفرین ــنواره ح ــن جش ــوان اولی عن
کشــور از ســال 1382 بــه ابتــکار شــهرك علمــی 
ــاز  ــود را آغ ــت خ ــان فعالی ــی اصفه و تحقیقات
کــرد. ســه جشــنواره اول بــا عنــوان کارآفرینــی 
برگــزار شــد. ایــن در حالــی اســت کــه تــا قبــل 
ــی، در ســه  از برگــزاری جشــنواره در ســطح مل
جشــنواره منطقــه ای تجــارب الزم کســب شــده 
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ــرای نخســتین بار پــس  ــود. کلمــه فن آفریــن ب ب
ــهرك  ــط ش ــور توس ــوم در کش ــنواره س از جش
ــت و  ــرار گرف ــنواره ق ــوان جش ــرح و در عن مط
جشــنواره کارآفرینــی بــه وزارت کار و امــور 

ــت منتقــل شــد. اجتماعــی وق
فن آفرینــی  ملــی  جشــنواره  چهاردهمیــن 
و  علمــی  معاونــت  بــا حمایــت  شــیخ بهایی 
فنــاوری ریاســت جمهــوری، دی مــاه 97 برگــزار 
ــرای حضــور در بخــش  می شــود. عالقه منــدان ب
مســابقه ای ایــن رویــداد تــا پایــان شــهریورماه و 
ــاه  ــدای آبان م ــا ابت ــابقه ای ت ــش غیرمس در بخ

ــد. ــت دارن ــام فرص ــرای ثبت ن 97 ب

بانک پایان نامه  در پایگاه اطالعات 
دریایی ایران راه اندازی شد

ــتلزم  ــور مس ــاوری در کش ــش و فن ــعه دان توس
تربیــت نیروهــای متخصــص و آشــنا بــه شــرایط 
صنعتــی کشــور اســت. از ایــن رو ســتاد توســعه 
فنــاوری و صنایــع دانش بنیــان دریایــی بــا 
ــا  ــجویان ب ــی دانش ــطح علم ــای س ــدف ارتق ه
ــر دارد  ــور در نظ ــی کش ــرایط کاری و صنعت ش
دریایــی  داده هــای  بــه  آســان  دست رســی 
ــکاری  ــا هم ــی را ب ــی و تخصص ــی، آموزش علم

ــد. ــرا کن ــزی اج ــی برنامه ری ــای دریای نهاده
ــج  ــروه تروی ــر گ ــیابر، دبی ــی آس ــام رضای بهن
و آمــوزش ســتاد توســعه فنــاوری و صنایــع 
دانش بنیــان دریایــی معاونــت علمــی، بــا تاکیــد 
بــر اهمیــت ارتقــای ســطح علمــی و دست رســی 
ــت:  ــی گف ــی علم ــای دریای ــه داده ه ــان ب آس

imarine.(ــران ــی ای ــات دریای ــگاه اطالع »پای
بــه  اقــدام  کشــور  در  اولین بــار  بــرای   )ir
راه انــدازی بخشــی مجــزا در زمینــه دست رســی 
بــه پایان نامه هــای دانشــجویی انجام شــده در 
ــن  ــت. در ای ــرده اس ــا ک ــوزه دری ــته های ح رش
بخــش پایان نامه هــای دانشــجویی انجام شــده 
آن هــا  در  کــه  دانشــگاه هایی  تمــام  در 
ــی  ــع دریای ــوزه صنای ــی ح ــته های مهندس رش
تــا در  تدریــس می شــود قرارگرفتــه اســت 
جهــت احقــاق هــدف خــود کــه تاســیس بانــک 
اطالعاتــی در زمینــه پژوهش هــای دریاســت، 

ــد.« ــته باش ــدی برداش گام بلن
ــعه  ــتاد توس ــوزش س ــج و آم ــروه تروی ــر گ دبی
دریایــی  دانش بنیــان  صنایــع  و  فنــاوری 
ــف  ــه بخــش مختل ــا اشــاره ب ــت علمــی ب معاون
کــرد:  بیــان  بانــک  ایــن  در  تشکیل شــده 
دیگــر  ســایت های  بخــش،  ایــن  کنــار  »در 
ــگاه  ــون پای ــگاه هم چ ــن پای ــده در ای تشکیل ش
ــی،  ــزات دریای ــانی محصــوالت و تجهی اطالع رس
پایــگاه اطالع رســانی مشــاغل و فناوری هــای 
پایــگاه  و  دریایــی  تــاالر گفتمــان  دریایــی، 
اطالعــات شــرکت ها، حمایت هــا و مناقصــات 
حــوزه دریــا، هم چنیــن پایــگاه داده هــای دریایی 
و بانک هــای اطالعاتــی راه انــدازی شــده اند.«
مشــاهده  بــرای  می تواننــد  عالقه منــدان 
www.imarine.ir/ ایــن بخــش بــه آدرس

کننــد. مراجعــه   thesis-database
ــه »رقابــت علمــی کنــز«  ــار ب مهلــت ارســال آث

تمدیــد شــد
جایــزه مصطفــی)ص( نشــان عالــی علــم و 
فنــاوری جهــان اســالم اســت کــه هــر دو ســال 
ــر  ــران برت ــمندان و پژوهش گ ــه دانش ــار ب یک ب
ــه  ــزه ب ــن جای ــود. ای ــا می  ش ــان اســالم اعط جه
ــل  ــه دلی ــالم)ص( و ب ــر اس ــام پیامب ــرام ن احت
ــه  ــوزی، ب ــه علم آم ــرت ب ــیار آن حض ــد بس تاکی
ــه  ــام یکــی از القــاب ایشــان، مصطفــی )ص(، ب ن
معنــای برگزیــده نام گــذاری شــده اســت. بنیــاد 
علــم و فنــاوری مصطفــی)ص( با هدف شناســایی، 
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معرفــی و تقدیــر از اندیشــمندان و دانش  پژوهــان 
جــوان جهــان اســالم، اقــدام بــه برگــزاری 

ــد. ــز می کن ــوان کن ــت عن ــابقه  ای تح مس
ایــن مســابقه بــرای پژوهش گــران زیــر 45 
ســالمت،  حــوزه  پنــج  در  مســلمان  ســال 
ــط  ــات، آب و محی ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
زیســت، انــرژی و اقتصــاد برگــزار می  شــود. 
ارائــه راه کارهــای مبتنــی بــر علــم بــرای پاســخ 
بــه مســائل جوامــع بشــری یکــی از ویژگی  هــای 
مهــم جهــت داوری آثــار اســت. در ایــن رقابــت، 
شــرکت کنندگان بایــد دســتاورد های علمــی 
خــود اعــم از ایــده، مقالــه و اختــراع را در قالــب 
یــک فایــل تصویــری ســه تــا پنــج دقیقــه ای از 
طریــق همیــن وب ســایت بــه دبیرخانــه ارســال 
کننــد. در مرحلــه اول داوری آثــار از طریــق 
ــک از  ــر ی ــرد و ه ــورت می پذی ــپاری ص جمع س
ــط  ــوزه مرتب ــم از ح ــج فیل ــرکت کنندگان پن ش
ــا معیارهــای تعیین شــده از ســوی  ــا خــود را ب ب
ــرای  ــر ب ــار برت ــد و آث ــی می کن ــه ارزیاب دبیرخان
مرحلــه بعــد انتخــاب می شــوند. ســپس در 
ــی،  ــه علم ــای کمیت ــور اعض ــا حض ــه ای ب جلس
ــر  ــم برت ــار داوری تخصصــی شــده و ســه فیل آث
هــر حــوزه اعــالم می شــوند و بــه مراســم 
مراســم  در  می کننــد.  پیــدا  راه  اختتامیــه 
اختتامیــه 15 نفــر )ســه نفــر برتــر هــر حــوزه( 
بــه ارائــه دســتاورد علمــی خــود در مقابــل 
داوران رقابــت، سیاســت گذاران و دانشــمندان 
ــر  ــه نف ــد و از س ــالم می پردازن ــان اس ــر جه برت

ــد. ــل می آی ــه عم ــر ب ــر تقدی برت
دانش پژوهــان،  میــان  اســت  رقابتــی  کنــز 
ــود را  ــای خ ــه ایده ه ــاتید ک ــجویان و اس دانش
ــج  ــر پن ــری حداکث ــه تصوی ــک ارائ ــب ی در قال
دقیقــه ای مطــرح می کننــد. ایــن رویــداد بــرای 
ــور  ــی به منظ ــای علم ــن راه حل ه ــن بهتری یافت
حــل مشــکالت کشــورهای اســالمی بــا اهــداف 
ــن،  ــه متخصصی ــای جامع ــتفاده از ظرفیت ه اس
آتــی،   بهره بــرداری  بــرای  آثــار  از  انباشــتی 
ــگان  ــت نخب ــزش و خالقی ــطح انگی ــای س ارتق

و  شناســایی  جهــت  بسترســازی  جــوان،  
ــتمرار  ــه، اس ــی و فناوران ــای علم ــادل ایده ه تب
ــازی و  ــای مج ــق فض ــان از طری ــل محقق تعام
ــزار  ــی برگ ــای مطالعات ــازی فرصت ه ظرفیت س
تصویــری  فایــل  ارســال  مهلــت  می شــود. 
نخســتین دوره  بــه  علمــی  از دســتاوردهای 
ــزه  ــیه جای ــه در حاش ــز« ک ــی کن ــت علم »رقاب
 25 تــا  می شــود  برگــزار  مصطفــی)ص( 

ــد. ــد ش ــاه 97 تمدی خردادم

ایجاد کنرسسیوم دانشگاهی طراحی و 
ساخت سه ماهواره استاندارد

رئیــس مرکــز ملــی فضایــی ایــران در خصــوص 
ــت:  ــا گف ــوزه فض ــت گذاری های کالن ح سیاس
ــت  ــعه صنع ــرای توس ــی ب ــوزه هماهنگ »در ح
ــاس 150، 70  ــرم ایران ب ــور، پلتف ــی کش فضای
ــتگاه  ــازی ایس ــه یک پارچه س ــره، مطالع و 15 نف
ــگاه  ــازی آزمایش ــه یک پارچه س ــی و مطالع زمین
زمینــه  ایــن  در  اســت.  شــده  تهیــه   AIT
هم چنیــن کنسرســیومی بیــن دانشــگاه های 
ــواره  ــرای طراحــی و ســاخت ســه ماه کشــور ب

ــده اســت. ــاد ش ــتاندارد ایج اس
بــه گفتــه منطقــی، ایجــاد بســتر همکاری هــای 
بــه  دسترســی  هــدف  بــا  بین المللــی 
ــر  ــه کمــک حضــور موث ــی ب ــای فضای فناوری ه
ــتفاده  ــای اس ــن برنامه ه در COPUOS و تدوی

ــت. ــدام اس ــت اق ــز در دس ــا نی از فض
وی هم چنیــن بیــان کــرد: »مرکــز ملــی فضایــی 
ایــران بــا اهدافــی چــون توســعه فنــاوری فضایی 
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و کاربــرد در کشــور، ارتقــای اقتــدار ملــی، 
تولیــد ثــروت و افزایــش کیفیــت زندگــی مــردم 
فنــاوری  توانمندی هــای  افزایــش  طریــق  از 
ــن  ــاط بی ــای ارتب ــرد آن و ارتق ــی و کارب فضای
ــی  ــاوری فضای ــه فن ــت در زمین ــش و صنع دان
ــتای  ــت و در راس ــده اس ــکیل ش ــرد تش و کارب
ــای  ــا و فعالیت ه ــداف برنامه ه ــن اه ــق ای تحق

ــت.« ــام داده اس ــی انج گوناگون

رشد 30 درصدی تعداد اعضای 
کارگروه های تخصصی شبکه آزمایشگاهی

آزمایشــگاهی  شــبکه  مدیــر  اســدی،  رضــا 
و  علمــی  معاونــت  راهبــردی  فناوری هــای 
خصــوص  در  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری 
تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی در شــبکه 
گفــت: »یکــی از اقدامــات نوآورانــه شــبکه 
آزمایشــگاهی در چنــد ســال اخیــر تشــکیل 
ایــن  اســت.  بــوده  تخصصــی  کارگروه هــای 
گردهمایــی  بــرای  کانون هایــی  کارگروه هــا 
ــای  ــی از حوزه ه ــاِن یک ــان و متخصص کارشناس
ــزات  ــواده از تجهی ــک خان ــا ی ــگاهی ی آزمایش
آزمایشــگاهی هســتند.« بــه گفتــه اســدی، 
بــه کمــک کارگروه هــای تخصصــی تشــکیل 
و  تجربیــات  آزمایشــگاهی،  شــده در شــبکه 
ــب نشســت های تخصصــی،  ــش اعضــا در قال دان
ــب  ــا کت ــه ی ــار مقال ــی، انتش ــای آموزش دوره ه
ــته  ــتراك گذاش ــه اش ــران ب ــا دیگ ــی ب تخصص
می شــود. وی هم چنیــن افــزود: »بــا توجــه 
ــا تــالش  ــگاه مهــم ایــن کارگروه هــا و ب ــه جای ب

شــبکه آزمایشــگاهی فناوری هــای راهبــردی 
ــای  ــداد اعض ــال 96، تع ــی در س ــت علم معاون
ــا رشــد 30 درصــدی  کارگروه هــای تخصصــی ب

ــید. ــر رس ــش از 530 نف ــه بی ب

ایران و برزیل همگام در مسیر پیرشفت 
علمی و فناورانه حوزه علوم شناختی

ــناختی  ــای ش ــوم و فناوری ه ــعه عل ــتاد توس س
معاونــت علمــی و مراکــز علمــی معتبــر برزیــل 
بــرای تقویــت زمینه هــای همکاری هــا بــا اتخــاذ 
پروژه هــای  اجــرای  حمایتــی  سیاســت های 
ــان را در  ــان و متخصص ــط محقق ــترك توس مش
اولویــت پیوندهــای همــکاری متقابــل قــرارداده 
انتقــال  تجــارب،  تبــادل  زمینه هــای  تــا 
یافته هــای علمــی، همکاری هــای مشــترك و 

ــود. ــم ش ــجو فراه ــتاد و دانش ــه اس ــز مبادل نی
ایــران و برزیــل بــرای توســعه و گســترش 
جلــب  و  علمــی  همکاری هــای  تعمیــق  و 
محققــان و متخصصــان در بخش هــای مختلــف، 
ــوم و فناوری هــای  ــژه در حــوزه توســعه عل به وی
ــان دو  ــترك می ــکاری مش ــز هم ــناختی، می ش
ــا دامنــه فعالیت هــا و  ــد ت کشــور را ایجــاد کردن
ــل  ــرای همکاری هــای متقاب تشــریک مســاعی ب
ــزاری شــش دوره  ــن برگ ــت شــود. هم چنی تقوی
ــای پژوهشــی  ــرش طرح ه فراخــوان جهــت پذی
ــوم شــناختی حاصــل ارتبــاط  در زمینه هــای عل
ــوم  ــتاد عل ــد س ــان ارش ــای کارشناس و تماس ه
شــناختی و دو مرکــز معتبــر علمــی برزیــل برای 
ایجــاد یــک فضــای مســتحکم همــکاری متقابــل 
میــان دو کشــور در دو ســال اخیــر اســت. 
همکاری هــای  بــرای  پتانســیل ها  شناســایی 
شــناختی  علــوم  حوزه هــای  در  بین المللــی 
ــی،  بیــن پژوهش گــران برزیلــی و محققــان ایران
توســعه پروژه هــای مشــترك تحقیقاتــی، ایجــاد 
همــکاری مشــترك بیــن تیم هــای علمــی ایــران 
ــن  ــه طرفی ــورد عالق ــای م ــل در زمینه ه و برزی
توســعه  و  تکنولــوژی  و  دانــش  در مرزهــای 
ــن دو کشــور  ــای شــناختی بی ــات و ابزاره خدم
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در فراخــوان طرح هــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
اســت. عــالوه بــر ایــن، نقشــه برداری مغــز، 
خدمــات و ابزارهــای ارزیابــی و توان بخشــی، 
غیرتهاجمــی  و  تهاجمــی  ابزارهــای  توســعه 
ارتبــاط بــا مغــز، آمــوزش و مطالعــات شــناختی 
ــای  ــی از زمینه ه ــناخت اجتماع ــز ش ــز و نی مغ
ــه  همــکاری مشــترك در فراخــوان طرح هــا را ب

ــت. ــاص داده اس ــود اختص خ
بــر اســاس ایــن گــزارش، ســتاد توســعه علــوم و 
ــز  ــی و نی ــت علم ــناختی معاون ــای ش فناوری ه
بنیــاد تحقیقاتــی ســائوپائولو و ســازمان حمایــت 
و ارزیابــی تحصیــالت تکمیلــی جمهــوری فدرال 
ــان  ــت پیوندهــای علمــی می ــرای تقوی ــل ب برزی
مراکــز تخصصــی و تحقیقاتــی و در راســتای 
اجــرای پروژه هــای مشــترك بــه همــراه مبادلــه 
ــز و  ــات مغ ــه مطالع ــجو در زمین ــتاد و دانش اس
شــناخت، دو تفاهم نامــه امضــا و مبادلــه کردنــد.

برزیــل بــا برخــورداری از امکانات مناســب علمی و 
اقتصــادی از جایــگاه مناســبی در میان کشــورهای 
ــان و  ــت و محقق ــوردار اس ــعه برخ ــال توس در ح
گروه هــای تحقیقاتــی داخلــی و خارجــی کــه 
ــه مراکــز علمــی ایــن  ــه انتقــال دانــش ب مایــل ب

ــد. ــرار می ده ــت ق کشــور باشــند، تحــت حمای

 رشد 169 درصدی حامیت از 
محققان کشور

15 ســال از زمانــی کــه صنــدوق حمایــت 
از پژوهش گــران و فنــاوران معاونــت علمــی 
را آغــاز کــرد می گــذرد. در  فعالیــت خــود 

ایــن ســال ها ایــن مرکــز تمــام تــالش خــود را 
ــه  ــان سراســر کشــور ب ــت از محقق ــرای حمای ب
کار بــرد تــا حمایت هــا عادالنــه و یک ســان 
بیــن محققــان کشــور گســترده شــود. حمایــت 
ثبــت  پســادکتری،  پژوهشــی،  طرح هــای  از 
و  پژوهانــه  پژوهشــی،  کرســی  اختراعــات، 
حمایــت از ایجــاد و توســعه مراکــز نــوآوری 
بخشــی از فعالیت هایــی اســت کــه صنــدوق 
ــا  ــات از ســال 82 ت ــن اقدام ــد. ای انجــام می ده
96 منجــر بــه حمایــت از شــش هزار و 149 
طــرح پژوهشــی شــده اســت تــا شــاهد توســعه 

ــیم. ــور باش ــاوری در کش ــم و فن عل
ــی ســال های 82  ــازه زمان ــر ایــن اســاس، در ب ب
ــرح  ــش هزار و 588 ط ــران ش ــا 92 پژوهش گ ت
پژوهشــی را بــه صنــدوق ارســال کردنــد کــه از 
ایــن تعــداد دوهــزار و 289 طــرح بــرای حمایــت 
مصــوب شــد. در بــازه زمانــی ســال های 92 
ــالی  ــرح ارس ــزار و 263 ط ــز از 11 ه ــا 96 نی ت
ســه هزار و 860 طــرح حمایــت شــد. توجــه 
ــداد  ــدی در تع ــد 171 درص ــار رش ــن آم ــه ای ب
ــدی در  ــد 169 درص ــی و رش ــای دریافت طرح ه
تعــداد طرح هــای مصــوب را در بــازه زمانــی 
ــا 1392  ــه 1382 ت ــبت ب ــا 1396 نس 1392 ت
نشــان می دهــد. بنابرایــن در 15 ســال گذشــته 
17 هــزار و 851 طــرح در صنــدوق دریافــت 
ــوب  ــز مص ــرح نی ــش هزار و 149 ط ــده و ش ش
شــده اســت. توجــه بــه ایــن آمــار نشــان 
ــا گذشــت هــر ســال و آشــنایی  می دهــد کــه ب
حمایت هــای  بــا  کشــور  محققــان  بیشــتر 
صنــدوق فعالیت هــای ایــن مرکــز گســترش 
ــام  ــه انج ــک ب ــه کم ــته و چرخ ــتری داش بیش
ــتری  ــرعت بیش ــا س ــی ب ــای پژوهش فعالیت ه
حرکــت کــرده اســت. حمایت هایــی کــه منجــر 
بــه ثبــت اختــراع و تولیــد محصــول آن موجــب 
ــا  ــده ی ــور ش ــی در کش ــاز داخل ــک نی ــع ی رف
ــته  ــال داش ــه دنب ــب و کار را ب ــک کس ــعه ی توس
ــه  ــا زمین ــن حمایت ه ــن گاه ای ــت. هم چنی اس
ــم  ــان را فراه ــن محقق ــکاری بی ــترش هم گس
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ــعه  ــتای توس ــو در راس ــیری ن ــا در مس ــرده ت ک
ــد. ــور گام بردارن ــاوری در کش ــم و فن عل

نخستین نیروگاه خورشیدی شناور در 
کشور ساخته شد

نیــروگاه  کشــور  در  بــار  نخســتین  بــرای 
خورشــیدی شــناور بــر آب یــک مگاواتــی، 
پــاك  الکتریکــی  انــرژی  تولیــد  بــا هــدف 
ســاخته شــد کــه بــا بهره بــرداری از ایــن 
ــزار  ــون و 900 ه ــک میلی ــاالنه ی ــروگاه، س نی
ــری  ــبکه سراس ــه ش ــرژی ب ــاعت ان کیلووات س
از  جلوگیــری  می شــود.  تزریــق  بــرق 
ــب آب از  ــر مکع ــزار مت ــاالنه 38 ه ــر س تبخی
ــام  ــت و تم ــروگاه اس ــن نی ــارز ای ــای ب ویژگی ه
ــط  ــرای آن توس ــب و اج ــی، نص ــل طراح مراح
ــازه های  ــود. س ــام می ش ــی انج ــان ایران مهندس
ــتین بار  ــیدی نخس ــای خورش ــناور نیروگاه ه ش
ــرای  ــازی و در اج ــی و بومی س ــران، طراح در ای
آن از به روزتریــن تجهیــزات اســتفاده شــده 
نیــروگاه  ایــن  از دیگــر ویژگی هــای  اســت. 
ــرژی در  ــد ان ــا 20 درصــدی تولی ــش 15 ت افزای
ــا نیروگاه هــای خورشــیدی در ســطح  مقایســه ب
زمیــن ناشــی از حــرارت مناســب پنل هــای 

خورشــیدی در ســطح آب اســت.
از  کــه  شــناور  خورشــیدی  نیروگاه هــای 
ــت  ــوده و محبوبی ــوردار ب ــی برخ ــی خاص طراح
آن هــا در حــال افزایــش اســت، در تامیــن انــرژی 
شــهرهای بنــدری و جزیــره ای، کارخانه هــای 
بــزرگ صنعتــی، تاسیســات نفــت و گاز و تولیــد 
ــات  ــن عملی ــرد دارد.  هم چنی ــیرین کارب آب ش
احــداث ایســتگاه پمپــاژ، خــط انتقــال و تصفیــه 
تکمیلــی پســاب نیــروگاه شــهیدمحمد منتظــری 
ــا حضــور اســتاندار ایــن اســتان  اصفهــان نیــز ب
ــاژ  ــت پمپ ــا ظرفی ــتگاه ب ــن ایس ــد. ای ــاز ش آغ
متــر   648 )معــادل  ثانیــه  بــر  لیتــر   180
ــا  مکعــب بــر ســاعت( بــه طــول 11 کیلومتــر ب
ســرمایه گذاری 480 میلیــارد ریالــی توســط 
ــگان  شــرکت »پرشــیان فــوالد« و شــرکت »آبان

صنعــت« در مــدت 14 مــاه اجــرا خواهــد شــد. 
قابلیــت بازیابــی آب مصــرف شــده تــا 90 
ــن  ــده رود و تامی ــی زاین ــار آب درصــد، کاهــش ب
آب مصرفــی نیــروگاه شــهید منتظــری از پســاب 
شاهین شــهر، از مزایــای اجــرای ایــن پــروژه 

محســوب می شــود.

کسب و کارهای جدید دانش بنیان هوایی 
توسعه می یابد

منوچهــر منطقــی، دبیــر ســتاد توســعه صنایــع 
معاونــت  هوانــوردی  و  هوایــی  دانش بنیــان 
در  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
ــر ســتاد  ــد ســال اخی ــای چن خصــوص تالش ه
بــرای توســعه فعالیت هــای حــوزه هوایــی و 
هوانــوردی در کشــور، بیــان کــرد: »یکــی از 
ــر  ــتاد مدنظ ــه در س ــی ک ــن اولویت های مهم تری
قــرار دارد، توســعه کســب و کارهای جدیــدی 
ــف  ــی تعری ــوزه هوای ــوان در ح ــه می ت ــت ک اس
ــت  ــا سال هاس ــن کار در دنی ــرد. ای ــاد ک و ایج
ــوزه  ــی را از ح ــت هوای ــده و صنع ــرا ش ــه اج ک
ــی  ــی عموم ــه زندگ ــارج و ب ــرف خ ــی ص نظام
مــردم وارد کرده انــد.« بــه گفتــه منطقــی، 
توســعه هوانــوردی عمومــی نیــز یکــی از همیــن 
راه کارهاســت کــه در ســتاد بــه صــورت جــدی و 

ــرد. ــرار می گی ــری ق ــورد پیگی ــتمر م مس
وی هم چنیــن بیــان کــرد: »ضــروری اســت کــه 
هم راســتا بــا توســعه کســب و کارهای جدیــد 
ــه فکــر ایجــاد و توســعه  ــی، ب ــان هوای دانش بنی

ــز باشــیم.« ــان نی ــازار محصــوالت دانش بنی ب
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رئیس بنیاد نخبگان استان همدان 
منصوب شد

ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــی رئی ــی حکم ط
ــر  ــم دکت ــن حک ــد. در مت ــوب ش ــدان منص هم
ســتاری خطــاب بــه دکتــر حســن ختن لــو 
آمــده اســت: »نظــر بــه ضــرورت تمهیــد و 
تســهیل شــکوفایی و ثمربخشــی نخبــگان عزیــز 
در اســتان همــدان و ایجــاد و تقویــت هم فکــری 
و همــکاری میــان نخبــگان و مســئوالن آن 
ــد  ــی، تعه ــب علم ــه مرات ــه ب ــا توج ــتان و ب اس
و کارامــدی کــه از آن برخورداریــد، جناب عالــی 
را به عنــوان رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان 
ــت  ــته اس ــم. شایس ــوب می نمای ــدان منص هم
ــوب  ــال، در چارچ ــد متع ــه خداون ــکال ب ــا ات ب
اســاس نامه بنیــاد ملــی نخبــگان، آیین نامــه 
و  اســتان  نخبــگان  دفتــر  اداره  و  تاســیس 
مصوبــات هیئــت امنــای بنیــاد و بــا بهره منــدی 
ــتعدادهای  ــان اس ــگان و صاحب ــاورت نخب از مش
ــه هماهنگــی امــور  ــر در ســطوح مختلــف، ب برت
ــه شناســایی و  ــگان و کمــک ب ــه نخب ــوط ب مرب
ــتیبانی از  ــر و پش ــتعدادهای برت ــکوفایی اس ش
تالش هــای ذی قیمــت آنــان بــا اســتفاده بهینــه 
ــتان  ــمند اس ــترده و ارزش ــای گس از توانمندی ه
همــت گماریــد. بدیهــی اســت اســتاندار محتــرم 
و روســا و مدیــران محتــرم دانشــگاه ها و مراکــز 
ــکاری  ــتان هم ــی اس ــی و صنعت ــی، فرهنگ علم
ــد  ــذول خواهن ــی مب ــا جناب عال ــته را ب شایس
ــن  ــام ای ــی را در انج ــق جناب عال ــت. توفی داش
مســئولیت خطیــر از خداونــد متعــال خواســتارم. 

ــات  ــیله از زحم ــن وس ــت بدی ــر اس ــایان ذک ش
جنــاب آقــای دکتــر غالمحســین مجذوبــی 
و خدمــات ارزنــده ایشــان در دوران تصــدی 
ــد.« ــل می آی ــه عم ــال تشــکر ب مســئولیت، کم

مسیر رونق و رقابت پذیری کاالی 
»ایران ساخت« با فرهنگ سازی و 

بازارسازی

سورنا ســتاری در همایــش حمایــت از کاالی 
ایرانــی کــه در شهرســتان قرچــک برگــزار شــد، 
ــت  ــر نف ــی ب ــاد مبتن ــه اقتص ــان این ک ــا بی ب
ــد راهــکار  ــی نمی توان ــع زیرزمین حاصــل از مناب
ــت  ــب وکار و حمای ــق کس ــرای رون ــبی ب مناس
از کاالی »ایران ســاخت« باشــد، بیــان کــرد: 
»گام هــای جدیــدی در راســتای حمایــت از 
کاالی دانش بنیــان ایران ســاخت بــا حمایــت 
دانش بنیــان  شــرکت های  و  اســتارت آپ ها 
برداشــته شــده اســت و نســل جــوان کارآفریــن 
ایرانــی ضمــن ایجــاد کســب و کار خــود رویکــرد 
پیشــین مبتنــی بــر اقتصــاد منبع محــور را 

می کننــد.« تحــول  دســت خوش 
ســتاری بــا بیــان این کــه بــروز خالقیت و نــوآوری 
تــوام بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی منجــر 
بــه تحــول ســاختار اقتصــادی و تولیــدی کشــور 
همــه  در  حرکــت  »بایــد  افــزود:  می شــود، 
شهرســتان ها  مســئولین  جملــه  از  بخش هــا 
باشــد کــه زیســت بوم الزم بــرای رشــد و بــاروری 
خالقیــت جوانــان ارزش افــزوده و اشــتغال از 

ــود.« ــاد ش ــش ایج ــوآوری و دان ــل ن مح
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جشــنواره  سیاســت گذاری  شــورای  رئیــس 
»ایران ســاخت«  هنــری  و  فرهنگــی  ملــی 
ایرانــی  کاالی  از  حمایــت  در  فرهنگ ســازی 
و بازارســازی بــرای کاالی »ایران ســاخت« را 
ــت  ــد کاالی باکیفی ــت از تولی ــن راه حمای بهتری
ــا همــوار کــردن  ــزود: »ب و رقابتــی دانســت و اف
ــاهد  ــم ش ــه می توانی ــی منطق ــان بوم راه جوان
ــه  ــیم ک ــی باش ــای ایران ــتر کااله ــور بیش ظه
ضمــن تامیــن نیــاز داخلــی در حــوزه رقابــت و 
ــرا  ــه اخی ــتند. خوش بختان ــق هس ــادرات موف ص
ــت  ــوزه رخ داده اس ــن ح ــی در ای ــات خوب اتفاق
و کاالهــای ایرانــی خوبــی بــه بــازار عرضــه 
شــده کــه توانســتند گــوی ســبقت را از رقبــای 
ــه  ــاق ب ــن اتف ــا ای ــد، ام ــود برباین ــی خ خارج
شــکل گســترده و در همــه عرصه هــای تولیــدی 
محقــق نمی شــود مگــر آن کــه تولیــد کاالی 
ــی  ــت و اراده عموم ــه خواس ــی ب ــوب ایران مرغ

ــود.« ــدل ش ب
ــاوری رئیس جمهــوری ایجــاد  معــاون علمــی فن
ــیب زا  ــتان ها را آس ــا شهرس ــازگار ب ــع ناس صنای
و موقتــی بــرای ایجــاد اشــتغال دانســت و 
ــدون  ــای وام و ب ــر مبن ــه ب ــت: »اشــتغالی ک گف
هماهنگــی و ســازگاری بــا محیــط بومــی شــکل 
بگیــرد مانــدگار نخواهــد بــود و اثــرات مقطعــی 

ــد داشــت.« خواه
ــه  ــاره ب ــا اش ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
در  قرچــک  بالقــوه شهرســتان  ظرفیت هــای 
ــن  ــزود: »ای ــتغال اف ــی اش ــد داخل ــق تولی رون
ــم  ــه جامعــه تقدی ــی کــه ب شهرســتان و نخبگان
کــرد نشــان داده اســت دارای ظرفیــت مناســبی 
بــرای نخبه پــروری اســت امــا ایــن ظرفیــت بایــد 
ــی و  ــت بوم الزم کارآفرین ــاد زیس ــدد ایج ــه م ب
نــوآوری راه بالندگــی نخبــگان را همــوار کنــد.« 
در بخــش پایانــی ایــن همایــش بــا حضــور 
رئیس جمهــوری،  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــک از  ــتان قرچ ــدار شهرس ــه و فرمان ــام جمع ام
کارآفرینــان ایــن شهرســتان تجلیــل و قدردانــی 

شــد.

رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
از  قرچــک  شهرســتان  بــه  خــود  ســفر  در 
ــن  ــتقر در ای ــاور مس ــی و فن ــای صنعت واحده
ــال حاضــر  ــرد. در ح ــدن ک شــهرك صنعتی دی
ــر 200  ــغ ب ــای بال ــر در فض ــش از 1200 نف بی
ــای  ــی در واحده ــهرك صنعت ــن ش ــاری ای هکت
ــه فعالیــت هســتند. عمــده  ــی مشــغول ب صنعت
صنعتــی  شــهرك  در  مســتقر  واحدهــای 
ــی  ــع تبدیل ــوزه صنای ــک در ح ــتان قرچ شهرس
و خشــکبار، پوشــاك و منســوجات فعالیــت 
می کننــد. در یــک ســال گذشــته بیــش از 
600 قــرارداد صنعتــی در ایــن شــهرك منعقــد 
شــده اســت و طــی ســال آینده 250 واحــد در 
ــد  ــام می رس ــه اتم ــهر ب ــن ش ــاخت ای ــال س ح
ــی  ــل توجه ــتغال بخــش قاب ــاز اش ــه زمینه س ک
ــتان را  ــی شهرس ــرده بوم ــان تحصیل ک از جوان
فراهــم خواهــد کــرد. معــاون علمــی و فنــاوری 
ــل  ــل تکمی ــن از مراح ــوری هم چنی رئیس جمه
و تجهیــز بیمارســتان 94 تخت خوابی شــهید 
ســتاری قرچــک دیــدن کــرد. ایــن بیمارســتان 
بــا بهره گیــری از آزمایشــگاه های تخصصــی و 
آزمایشــگاه های  و  کلینیک هــا  فوق تخصصــی 
ــک  ــده نزدی ــی در آین ــی و فوق تخصص تخصص
و بــا گذرانــدن مراحــل ارزیابــی و تکمیــل 
ظرفیــت  خدمــت  در  مختلــف  بخش هــای 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــتان ق ــالمت شهرس س

ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به 
رشکت های دانش بنیان کل کشور
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ســیدمحمد صاحبــکار خراســانی، دبیــر کارگــروه 
معاونــت  دانش بنیــان  شــرکت های  ارزیابــی 
علمــی، بــا اشــاره بــه اهمیــت ســرمایه های 
انســانی در شــرکت های دانش بنیــان گفــت: 
»مهم تریــن دارایــی شــرکت های دانش بنیــان 
ــواردی  ــی از م ــت و یک ــانی آن هاس ــروی انس نی
ــدی و  ــش رضایتمن ــب افزای ــد موج ــه می توان ک
ــرکت های  ــال در ش ــانی فع ــروی انس ــظ نی حف
بیمــه  خدمــات  ارائــه  شــود،  دانش بنیــان 
درمــان تکمیلــی بــه افــراد فعــال در ایــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض ــت. در ح شرکت هاس
مقــررات و هزینه هــای موجــود، بســیاری از 
ــه  ــی ارائ شــرکت های کوچــک و متوســط توانای
ــد.« ــود ندارن ــان خ ــه کارکن ــات را ب ــن خدم ای

شــرکت های  ارزیابــی  کارگــروه  دبیــر 
ــن و  ــه تدوی ــا  ک ــزود: »از آن ج ــان اف دانش بنی
اجــرای برنامه هــای حمایتــی از شــرکت های 
دانش بنیــان یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای 
ایجــاد  اســت،  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
ســازوکار مناســب بــرای رفــع ایــن مشــکل 
در دســتور کار شــبکه نــوآوری تهــران قــرار 
گرفــت و ارائــه خدمــات بیمــه درمــان تکمیلــی، 
به صــورت آزمایشــی در دی مــاه ســال 1396 
ــران  ــتان ته ــتقر در اس ــرکت های مس ــرای ش ب
اجرایــی شــد کــه 540 نفــر تحــت پوشــش ایــن 
ــتقبال  ــه اس ــه ب ــا توج ــد. ب ــرار گرفتن ــه ق بیم
خدمــات  ایــن   1397 ســال  در  شــرکت ها، 
بــه همــه شــرکت های دانش بنیــان در همــه 

می شــود.« ارائــه  کشــور  اســتان های 
ــت:  ــان گف ــرکت های دانش بنی ــز ش ــس مرک رئی
ــورت  ــرارداد به ص ــن ق ــاد ای ــه انعق ــا  ک »از آن ج
تجمیعــی خواهــد بــود، محدودیتــی بــرای تعداد 
ــرخ حــق  ــدارد و ن کارکنــان شــرکت ها وجــود ن
ــان  ــت. مدت زم ــه اس ــش  یافت ــم کاه ــه ه بیم
ــک  ــی ی ــان تکمیل ــه درم ــات بیم ــه خدم ارائ
ــه از اردیبهشــت ســال  ســال شمســی اســت ک
ــرای  ــان ب 1397 شــروع خواهــد شــد و متقاضی
کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره شــرایط و 

ســامانه  بــه  می تواننــد  بیمــه  تعرفه هــای 
ــا  ــران )www.Tinet.ir( ی ــوآوری ته ــبکه ن ش
www.( دانش بنیــان  شــرکت های  ســامانه 

یــا  کننــد  مراجعــه   )Daneshbonyan.ir
بــا شــماره تلفــن 76250036 و 73250037 

ــد. ــاس بگیرن تم

نهمین استارت آپ دمو با موضوع 
نوآوری های صنعت گاز برگزار شد

ــی  ــت علم ــی معاون ــازار مل ــز فن ب ــس مرک رئی
اســتارت آپ دمــو  رویــداد  گفــت: »نهمیــن 
)Start-up Demo(در حــوزه صنعــت گاز و 
صنایــع وابســته در اردیبهشــت ماه ســال جــاری 
ــت،  ــگاه نف ــومین نمایش ــا بیست وس ــان ب هم زم
گاز، پاالیــش و پتروشــیمی در محــل نمایشــگاه 
ــرمایه گذاران  ــور س ــا حض ــران ب ــی ته بین الملل
ایــن  اســتارت آپ های  و  نوپــا  و شــرکت های 

ــد.« ــزار ش ــوزه برگ ح
ــت:  ــداد گف ــن روی ــداف ای ــوص اه وی در خص
و  مواجهــه  رویــداد،  ایــن  اصلــی  »هــدف 
مذاکــره مســتقیم و رودرروی صاحبــان ایــده 
بــود  ســرمایه گذاران  بــا  اســتارت آپ ها  و 
ارائــه  )شــامل  عمومــی  بخــش  دو  در  کــه 
اســتارت آپ ها( و اختصاصــی )جلســات مذاکــره 
ــد  ــزار ش ــتارت آپ ها( برگ ــرمایه گذاران و اس س
ــع  ــه جم ــی آن ب ــتند ط ــتارت آپ ها توانس و اس
ــته  ــی داش ــرمایه گذاران دست رس ــادی از س زی

ــند.« باش
ــز پــس از برگــزاری جلســات  ســرمایه گذاران نی
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میــزان  و  اســتارت آپ ها  بررســی  خصوصــی، 
ــم  ــده، حج ــتریان جذب ش ــده، مش ــرفت ای پیش
بــازار، میــزان فــروش و غیــره بــه ارزیابــی آن هــا 
آن هــا  در  ســرمایه گذاری  بــرای  و  پرداختــه 

ــد. ــر کردن ــالم نظ اع
برگــزاری  اهمیــت  خصــوص  در  قنبرپــور 
از خألهــای  »یکــی  افــزود:  رویدادهــا  ایــن 
کشــور،  اســتارت آپی  و  نــوآوری  زیســت بوم 
ــرمایه  ــذب س ــترهای ج ــا و بس ــود فرصت ه نب
دمــو  اســتارت آپ  رویدادهــای  کــه  اســت 
ــرکت های  ــرای ش ــه را ب ــن زمین ــالش دارد ای ت
ســرمایه پذیری  بــرای  اســتارت آپ ها  و  نوپــا 
بــرای  ســرمایه گذاران  بــرای  و  یک طــرف  از 
بررســی شــرکت های آمــاده و دارای ظرفیــت 
ــد.« ــم کن ــر فراه ــوی دیگ ــرمایه گذاری از س س

پارک فناوری پردیس معاونت علمی، 
میزبان نخستین املپیاد بین املللی 

فناوری نانو

اولیــن  میزبــان  ایــران  فروردیــن 1397   21
ــادی  ــود؛ المپی ــو ب ــاوری  نان ــی فن ــاد جهان المپی
ــرای  ــی ب ــیایی و اروپای ــور آس ــت کش ــه هش ک
رقابتــی تنگا تنــگ در آن اعــالم آمادگــی کــرده  
ــش روز در  ــدت ش ــه م ــاد ب ــن المپی ــد. ای بودن
پــارك فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی برگــزار 
شــد. نمایندگانــی از کشــورهای تایــوان، مالــزی، 
روســیه، کــره جنوبــی، ایــران، انگلســتان، ایتالیــا 
و آلمــان در ایــن المپیــاد شــرکت داشــتند. 
المپیادهــای علمــی یکــی از رقابت هــای جــذاب 

در ســطح بین المللــی هســتند کــه نخبــگان 
جــوان کشــورها را در رقابتــی نفس گیــر بــه 
ــی  ــاد جهان ــتین المپی ــند. نخس ــش می کش چال
ــالت  ــال تعام ــه س ــل س ــو، ماحص ــاوری  نان فن
بین المللــی و جلســات حضــوری و غیرحضــوری 
ــازو کار  ــا س ــود ت ــف ب ــورهای مختل ــان کش می
ایــن رقابت هــا تعریــف و تبییــن شــود. در ایــن 
ــود،  ــزار می ش ــه برگ ــه در دو مرحل ــا ک رقابت ه
ــه  ــر ب ــی کــه توســط موسســه های معتب تیم های
ــورت  ــه ص ــده اند ب ــی ش ــاد معرف ــه المپی کمیت
تیمــی بــا هــم رقابــت خواهنــد کــرد. در نهایــت، 
تیمــی کــه باالتریــن امتیــاز را در طــول رقابــت 
ــزه ســه هزار یورویــی  به دســت آورده باشــد، جای
ــر  ــر ب ــم برت ــاب تی ــد. انتخ ــت می کن را دریاف

ــود. ــام می ش ــه داوری انج ــر کمیت ــاس نظ اس

کتاب مرجع ملی و بین املللی در حوزه 
واکسن تدوین می شود

ــرای کارگــروه  ــر اســاس اهــداف تعیین شــده ب ب
ــت  واکســن ســتاد توســعه زیســت فناوری معاون
ــاوری و  ــم، فن علمــی در اهــداف کالن نظــام عل
نــوآوری واکســن در افــق 1404، ایــن کارگــروه 
یــک کتــاب مرجــع ملــی و بین المللــی در 
کارگــروه  می کنــد.  تدویــن  واکســن  حــوزه 
ــت  واکســن ســتاد توســعه زیســت فناوری معاون
ــوری براســاس  ــاوری ریاســت جمه ــی و فن علم
ــوآوری  ــاوری و ن ــم، فن ــام عل ــداف کالن نظ اه
در  گرفتــن  قــرار   ،1404 افــق  در  واکســن 
فهرســت 10 کشــور برتــر ســازنده واکســن 
ــهم  ــد از س ــه درص ــه س ــت یابی ب ــان، دس جه
ــی واکســن و شــکل گیری دســت کم  ــازار جهان ب
ــوزه  ــی در ح ــان خصوص ــرکت دانش بنی 60 ش

واکســن در کشــور را دنبــال می کنــد.
بــزرگ  شــرکت  دو  شــکل گیری  هم چنیــن 
صاحــب برنــد ایرانــی در حــوزه واکســن در 
ــی  ــای بین الملل ــذ تاییدیه ه ــان، اخ ــطح جه س
تاســیس  ایرانــی،  تمــام واکســن های  بــرای 
ــایر  ــی در س ــد ایران ــا برن ــد ب ــگاه تولی ــج پای پن
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ــی و  ــن یــک کتــاب مرجــع مل کشــورها و تدوی
بین المللــی در حــوزه واکســن را نیــز در اولویــت 

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــت خ فعالی

»برنامه توسعه زیست بوم رشکت های 
خالق« ابالغ شد

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  مشــاور 
رئیس جمهــوری خبــر داد: »انتظــار مــی رود 
معاونــت  مختلــف  بخش هــای  تعامــل  بــا 
ــعه  ــتادهای توس ــژه س ــاوری به وی ــی و فن علم
و  ارزیابــی  کارگــروه  مرتبــط،  فناوری هــای 
ــت شــرکت ها و موسســه های  تشــخیص صالحی
فنــاوری  پــارك  هم چنیــن  دانش بنیــان، 
ــه  ــوان دبیرخان ــی به عن ــت علم ــس معاون پردی
ارائــه  در  تهــران  شــهر  نــوآوری  شــبکه 
ــت بوم  ــعه زیس ــرای توس ــب ب ــات متناس خدم
و ارتقــای کســب وکار شــرکت های خــالق و 
ــه  ــن برنام ــی، ای ــه اجرای ــی دبیرخان ــور اجرای ام
قدرتمنــد پیــش رود.« کرمــی توضیــح داد: »در 
چارچــوب سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی 
و تدابیــر مقــام معظــم رهبــری، ایجــاد و ارتقــای 
زیســت بوم فناوری و نــوآوری در کســب وکارهای 
ــاد  ــعه اقتص ــور توس ــی به منظ ــن و کارآفرین نوی
اصلــی  محورهــای  از  یکــی  دانش بنیــان، 
معاونــت علمــی بــوده اســت. در ایــن راســتا، در 
ــون  ــازی قان ــا اجرایی س ــته ب ــال گذش ــد س چن
ــان  ــت از شــرکت ها و موسســات دانش بنی حمای
از  مناســبی  حمایت هــای  و  تســهیل گری 
شــرکت های دانش بنیــان بــه  عمــل  آمــده و 

ــزار شــرکت  ــه ه ــش از س ــی بی ــرایط فعل در ش
دانش بنیــان کــه عمدتــا در صنایــع و حوزه هــای 
پیش رفتــه  فنــاوری  و  دانــش  بــر  مبتنــی 
فعالیــت دارنــد، تاییــد صالحیــت شــده اند. 
ــادی،  ــی اقتص ــر اثربخش ــرکت ها از نظ ــن ش ای
اجتماعــی و هم چنیــن اشــتغال نیــروی انســانی 
تحصیل کــرده در حــال گســترش هســتند.«

ــاوری  ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن ــتاد توس ــر س دبی
ــان  ــی بی ــت علم ــان معاون ــاد دانش بنی و اقتص
شــرکت های  شــکل گیری  کنــار  »در  کــرد: 
و  علمــی  مراکــز  و  جامعــه  در  دانش بنیــان 
و  از شــرکت ها  دیگــری  بخــش  دانشــگاهی، 
ــع فرهنگــی  ــا در صنای اســتارت آپ ها کــه عمدت
و نیــز خدمــات نویــن و کســب وکارهای مبتنــی 
بــر فضــای دیجیتــال فعــال هســتند، بــا کمــک 
و مســاعدت معاونــت علمــی در ایــن زیســت بوم 
ظهــور و بــروز کــرده و در حــال رشــد هســتند.«

ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــاور مع ــه مش ــه گفت ب
رئیس جمهــوری، جوهــره رشــد ایــن شــرکت ها 
بــر نــوآوری و خالقیــت بــرای ارائــه محصــوالت و 
ــن کســب وکار  ــد و مدل هــای نوی ــات جدی خدم
اســت  اســتوار  هــدف  بازارهــای  ســطح  در 
رشــد،  و  شــکل گیری  مراحــل  در  لزومــا  و 
مبتنــی بــر پژوهــش و توســعه فناوری هــای 
»ایــن  افــزود:  کرمــی  نیســتند.  پیش رفتــه 
ــی،  ــا خدمات ــت عمدت ــل ماهی ــه دلی ــوزه ب ح
ــتغال و  ــاد اش ــرای ایج ــادی ب ــیل های زی پتانس
رونــق اقتصــادی در کشــور دارد. بــر ایــن اســاس 
در ســالی کــه بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری، 
ــی  ــد مل ــی و تولی ــت از کاالی ایران ــال حمای س
ــه  ــی »برنام ــه اجرای ــد، آیین نام ــذاری ش نام گ
ــالغ  توســعه زیســت بوم شــرکت های خــالق« اب
و توســط ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم و 
ــه  ــوان دبیرخان ــت علمــی به عن هویت ســاز معاون

ــد.« ــرا می رس ــه اج ــه مرحل ــه ب ــن برنام ای
بــه گفتــه کرمــی، شــرکت های خــالق بــه 
نــوآوری  خصوصــی  موسســات  و  شــرکت ها 
اطــالق می شــود کــه یــا در صنایــع خــالق 
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و فرهنگــی مشــغول بــه فعالیــت بــوده یــا 
ــا IT محــور(  ــن کســب وکار )عمدت ــای نوی الگوه
ــه کار  ــات خــود ب ــه محصــوالت و خدم را در ارائ
ــور  ــه منظ ــرد: »ب ــان ک ــند. وی بی ــه باش گرفت
معیارهــای  اجرایــی،  فرایندهــای  تصویــب 
خــالق،  شــرکت های  مصادیــق  تشــخیص 
و  مقتضــی  خدماتــی  برنامه هــای  تصویــب 
نظــارت بــر حســن تحقــق اهــداف برنامــه، 
کارگروهــی متشــکل از معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیس جمهــوری )رئیــس کارگــروه(، دبیــر ســتاد 
ــت  ــرم و هویت ســاز معاون توســعه فناوری هــای ن
ــعه  ــتاد توس ــر س ــروه(، دبی ــر کارگ ــی )دبی علم
فنــاوری اطالعــات، ارتباطــات و فضــای مجــازی 
ــگ  ــعه فرهن ــتاد توس ــر س ــی، دبی ــت علم معاون
ــت  ــان معاون ــاد دانش بنی ــاوری و اقتص ــم، فن عل
علمــی، رئیــس مرکــز توســعه فناوری هــای 
مرکــز  رئیــس  علمــی،  معاونــت  راهبــردی 
شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان معاونــت 
علمــی و نیــز نماینــده ســایر بخش هــای معاونــت 
ــط ایجــاد می شــود. رئیــس  و دســتگاه های مرتب
مرکــز ارتباطــات و اطالع رســانی معاونــت علمــی، 
خدمــات موضوعــی ایــن برنامــه را شــامل حمایت 
از ایجــاد باشــگاه های تخصصــی متشــکل از هــر 
خوشــه تخصصــی شــرکت های خــالق به منظــور 
ــاخت ها و  ــن زیرس ــری تامی ــنجی و پیگی نیازس
رفــع موانــع کســب وکار و توســعه ای آن هــا عنوان 
کــرد. کرمــی در خصــوص دیگــر خدمــات برنامــه 
ــت:  ــالق گف ــرکت های خ ــت بوم ش ــعه زیس توس
»حمایــت از مشــارکت بــا نهادهــا و صندوق هــای 
تامیــن  تقویت ســازی،  طریــق  از  خطرپذیــر 
مالــی و ســرمایه گذاری مشــترك بــا بخــش 
دســتگاه های  مشــارکت  جلــب  خصوصــی، 
شــرکت ها،  اجتماعــی  مســئولیت  اجرایــی، 
نهادهــای عمومــی غیردولتــی بــرای دست رســی 
آســان شــرکت های موضــوع برنامــه بــه خدمــات 
ــوآور  ــا، تســهیل اســتفاده کســب وکارهای ن آن ه
از فضاهــای کاری در اختیــار بخــش عمومــی 
ــه خدمــات و محصــوالت و  ــرای ارائ ــا دولتــی ب ی

بهره منــدی از ظرفیت هــای تفاهم نامــه میــان 
ــتقرار در  ــرای اس ــهرداری ب ــی و ش ــت علم معاون
پهنه هــای شــهری، از دیگــر خدمــت ایــن برنامــه 

ــت.« اس
از دیگــر برنامه هایــی کــه کرمــی بــه آن هــا 
اشــاره کــرد، می تــوان ایــن مــوارد عنــوان 
کــرد: »ارائــه تســهیالت نظام وظیفــه بــرای 
ــالق،  ــرکت های خ ــال در ش ــدی فع ــراد کلی اف
بــرای  برنــد  ترفیــع  و  ایجــاد  بــه  کمــک 
ــق  ــه از طری ــن برنام ــمول ای ــرکت های مش ش
ــداد  ــر روی ــای تخصصــی نظی ــزاری رویداده برگ
ــزاری جشــنواره های  ــر، برگ ــتارت آپ های برت اس
نــوآوری و کارآفرینــی، ایجــاد نمایشــگاه های 
ــاد  ــه ایج ــک ب ــا، کم ــر آن ه ــی و نظای تخصص
مراکــز و کریدورهــای خدمــات توانمنــدی و 
ــات  ــرای اطالع ــدان ب ــازی.« عالقه من تجاری س
ircreative.isti. بیشــتر می تواننــد بــه ســایت

ــد. ــه کنن ir مراجع

متحد باهم در مسیر شکل گیری اقتصاد 
دانش بنیان 

فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
کارآفرینان،  با  نشست  در  رئیس جمهوری، 
دانش بنیان  واحدهای  و  استارت آپ ها  منتخبین 
برگزار  صنعت  وزیر  و  اول  معاون  حضور  با  که 
همچون  جدیدی  مفاهیم  ورود  به  اشاره  با  شد، 
و  خالق  شرکت های  استارت آپ،  شتاب دهنده، 
دانش بنیان  اقتصاد  در  جسورانه  صندوق های 
کشور بیان کرد: »در این حوزه ها در چهار سال 
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اساس  بر  تا  یافتیم  دست  مدل هایی  به  گذشته 
در  کنیم.  تبدیل  اقتصاد  پایه  به  را  پژوهش  آن 
فضاها  این  از  که  کشور  اقتصاد  برای  نتیجه 
اهمیت  به  تا  داد  رخ  مناسبی  اتفاق  بود  دور 
که  به گونه ای  شود.  برده  پی  دانش بنیان  اقتصاد 
فروشی  حاضر  حال  در  دانش بنیان  شرکت های 
بیش از 60 هزار میلیارد دارند. معتقدم حرکتی 
اجتماعی در این حوزه در حال شکل گیری است و 
باید همه فعاالن در این حوزه همچون پارك های 
علم و فناوری، دانشگاه ها، بانک ها، بورس و مراکز 
نوآوری در کنار یکدیگر قرار گیرند و متحد با هم 

در این مسیر حرکت کنند.«
کرد:  عنوان  همچنین  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
»در واقع این مراکز جزئی از اکوسیستم فناوری و 
نوآوری هستند و با فعالیت در کنار هم فضایی را 
ایجاد می کنند تا در نهایت یک مخترع محصول 

خود را به بازار معرفی کند.«
این  شکل گیری  این که  به  اشاره  با  ستاری 
داشته،  همراه  به  را  سختی هایی  اکوسیستم 
این  شکل گیری  مالی،  مباحث  بر  »عالوه  گفت: 
داشت  قرار  رویمان  پیش  نیز  در جامعه  فرهنگ 
اما شرکت های دانش بنیان با موفقیت مسیر خود 
را طی کردند. به زودی شرکت های دانش بنیان به 

بزرگ ترین شرکت های کشور تبدیل می شوند.«
تاکید  با  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
بر این که شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
عزم جدی برای توسعه اقتصاد کشور دارند، گفت: 
و  هم فکری  و  هم بستگی  با  موارد  این  »همه 
بسترسازی در بدنه دولت، شرکت های دانش بنیان، 
سیستم مالی و تغییر رویکردها نسبت به اقتصاد 
امروزی  و خالق  جوان  نسل  می دهد.  رخ  جدید 
دنبال استخدام در دولت نیست بلکه با خالقیت و 
نوآوری خود به دنبال تغییر و رفع نیاز در جامعه 
کسب و کار  محیط  است  کافی  است.  اجتماع  و 

مناسب در اختیار آن ها قرار گیرد.«
معاون  جهانگیری  اسحاق  گزارش  این  براساس 
علمی  معاون  رئیس جمهوری، سورنا ستاری  اول 
وزیر  شریعتمداری  و  رئیس جمهوری  فناوری  و 

پارك  در  حضور  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
فناوری پردیس معاونت علمی در جمع منتخبین 
استارت آپ ها از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه آن 
آریاطب فیروز  بازدید کردند. شرکت دانش بنیان 
نخستین مکانی بود که مورد بازدید قرار گرفت. 
تولید نخستین دستگاه  و  با طراحی  این شرکت 
همودیالیز کامال ایرانی نقش بسیار مهمی در رفع 
نیاز استراتژیک کشور به دستگاه های دیالیز داشته 
مراکز  در  شرکت  این  دستگاه های  هم اکنون  و 
در  ایران  از  خارج  مراکز  برخی  و  کشور  درمانی 
حال استفاده است. سپس از شرکت دانش بنیان 
فناپ بازدید کردند که در حوزه فناوری اطالعات 
تولید  و  طراحی  با  شرکت  این  می کند.  فعالیت 
نرم افزارهای بومی مدیریت کسب و کار، راه اندازی 
با این حوزه  از استارت آپ های مرتبط  و حمایت 
از نیاز های کشور در زمینه نرم افزار های  بسیاری 
تخصصی مدیریت و کسب وکار را رفع کرده است. 
الکترونیک،  پرداخت  خدمات  مالی،  نرم افزار های 
سامانه های  هوشمند،  سالمت  سامانه های 
خاص  نرم افزارهای  برخی  و  هوشمند حمل ونقل 
حوزه گردشگری از جمله فعالیت های این شرکت 
نمایشگاه  از  بازدید  بعدی  بخش  در  است.  بوده 
استارت آپ ها  دستاوردهای  و  فناورانه  محصوالت 

و تیم های جوان انجام شد.

یارانه استفاده از خدمات به اعضای 
شبکه آزمایشگاهی ارائه می شود

رضا اسدی، مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  راهبردی 
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شبکه  ارائه  قابل  خدمات  درخصوص  جمهوری، 
از  بیش  کرد: »سال 96،  بیان  اعضای شبکه،  به 
در  حقوقی  و  حقیقی  شخص   600 و  پنج هزار 
آزمایشگاهی عضو شدند  مشتریان شبکه  باشگاه 
و بیش از یک هزار و 800 نفر از اعضای هیئت 
حمایت های  از  کشور  سراسر  دانشگاه های  علمی 
آزمایشگاهی  شبکه  کردند.  استفاده  باشگاه  این 
حدود 30 میلیارد ریال یارانه استفاده از خدمات 
دریافت  تخفیف  قالب طرح های  در  آزمایشگاهی 
علمی،  هیئت  اعضای  دانشجویان،  به  خدمات 
المپیادهای  منتخبین  نخبگان،  بنیاد  برگزیدگان 
هم چنین  و  دانش آموزی  و  دانشجویی  علمی 
شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است. این 
از 13 هزار و 600 عضو  باشگاه هم اکنون، بیش 

حقیقی و حقوقی دارد.«

تقویت خالقیت و ایده پردازی در 
دانش آموزان

ــت  ــدوق حمای ــس صن ــام، رئی ــرت اهلل ضرغ نص
از پژوهش گــران و فنــاوران معاونــت علمــی، 
ــت  ــرای تقوی ــز ب ــن مرک ــای ای ــاره برنامه ه درب
کــرد:  اظهــار  دانش آمــوزان  در  ایده پــردازی 
و  نــوآوری  خالقیــت،  بــروز  بــه  »کمــک 
ــی  ــی از اهداف ــوزان یک ــی در دانش آم کارآفرین
اســت کــه در صنــدوق دنبــال می شــود. در ایــن 
راســتا برنامــه ای در صنــدوق آغــاز شــده اســت.«

وی بــا اشــاره بــه این کــه بــا ایــن اقــدام 
توانمنــدی دانش آمــوزان بــرای ورود بــه جامعــه 
ــش  ــا افزای ــری آن ه ــت فک ــتفاده از ظرفی و اس

در  کشــور  »آینــده  گفــت:  می کنــد،  پیــدا 
ــی  ــر اقدام ــرار دارد و ه ــوزان ق ــت دانش آم دس
ــور  ــده کش ــرای آین ــی ب ــا تضمین ــرای آن ه ب
اســت. البتــه صنــدوق اقداماتــی نیــز بــرای 
مهدهــای کــودك دارد. ایــن برنامــه در خصــوص 
ــر  ــودکان حاض ــتعداد ک ــرورش اس ــناخت و پ ش
ــدف ایجــاد اکوسیســتم  ــن مهدهاســت. ه در ای
آموزشــی از خانــه بــه مهــد و از مهــد بــه جامعــه 

ــت.« ــگاه اس و دانش
رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهش گــران و 
ــاره  ــا اش ــه ب ــی در ادام ــت علم ــاوران معاون فن
ــدت  ــش م ــور و افزای ــی کش ــعه علم ــه توس ب
ــال  ــه 10 س ــران ب ــت از پژوهش گ ــان حمای زم
ــه  ــدوق ک ــات صن ــی از اقدام ــرد: »یک ــان ک بی
ــی  ــای پژوهش ــت از طرح ه ــا حمای ــاط ب در ارتب
انجــام  توســعه علمــی کشــور  به تبــع آن  و 
می شــود، اعطــای کرســی های پژوهشــی بــه 
پژوهش گــران اســت کــه مــدت آن بــه 10 
ــال  ــج س ــه پن ــت ک ــه اس ــش یافت ــال افزای س
ــا حداقــل یــک  اول داخلــی و پنــج ســال دوم ب

می یابــد.« ادامــه  بین المللــی  همــکاری 
پایان نامه هــای  از  حمایــت  دربــاره  ضرغــام 
دکتــری نیــز گفــت: »ســومین فراخــوان حمایت 
از رســاله های دکتــری نیــز کــه در اواخــر ســال 
گذشــته اعــالم و تــا اواســط اردیبهشــت ماه 
تمدیــد شــده اســت، بــا اســتقبال پژوهش گــران 
پیش بینــی  کــه  به گونــه ای  شــده  روبــه رو 
می شــود تعــداد پایان نامه هــای دریافتــی تــا 
ــل توجهــی در  ــان ســال جــاری افزایــش قاب پای
ــا ســال های گذشــته داشــته باشــد.« مقایســه ب

جشنواره و منایشگاه گیاهان دارویی و 
طب ایرانی برگزار می شود

یکــی  نمایشــگاه ها  و  جشــنواره ها  برگــزاری 
توســعه  ســتاد  کــه  اســت  راه کارهایــی  از 
ــنتی  ــب س ــی و ط ــان داروی ــای گیاه فناوری ه
معاونــت علمــی بــه کار گرفتــه اســت تــا بتــوان 
بــا گیاهــان دارویــی  را  نویــن  فناوری هــای 
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همــراه کــرد و شــاهد رشــد و شــکوفایی هرچــه 
ــیم. ــش باش ــن بخ ــتر ای بیش

ــن  ــه دوره، چهارمی ــق س ــزاری موف ــس از برگ پ
دارویــی،  گیاهــان  نمایشــگاه  و  جشــنواره 
ــی )ســنتی(  ــی و طــب ایران ــای طبیع فرآورده ه
و  علمــی  فعــاالن  مشــارکت حداکثــری  بــا 
تجــاری، عالقه منــدان و ســایر ذی نفعــان در 
تاریــخ 21 تــا 24 آبان مــاه 1397 در محــل 
برگــزار  تهــران  خمینــی)ره(  امــام  مصلــی 

. د می شــو
ــی  ــدف معرف ــا ه ــگاه ب ــنواره و نمایش ــن جش ای
صنعتــی  و  علمــی  پیشــرفت های  آخریــن 
و  دارویــی  فناورانــه گیاهــان  در محصــوالت 
فرآورده هــای طبیعــی در راســتای گســترش 
ــع  ــی در جهــت رف ــاق مل اقتصــاد غیرنفتــی، وف
موانــع و شــکاف های پیــش روی توســعه صنعــت 
هم افزایــی  و  ملــی  عــزم  دارویــی،  گیاهــان 
ــه  ــودن نقش ــی نم ــتای عملیات ــازنده در راس س
راه ســند ملــی گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی، 
ــان  ــاد دانش بنی ــگ اقتص ــج فرهن ــا و تروی ارتق
بــرای تحرك بخشــی  بــه منزلــه پیش رانــی 
ــت بوم  ــای زیس ــر مبن ــی ب ــاد مقاومت ــه اقتص ب

کارآفرینــی برگــزار می شــود.
از دیگــر اهــداف ایــن رویــداد می تــوان بــه 
فراهــم آوری زمینــه تعامــل جدیــد و موفــق بیــن 
فعــاالن عرصــه گیاهــان دارویــی و ایجــاد فضــای 
رقابتــی راه گشــا همــگام بــا رشــد کمــی و کیفــی 
ــت  ــوالت باکیفی ــازی محص ــوالت و برندس محص
ــاوره  ــت مش ــازی بســتری جه ــی، فراهم س داخل
نوآورانــه  ایده هــای  مبــادالت  و  ســاختارمند 
بنگاه هــای  و  بیــن پژوهش گــران  فناورانــه  و 
بــرای  زیرســاخت هایی  به عنــوان  اقتصــادی 
تجاری ســازی یافته هــای پژوهشــی، تســهیل 
و  تشــکیل  جهــت  در  شــتاب دهی  فراینــد 
ــتارت آپ ها(  ــا )اس ــب و کارهای نوپ ــت کس تقوی
ــاره  ــی اش ــتاب دهنده های تخصص ــور ش ــا حض ب

کــرد.
ــد  ــش خواه ــج بخ ــامل پن ــنواره ش ــن جش ای

نمایشــگاه محصــوالت  بخش هــا  ایــن  بــود. 
طبیعــی،  فرآورده هــای  و  دارویــی  گیاهــان 
طــب  ســالمتکده  دانش آمــوزی،  جشــنواره 
)نوآوری هــای  فن بــازار  )ســنتی(،  ایرانــی 
ــان  ــش گیاه ــی(، نمای ــان داروی ــت گیاه صنع
ســرمایه  معرفــی  تــاالر  )هربراتــوم(،  زنــده 
و  دارویــی  گیاهــان  صنعــت  فرصت هــای  و 
فرآورده هــای طبیعــی در اســتان های کشــور 

هســتند.

نخستین سمپوزیوم تصویربرداری در 
مطالعات پیش بالینی برگزار شد

در  تصویربرداری  کاربرد  سمپوزیوم  نخستین 
مطالعات پیش بالینی توسط آزمایشگاه پیش بالینی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. هدف از 
بروز  و  تحقیقات  توسعه  رویداد  این  برگزاری 
ایده های نو در این حوزه بوده که ویژه اساتید و 
پزشکی،  حوزه  متخصصان  پزشک،  پژوهش گران 
و  دندان پزشکی  مهندسی،  و  پزشکی  پایه  علوم 

داروسازی بود.
در  تصویربرداری  کاربرد  سمپوزیوم  »نخستین 
سال  اردیبهشت ماه   24 پیش بالینی«  مطالعات 
پزشکی  علوم  دانشگاه  ابن سینا  تاالر  در  جاری 

تهران برگزار شد.
و  پیش بالینی  مطالعات  دارو،  توسعه  فرایند  در 
که  است  تحقیقاتی  مرحله  غیربالینی،  مطالعات 
روی  )آزمایش  بالینی  آزمایشات  شروع  از  قبل 
امکان پذیری  آن  طی  و  می شود  آغاز  انسان( 
استفاده از دارو، آزمایش تکراری و داده های ایمنی 
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مطالعات  اصلی  اهداف  می شود.  جمع آوری  مواد 
اول  مطالعه  برای  ایمن  دوز  تعیین  پیش بالینی 
محصول  ایمنی  مشخصات  ارزیابی  و  انسان  در 
است. محصوالت ممکن است شامل دستگاه های 
ژن درمانی،  راه حل های  داروها،  پزشکی،  جدید 
سلول درمانی و ابزارهای تشخیصی باشد. به طور 
ترکیب  پنج هزار  هر  در  مورد  یک  تنها  متوسط 
که در مرحله توسعه و کشف دارو قرار دارد، یک 
به دلیل اهمیت مطالعات  داروی معتبر می شود. 
جهت  نیاز  مورد  امکانات  فقدان  و  پیش بالینی 
دانشگاه  پیش بالینی  آزمایشگاه  تحقیقات،  این 
و  علمی  معاونت  حمایت  با  تهران  پزشکی  علوم 
فناوری ریاست جمهوری تیرماه سال گذشته به 

بهره برداری رسید.

نخستین جشنواره مهارتی علمی، 
تخیلی ایران 1435

اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  دبیر  کرمی،  پرویز 
فرایند  موثر کردن  دانش بنیان، گفت: »چگونگی 
علوم،  انتقال  آن که  نهایی  هدف  و  آموزش 
مهم ترین  از  یکی  ارزش هاست،  و  مهارت ها 
از  یکی  است.  آموزشی  نظام های  در  دغدغه ها 
تبدیل  فرایند  تحول  در  آزمون شده  روش های 
سوق  کارآفرینی،  رویکرد  با  فناوری  به  آموزش 
دادن محیط های آموزشی به محلی برای یادگیری 
مهارت های  و  ایده پردازی  خالقیت،  بر  تکیه  با 
تفکر است که باعث افزایش بهره وری آموزشی در 
قیاس با روش های سنتی بر پایه حفظ و سنجش 
خواهد شد. در این میان تبدیل ایده ها و تفکرات 

خالقانه به متن، نقاشی، داستان و... ذهن خالق 
دانش آموز و کودك را در مسیر تبدیل ایده و فکر 
آماده  اولیه  سطح  در  چند  هر  پدیده،  به  ممتاز 
می کند. آینده فناوری و نیز زیست بوم کارآفرینی 
این  نوجوانان  و  توانمند کودکان  به دست  کشور 
مرز و بوم ساخته خواهد شد و اجرای برنامه هایی 
ضروریاتی  از  نوآور  و  خالق  نسل  پرورش  برای 
است که این جشنواره در پی توجه دادن به آن 
تقویت  برای  بستری  جشنواره  این  اصوال  است. 
ایده پردازی و تبدیل ایده به نمونه محصول اولیه 
دوران  از  باید  که  است  دانش آموزان  تصویری 
کودکی نگاه مبتنی بر فناوری و تخیل هوشمند 

فناورانه را در دانش آموزان تقویت کنیم.«
»افرادی  افزود:   1435 ایران  جشنواره  دبیر 
دارند،  را  جشنواره  این  در  شرکت  به  تمایل  که 
www.wikiwall. سایت به  ورود  با  می توانند 

انتخاب عنوان  با  اپلیکیشن آن و در نهایت  ir و 
و  کودك  تخیلی   - علمی  مهارتی  جشنواره 
نوجوان ایران 1435 نسبت به ثبت نام اقدام کنند. 
و  مشورت  از  می توانند  نوجوانان  و  دانش آموزان 
راهنمایی و مشارکت اولیا کمک گرفته و با تصور 
شهرها،  بازی ها،  فناوری ها،  از  ایده ای  هر  آینده، 
و  مدارس  شغل ها،  شهربازی ها،  تکنولوژی ها، 
به  آینده  در  آن  اشکال  که  دیگری  مورد  هر 
عکس،  متن،  فیلم،  قالب  در  می رسد،  ذهنشان 
انیمیشن و  بازی رایانه ای یا فایل صوتی و حتی 
موشن گرافی در سایت جشنواره بارگذاری کنند. 
ندارند  محدودیت  شده  خلق  ایده های  بارگذاری 
سایت  در  هم  با  را  مورد  چند  یا  یک  می توان 

بارگذاری کرد.«
پایان  تا  شرکت کنندگان  گزارش،  این  براساس 
ایده  و  ارسال طرح  به  نسبت  دارند  زمان  خرداد 
ذهن  و  افکار  تبدیل  مهارت  و  کنند  اقدام  خود 
این  کنند.  تقویت  محصول  به  را  خود  خالق 
اقتصاد  فرهنگ سازی  با همکاری ستاد  جشنواره 
و  آموزش  وزارت  علمی،  معاونت  دانش بنیان 
ابر  آینده پژوهان  دانش بنیان  شرکت  و  پرورش 

زندگی برگزار می شود.
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سومین فراخوان صندوق علمی مشرتک 
راه ابریشم منترش شد

صندوق علمی مشترك راه ابریشم )SRSF( در 
سومین سال اجرای خود از فعالیت های پژوهشی 
علوم  آکادمی  و  ایرانی  میان محققان  مشترك 
حمایت  علمی  زمینه  شش  در   )CAS( چین 
فناوری  شامل  علمی  زمینه های  این  می کند. 
شناختی،  علوم  تجدیدپذیر،  انرژی های  نانو، 
پزشکی  مهندسی  و  آب  علوم  پیش رفته،  مواد 
است. بر اساس این گزارش، در چارچوب این 
و  تحقیق  پروژه های  نوع حمایت  فراخوان سه 
برگزاری کارگاه های مشترك  توسعه مشترك، 
از  کوتاه مدت  دوره های  در  محققان  تبادل  و 

پژوهش گران انجام می شود.
پروژه تحقیقاتی  از شش  این صندوق حداکثر 
ایرانی  پژوهش گران  می کند.  حمایت  مشترك 
می توانند تا 10 خردادماه سال جاریپروپوزال های 
مشترك خود را در سامانه صندوق حمایت از 
ثبت  علمی  معاونت  فناوران  و  پژوهش گران 
به صورت  باید  پروپوزال ها  تمامی  البته  کنند. 
از  حمایت  صندوق  به  جداگانه  و  همزمان 
)توسط  فناوران معاونت علمی  و  پژوهش گران 
)توسط محقق چینی(   CAS و  ایرانی(  محقق 
یک  از  فقط  که  درخواست هایی  شوند.  ارائه 
جانب ارائه شده باشد مورد ارزیابی قرار نخواهد 
تنها  می بایست  پژوهش گران  گرفت. هم چنین 
یک زمینه علمی از شش زمینه ذکر شده در 
پروپوزال  علمی  زمینه  عنوان  به  را  فراخوان 
طرح های  از  دسته  آن  و  کنند  انتخاب  خود 

ایران  در  آن ها  اجرای  امکان  که  پیشنهادی 
داشته  وجود  چینی  همکار  مشارکت  بدون  و 
باشد، در اولویت حمایت فراخوان قرار نخواهد 
هیئت  عضو  باید  ایرانی  اصلی  محقق  گرفت. 
علمی یکی از دانشگاه ها یا پژوهشگاه های ایران 
یکی  در  باید  نیز  چینی  اصلی  محقق  و  باشد 
زیرمجموعه  دانشگاه های  یا  پژوهشگاه ها  از 
باشد.  داشته  اشتغال  چین  علوم  آکادمی 
زمانی  بازه  در  چینی  محقق  یافتن  مسئولیت 
اعالم شده، از موسسات وابسته به آکادمی علوم 
چین بر عهده خود پژوهش گر است. آن دسته از 
پژوهش گرانی که در سال گذشته و درچارچوب 
SRSF پروپوزال طرح پژوهشی مشترکشان به 
تصویب رسیده است، مجاز به ارسال پروپوزال 
امسال  فراخوان  در  پژوهشی  مشترك  طرح 
نیستند. حداکثر زمان هر پروژه سه سال بوده 
میالدی  ابتدای سال 2019  از  پروژه  و شروع 
است. هم چنین صندوق راه ابریشم حداکثر از 
سه کارگاه مشترك حمایت می کند. این کارگاه 
برگزار  ایران  یا  چین  کشور  در  صرفا  می تواند 

شود.
بازدید  شامل  نیز  پژوهش گر  تبادل  برنامه 
چند  یا  یک  از  هفته  یک  حداکثر  مدت  به 
علوم  آکادمی  زیرمجموعه  دانشگاه  یا  موسسه 
این  است.  ایرانی  پژوهش گر  یک  توسط  چین 
هفته ای  یک  تبادل   24 حداکثر  از  صندوق 
حمایت می کند. ارسال درخواست تبادل محقق 
صندوق  به  تنها  ایرانی  پژوهش گران  سوی  از 
شده  انجام  فناوران  و  پژوهش گران  از  حمایت 
صورت  به  بازدید  درخواست   نیست  الزم  و 
مشترك با طرف چینی تهیه و ارسال شود. در 
این راستا متقاضیان ایرانی باید دعوت نامه ای 
از موسسه یا موسسات مورد نظر جهت بازدید 
پژوهشی  سامانه  در  و  کرده  تهیه  آکادمی  در 
تبادل  انجام  زمان  کنند.  بارگذاری  صندوق 
باید در سال 2019 میالدی باشد. عالقه مندان 
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت صندوق 

مراجعه کنند.
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وق�ت مفاهیـم غر�ب معماری ا�یا�ن را تغییـر یم دهند

حریم در معماری ایرانی
 سیدشهاب میرفتاح

از  سلسله ای  اساس  بر  که  است  نهادی  خانه 
اهداف ساخته می شود. همان طور که مشخص 
از  متاثر  به شدت  آن  ساختن  و  خانه  است، 

تفاوت های  همین  است.  اقلیم  و  فرهنگ 
در  به راحتی  می توان  را  اقلیمی  و  فرهنگی 
ساختار خانه های ایرانی دید. معماری و فرهنگ 
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نسبت به یکدیگر متاثر هستند و تا زمانی که 
معماری بر اساس فرهنگ یک منطقه مطابقت 
کارکردهای  و  است  قبول  قابل  باشد،  داشته 
معماری  که  زمانی  از  داشت.  خواهد  مفیدی 
دچار  بگیرد،  قرار  فرهنگ  مقابل  جهت  در 
تا  را  خود  قابلیت های  و  می شود  کژکارکردی 
خطه  در  را  خانه ای  می دهد.  دست  از  حدی 
و  بیاورید  یاد  به  خزر  کنار  در  ایران  شمالی 
مقایسه  با خانه ای در فالت مرکزی کشورمان 
کنید. در این قیاس به راحتی متوجه تفاوت های 
زیادی در اجزا و اندام خانه ها می شوید. اما در 
این سرزمین پهناور یکی از نکاتی که در تمام 
از  ایرانیان  است.  حریم  شده،  رعایت  خانه ها 
خانه هایشان  که  بوده اند  عقیده  این  بر  دیرباز 
حریم دارد و در ساخت مسکن هایشان طرحی 
در می اندازند که این مفهوم را به بهترین شکل 
کسب  برای  است  جایی  خانه  کنند.  رعایت 
آرامش روحی و معنوی، زیرا مهم ترین نتیجه 
آرامش، تلطیف و معنویت فضای خانه است که 
 باعث پاسخ گویی به نیاز های روحی انسان ایرانی 

می شود.
معماری  در  که  مفاهیمی  مهم ترین  از  یکی 
حریم  موضوع  همین  شود،  رعایت  باید  ایرانی 
گذر  از  پس  دور  نه چندان  گذشته  در  است. 
به  از ورود به داخل خانه  از آستانه در و قبل 
وارد می شدیم. فضای  میانجی  و  واسط  فضای 
را هشتی می گفتند.  درون  تا  در  آستانه  میان 
این ساخته می شد که  برای  این فضای واسط 
به  بیرون  از  هرگز  و  بود  حریم  دارای  خانه ها 
یک باره نمی شد به اندرون قدم گذاشت. هشتی 
و  هشت  گاه  و  پهلو  هشت  خانه ها  اغلب  در 
برای  از  خانه  اگر  و  نیم هشت ساخته می شد 
افراد متمول جامعه بود، می توانستیم تزیینات 
معموال  بنشینیم.  نظاره  به  آن  در  را  زیبایی 
هشتی ها فقط یک راه خروجی نداشتند، بلکه 
در بعضی موارد پلکان و مسیری به باالخانه یا 
باربند و آغل داشتند که تا حد ممکن از ورود 

افراد غیر به داخل خانه جلوگیری کنند.

باعث شد در  بود که  این فرهنگ و نگرش ما 
این  به  را  خانه هایمان  دراز  سالیان  این  تمام 
با  امروزه  ولی  بسازیم،  و  کنیم  طراحی  شکل 
و  طراحان  بی چون وچرای  تقلید های  به  توجه 
خانه  اندام های  غرب،  معماری  از  ما  معماران 
ساختمان های  نمی شوند.  دیده  دیگر  ایرانی 
شایسته  که  آن طور  ما  فرهنگ  با  ما  امروزی 
است، در یک راستا نیست و همان طور که در 
نه  می شود  باعث  موضوع  این  شد،  گفته  باال 
فرهنگ ما خود را به درستی نشان دهد و رشد 
این  بر  البته شاید شما  ما.  معماری  نه  و  کند 
باور باشید که به دلیل کوچکی فضای خانه های 
ماست که معماران مجبورند برای قسمت های 
اصلی تر فضا در نظر بگیرند و از بقیه چشم پوشی 
کنند. اما در همین محدودیت های فضایی است 
معمار  فضاسازی  توانایی  و  معماری  هنر  که 
یک  در  که  نیست  هنر  این  می شود.  مشخص 
زمین وسیع و بدون محدودیت خانه ای طراحی 
کنیم که تمام نیاز های کاربر ایرانی را برآورده 

کند. 
وقتی  شده  باعث  ما  امروزی  تقلیدی  معماری 
بیرون خانه  باز می شود، کسی که  در خانه ای 
ایستاده، می تواند اندرون را ببیند و برای افراد 
آزادی  آن  و  ندارد  وجود  حریمی  دیگر  خانه 
عمل گذشته را نمی توان برایشان متصور شد. 
از  از عبور  بعد  را دیده اید که  حتما خانه هایی 
در با اولین نگاه می توانید درون خصوصی ترین 

فضای خانه یا همان اتاق خواب را ببینید.
از این دست موارد در معماری ما بسیار دیده 
ندارد.  ایرانی هم خوانی  فرهنگ  با  که  می شود 
بسیاری از معماران و سازندگان ما به هیچ کدام 
مسیری  و  نمی کنند  توجه  مهم  موارد  این  از 
ناکجاآباد  انتهایش  که  گرفته اند  پیش  در  را 
است و ما در این مسیر غلط با چنان شتابی در 
نیاز به یک عزم جدی در اصالح  حرکتیم که 
آن است. امروز معماری خانه های ما شتر گاو 
کوچک ترین  و  دنیاست  نقاط  تمام  از  پلنگی 

مقاربتی با فرهنگ و گذشته ما ندارد.
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ــگری  ــا گردش ــم ی ــت توریس ــاره صنع ــال ها درب ــن س ای
ــی  ــته های طبیع ــار روی داش ــنیده ایم. هرب ــه و ش ــیار گفت بس
و فرهنگــی خــود تاکیــد کرده ایــم و از مکان هــای دیدنــی 
ایــران نــام برده ایــم. مشــکالت و مســائل ایــن حــوزه بــر کســی 
ــرای  ــت و ب ــکالت را نوش ــت مش ــود لیس ــت. می ش ــیده نیس پوش
ــد.  ــان نمی کن ــن کار دردی را درم ــا ای ــورد. ام ــه خ ــته ها غص نداش
خوش گذرانــدن  و  اســتراحت  بــرای  ایرانی هــا  حتــی  وقتــی 
ــد،  ــاب می کنن ــد انتخ ــوان مقص ــک را به عن ــورهای دور و نزدی کش
ــه  چطــور می شــود انتظــار داشــت کــه مــردم ســایر کشــورها ســفر ب
ایــران را انتخــاب کنند؟البتــه طــی ســال های گذشــته بــه دلیــل بهبــود 
روابــط بین المللــی و فعالیت هــای دوســتداران فرهنــگ و طبیعــت 
ــی  ــوالت مثبت ــا تح ــگری ب ــت گردش ــازی صنع ــای مج ــران در فضاه ای
ــن  ــه ای ــی ب ــگاه کارشناس ــزوم ن ــان ل ــا هم چن ــت، ام ــوده اس ــه رو ب رو ب

ــود. ــاس می ش ــوت احس ــف و ق ــاط ضع ــایی نق ــوزه و شناس ح
ــوزه  ــن ح ــش ای ــد رونق بخ ــه می توان ــی ک ــن چیزهای ــی از مهم تری یک
ــای  ــود را روی بخش ه ــز خ ــه تمرک ــتند ک ــتارت آپ هایی هس ــد، اس باش
ــار  ــود رفت ــودی خ ــه خ ــتارت آپ ها ب ــته اند. اس ــفر گذاش ــف س مختل
خالقانــه ای در مقابــل مســائل و مشــکالت دارنــد و می تواننــد بــا ایجــاد 
فضــای رقابتــی هزینــه ســفر را به گونــه ای کــم کننــد کــه هــر شــخصی 
ــن  ــد. در ای ــه کن ــفر را تجرب ــذت س ــد ل ــد بتوان ــزان درآم ــر می ــا ه ب
ــر اســتارت آپ ها  ــن صنعــت مهــم و تاثی ــه ای ــه ســرآمد، ب شــماره مجل
ــد  ــی خواهی ــات آت ــه در صفح ــی ک ــم. مطالب ــگری پرداخته ای ــر گردش ب

دیــد، زوایــای تــازه ای را از صنعــت گردشــگری روشــن خواهــد کــرد.

ث�ی بگذارند
ت
استارت آپ ها چگونه یم توانند �ب صنعت گردشگری �

چرا سفر نکنی چون 
کبوتر طیار؟
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احتمــاال دقــت کرده ایــد کســانی کــه نزدیــک 
ــردی  ــن گردشــگری خــاص و منحصربه ف اماک
هســتند، عمومــا بســیار کمتــر بــه آن جــا ســر 
ــاال  ــا ح ــت ت ــن اس ــی ممک ــا حت ــد، ی می زنن
ــی  ــند. خیل ــته باش ــا نداش ــدی از آن ج بازدی
همدانــی  دوســتان  از  کــه  بــوده  وقت هــا 
ــد؟  ــا غارعلیصــدر رفته ای خــودم پرســیده ام آی
ــا  ــیده ام آی ــادی ام پرس ــتان خرم آب ــا از دوس ی
تابه حــال وارد قلعــه فلــک االفــالك شــده اید؟ 
ــا از دوســتان مشــهدی ام می پرســم ســاالنه  ی
ــار بــه حــرم امــام رضــا می رویــد؟ و...  چنــد ب
در کمــال تعجــب می بینــم برخــی از دوســتان 
ــن اماکــن گردشــگری  ــه ای ــار ب ــک ب حتــی ی

ــرا؟ ــا چ ــد! واقع ــان نرفته ان خودش
ایــن موضــوع را در نــگاه کالن و بــرای اماکــن 
ــا  ــال زدم ت ــده مث ــای شناخته ش و تفریحگاه ه
عمــق مســئله بیشــتر برایتان شــفاف شــود. در 
ــر  ــن دردناك ت ــه از ای روســتاهای کشــور قضی
اســت. از ایــن بابــت کــه آن هــا عــالوه بــر ایــن 

مــورد، بــا مــوارد زیــر نیــز مواجــه هســتند:
ــردم  ــرای م ــته ها: ب ــه داش ــه ب ــدم توج - ع
ــت  ــاده اس ــا نیفت ــئله ج ــن مس ــتایی ای روس
کــه یــک ســبک خــاص از پختــن نــان، یــک 
چشــمه جوشــان، یــک راه خاکــی، یک دشــت 
ــک خــروس و  ــدم، ی ــه گن ــک مزرع وســیع، ی
چنــد مــرغ یــا حتــی اتاقــک خشــتی و گلــی 
یــا ایــوان و بامــی کــه شــب ها در آن بــا 
یــا بــدون پشــه بند می خوابنــد، می توانــد 
ــتگاه  ــده از خاس ــهری دورمان ــردم ش ــرای م ب
خویــش، یــک حســرت ابــدی باشــد، و بــرای 
ــد.  ــت کنن ــه ای پرداخ ــر هزین ــد ه آن حاضرن
ــه  ــا توج ــتایی ب ــردم روس ــوم م ــفانه عم متاس
بــه قاطبــه غلبه کــرده فضــای تبلیغاتــی صــدا 
و ســیما و فرهنــگ عمومــی جامعــه ایــن 
ســبک از زندگــی را مبنــای عقب افتادگــی 
ــا  ــرای دوری از آن ه ــالش ب ــد و در ت می دانن
ــا  هســتند. ســنت ها و کاالهــا و محصــوالت آب

ــوند. ــود می ش ــد ناب ــا دارن ــدادی م و اج

ــا  ــک کار ی ــای ی ــناخت ویژگی ه ــدم ش - ع
مــکان تفریحــی: الزم نیســت جایــی پــارك و 
ــح  ــوان در آن تفری ــا بت ــد ت ــبز باش ــای س فض
کــرد. چقــدر قشــنگ اســت بســتن یــک طناب 
بــه شــاخه درختــان و دایــر کــردن تابــی بلنــد 
در دامنــه یــک کــوه. نیــاز نیســت همــه چیــز 
ــا بتــوان از آن لــذت  شــیک و مــدرن باشــد ت
ــتایی ها  ــه روس ــده ک ــه ش ــم چ ــرد. نمی دان ب
ــده اند  ــه آپارتمان نشــینی ش ــد ب ــم عالقه من ه
و آپارتمان نشــین های مــا متمایــل بــه فــرار از 
آن. انــگار همــه چیــز روی محــور اشــتباهی در 
حرکــت اســت. ایــن محــور را بایــد بــا آگاهــی 
ــه روســتایی ها اصــالح کــرد. ــش دادن ب و دان

- دســت بــه دامــان دولــت: بعضــی مواقــع بــه 
ــد  ــه خداون ــرزمینی ک ــم در س ــودم می گوی خ
ــازل کــرده اســت، از  ــر آن ن برکــت خــود را ب
گل و طبیعــت و چشــمه و خــاك و آب و...،  
ــات،  ــرف مخلوق ــان، اش ــود انس ــور می ش چط
ــی  ــای اله ــب و نعمت ه ــن مواه ــت از ای دس
درآمدزایــی  پتانســیل های  ایــن  البتــه  و 
می شــوید تــا بــه اســتخدام اداره یــا ســازمانی 
درآیــد و عمــر گران بهــای خــود را بــه رایــگان 
ــا  ــای م ــد. دولت ه ــرار ده ــا ق ــار آن ه در اختی
ــگری  ــاد گردش ــته اقتص ــالیان گذش ــی س ط
بــه گونــه ای  را  و کشــاورزی و دام پــروری 
ســاخته اند کــه ریســک همیشــه یکــی از 
ارکان زندگــی روســتاییان و کشــاورزان باشــد 
ــال  ــه دنب ــک ب ــن ریس ــان از ای ــه هراس و هم
مامنــی بــرای گــذران زندگــی خویــش باشــند.

- زمیــن منشــأ ثــروت: ســری بــه روســتاهای 
کشــور، مخصوصــا شــمال ایــران، بزنیــد. آن چه 
توجــه شــما را بــه خــود جلــب خواهــد کــرد، 
ــه کســب  ــروش زمیــن ب غلبــه ســودآفرینی ف
درآمــد از زمیــن اســت. و ایــن متاســفانه بــالی 
جــان زمین هــا و ثــروت بــزرگ مردمــان ایــن 

مــرز و بــوم شــده اســت. 
- نداشــتن اتحــاد و همیــاری: روســتاهای 
کشــور و مردمــان ســاکن آن بــه تبــع ســاختار 
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اتحادگونــه ای  حاکمیتــی کشــور،  ســاختار 
ــرای بهبــود فضــای زیســت و زندگــی خــود  ب
و کســب درآمــد از یکپارچگــی ندارنــد و ایــن 
موضــوع بعضــا هــم آســیب زده اســت و هــم 
مانــع توســعه عالقه منــدان بــه توســعه آن 

مناطــق شــده اســت.
و اما چه کنیم:

ــه  ــدوار ب ــطور را امی ــن س ــده ای ــه نگارن آن چ
و  دولــت  سیاســت های  می کنــد،  آینــده 
ریل گــذاری آینــده آن نیســت، بلکــه حرکــت 
ایــن  طــی  کــه  اســت  جنب وجوشــی  و 
اســتارت آپی  فضــای  در  اخیــر  ســال های 
کــه  جوانانــی  اســت؛  داده  رخ  کشــور 
ــت را  ــوژی و اینترن ــتند تکنول ــد هس عالقه من
بــه عرصــه زندگــی مــردم وارد کننــد. امــا ایــن 
بــه اصطــالح اســتارت آپ ها چــه می کننــد 
کــه دولتــی بــه ایــن بزرگــی و بــا ایــن منابــع 

مالــی نمی توانــد کنــد:
بــه  و رجــوع  آگاهی بخشــی روســتاییان   -

شــته ها  ا د
- پی گیری تجارب بین المللی

- ساخت بستر و پلتفرم
ــه صــورت  ــات روســتاییان ب ــی خدم - بازاریاب

ــی اصول
- کارایی و بهره وری

ســازمان ها  و  دولت هــا  کــه  این جاســت  و 
ــد  ــا را نخواهن ــن پلتفرم ه ــا ای ــت ب ــوان رقاب ت
داشــت و تــالش دارنــد کــه ناکارآمــدی خــود 
ایــن سیســتم ها جبــران  را بــا کارآمــدی 
ــال های  ــی س ــدوارم ط ــن امی ــد. هم چنی کنن
گردشــگری  عرصــه  در  پلتفرم هایــی  آتــی 
گردشــگری  و  بوم گــردی  روســتایی، 
ــد کــه کســب  کشــاورزی کشــور شــکل بگیرن
درآمــد از زمیــن از قیمــت زمیــن پیشــی 
ــار  ــا افتخ ــم ب ــتایی ه ــردم روس ــرد و م بگی
ــردم  ــه م ــه رخ هم ــود را ب ــی خ ــبک زندگ س
ــه این کــه حســرت  ایــران و جهــان بکشــند، ن

ــد. ــدرن را بخورن ــی م زندگ



سرآمد/ شماره چهل وچهار/ اردیبهشت ماه  97 88

صنعت گردشگری را متحول کننده اقتصاد کشور دانسته اند. از سویی استارت آپ ها 
هستند که در سیستم خدمات رسانی جامعه تحول آفرینی می کنند. از این رو 
شاید استارت آپ های حوزه گردشگری، پدیده های بالقوه ای باشند که بتوان 
به عنوان تکیه گاه اقتصاد کشور در آینده ای نه چندان دور به آن ها نگریست. 

در گفت وگو با علی کشفی، مدیرعامل استارت آپ فالیتیو که در زمینه فروش 
بلیت پروازهای داخلی و خارجی فعال است، به جایگاه فعلی و چشم انداز 
آینده استارت آپ های گردشگری در اقتصاد گردشگری کشور پرداخته ایم.

، بنیان گذار استارت آپ فالیتیو، از ظرفیت ها و فرصت های  عیل کش�ن

استارت آپ های گردشگری یم گوید

حتی یک درصد اقتصاد گردشگری 
هم شکوفا نشده!

 مهسا امام وردیلو

ده
رون

پ
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�آقای کشفی، فکر می کنید استارت آپ های 
حوزه گردشگری، چقدر می توانند به اقتصاد 
گردشگری در گام نخست و به اقتصاد کشور 

و مشکل بی کاری در گام دوم کمک کنند؟
یکی از کشورهایی که ما از نظر رشد اقتصادی خود 
از  با آن مقایسه می کنیم، ترکیه است. ترکیه  را 
دید فرهنگی و سطح اقتصادی، شباهت زیادی با ما 
دارد. در چند سال اخیر ترکیه رشد زیادی داشته 
و مدل موفقی در توسعه گردشگری است. بسیاری 
از کشورهای دنیا که منابع طبیعی اندکی دارند، 
روی گردشگری به عنوان جایگزین منابع طبیعی 
کار کرده اند. کشور ما، هم در زمینه اکوتوریسم و 
هم در زمینه میراث فرهنگی و باستانی بسیار غنی 
است، تمدن بزرگی دارد و مکان های گردشگری 
محدود،  گردشگری  دلیل  به  که  هستند  فراوانی 
گردشگران  امروز  ولی  ناشناخته اند.  دنیا  برای 
ایران دیدن کنند. طبیعتا  از  دارند  تمایل  زیادی 
به  وابسته  داخلی  گردشگری  از  مهمی  بخش 
اقتصاد است. اگر در سبد خانوار هزینه های سفر 
ولی  کنند.  سفر  می توانند  باشد،  داشته  وجود 
آن  درباره  همیشه  که  گردشگری  اصلی  موضوع 
است.  خارجی  گردشگر  ورود  می شود،  صحبت 
و  ارز  ورود  با  است  برابر  خارجی  گردشگر  ورود 
افزایش درآمد ارزی که اصل فایده کشور از صنعت 
گردشگری است. استارت آپ های گردشگری، چه 
آن ها که بر گردشگری داخلی متمرکز هستند و 
)برای  این کامینگ  گردشگری  بر  که  آن ها  چه 
کار  جای  می آیند(،  ایران  به  که  خارجی هایی 
بزرگ ما در گردشگری  زیادی دارند. یک ضعف 
اطالعات  از  خوبی  و  معتبر  مرجع  که  است  این 
ایران برای گردشگر خارجی نداریم. همیشه یک 
گردشگر وقتی می خواهد به شهر یا کشوری سفر 
می کند.  تحقیق  و  جست وجو  آن  درباره  کند، 
تا  نداریم  از کشورمان  ولی ما یک رفرنس کامل 
که هست،  چیزی  تنها  کند.  برطرف  را  نیاز  این 
کتاب هایی هستند که گردشگران خارجی که به 
ایران سفر کرده اند، از جاذبه های گردشگری ایران 
تهیه کرده اند. ما در کشور اطالعات زیادی داریم 

باید  تنها  این محتوا  فراوان اند.  افراد مطلع هم  و 
دسته بندی و یکپارچه شده و تبدیل به محتوای 
انگلیسی منتشر  زبان  به  کاربردی شود و سپس 
شود. اگر با ارائه محتوای خوب، توانستیم گردشگر 
این است که  خارجی را جذب کنیم، گام بعدی 
خدمات به آن ها ارائه کنیم. کار نکرده در این زمینه 
در کشور ما زیاد است. یعنی ما اگر تنها به بازار 
تیکتینگ یعنی بلیت هواپیما و رزرو هتل بپردازیم، 
یک بازار بزرگ 50 هزار میلیاردی است. این آغاز 
کار است. گام بعدی، رونق مکان های گردشگری 
است که استارت آپ ها می توانند اطالعات خوبی در 
این زمینه به گردشگران ارائه کنند. استارت آپ ها 
بازار  را  خارجی  و  داخلی  گردشگران  می توانند 
هدف بدانند و در این زمینه کار کنند. االن مردم 
خودمان در کشور خودمان، هنوز خیلی از مناطق 
را ندیده اند. ما برنامه هایی برای این کار داریم، ولی 
این بازار به اندازه ای بزرگ است که برای بسیاری از 

استارت آپ ها جای کار دارد.
�اقتصاد گردشگری اقتصاد بزرگی است که 
بخش کوچکی از آن آن الین شده است. به 
ظرفیت  چقدر  گردشگری  اقتصاد  شما  نظر 
آن الین شدن دارد؟ آیا همه بخش های آن را 
می توان آن الین کرد، یا برخی بخش ها ماهیتا 
رو  پیش  ظرفیت های  بمانند؟  آف الین  باید 
برای راه اندازی استارت آپ ها، آن الین کردن 
این بازار و توجه به اقتصاد آن الین گردشگری 

چقدر است؟
بازار تیکتینگ، یعنی فروش بلیت و رزرو هتل در 
آن الین  95درصد  تا   90 توسعه یافته  کشورهای 
است. این یعنی در کشور ما این بازار هنوز خیلی 
هم  باقی مانده  درصد  دارد.  رشد  برای  ظرفیت 
خرید و فروشی است که غالبا در فرودگاه ها توسط 
در  می شود.  انجام  ایرالین ها  نماینده  کانترهای 
موضوع گردشگری بخش های دیگری مانند تورها 
و بسته های گردشگری را داریم که می توانند به 
بازار  از  باالیی  درصد  کنند.  کمک  کشور  اقتصاد 
این بخش با توجه به ماهیت آن، هنوز در بسیاری 
را می توان  رزرو  از کشورها آف الین است. بخش 
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و  تورلیدری  چون  بخش هایی  ولی  کرد،  آن الین 
بازدید از مکان غالبا آف الین است. گردشگران با 
شرکت های  و  تورلیدرها  ترنسفر،  مانند  مواردی 
خدمات رسان مستقیم در ارتباط هستند. گردشگر 
وارد یک شهر می شود، می خواهد از خدمات آن 
مانند رستوران، بازار و مکان های دیدنی استفاده 

کند و این بخش هم آف الین است.
بتواند  هم  بخش آف الین  این  این که  برای  �
آن الین شود، چه زیرساخت هایی در اقتصاد 
در  کارهایی  چه  داریم؟  نیاز  گردشگری 
باید  و...  حاکمیتی  نهادهای  قانون گذاری، 
انجام  سریع تر  شدن  آن الین  تا  شود  انجام 
شود؟ مثال شما در کارهای روزانه چه نیازی 
احساس می کنید که اگر برطرف می شد، رشد 
شما سریع تر اتفاق می افتاد یا دردسر کمتری 
داشتید، یا اگر می خواستید بخش دیگری در 
زمینه تور راه اندازی کنید، راحت تر این کار را 

می کردید؟
هنوز سرعت اینترنت و دسترسی فراگیر به اینترنت 
پرسرعت برای توسعه گردشگری آن الین از مسائلی 
است که در ایران باید به آن توجه شود. ما یکی از 
پایین ترین سرعت های اینترنت دنیا را داریم. برای 
ارائه خدمات آن الین، اینترنت پرسرعت همه  جا 
باید در دسترس باشد. بسیاری از نقاط کشور هنوز 
به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند. موارد دیگری 
اکوسیستم  از سمت دست اندرکاران  که می توانم 
استارت آپی به آن اشاره کنم، این است که تولید 
محتوا یکی از مبناهای کار و زیرساخت هایی است 
که به طور جدی و در سطح کالن باید به آن توجه 
شود. هرچه اطالعات بیشتر و قوی تری تولید شود 
و در دسترس باشد، باعث رونق گردشگری داخلی 
و خارجی است. موضوع دیگر توسعه خدمات است. 
اگر بخواهیم به چرخه نگاه کنیم، گردشگری که 
می آید، از بلیتی که می گیرد تا ویزا و شهری که 
می خواهد برود و اقامتگاهی که انتخاب می کند، 
کنار  در  همه  و...  دیدنی  مکان های  از  بازدید 
استارت آپ های  همه جانبه  توسعه  نیازمند  هم 
مثال  است.  مختلف  بخش های  در  گردشگری 

به  باشند  کمکی  می توانند  آن الین  تاکسی های 
با  آن الین  تاکسی های  اگر  گردشگری.  رونق 
استارت آپ های گردشگری همراه شوند و خدمات 
یکپارچه ارائه دهند، توریست خدمات ترنسفر را 
هم همراه دیگر خدمات می تواند بگیرد. درباره هتل 
و رستوران هم چنین. یعنی گردشگر همه خدمات 
خدمات  کامل  پکیج  یک  در  را  خود  نیاز  مورد 
کشورهای  از  بسیاری  کند.  دریافت  گردشگری 
این  کرده اند.  یکپارچه سازی  را  خدمات  این  دنیا 
امکان نیازمند تسهیل و تسریع کردن کار از سمت 
موضوع  با  کامال  که  افرادی  باید  است.  حاکمیت 
آشنا هستند، در رأس تصمیم گیری به کار گرفته 
شوند. از سمت استارت آپ ها و مردم کارها خیلی 
عقب  دولت  همیشه  ولی  می شود،  انجام  سریع 
است و شتاب جامعه و استارت آپ ها را می گیرد. 
دولت اگر بتواند به یک ادبیات مشترك با خود و 
استارت آپ ها برسد و کار را تسهیل کند، همه این 

خدمات خیلی سریع می تواند رشد کند.
در استارت آپ های گردشگری هم احتمال خطا و 
مشکالت وجود دارد. مثال مشکلی که برای تاکسی 
آن الین رخ داد، این بود که به یک مسافر تعرض 
اگر  هم  این  از  پیش  که  است  این  واقعیت  شد. 
اتفاقی رخ می داد، اصال دیده نمی شد. در  چنین 
حوزه استارت آپ ها نظارت بر کار گسترده است و 
مشکالت در مقایسه با سیستم قبلی کاهش می یابد 
که این یک دستاورد است. همه درحال آزمون و 

خطا هستیم و راه های بهتری را یاد می گیریم.
�به جز بحث رزرو بلیت و اتاق، چه بخش هایی 
آف الین،  حوزه  در  گردشگری  اقتصاد  از 
می تواند سریع تر آن الین شود و ظرفیت آن 
برای آن الین شدن وجود دارد؟ تا جایی که 
بتواند چشم انداز سال 97 برای ورود بسیاری 

از استارت آپ ها باشد.
یکی از مهم ترین بخش های گردشگری که می تواند 
است.  توریست  نقل  حمل و  بحث  شود،  آن الین 
آن الین  تاکسی های  برای  ظرفیت  یک  بازار  این 
جاده ای،  خدمات  گردشگران،  رفت وآمد  است. 
گشت وگذار، ورود و خروج هنوز به صورت سنتی 
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انجام می شود. آن الین شدن سیستم رزرو رستوران 
و اماکن گردشگری هم به تکمیل سبد مصرفی یک 

گردشگر کمک می کند.
استارت آپ های  روی  سرمایه گذاری  �
بازار هم سنگ  این  نیاز  با  گردشگری چقدر 
است و چقدر نیاز است که سرمایه به سمت 

این بازار بیاید؟
در برابر ظرفیت باالیی که بازار گردشگری دارد، 
سرمایه گذاری بسیار ناچیز است. علت آن هم ترس 
سرمایه گذار، عدم ریسک پذیری و مشکالت کالن 
اقتصاد ماست. در ایران پول ها به سمت بازار دالر و 
ارز و طال می رود. موفقیت تعدادی از استارت آپ ها، 
می تواند بخشی از پول ها را به این سمت بیاورد. 
استارت آپی  اکوسیستم  مختلف  مدل های  به  اگر 
در دنیا نگاه کنیم، حجم سرمایه هایی که به آن 
اکوسیستم می رود، این قدر زیاد است که می توان 
انتظار یک رشد سریع را داشت. این برمی گردد به 
نرخ انتظار بازگشت سرمایه در کشورها. شاید در 
کشوری به صورت عادی نرخ بازگشت سرمایه و 
دوبرابر شدن آن10، 15 یا 20 سال است. در ایران 
بانک ها پنج ساله این کار را با ریسک بسیار پایین 
حوزه  استارت آپ ها  درحالی که  می دهند.  انجام 
پرریسکی هستند. هم چنین تا مسائل کالن اصالح 
نشود و سرمایه گذاران موفقیت های بزرگ در این 
بخش نبینند، شاید پول ها به این سمت نیاید، ولی 
جای بسیاری برای سرمایه گذاری دارد و کم کم این 

اتفاق خواهد افتاد.
در  باالست.  بسیار  ما  کشور  گردشگری  ظرفیت 
حوزه گردشگری سالمت کارهای بسیاری می توان 
انجام داد. در ایران کیفیت پزشکی و درمان باالست 
و هزینه های درمان مناسب است. این موضوع برای 
استارت آپ ها  و  است  جذاب  کشورها  از  بسیاری 

می توانند در این بخش فعال شوند.
نگاه  استفاده نشده  ظرفیت های  به  بخواهیم  اگر 
و  ایران  فعال  هتل های  تعداد  است  کافی  کنیم، 
ترکیه را مقایسه کنیم. البته این یک بحث کالن 

در گردشگری است.
�به عنوان یکی از بزرگ ترین استارت آپ های 

گردشگری، بزرگ ترین چالشی که شما با آن 
روبه رو هستید، چیست؟

چالش  بزرگ ترین  بگویم،  بیرون  از  بخواهم  اگر 
ما ضعف قوانین است. قوانین ما در اسرع وقت و 
در همه بخش ها نیاز به اصالح دارد. در بسیاری 
از قوانینی که ما امروز بر اساس آن کار می کنیم، 
هیچ درك و شناختی از شرایط روز اقتصاد دنیا، 
جامعه و شرایط پیش رو وجود ندارد. نمونه بارز آن 
قوانین مالیاتی بسیار چالش برانگیز ماست. ویژگی 
استارت آپ ها این است که خیلی زود رشد می کنند 
و می توانند در سطح کشور و فراتر از شرکت کار 
کنند. ماهیت آن این است که سرمایه وارد و هزینه 
شود. در این شرایط اداره مالیات مانند یک شرکت 
سنتی با استارت آپ برخورد می کند. دیدگاهشان 
پس  است،  باز  این جا  در  اگر  که  است  این  هم 
شما سود دارید، پس باید مالیات بدهید. برایشان 
باورپذیر نیست که شرکتی شاید تا 10 یا 15 سال 
سوددهی نداشته باشد و باید برای آن هزینه کرد. 
اوبر، بزرگ ترین استارت آپ دنیا که60، 70 میلیارد 
دالر ارزش دارد، هنوز زیان ده است. نهادهای ما این 
شرایط را درك نمی کنند و این بزرگ ترین چالش 
بیرونی ماست. یکی از چیزهایی که من با آن مواجه 
بودم، این بود که گفتند چهار درصد درآمد شما 
الباقی را سود  باید صرف تبلیغات شود و  منطقا 
کنید. درحالی که 70، 80 درصد درآمد ما هزینه 
تبلیغات است. این مشکالت می تواند به ناامیدی و 
گریز نیروهای قوی جامعه بینجامد. در چالش های 
درون سازمانی، ضعف نیروی انسانی کارآمد داریم. 
به  نیاز  انسانی،  نیروی  تربیت  برای  کشور  در  ما 
آموزش های کاربردی، حرفه ای و به روز داریم. این 
هم یک فرصت برای استارت آپ هایی که در زمینه 
آموزش کار می کنند. متاسفانه دانشگاه و آموزش 
عالی ما، دانشجویان را برای بازار کار آماده نمی کند. 
ما هرکسی را در هر زمینه ای جذب می کنیم، به 
جز آن هایی که تجربه کاری خوب در شرکت های 
این  می گیرند.  یاد  این جا  را  کار  داشتند،  بزرگ 
سرمایه زیادی را صرف آموزش و سعی و خطای 

آن ها می کند.
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�ب مسعود ملک حممدی، مد�ی توسعه کسب واکر استارت آپ عیل �ب

گردشگری، میانبر محرومیت زدایی 
و ثروت زایی است!

در جوامع توسعه یافته، اقتصاد آن الین و اقتصاد دیجیتال نقش مهمی در کلیت 
اقتصادی کشور ایفا می کنند. هم چنین بسیاری کشورها بنیان اقتصاد خود را بر 
صنعت گردشگری نهاده اند. در گفت وگو با مسعود ملک محمدی، مدیر توسعه 
کسب وکار استارت آپ علی بابا، یکی از بزرگ ترین و مهم ترین استارت آپ های 
حوزه گردشگری کشور، به نقش استارت آپ های حوزه گردشگری در اقتصاد 

دیجیتال و آن الین پرداخته ایم. علی بابا از بازیگران مهم این حوزه و از پیش روان 
موفق استارت آپ های گردشگری در کشور است، تا جایی که عملکرد آن در سال 
گذشته به کل اکوسیستم استارت آپی کشور، انگیزه های زیادی تزریق کرده است. 
در این گفت وگو، ملک محمدی تاکید دارد با نگاهی به سیستم این صنعت و فراهم 

کردن زیرساخت ها می توان آورده های فراوانی برای اقتصاد کشور فراهم کرد.

ده
رون

پ
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بپرسم  می خواهم  سوال  اولین  به عنوان  �
دیجیتال  گردشگری  بازار  از  که  هنگامی 
چیزی  چه  درباره  دقیقا  می کنیم،  صحبت 
صحبت می کنیم؟ بازار گردشگری دیجیتال 
میان  نباید  یا  است،  درست  تعریف  یک 
گردشگری سنتی و دیجیتال فاصله و تفاوتی 
قائل شویم؟ بازار گردشگری دیجیتال دارای 
ویژگی هایی است که بتوانیم تعریف روشن و 

واحدی از آن داشته باشیم؟
با توجه به سرعت رشد تکنولوژی، مرزها هر آن 
جابه جا می شوند. اکنون بازار دیجیتال و آن الین 
فاصله بسیار کمی دارند و به هم نزدیک شده اند. 
زمانی اینترنت ضعیف بود و دسترسی به اینترنت 
پرسرعت و گوشی هوشمند وجود نداشت. بنابراین 
دیجیتال را از آن الین جدا می کردیم. مثال یک 
دانشنامه را در کامپیوتر ذخیره می کردیم و این 
نرم افزار  کسی  االن  بود.  دیجیتال  امکان  یک 
دانشنامه را در گوشی ذخیره نمی کند. همه در 
می کنند.  پیدا  را  اطالعات  اینترنتی  پایگاه های 
دیجیتال  و  آن الین  مرز  ما  دید  از  همین  برای 
مرز  برخی صنایع هم  است. در  بسیار کم شده 
آن الین و آف الین کم شده است. در حوزه های 
گوناگون، بازارهایی داریم که به دالیل گوناگونی 
راحتی،  یافته اند.  تغییر  آن الین  به  آف الین  از 
شفافیت و چندین عامل دیگر از دالیل آن هستند. 
در بازار گردشگری این اتفاق دیر افتاد و اکنون 
سال  پنج  از  بیش  گردشگری  استارت آپ های 
ندارند. در صورتی که مثال دیجی کاال نزدیک به 
12 سال است که در زمینه فروش آن الین کار 
می کند. در گردشگری بخش های متفاوتی داریم. 
همان گونه که در علی بابا هم می بینید، بلیت قطار، 
بلیت پرواز داخلی، بلیت پرواز خارجی، رزرو هتل 
و تور هرکدام یک بازار جداگانه هستند و سهم 
آن الین و آف الین آن ها متفاوت است، ولی سهم 
آن الین آن ها به سرعت رشد می کند. شاید بتوان 
گفت االن پنج درصد کل این بازار آن الین است، 
ولی 90 درصد مردم موبایل و 70 درصد مردم 
گوشی هوشمند دارند. این یعنی ارتباط آن الین 

وجود دارد، ولی فرد هنوز مشتری آن الین نشده 
است. نکته دیگر این است که بزرگ شدن این 
به تدریج  که  دارد  اعتمادسازی  به  نیاز  بازار 
هزار  مردم 10  عموم  است.  شکل گیری  درحال 
تومان پول تاکسی یا 30 هزار تومان پول کاال را 
اینترنتی پرداخت می کنند، ولی سه میلیون پول 
یک تور یا بلیت خارجی را اینترنتی نمی پردازند. 
استارت آپ های زیادی برای سرمایه گذاری به ما 
مراجعه می کنند، مثال می گویند بازار هدف ما فعال 
یک میلیون دالر است، ولی ما آن را یک میلیارد 
دالر می بینیم. چون سرعت رشد خیلی باالست. 
فرض کنید در روز 40 تا 50 هزار بلیت خارجی 
در ایران فروخته می شود. شاید سهم آن الین آن 
مثال دو هزار بلیت باشد. ولی خیلی روشن است 
که این عدد روزی دو هزار تا باقی نمی ماند. هفته 
بعد سه هزار بلیت و ماه بعد ممکن است 10 هزار 
بلیت باشد. ممکن است برخی بازارها در فضای 
کوچک  را  آن  ما  ولی  باشند،  کوچک  آن الین 
نمی بینیم، بلکه کل بازار را می بینیم. زیرا این رشد 

اجتناب ناپذیر است.
�عدد و رقم های خود بازار گردشگری ایران 
در حال حاضر به چه شکل است؟ همیشه 
داشته  وجود  ایران  گردشگری  به  نقد  این 
به جاذبه های گردشگری کشور،  که نسبت 

اقتصاد گردشگری کوچک است.
یکی از معیارهایی که میزان نفود یک حوزه در 
 GDP بر  آن  تاثیر  می سنجند،  آن  با  را  اقتصاد 
کل  و  کشور  اقتصاد  گردش  کل   GDP است. 
کاالیی است که خرید و فروش و خدماتی است که 
ارائه می شود. وقتی به آمار کشورهای پیشرفته نگاه 
می کنیم، درصد خدمات در GDP درصد باالیی 
است. در کشورهای کمتر توسعه یافته این درصد 
پایین و درصد صنعت و معدن باالتر است. بخش 
تعریف  خدمات  در  گردشگری  از  توجهی  قابل  
می شود. در ایران درصد مستقیم گردشگری در 
GDP دو و نیم درصد است. در لبنان هشت و یک 
دهم درصد، در اردن پنج و شش دهم درصد، در 
ترکیه پنج درصد، در مصر چهار و نه دهم درصد، 
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سوریه چهار و هفت دهم درصد و میانگین کل 
خاورمیانه سه درصد است. یعنی بازار گردشگری 
ایران نصف ترکیه و از میانگین خاورمیانه پایین تر 
است. این کشورها با شیب باالیی رشد کرده اند. 
نکته دیگر، تعداد شغلی است که گردشگری ایجاد 
می کند. بر اساس این آمار، گردشگری در ایران 
نه  ایجاد کرده است که یک و  476 هزار شغل 
در  آمار  این  ماست.  اشتغال  کل  از  درصد  دهم 
لبنان هفت و نه دهم درصد، در عربستان شش 
و چهار دهم درصد، در مصر چهار و چهار دهم و 
میانگین کل خاورمیانه سه و سه دهم درصد است. 
نصف  ایران  در  گردشگری  مشاغل  تعداد  یعنی 
میانگین خاورمیانه است. سهم سرمایه گذاری در 
گردشگری هم سه درصد کل سرمایه گذاری های 
کشور است. این آمارها نشان می دهد که تفاوت ما 
با کشورهایی که مشابهت جغرافیایی و فرهنگی 
با ما دارند، زیاد است. از طرفی در برنامه ششم 
میلیون  چهارصد  شغل  هر  ایجاد  هزینه  توسعه 
تومان است. در صورتی که می توان با یک مغازه 
با هزینه  روستایی، توسعه بوم گردی یا سایت و 
خیلی کمتر شغل ایجاد کرد. االن علی بابا 400 
کارمند دارد و اگر برای هر یک شغل قرار بود 400 
میلیون هزینه کند، باید 16 میلیارد هزینه می کرد. 
درصورتی که با هزینه بسیار کمتری این کار را 
کرده است. هرچه به یک حوزه بهای بیشتری داده 
شود، آن حوزه بازدهی بهتری در اقتصاد خواهد 
داشت و در گردشگری این باعث می شود از اقتصاد 
تولیدی به سمت اقتصاد خدماتی برویم که بسیار 
بهینه تر و پاك تر است و مشاغل زیادی با هزینه 

کمتر ایجاد می شود.
اقتصاد  کلیت  در  آن الین  فضای  وقتی  از  �
بیشتر تقویت شده، بخش گردشگری چقدر 
رونق گرفته است؟ در آمارهایی که به ویژه 
درباره ترکیه اعالم کردید، آیا درباره ایران 
هم می توانیم این رشد را ببینیم؟ از وقتی 
که پنج درصد بازار گردشگری آن الین شده 
است، آیا در رشد کل گردشگری تاثیرگذار 
بوده و اگر بوده، ناشی از چیست؟ ناشی از 

سهولت دسترسی به خدمات است، یا ناشی 
یا  است،  خدمات  برخی  کیفیت  تضمین  از 
مسافرتی  بسته  خرید  از  پس  پشتیبانی 

است؟
قطعا با آن الین شدن پنج درصد بازار گردشگری، 
این صنعت رشد داشته، ولی نه به اندازه ای که در 
حوزه های دیگر رخ داده، یا حق صنعت گردشگری 
رشد  این  دلیل  بررسی  برای  من  نظر  به  است. 
کمی باید به عقب برگردیم. دلیل این که مجید 
این  راه اندازی کرد،  را  علی بابا  حسین نژاد سایت 
بود، آژانس حضوری  بیزینس من  او یک  بود که 
سفر  زیاد  دیگر  کشورهای  و  چین  به  و  داشت 
که  است  این  علی بابا  قصه های  از  یکی  می کرد. 
ایشان روزی می بیند که فردی می خواهد بلیت 
خارجی بخرد، خیلی زود کار او را راه می اندازند 
و کسی که بلیت داخلی می خواست، برای این که 
زیاد  را  او  فروش  کانتر  می رساند،  کمتری  سود 
معطل نگه داشته بود. برای یک بلیت 300 هزار 
تومانی، 70، 80 هزار تومان سود می گرفتند. این 
یک سود سوپرنرمال است که باعث می شود تقاضا 
کاهش یابد، چون فرد خیلی بیشتر از ارزش واقعی 
برای آن پول می داد. آن الین شدن باعث شد که 
اوال سود سوپرنرمال از بین برود و مردم بتوانند 
خیلی راحت خرید کنند و سود به کسی برسد که 
کننده کار است، نه به واسطه ها! سود سوپرنرمال 
به  نمی رسید.  بود،  کار  کننده  که  ایرالین  به 
و  مسائل  این  می رسید.  آژانس ها  واسطه های 
زحمت خرید حضوری باعث شد که مردم از خرید 
آن الین بلیت و تور استقبال کنند. االن نفوذ بازار 
بلیت داخلی نزدیک به 50 درصد است و برخالف 
فروش بلیت داخلی، این آمار باال را دارد. دالیل 
آن پایین آمدن هزینه ها و سهولت خرید است. در 
مورد بلیت خارجی، خیلی ها از سایت های خارجی 
سوپرنرمالی  سود  همین  برای  می کنند.  خرید 
هزار   100 کسی  اگر  شود.  شکسته  که  نیست 
سایت های  همه  در  می دهد،  کمیسیون  تومان 
داخلی و خارجی این دریافت می شود. از طرفی 
چه آن الین خرید کنید، چه آف الین، کار سریع 



95 سرآمد/ شماره چهل وچهارم/اردیبهشت ماه 97

انجام می شود و برای همین نیاز به جایی نرسیده 
است که هجوم زیادی برای خرید بلیت خارجی 
بلیت  خرید  برای  شما  کنید  فرض  شود.  آورده 
قطار باید ساعت ها در صف می ایستادید، ولی االن 
خیلی راحت بلیت می خرید، یا برای سفر در نوروز 
از مدت ها قبل پیش خرید می کنید. امروز یکی از 
موضوعات مهم اقتصاد بهره وری است. در گذشته 
از عوامل دیگر مانند تورم، نرخ بهره، نرخ بی کاری 
و اشتغال صحبت می کردند. من پیش از علی بابا 
در یک شرکت سرمایه گذاری کار می کردم. وقتی 
شرکت های بورسی را تحلیل می کردیم، عاملی که 
برای رشد آینده آن ها در نظر می گرفتیم، بهره وری 
بود. می گفتیم تکنولوژی و مدیریت جدید می آید 
و به  جز این که میزان تولید و قیمت تغییر کند، 
شرکت نیز باید رشد کند. این افزایش بهره وری 
چیزی است که مردم را به سمت خرید آن الین 
سوق می دهد. یعنی تنها سهولت در کار نیست. 
بلکه بهره وری زندگی آن ها باالتر می رود. در زمان 
کمتر، صرف انرژی کمتر، راحت تر و با هزینه کمتر 

یا مساوی می توانند خرید کنند.
به  لزوما  گردشگری  شدن  آن الین  �
دست  در  فضا  این  که  نیست  معنی  این 
بخش  هم  ایرالین ها  استارت آپ هاست. 
استارت آپ های  راه اندازی کرده اند.  آن الین 
حوزه گردشگری در چه وضعیتی هستند، 
ایستگاه  افتاده اند، االن در کدام  راه  از کی 

هستند و چشم انداز آن ها چیست؟
در حوزه ای  اگر  می گویند  که  اصطالحی هست 
مردم خیلی ناراضی باشند، شما هر کاری بکنید، 
می خواهند  که  کسانی  به  می کنند.  استقبال 
استارت آپ راه اندازی کنند، می گوییم به حوزه ای 
وارد شوید که هیچ خدمات و امکاناتی وجود ندارد. 
جلب  را  کاربر  رضایت  می توانید  این صورت  در 
کنید. گردشگری هم چنین شرایطی داشت. در 
زمینه هایی که خدمات گسترده و متنوعی به کاربر 
ارائه می شود، از رضایت کاربر عبور می کنیم و به 
تجربه کاربر می رسیم، ولی در زمینه گردشگری 
موضوع هم چنان رضایت کاربر است. گام جدید ما 

در سال 97 این است که دپارتمان تجربه کاربر در 
مجموعه داشته باشیم. البته این در کارهایمان بود، 
ولی از محصول جدا نبود. همان طور که گفتید، 
سایت های زیادی هستند که صرفا یک سرویس 
نیازها را  این شاید  را آن الین می کنند.  آف الین 
برطرف نکند، تجربه کاربری خوبی به فرد ندهد، 
شاید نتواند سرعت پاسخ گویی باالیی داشته باشد. 
چاه  این  در  کنیم،  توجه  سود  به  خیلی  ما  اگر 
می افتیم. باال آوردن یک سایت فروش کار زیادی 
ندارد و یک کارشناس فنی به راحتی می تواند این 
کار را بکند. چنان که سایت های فروش بلیت هم 
بسیار زیاد هستند. مهم این است که ما بتوانیم 
از مشتری به خوبی حمایت کنیم. وقتی پرواز لغو 
می شود، او را آگاه کنیم و جایگزین ارائه دهیم 
در  باشیم.  داشته  دیگر  حمایت های  بسیاری  و 
پشت صحنه علی بابا فرایند پیچیده ای در جریان 
هتل ها  رزرواسیون  از  بزرگی  بخش  مثال  است. 
هنوز آف الین است، ولی شما تصور می کنید که 
روی سایت آن الین هتل رزرو می کنید. شما در 
سایت می خواهید یک اتاق رزرو کنید، ما این جا 
با هتل تماس می گیریم و می پرسیم که فالن اتاق 
خالی است، او می گوید خالی است و ما آن را رزرو 
می کنیم و در سایت به مشتری پیغام می دهیم که 
رزرو شما نهایی شد. این یک بستر تکنولوژیک 
خاص نیاز دارد. بسیاری از شرکت های خارجی که 
برای کار به ایران می آیند، با بنچ مارك شرکت های 
مشابه در خارج از کشور آغاز می کنند و به اشتباه 
ابتدا سراغ هتل ها می روند. درحالی که زیرساخت 
هتل ها هنوز آماده نیست و هنوز آف الین هستند. 
در  هتل ها  کاندیشن  آندرالین  که  ببینند  باید 
ایران چه هستند. در این فضا، چنان چه بخواهند 
با تبلیغات فروش را باالتر هم ببرند، باید روزی 
صدها زنگ به یک هتل بزنند که این برای هتل 
بار و مشکل ایجاد می کند. باید بتوانیم به هتل 
سرویسی بدهیم و به او بگوییم ما یک سیستم 
آن  روی  را  داریم، شما ظرفیت هتل خود  رزرو 
تعریف کنید، تا ما بتوانیم رزرو برای شما انجام 
ایران به دلیل  از استارت آپ های  دهیم. بسیاری 
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می کنند.  آغاز  آخر  الیه  از  امکانات،  محدودیت 
که  درصورتی  بفروشند.  می خواهند  فقط  یعنی 
ما باید به صنعت هم کمک کنیم. مثال بتوانیم 
رزرواسیون آن الین برای هتل ها ایجاد کنیم. مثال 
باشیم  تابلوی فرودگاهی داشته  بتوانیم سیستم 
که به طور اتوماتیک بتوانیم به مشتریان پروازهای 
باتاخیر را اطالع دهیم. همه این ها کیفیت کار و 
تجربه کاربر را جابه جا می کند. نگه داشتن مشتری 
خیلی سخت است. سر پیش فروش بلیت قطار، 
شرکت رجا دسترسی ما را قطع کرده بود و خیلی 
تالش کردیم تا برطرف شود. مشکل ما کمیسیون 
نیم ساعتی که دسترسی به فروش بلیت نداشتیم، 
نبود. مشکل این بود که مشتریانی که در آن نیم  
ساعت برای خرید بلیت قطار آمدند، تجربه بدی 
داشته باشند، اعتماد خود را به فضای آن الین از 

دست بدهند، یا از سایت رقیب خرید کنند.
حاال اگر به سوال شما برگردیم، می گویم که ما 
هنوز خیلی کار داریم. علی بابا سه سال است که 
حوزه  یک  وارد  همیشه  است.  کرده  آغاز  را  کار 
شدن از الین جلو آغاز می شود و شما می فروشید. 
کم کم شما آماده می شوید که به زیرساخت های 
صنعت کمک کنید، ابتدا رضایت و سپس تجربه 
مشتری را تامین کنید. رشد GDP اتفاق افتاده 
است، ولی در این زمینه هنوز علی بابا خیلی کار 

دارد.
�شما مختصاتی از گردشگری ایران گفتید. 
مالحظاتی  ما  گردشگری  می دانیم  هم  ما 
وقتی  جغرافیاست.  همین  ویژه  که  دارد 
درباره گردشگری داخلی صحبت می کنیم، 
که  دارد  ویژگی هایی  ایران  گردشگری  آیا 
یا  فرصت  حوزه  این  شدن  آن الین  برای 
بوم گردی  شاید  مثال  رود؟  شمار  به  تهدید 
در ایران یک فرصت باشد، چون در فرهنگ 
ما مهمان نوازی ارزش است و مهمان شدن 

خیلی راحت است.
آن  مهم ترین  بگویم،  چالش ها  از  بخواهم  اگر 
اقامتگاه هاست. سرویس  آن الین شدن هتل ها و 
دادن را کند می کند و عدم قطعیت ایجاد می کند. 

وقتی ما باید به مشتری بگوییم صبر کن برویم 
بررسی کنیم و برگردیم، مشتری هم نیم ساعت 
آن الین  تجربه  می ماند،  منتظر  سیستم  پای 
نمی کند. این تجربه آن الین نیست. ولی از طرفی 
ایران یک کشور بزرگ است، یک میلیون و 600 
هزار کیلومتر مربع مساحت، 80 میلیون جمعیت 
و آب وهوای چهارفصل دارد. از لحاظ تنوع بوم ما 
در شرایط خیلی خوبی هستیم. نکته مهم تر این 
است که ما دوست داریم کیفیت زندگی خود را 
باال ببریم. قبال این موضوع چندان مطرح نبود. 
وقتی کشور شما در شرایط انقالبی و جنگ است، 
نیازها تغییر می کنند. ولی وقتی سطح سواد، نفوذ 
رسانه ها و اینترنت باالتر می رود و بحث کیفیت 
زندگی مطرح می شود، این یعنی مردم به دنبال 
راه هایی هستند تا آسایش بیشتری داشته باشند. 
بستر تکنولوژی می تواند به این کار کمک کند. 
به طور سنتی ما یک سری سیستم حمل ونقل و 
یک سری اقامتگاه داریم، افرادی هم هستند که از 
این ها استفاده می کنند. قیمت گذاری و تنوع این 
سیستم، بر اساس تجربه است، ولی وقتی تمام این 
دیتاها شناسایی می شود، ما می توانیم بهینه سازی 
کنیم. مثال ممکن است یک هتل در سه روز آخر 
هفته شبی یک میلیون تومان باشد و در روزهای 
روزهایی  در  هواپیما  یا  باشد.  خالی  حتی  دیگر 
از  روزهایی  در  و  باشد  داشته  مسافر  ترافیک 
وسط هفته خالی باشد. ما با استفاده از تکنولوژی 
از  یکی  کنیم.  بهینه سازی  را  قیمت  می توانیم 
بتواند  ایرانی  این است که هر  شعارهای علی بابا 
و بداند که می تواند با سطح درآمد خود، تجربه 
شایسته ای از سفر داشته باشد. شما می توانید با 
100 هزار تومان یک سفر بوم گردی خیلی خوب 
داشته باشید. نکته این جاست که می توانید، ولی 
نمی دانید. دیتا کمک می کند که این اتفاق بیفتد. 
کسی که درآمد بیشتر و زمان محدودتری دارد، 
می پردازد.  بیشتری  هزینه  و  می رود  هفته  آخر 
کسی با درآمد کمتر می تواند همان تجربه را در 
روزی وسط هفته داشته باشد. بستر تکنولوژی این 
امکان را می دهد. بسیاری از چارترها و ایرالین ها 
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چون  کنند،  بازی  قیمت  با  این گونه  نمی توانند 
الگوریتم های  دارند،  اگر  و  ندارند  کافی  دیتای 
دیتاماینینگ و ماشین لرنینگ درست انجام نشده 
است. اگر این اتفاق بیفتد و ما اقامتگاه و حمل ونقل 
را به درستی ترکیب کنیم، می توانیم به هر ایرانی 
این امکان را بدهیم که تجربه خوبی از سفر داشته 
باشد. این موضوع چرخه افزایش کیفیت زندگی و 
کار را در پی دارد و نتیجه آن بهره اقتصادی بهتر 

برای فرد و جامعه است.
�چه بخش هایی از اقتصاد گردشگری بیشتر 
آن الین شده و چه بخش هایی در راه آن الین 

شدن است و چه بخش هایی مغفول است؟
خارجی،  پرواز  داخلی،  پرواز  حمل ونقل  در 
اقامتی هتل  داریم. در بخش  را  قطار  و  اتوبوس 
بوم گردی  اقامتگاه های  و  خارجی  هتل  داخلی، 
هستند. در بازار گردشگری، خدمات افزوده مانند 
اکتیویتی ها، تورها، تورهای مجازی و رزرو بلیت 
این ها،  همه  کنار  در  داریم.  گردشگری  اماکن 
زیرساخت های دیتایی در گردشگری مهم هستند. 
با وجود دیتاها، سرویس قیمت گذاری به ایرالین ها 
و هتل ها می فروشید و سرویس مسیرگذاری به 
ایرالین ها پیشنهاد می دهید. ما این دیتا را داریم. 
زنجان  به  یاسوج  پرواز  سایت،  در  مشتری  مثال 
را جست وجو می کند. ما این جست وجو را ثبت 
می کنیم، حتی اگر پروازی برای آن وجود نداشته 
باشد. پس با گذر زمان دیتای بزرگی از نیازهای 
حمل ونقل، اقامتگاه و غیره شکل می گیرد. االن 
بخش زیادی از رزرو بلیت قطار و هواپیما آن الین 
درصد   60 تا   50 شاید  هتل ها  در  است.  شده 
آن الین  کمتر  اقامتگاه ها  است.  شده  آن الین 
شده اند. همان تعداد اندك هم اقامتگاه های کیش، 
شمال و اطراف تهران هستند. ولی درصد آن پایین 
با  که  هستند  کوچکی  استارت آپ های  و  است 
گردش مالی ماهانه 20 یا 30 میلیون کار می کنند 
ویچوال  جوان اند.  خیلی  هنوز  دیتا  بخش  در  و 
ریلیتی ها، ویچوال تورها، قیمت گذاری و مسیریابی 
و  انرژی  زمینه  این  در  هستند.  ایرالین ها  برای 
سرمایه کمتری گذاشته شده، شاید برای این که 

ریسک بازگشت سرمایه در آن ها باالتر است. دقیقا 
نمی دانیم هریک از خدمات آن الین مانند تورهای 
مجازی و... ظرف چه مدت به سوددهی می رسد 
و با چه مکانیسمی می توان به جذب مشتری و 

درآمدزایی رسید.
�همان گونه که شما گفتید، گردشگری هم 
در اقتصاد پایدار قرار می گیرد و هم اقتصاد 
پاک محسوب می شود. یکی از راه های نجات 
اقتصاد بیمار کشور هم به گفته کارشناسان 
گردشگری  ولی  است.  گردشگری  بر  تکیه 
هم مانند هر اقتصاد دیگری نیاز به نیروی 
زمانی رشته گردشگری  دارد.  ماهر  انسانی 
االن  شد،  وارد  دانشگاه ها  به  هتل داری  و 
آموزش های تورلیدری خیلی جدی پی گیری 
می شود. ولی شیفت شدن گردشگری روی 
آن الین به تخصص ها و نیروهای خاصی نیاز 
دارد. این تخصص ها چه هستند و چطور باید 
نهادهای  نقش  داد؟  آموزش  را  نیروها  این 

آموزشی مختلف در این میان چیست؟
برای پاسخ به این پرسش، ذهن من می رود به 
سال  یک  که  استخدامی  مصاحبه های  سمت 
اخیر در علی بابا داشتیم و این که من از کسانی 
می خواهم.  چه  کنم،  استخدام  می خواهم  که 
می خواهم،  مختلف  افراد  از  من  که  چیزهایی 
من  نظر  به  نیست.  مربوط  گردشگری  به  لزوما 
باید فضای فرهنگ کار در کشور متحول شود. 
یکی از شعارهای علی بابا تحول فرهنگ کار از راه 
تمرین موثر راهبری است. یعنی ما کلمه تغییر را 
استفاده نمی کنیم، چون تغییر دارای محدودیت 
است. نیروی انسانی مانند مایع یا گاز باید شکل 
ظرف را بپذیرند. فرد وقتی از دانشگاه بیرون آمد، 
باشد.  داشته  را  آمادگی شکل ظرف شدن  باید 
شود،  وارد  حوزه ای  هر  به  فرد  آمادگی،  این  با 
می تواند آن فضا را متحول کند. شما ببینید ما 
چند مهندس غیر کامپیوتر در کشور داریم، ولی 
کشاورزی،  مانند  صنعت  مختلف  حوزه های  در 
مکانیک، معدن و... چند استارت آپ قوی و فعال 
داریم؟ ما از همکاران یادگیر بودن، توانایی کار 
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با همکاران می خواهیم.  ارتباط خوب  گروهی و 
افرادی  که  است  این  گردشگری  بخش  خوبی 
که در این حوزه کار می کنند، روحیه خوب، باز 
طبیعت گرد،  آن ها  از  بسیاری  دارند.  پرانرژی  و 
ارتباط  با طبیعت  یا تورلیدر هستند و  کوه نورد 
از  انرژی همه چیز نیست. یادگیری  دارند. ولی 
این نظر مهم است که گردشگری ما بسیار عقب تر 
باشد. وقتی عقب است،  باید  از جایی است که 
محتوایی برای مراجعه کردن و یاد گرفتن نداریم. 
شما االن بخواهید در ایران پتروشیمی بسازید، 
اطالعات کامل آن وجود دارد، ولی اگر بخواهید 
یک استارت آپ موفق گردشگری بسازید، آگاهی 
خاصی ندارید. پس خیلی باید یادگیر باشید. نکته 
استارت آپ های  بخش  یک  که  است  این  دیگر 
گردشگری، گردشگری است. بخش های دیگر آن، 
تکنولوژی، مدیریت، آی تی و بازاریابی است. یک 
نیاز به توسعه دهنده متخصص دارد  استارت آپ 
به  را  مجموعه  تکنولوژیک  بخش  در  بتواند  که 
جلو هل بدهد. بخش مدیریتی، نیاز به روش های 
جدید مدیریت دارد. روش OKR یک روش نوین 
است که اغلب شرکت های تکنولوژیک برنامه ریزی 
خود را بر اساس آن انجام می دهند. در این روش 
اختیار  افراد  به  می شود،  برعکس  سازمان  هرم 
آن ها  انگیزشی  روش های  با  و  می دهند  زیادی 
را مدیریت می کنند. ما یک سال روی این روش 
اساس  بر  و  آموختیم  خواندیم،  گذاشتیم،  وقت 
فرهنگ سازمانی ایران آن را تعریف و پیاده سازی 
کردیم. مهمانی از گوگل آمده بود، از او پرسیدیم 
که شما چگونه کار می کنید و او OKR را به ما 
معرفی کرد. این همان یادگیری است. علی بابا با 
یک بودجه محدود، یک بازاریابی فوق العاده انجام 
داده است. همه به ما می گویند خیلی پول دارید. 
اگر  که  صورتی  در  می بینیم.  جا  همه  را  شما 
بودجه بازاریابی ما را کنار شرکت هایی بگذارند که 
یک دهم فروش ما را دارند، بودجه ما کمتر است. 
کار مهمی که دانشگاه ها می توانند انجام دهند، 
این است که توانایی کار گروهی را در افراد باالتر 
ببرند، یادگیری را یاد بدهند و روی کارآموزی ها 

تحصیل  تهران  دانشگاه  در  من  باشند.  حساس 
یک  کارآموزی  برای  ما  هم کالس های  کردم. 
امضای صوری از نزدیکان و آشنایان می گرفتند. در 
صورتی که این کارآموزی است که کمک می کند 
تا افراد کار خود را درست انتخاب کنند. در کنار 
آن، نیاز داریم که کارآفرینان و مفهوم کارآفرینی 
را به دانشگاه ها ببریم. دانشجویان سواالتی دارند 
که کسی در دانشگاه نیست تا به آن ها پاسخ دهد. 
ولی یک کارآفرین موفق می تواند پاسخ دهد. من 
شاید در 28 سالگی بفهمم تورم کسب وکار من را 
از کنترل خارج می کند و نمی دانم تاثیر تورم را 
چگونه ببینم و کنترل کنم. شاید اگر در دانشگاه 
در این باره می آموختم، یا می فهمیدم که راه کاری 
بکنم.  فکری  کارم  برای  می توانستم  هست، 
کارآفرینی لزوما به این معنا نیست که هرکس 
کسب وکار خود را داشته باشد. یک رویکرد ذهنی 
است که من هم وقتی کنار مجید حسین نژاد کار 
می کنم، این رویکرد را دارم. به این معنا که بتوانم 
را  تصمیم ها  بهترین  زمان کم  در  باشم،  چابک 
بگیرم، با توجه به زمان نیروی خود را به تناسب 

هم پخش و هم متمرکز کنم.
�بایدها را گفتیم. دولت چه کارهایی نباید 

انجام دهد؟
در  »اولویت  نام  به  باارزشی  کتاب  همل  گری 
چیست« دارد. او ضد بروکراسی، ضد ساختارهای 
به دست  زیاد و ضد قدرت  بزرگ، ضد مدیران 
گرفتن است. ساختار به خودی خود بد نیست 
و وجود دارد. ولی ساختارهای بزرگ نسبت به 
که  صورتی  در  هستند.  سخت  بسیار  تغییرات 
تکنولوژی است. شما هرچه  و  تغییر  االن عصر 
ساختارهای فشرده تر و پیچیده تر داشته باشید، 
از  را  از دست می دهید. چابکی  را  چابکی خود 
یک  دوستانش  با  دانشجو  یک  بدهید،  دست 
می گیرند.  را  شما  بازار  تمام  و  می زنند  سایت 
االن  هستند.  بزرگ  ساختار  یک  غالبا  دولت ها 
در کشورهای توسعه یافته هرچه دولت کوچک تر 
باشد، معیار موفقیت اوست. ورود دولت به برخی 
زمینه ها، به خاطر ساختار بزرگی که دارد، چابکی 
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را از آن زمینه می گیرد. وقتی کاری به صورت 
خصوصی و با تعداد کم انجام می شود، بهینه سازی 
هزینه و درآمد هم بهتر انجام می شود. ولی در 
درآمد  و  هزینه  هماهنگی  بزرگ،  ساختار  یک 
سخت است. اگر کاری را که در بخش خصوصی 
بهتر انجام می شود، دولت انجام دهد، انگیزه در 
با  رقابت  ترس  از  و  می یابد  کاهش  کارآفرینان 
دولت، دست به کار نمی زنند. از طرفی به دلیل 
همان ساختارها، موفقیت در آن کار دور از ذهن 
تغییر مدیران، کار رها  با  از مدتی  است و پس 
می شود و کاری که فرد دیگری می توانست در 
آن رشد کند، عقب می افتد. دولت باید زیرساخت 
فراهم کند و بر آموزش و دانشگاه ها متمرکز شود. 
کاری که صندوق نوآوری شکوفایی انجام می دهد، 
فوق العاده است، ولی هرچه ساختار ساده تر باشد، 
یادگیری باالتر است و آن ها هنوز باید یاد بگیرند. 
آمده،  بیرون  دانشگاه  از  تازه  که  کسی  مثال 
می خواهد با هم کالس هایش یک کار ایجاد کند 
و حداقل یک اتاق نیاز دارد. در برخی کشورها 
سالن های خیلی بزرگی هست که به هریک از این 
گروه ها با شرایطی یک میز کار می دهند. این فرد 
در آغاز کار نگران تدارك تلفن و اینترنت و مجوز 
این  شکوفایی  نوآوری  صندوق  نیست.  شرکت 
خدمات را می دهد، ولی باید یاد بگیرد. مثال به 
این شرکت ها وام می دهند، ولی می توانند اعطای 
وام و شرایط آن را راحت تر کنند. در استارت آپ ها 
کارها خیلی سریع پیش می رود و اگر در زمینه ای 
موفق نباشند، با چابکی می توانند شیفت کنند 
روی موضوع دیگر. با این کار تجربه می کند و در 

بلندمدت به دانش و موفقیت می رسد.
�علی بابا چه چشم اندازی از آینده گردشگری 

برای خود دارد؟
در علی بابا ما تاکنون زیرساخت ها را برای خود 
آماده می کردیم. حاال وقت آن است که رویاهای 
رویاها،  از  یکی  بخشیم.  تحقق  را  خود  بزرگ 
مجهز  طریق  از  کشور  محروم  مناطق  توسعه 
است.  تکنولوژیک  ابزار  به  بومی  افراد  کردن 
صدها روستا در کشور هستند که باید به آن ها 

رسیدگی شود. برخی از آن ها اورژانسی هستند. 
آن ها کسانی هستند که سرویس ارائه می دهند، 
ولی کسی آن ها را نمی بیند. باید به ابزاری مجهز 
شوند که مردم با آن ها آشنا شوند، سفر کنند و 
از آن استفاده کنند. یعنی ما بتوانیم بوم گردی 
را  به همه جا  امکان سفر  و  را گسترش دهیم 
فراهم کنیم. یک بخش دیگر، استفاده از دیتا در 
دیتا  از  استفاده  است.  روزانه  تصمیم گیری های 
باعث می شود هزینه تمام شده سفر کاهش یابد 
و مردم با هر سطح درآمدی بتوانند سفر کنند. 
قیمت گذاری  و  مسیر  بهترین  می خواهیم  ما 
از  دیگر  یکی  دهیم.  پیشنهاد  ایرالین ها  به  را 
رویاها، تحول فرهنگ کار است. ما یک فرهنگ 
و  گذاشتیم  زیادی  انرژی  که  داریم  سازمانی 
هرکس  به  می کنیم.  سرمایه گذاری  آن  روی 
شایستگی  یا  کن.  کار  خودت  برای  می گوییم 
خود را نشان می دهی و ما قدر تو را می دانیم 
کس  نمی بینیم،  ما  یا  می کنی،  پیشرفت  و 
دیگری می بیند و او باعث رشد تو می شود. در 
هر صورت برنده ای. این فرهنگ را به نهادهای 
برنامه  می کنیم.  منتقل  نیز  مشتریان  و  همکار 
دیگر ما این است که بتوانیم تجربه بهتری برای 
مشتریان فراهم کنیم. مثال فیچر رنک ایرالین، 
را  و...  هتل  رنک  فیچر  سفر،  از  رضایت  فیچر 
آگاهی  ما  و  دهند  رنک  کاربران  و  دهیم  قرار 
بدهیم.  خدمات  یا  محل  کیفیت  از  بیشتری 
فکر  حاشیه  به  تا  می روید  سفر  به  شما  چون 
باشید.  آسوده  و  باشید  نداشته  چالش  نکنید، 
انجام  می خواهیم  که  کارهایی  از  دیگر  یکی 
است.  به کشور  ما  تعهد  تور،  است.  تور  دهیم، 
اگر بتوانیم تور مدرن را به صورت آن الین ارائه 
را  تور  بتوانند  فعاالن گردشگری  تا همه  کنیم 
با هزینه کم روی علی بابا تعریف کنند، این به 
چون  می انجامد.  بوم گردی  و  گردشگری  رونق 
آف الین  این  از  پیش  که  هتل  و  بلیت  و  سفر 
یا آن الین بود. ولی هرچه تعداد تور باالتر رود 
به  ما  باشد،  بوم گردها  برای  بهتری  امکان  و 

گردشگری کل کشور کمک کرده ایم.
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گفت وگو �ب اکمران عسگری، مدیـرعامل سایت »لست سکند«  

دریافت مجوزهای قانونی؛ مشکل عمده 
استارت آپ های حوزه گردشگری

 مریم طالبی

ده
رون

پ
حوزه گردشگری ازجمله صنایع سودآوری است که ظرفیت باالیی هم برای 

فعالیت استارت آپ ها دارد. کامران عسگری، مدیرعامل سایت »لست سکند« و 
شرکت »آویژه«، توانسته است از این ظرفیت استارت آپی به خوبی بهره ببرد. 
به گفته عسگری، لست سکند با هدف ارائه خدمات متفاوت و با کیفیت در 

صنعت گردشگری تاسیس شده و سیاست اصلی سایت، ارائه اطالعات کامل و 
صحیح و بدون جهت گیری و جانب داری و بدون واسطه است. هم چنین به گفته 

او، اشتراک گذاری تجارب مسافران در بخش های مختلف از ویژگی های خاص این 
سایت محسوب می شود که با استقبال زیاد کاربران نیز مواجه شده است.

عسگری معتقد است بزرگ ترین مشکلی که استارت آپ های حوزه گردشگری با آن 
دست به گریبان اند، مسئله دریافت مجوزهاست. هم چنین او گالیه دارد که میزان 

حمایت هایی که باید در حوزه گردشگری از استارت آپ ها به عمل بیاید، اصال مطلوب 
نیست. گفت وگوی سرآمد با این کارآفرین استارت آپی را از نظر می گذرانید. 
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� کمــی در مــورد ســایت »لســت 
ســکند« برایمــان بگوییــد. از چــه 
ــده  ــت ش ــه فعالی ــغول ب ــالی مش س
اســت و کاربــرد ایــن ســایت چیســت؟ 
این ســایت در ســال 89 تاســیس شــده اســت 
از قدیمی تریــن  تقریبــا می تــوان گفــت  و 
ارائــه  زمینــه  در  کــه  اســت  ســایت هایی 
 Market Place ــا ــگری ی ــات گردش اطالع
ــز  ــی اش تمرک ــدف اصل ــد. ه ــت می کن فعالی
بــر تورهــای لحظــه آخــری اســت کــه حتــی 
اســم قدیمــی ایــن ســایت هــم »تــور لحظــه 
آخــری« بــود کــه اخیــرا بــه »لســت ســکند« 

ــام داده اســت. ــر ن تغیی
تمرکــز لســت ســکند ابتــدا روی تورهــا بــود، 
بــه ایــن معنــا کــه پنل هایــی را بــه آژانس هــا 
ــا را وارد  ــات توره ــا اطالع ــم و آن ه می دادی
ــم  ــی ه ــان اطالعات ــرور زم ــه م ــد. ب می کردن
در ســایت درج کردیــم؛ اطالعاتــی کــه ابتــدا 
ــای  ــم جاذبه ه ــد و کم ک ــروع ش ــار ش از اخب
گردشــگری هــم بــه آن اضافــه شــد. بــا 
ــط  ــه فق ــن، این ک ــور م ــه تص ــود ب ــن وج ای
وارد  را  گردشــگری  جاذبه هــای  و  اخبــار 
ــدارد.  ــر ن ــرای کارب ــی ب ــت کاف ــم، جذابی کنی
ــل ســایت  ــه مث ــم ک ــد کاری می کردی ــا بای م
ــگری  ــایت گردش ــن س TripAdvisor )برتری
ــران  ــود کارب ــان خ ــات را از زب ــا( اطالع دنی

ــم. ــر کنی ــایت منتش ــت و در س دریاف
چنیــن  از  اســتفاده  هنــوز  کــه  زمانــی 
ــن  ــن از چنی ــود، م ــداول نب ــایت هایی مت س
ــردم. در نتیجــه  ــاد بهــره می ب ســایت هایی زی
اول  وهلــه  در  را  سفرنامه نویســی  قســمت 
اضافــه کردیــم. کاربــران می تواننــد اطالعــات، 
خاطــرات و عکس هــای سفرشــان را بــه همراه 
ــد،  ــه کردن ــفر تجرب ــه در س ــکات مهمــی ک ن
بــرای مــا بفرســتند تــا بــا بقیــه بــه اشــتراك 
ــر کســی  ــال حاضــر ه ــه در ح ــد. البت بگذارن
ــر  ــد و دیگ ــته باش ــل داش ــک پن ــد ی می توان
ــا ارســال شــود. ــرای م ــه ب ــازی نیســت ک نی

به تدریــج بخــش نقــد و بررســی هتل هــا 
هــم بــه ســایت اضافــه شــد کــه ایــن بــه نوبــه 
خــود انقــالب بزرگی بــود. گاهــی مســافر وارد 
ــل ســه ســتاره ای در اســتانبول می شــود،  هت
امــا سرویســی کــه از آن هتــل دریافــت 
می کنــد، بــه انــدازه یــک ســتاره هــم نیســت. 
ــه  ــم ک ــر می دهی ــه کارب ــکان را ب ــن ام ــا ای م
ــد،  ــل می ده ــه آن هت ــه ب ــتاره هایی را ک س
در لســت ســکند بــا بقیــه کاربرها به اشــتراك 
بگــذارد و حتــی عکس هــای آن هتــل را هــم 
درج کنــد، کــه ایــن کار بــه انتخــاب کاربــران 
دیگــر خیلــی کمــک می کنــد. بنابرایــن کاربــر 
ــی را در  ــات و تجارب ــن اطالع ــد چنی می توان
اختیــار دیگــر کاربــران و مســافران قــرار دهد. 
حرکــت مهــم دیگــری کــه در لســت ســکند 
ــای  ــی آژانس ه ــد و بررس ــود، نق ــام می ش انج
مســافرتی اســت. مســافران می تواننــد در 
ــکر  ــافرتی تش ــای مس ــا از آژانس ه ــن فض ای
ــا انتقــاد کننــد. طــی آمــاری کــه در ســال  ی
اول بــه دســت مــا رســید، مــا توانســتیم 
جلــوی 90 شــکایت بــه ســازمان گردشــگری 
را بگیریــم. مســافر نظــرش را نســبت بــه 
فــالن آژانــس در ســایت می نوشــت و بــه 
آن امتیــاز مــی داد. کاربــران دیگــر هــم طبــق 
نظــرات کاربــران قبلــی کــه از آن آژانــس 
مســافرتی اســتفاده کــرده بودنــد، بلیــت تهیــه 
ــود را  ــی خ ــت قبل ــی بلی ــا حت ــد، ی می کردن

کنســل می کردنــد. 
ــه در  ــی ک ــن حرکت ــطه ای ــه واس ــع ب درواق
لســت ســکند انجــام شــد، آژانس هــا بــه 
مشــتریان و کاربرانــی کــه از طــرف ســایت مــا 
ــژه ای  ــای وی ــد، به ــه کرده ان ــا مراجع ــه آن ه ب
می دهنــد، چراکــه می داننــد حضــور ایــن 
ــد  ــک باش ــک ریس ــد ی ــم می توان ــر، ه کارب
ــس  ــغ آژان ــرای تبلی ــت ب ــک فرص ــم ی و ه
درازمــدت،  در  بنابرایــن  مسافرتی شــان. 
ــرد، بلکــه  ــد ب ــره خواهن ــا مســافران به نه تنه
ــد  ــالش می کنن ــم ت ــای مســافرتی ه آژانس ه
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کیفیــت خــود را ارتقــا دهنــد تــا ضمــن 
ــران، از رقبــای  ــر از کارب دریافــت امتیــاز باالت

ــد. ــب نمانن ــود عق خ
لســت ســکند برنامــه سفرنامه نویســی را در 
قالــب چنــد مســابقه اجــرا کــرد کــه اســتقبال 
خوبــی از آن شــد. مــوارد مســابقه شــامل 
سفرنامه نویســی، نقــد و بررســی هتــل، نقــد و 
بررســی آژانــس و ارســال ویدیــو اســت کــه هــر 
ــرار  ــش ق ــا را در پنل ــد این ه ــری می توان کارب
دهــد. به طــور کلــی می توانــم بگویــم کــه 
حــدود 40 درصــد اطالعــات ســایت بــه صورت 
DCM اســت، کــه یعنــی یــا کاربــران یــا 
ــد. ــن می کنن ــات را تامی ــن اطالع ــا ای آژانس ه
ــد  ــرای چن ــون ب ــایت تاکن ــن س � ای
نفــر اشــتغال زایی داشــته اســت؟ 

ــورت  ــه ص ــرکت ب ــل ش ــر داخ ــداد 20 نف تع
نیمه وقــت  نفــر  پنــج  مســتقیم و حــدود 
دارنــد.  همــکاری  مــا  بــا  غیرمســتقیم  و 
البتــه مطلــع هســتیم کــه در آژانس هــای 
ــه  ــته ایم، ب ــتغال زایی داش ــم اش ــافرتی ه مس
ــک  ــا ی ــی از آژانس ه ــه برخ ــورت ک ــن ص ای
ــردن  ــرای رصــد ک ــن ب ــوان ادمی ــر را به عن نف
ســایت لســت ســکند اســتخدام کرده انــد. 
ــکند  ــه لســت س ــت ک ــوان گف ــن می ت بنابرای
ــرای  ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــه ص ب
ــت. ــته اس ــتغال زایی داش ــر اش ــدود 50 نف ح
�پتانســیل های اقتصــاد گردشــگری 
ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب ــور را چط کش

و  اســت  چهارفصــل  کشــور  مــا  کشــور 
ــا  ــی دارد، ام ــگری فراوان ــیل های گردش پتانس
ــافران  ــه مس ــم ک ــرار گرفته ای ــی ق در موقعیت
ــی مواجــه هســتند.  ــا محدودیت های خارجــی ب
درنتیجــه آن طــور کــه بایــد، از ایــن پتانســیل ها 
کــه  زمانــی  تــا  اســت.  نشــده  اســتفاده 
رویکردمــان را مثــل کشــورهایی مثــل امــارات 
نســبت بــه توریســت تغییــر ندهیــم، وضعیــت 

ــت. ــد رف ــش خواه ــوال پی ــن من ــه همی ب
ســفر  و   outgoing تورهــای  زمینــه  در 

ایرانیــان بــه خــارج از کشــور هــم بایــد 
گفــت فقــط پســرفت داریــم. شــاید به ظاهــر، 
ــن اســت  ــت ای ــا واقعی ــد، ام ــاال باش ــداد ب تع
کــه وضعیــت بــه حــدی نامطلــوب اســت کــه 
ــدادی  ــان امســال، تع ــا پای ــم ت حــدس می زن
از آژانس هــای مســافرتی بــا ورشکســتگی 

ــوند. ــه ش مواج
عــالوه بــر قوانینــی کــه بــرای مســافران 
خارجــی وضــع شــده، قوانینــی هــم کــه بــرای 
ــت.  ــکل آفرین اس ــده، مش ــع ش ــان وض ایرانی
یکــی از ایــن قوانیــن، عــوارض خــروج از 
ــر،  ــای اخی ــق مصوبه ه ــه طب کشــور اســت ک
بــه یــک معضــل بــزرگ تبدیــل شــده اســت. 
یــک خانــواده چهــار نفــره کــه می خواهــد بــا 
ــه اســتانبول  ــی ب ــزار تومان ــور 700 ه ــک ت ی
ترجیــح  قوانیــن  ایــن  وجــود  بــا  بــرود، 
ــد  ــد. هرچن ــل کن ــفرش را کنس ــد س می ده
کــه نوســانات ارز هــم بــر ایــن مســئله، تاثیــر 

مســتقیم می گــذارد.
صنعــت  از  حوزه هایــی  چــه  �
ــن را  ــیل ای ــور، پتانس ــگری کش گردش
دارد کــه بیشــتر بــه آن بپردازیــم؟ 
ــوزه  ــاالن ح ــیاری از فع ــه بس ــور ک همان ط
بخــش  واقف انــد،  آن  بــه  گردشــگری 
incoming در حــوزه گردشــگری پتانســیل 
بســیار باالیــی بــرای جــذب گردشــگر را 
داراســت. بــه دالیلــی مثــل چهــار فصــل 
تاریخــی  کشــورمان، جذابیت هــای  بــودن 
از  ایرانیــان،  مهمان نــوازی  همین طــور  و 
پتانســیل ویــژه ای در ایــن حــوزه برخورداریــم. 
منطقــه  ناامنــی  به خاطــر  متاســفانه 
داخلــی  و همین طــور مســائل  خاورمیانــه 
ــوه را  ــکان بالق ــن ام ــته ایم ای ــور، نتوانس کش

ــانیم. ــل برس ــه بالفع ب
هم چنیــن اگــر بخواهــم بــه حــوزه گردشــگری 
داخلــی بپــردازم، متاســفانه بایــد بگویم شــرایط 
ــرای  ــل ب ــوب نیســت. قیمــت هت ــدان مطل چن
ایرانیــان بســیار باالســت، بــه گونــه ای کــه اگــر 
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ــد،  ــته باش ــش داش ــه کی ــفر ب کســی قصــد س
ــری  ــتانبول براب ــفر اس ــک س ــا ی ــه اش ب هزین
می کنــد، بــا ایــن تفــاوت کــه امکاناتــی کــه در 
ــه می کنــد، در ســفر  ــه اســتانبول تجرب ســفر ب

ــد. ــه نمی کن ــش تجرب ــه کی ب
ــتارت آپ ها  ــت اس ــد فعالی ــرای رش �ب
ــاز  ــور، نی ــگری کش ــوزه گردش در ح
ــن  ــی از ای ــه حمایت های ــه چ ــت ک اس

ــرد؟  ــورت بگی ــتم ص اکوسیس
ــتارت آپ ها در  ــه اس ــکلی ک ــن مش بزرگ تری
ــد،  ــه گریبان ان ــت ب ــا آن دس ــوزه ب ــن ح ای
 94 ســال  مجوزهاســت.  دریافــت  مســئله 
ــدادی از  ــه درخواســت تع ــراث فرهنگــی ب می
آژانس هــای مطــرح و بانفــوذ، نامــه ای بــه کل 
ــات در لســت ســکند  ــه تبلیغ ــا زد ک آژانس ه
ممنــوع اســت. حــدود یــک ســال و چنــد مــاه 
از زمــان مــا درگیــر رفــع همیــن مشــکل شــد. 
شــرایط بــه گونــه ای شــده بــود کــه توســعه و 

ــل قطــع شــد. ــا به طــور کام پیشــرفت م
ــی  ــال دریافــت مجــوز »ت ــه دنب پــس از آن ب
نمــاد« رفتیــم و حــدود یــک ســال و نیــم هــم 
ــر »ای  ــت آخ ــم و دس ــن کار بودی ــر ای درگی
ــدن  ــت و مع ــط وزارت صنع ــه توس ــاد« ک نم
ــت  ــاد« را نپذیرف ــی نم ــود، »ت ــال می ش ارس
ــی  ــت. یعن ــی اس ــه غیرقانون ــرد ک ــالم ک و اع
دو، ســه ســال از زمــان مــا صــرف مســئله ای 
شــد کــه اصــال ضرورتــی نداشــت. مــا حتــی 
ــی را  ــوز آژانس های ــه مج ــم ک ــرح کردی مط
ــد، برایشــان ارســال  هــم کــه بنــد »ب« دارن
می گوینــد  و  نمی پذیرنــد  امــا  می کنیــم، 

ــس باشــید.  ــد آژان ــان بای خودت
ــد در  ــه بای ــی ک ــزان حمایت های ــن می بنابرای
حــوزه گردشــگری از اســتارت آپ ها شــود، 
اصــال مطلــوب نیســت. حداقــل از لســت 
ــی  ــت خاص ــروز حمای ــه ام ــا ب ــه ت ــکند ک س
صــورت نگرفتــه اســت. مســائلی مثــل بیمــه و 
مالیــات و... هــم کــه جــای خــود دارد. ایــن در 
حالــی اســت کــه در کشــورهای توســعه یافته، 

ــار  ــژه ای در اختی ــهیالت وی ــا و تس حمایت ه
بتوانــد  تــا  قــرار می گیــرد  اســتارت آپ ها 
ــن  ــه پاگرفت ــی، ب ــرم کمک ــک اه ــوان ی به عن

ــد. ــک کن ــا کم ــب وکارهای نوپ ــن کس ای
ــی را در  ــی خاص ــای قانون ــا خأله �آی
زمینــه ارتقــای گردشــگری کشــور 
ــگر  ــش گردش ــذب در بخ ــژه ج به وی

می کنیــد؟  احســاس  خارجــی، 
خألهــای  این کــه  از  بیشــتر  نظــرم  بــه 
قانونــی وجــود داشــته باشــد، کمبــود مســائل 
زیرســاختی هســتند کــه مشــکل آفرین اند 
ــکل  ــا مش ــی را ب ــگر خارج ــذب گردش و ج
مواجــه کــرده اســت. از مشــکالت ویــزا گرفتــه 
بین راهــی  تــا هتل هــا و دست شــویی های 
در جــذب ایــن گردشــگران مشــکل آفرین 
شــده اســت. البتــه همان طــور کــه قبــال 
ــه  ــی منطق ــئله ناامن ــردم، مس ــاره ک ــم اش ه

ــت. ــت اس ــر عل ــد ب ــم مزی ــه ه خاورمیان
و  وی ســی ها  کــه  کنیــم  چــه  �
ــگری،  ــوزه گردش ــه ح ــرمایه گذاران ب س
عالقــه نشــان دهنــد و ســرمایه های 
خــود را در ایــن مســیر هــم قــرار دهند؟

ــا  ــروز ب ــا ام ــه لســت ســکند ت ــی ک از آن جای
اســت  نداشــته  همــکاری  ســرمایه گذاران 
پیــش  هــم  صحبت هایــی  البتــه  )کــه 
ــدان  ــم(، چن ــتقبال نکردی ــا اس ــا م ــد، ام آم
ــم.  ــر کن ــوزه اظهارنظ ــن ح ــم در ای نمی توان
ــح  ــیار واض ــه بس ــن نکت ــود، ای ــن وج ــا ای ب
ــیاری  ــرمایه گذاری در بس ــه روش س ــت ک اس
ــت.  ــمند نیس ــدان هوش ــتارت آپ ها چن از اس
بــه  پــول  زیــادی  مقــدار  مثــال  این کــه 
ــی  ــود، در خیل ــق ش ــتارت آپ تزری ــک اس ی
ــد،  ــم بزن ــازار را بره ــه ب ــز این ک ــات، ج اوق
ــرای  ــن ب ــد. بنابرای ــری نمی کن ــچ کار دیگ هی
از  حمایــت  بــرای  ســرمایه گذاران  ورود 
بایــد  گردشــگری  حــوزه  اســتارت آپ های 
ــا  ــرد ت ــل ک ــق عم ــنجیده و دقی ــیار س بس

ــرود. ــدر ن ــع ه مناب
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منابع انسانی قابل  مدیریت کردن است
ــه  ــه هم ــانی ب ــع انس ــی مناب ــف مدیریت در تعاری
ــوان  ــرادی گفتــه می شــود کــه تحــت یــک عن اف
ــا  ــاد ی ــا نه ــازمان ی ــک س ــخص در ی ــغلی مش ش
ــاس  ــر اس ــده و ب ــع ش ــم جم ــرد ه ــه گ موسس
اســتراتژی های  و  انجام شــده  برنامه ریزی هــای 
ــک  ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــده، ب ــش تعیین ش از پی
بنابرایــن  می کننــد.  تــالش  خــاص  هــدف 
ســازمانی می توانــد متعالــی باشــد کــه بتوانــد همه 
نیروهایــی را کــه بــه صــورت بالقــوه در کارکنــان یا 
به اصطــالح منابــع انســانی آن ســازمان وجــود دارد، 
بــه صــورت بالفعــل درآورد و فرهنگــی بــر اســاس 
ارزش هــای مشــترك میــان کارمنــدان ایجــاد کرده 
ــر و  ــه یکدیگ ــا ب ــاد آن ه ــرای اعتم ــه را ب و زمین

ــد. ــم کن ــان فراه توانمندسازی ش
در ســال 1992، دو پژوهش گــر بــه نام هــای دلــون 
ــه در  ــا بررســی بیــش از یکصــد مقال و مک لیــن ب
زمینــه موفقیــت در یک ســازمان، مدلــی را طراحی 
ــی  ــر اســاس آن معیارهــای گوناگون ــد کــه ب کردن

بــرای اندازه گیــری موفقیــت یــک سیســتم در نظر 
گرفتــه می شــود. مک لیــن ازجملــه کســانی اســت 
کــه بــر مدیریت منابع انســانی تاکیــد ویــژه ای دارد 
و می گویــد: »مدیریــت منابــع انســاني عمدتــا بــر 
طراحــي، تدویــن و اجــراي سیاســت ها و رویه هــاي 
موثــر بــر کارکنــان در همــه ســطوح تمرکــز دارد. 
ازجملــه ایــن سیاســت ها و روش هــا مي تــوان 
ــوزش و  ــتخدام، آم ــذب و اس ــزي، ج ــه برنامه ری ب
ــت و  ــران خدم ــا جب ــت ب ــازی، نگه داش توانمندس
مزایــا و بهبــود روابــط کاری، توســعه بــا مدیریــت 
عملکــرد و ارتقای شــغلی و جانشــین پروری اشــاره 

کــرد.«

 مدیریت منابع انسانی 
در کشاکش سنت و مدرنیته

در اواخــر دهــه 1920 در آمریــکا مدیــران شــرکت 
»وســترن الکتریــک« شــروع بــه انجــام یک ســری 
مطالعــات کردنــد تــا ببیننــد کــه چطــور می توانند 
بــا بهبــود ابزارهــای الزم بــرای کار و افزایــش 

لقوه منابع انسا�ن وی �ب ن�ی

چطور از کارمندهای معمولی، کارمند 
»خوب« بسازیم؟

 ترانه رجبیان

رابرت ایتون، مدیرعامل کرایسلر، یکی از موفق ترین مدیران دنیا و جزو آن 
دسته از کسانی است که به خوبی اهمیت منابع انسانی را درک کرده اند و به 
این دیدگاه رسیده اند که به قول ایتون »دارایی ارزشمندی که برای ما مزیت 
رقابتی ایجاد می کند، کارکنان ما هستند.« با وجود اهمیتی که کارکنان هر 

سازمانی در موفقیت یا شکست آن دارند، بااین حال هنوز خیلی ها هستند که 
نمی دانند وقتی در مورد منابع انسانی حرف می زنیم، دقیقا از چه چیزی صحبت 
می کنیم و مدیریت منابع انسانی نه یک علم، بلکه تنها شیوه ای برای سروکله 

زدن با کارمندهای جورواجور به نظر می رسد. اما مدیریت منابع انسانی واقعا چه 
اهمیتی در مدیریت موثر یک سازمان دارد و باید چطور و از کجا شروع شود؟
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ــه کار گرفته شــده، کارایــی  بهــره وری روش هــای ب
ــری  ــود باالت ــه س ــد و ب ــتر کنن ــان را بیش تیمش
برســند. ایــن مطالعــات کم کــم شــکل جدی تــری 
ــم  ــی مه ــد جنبش ــث ش ــت و باع ــود گرف ــه خ ب
ــا  ــپس در کل دنی ــکا و س ــان در آمری ــن زم در ای
شــکل بگیــرد کــه امــروز تحــت عنــوان »جنبــش 
ــت  ــود و مدیری ــناخته می ش ــانی« ش ــط انس رواب
ــن  ــم از دل ای ــک عل ــوان ی ــانی به عن ــع انس مناب
جنبــش بیــرون آمــده اســت. تــا پیــش از ایــن و در 
مدیریــت ســنتی، کارمنــدان تنهــا به عنــوان یــک 
نــوع ســرمایه درنظــر گرفتــه می شــدند و در عمــل 
تفــاوت چندانــی با ســایر تجهیزات کاری نداشــتند. 
مدیــران، کارمنــدان خــود را عاملــی بــرای تولیــد 
بیشــتر می دانســتند کــه بایــد تحــت بهره بــرداری 
ــک  ــازمان کم ــرفت س ــه پیش ــد و ب ــرار بگیرن ق
کننــد. دیــدگاه مدیــران ســنتی بــه کارمنــدان این 
بــود کــه آن هــا را جــزو فاکتورهــای اصلــی هزینــه 
می دانســتند و معتقــد بودنــد کــه کارمنــدان 
مصرف کننــدگان اصلــی و اساســی دارایی هــای 
ــت  ــه در مدیری ــازمان هســتند، درحالی ک ــک س ی
ارزشــمندترین  به عنــوان  کارمنــدان  مــدرن، 
ســرمایه یــک ســازمان در نظــر گرفتــه می شــوند 
کــه بیشــترین ارزش افــزوده را دارنــد و منجــر بــه 
ــوند.  ــازمان می ش ــک س ــری در ی ــش یادگی افزای
مدیــران موفــق مــدرن، کارمنــدان خــود را عاملــی 
مهــم و تاثیرگــذار بــرای پیشــبرد اهــداف ســازمانی 
می داننــد و بــا آن هــا مثــل موتــور نــوآوری رفتــار 
ــر  ــال های اخی ــی س ــه ط ــب این ک ــد. جال می کنن
ــه و  ــانی، پای ــای انس ــان نیروه ــا هم ــدان ی کارمن
ــازمان را  ــک س ــهود ی ــای نامش ــاس دارایی ه اس
تشــکیل داده انــد کــه بــه گفتــه لــو بــاروچ، اســتاد 
دانشــگاه نیویــورك دارای ســه بخــش اصلی اســت؛ 
ــاي  ــاري، برنامه ه ــراع، آرم تج ــق اخت ــی »ح یعن
رضایــت  »تکنولــوژي،  نوآوري هــا«،   ،R & D
رهبــري«.  فرهنــگ،  »آمــوزش،  و  مشــتري« 
پژوهش هــای  اســاس  بــر  این کــه  جالب تــر 
انجام شــده توســط موسســه تحقیقاتــی بروکینــگ، 
دارایی هــای  درصــد  تاکنــون   1980 دهــه  از 

ــه حــدود  نامشــهود یــک ســازمان از 38 درصــد ب
ــت. ــیده اس ــد رس 85 درص

 از مدیریت منابع انسانی تا موفقیت 
چند قدم فاصله است؟

اهــل فــن مدیریــت منابــع انســانی را دارای 
ــازمان  ــک س ــت ی ــتراتژیک در موفقی ــش اس نق
ــت  ــس هیئ ــترانگ، رئی ــکل آرمس ــد. مای می دانن
کتــاب  در  هاپکینــز  جانــز  دانشــگاه  امنــای 
»مدیریــت اســتراتژیک منابــع انســاني« بــه اهمیت 
ــت  ــش مدیری ــد و نق ــاره می کن ــئله اش ــن مس ای
منابــع انســاني را شــامل مــواردی ازجملــه ایجــاد 
ــزه و  ــش انگی ــت، افزای ــناختي مثب ــم روان ش تفاه
ــغلی،  ــای ش ــش مهارت ه ــان، افزای ــد کارکن تعه
ــه  ــترده ب ــئولیت های گس ــذاری مس ــکان واگ ام
کارکنــان، شــفاف شــدن فرصت هــای شــغلی، 
توســعه مســتمر و... می دانــد. او معتقــد اســت 
اســتراتژی های مدیریــت منابــع انســانی تنهــا 
زمانــی در سیســتم جــواب می دهــد کــه بــه طــرز 
صحیحــی اجــرا شــود و مدیــر مطمئــن باشــد کــه 
اســتراتژی درســتی را بــا توجه به شــرایط ســازمان 
انتخــاب کــرده و آمادگــی مواجهــه بــا مخالفت هــا 
ــن  ــه مهم تری و مشــکالت را داشــته باشــد. ازجمل
ایــن اســتراتژی ها می تــوان بــه اســتراتژي هاي 
پــاداش، روابــط کارکنــان، توســعه منابــع انســاني، 
مدیریــت عملکــرد، جــذب کارکنــان، توســعه 

ــرد. ــاره ک ــط کاری و... اش رواب

ایران و مدیریت منابع انسانی
تحلیلــي بــر وضعیــت مدیریــت منابــع انســاني در 
جهــان نشــان می دهــد کــه آن دســته از مدیرانــی 
می تواننــد در ایــن زمینــه موفــق باشــند و خــود را 
بــه کالس هــای بــاالی بین المللــی نزدیــک کننــد 
کــه بتواننــد شــوق و اشــتیاق منابــع انســانی تحت 
نظــر خــود را برانگیزنــد، بتواننــد اختیــارات الزم را 
بــرای فعالیــت کــردن در اختیــار آن هــا قــرار دهند 
و از توانایــی مربی گــری و توانمندســازی کارمنــدان 
ــک  ــر، ی ــارت دیگ ــه عب ــد باشــند. ب خــود بهره من
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مدیــر موفــق بایــد مردم شــناس خوبــی باشــد تــا 
بتوانــد از بیشــترین نیــروی منابــع انســانی کــه در 

اختیــار دارد، بهتریــن نتیجــه را بگیــرد.
درحالی کــه در قــرن بیســت ویکم ارزش منابــع 
از  بیــش  خارجــی  شــرکت های  در  انســانی 
ترازنامه هــای مالــی آن هاســت، امــا بــه نظــر 
نمی رســد کــه در ایــران هنــوز آن قــدر کــه بایــد و 
شــاید، بــه ایــن مســئله توجــه شــود. به طوری کــه 
ــه توســعه  ــای منتشرشــده، رتب ــر اســاس آماره ب
نیــروی انســاني ایــران در جهــان از نــگاه ســازمان 
ملــل متحــد، در ســال 2008، جایــگاه 123 بــوده، 
ــر  ــن نظ ــوئد از ای ــر س ــوری نظی ــه کش درحالی ک

ــت را دارد. ــن وضعی بهتری
 

 برای موفقیت، کارمندتان را 
خوشحال کنید!

ــی  ــن مفاهیم ــی از مهم تری ــغلی یک ــت ش رضای
ــرح  ــانی مط ــع انس ــت مناب ــه در مدیری ــت ک اس
می شــود. بــه ایــن معنــا کــه اگــر بتوانیــد نگــرش 
ــه  ــه شــغلی ک ــان نســبت ب ــی در کارمندانت مثبت
بــر عهــده دارنــد، ایجــاد کنیــد، می توانیــد 
ــد. از  ــن کنی ــز تضمی ــازمانتان را نی ــت س موفقی
ــی  ــش از نیم ــاغل بی ــراد ش ــب اف ــه اغل ــا ک آن ج
از ســاعت بیــداری خــود را در محــل کارشــان 
ــه  می گذراننــد، بنابرایــن احساســی کــه نســبت ب
ــر  ــم گیری ب ــر چش ــع تاثی ــور قط ــد، به ط آن دارن
عملکــرد، خالقیــت شــغلی و موفقیت هایشــان 
خواهــد داشــت. درحالی کــه اگــر کارمنــدی از 
ــی  ــا خیل ــت نداشــته باشــد، ی شــغل خــود رضای
ــرك می کنــد و ســراغ کار دیگــری  ســریع آن را ت
مــی رود، یــا خــودش را پیــش از موعــد بازنشســته 
می کنــد، یــا اگــر ســر کارش بمانــد، بایــد انتظــار 
ــام  ــر در اتم ــی، تاخی ــتباهات کاری، بی انگیزگ اش
ــید. ــته باش ــده و... را داش ــئولیت های محول ش مس

عوامــل زیــادی می توانــد در رضایــت شــغلی 
کارمنــدان اثرگــذار باشــد؛ ازجملــه حقــوق و 
پــاداش، تیــم کاری، شــیوه های مدیریتــی، ســختی 
یــا تکــراری بــودن مســئولیت ها، ویژگی هــای 

فــردی و... جالــب اســت بدانیــد کــه در تحقیقــی 
ــده  ــان داده ش ــده، نش ــام ش ــی انج ــه به تازگ ک
ــذای  ــده غ ــک وع ــا ی ــر کارمنده ــه اگ ــت ک اس
مجانــی طــی روز دریافــت کننــد، بیشــتر احســاس 
شــادی و نشــاط می کننــد و حــدود 50 درصــد از 
افــراد شــرکت کننده در ایــن مطالعــه گفته انــد کــه 
اگــر دنبــال شــغل جدیــد باشــند، بــه ایــن موضوع 
ــیدنی و  ــرکت نوش ــا ش ــه آی ــد ک ــه می کنن توج
ــه! ــا ن ــه کارمندانــش می دهــد ی ــی ب غــذای مجان

چطور کارمندهای خوب را به کارمندهای 
بی انگیزه تبدیل می کنیم؟

همان طــور کــه اشــاره شــد، عوامــل زیــادی وجــود 
ــازمان  ــک س ــدان ی ــره وری کارمن ــر به ــه ب دارد ک
ــا  ــه، ت ــران گرفت ــکار مدی ــذارد؛ از ابت ــر می گ تاثی
آموزش هــای شــغلی مــداوم و... امــا بااین حــال 
ــدی  ــالت ج ــی از معض ــران یک ــم در ای ــوز ه هن
مدیریــت منابــع انســانی ایــن اســت کــه مدیــران 
نمی تواننــد بهــره وری کارمندانشــان را افزایــش 
ــه  ــه چ ــت ک ــی این جاس ــوال اصل ــا س ــد. ام دهن
ــش  ــره وری کاه ــطح به ــه س ــد ک ــی می افت اتفاق

پیــدا می کنــد؟
ــدان  ــان کارمن ــض می ــغلی و تبعی ــی ش ناامن
کــه ناشــی از ضعــف  مدیریتــی اســت، یکــی از 
ــروی  ــره وری نی ــش به ــل کاه ــن دالی مهم تری
انســانی اســت. هم چنیــن اگــر مدیــری در 
ــوان  ــدت نات ــا بلندم ــدت ی ــزی میان م برنامه ری
باشــد، بــه مــرور انگیــزه کارمندانــش را از بیــن 
می بــرد. در ایــن میــان کنتــرل نکــردن عملیــات 
ــن فراینــد  ــی در ای ــا بی ثبات در یــک ســازمان ی
ــره وری  ــش به ــه کاه ــر ب ــد منج ــز می توان نی
ــه  ــا هم ــه تقریب ــت ک ــب این جاس ــود. جال ش
عوامــل پاییــن آمــدن بهــره وري نیــروی انســاني 
بــه ضعف هــای مدیریتــی در یــک ســازمان 
برمی گــردد و در ایــن میــان نبایــد مســئله 
ــه  ــران در مقایس ــتمزد در ای ــودن دس ــن ب پایی
ــا افزایــش هزینه هــای زندگــی و تــورم را نیــز  ب

ــت. ــده گرف نادی
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شد ید حواستان به اهدافتان �ب چرا �ب

برای موفقیت دهانت را ببند!
 مستانه تابش
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لطفــا همــه شــما که امــروز در این ســالن هســتید، 
بــه بزرگ تریــن هــدف شــخصی کــه داریــد، فکــر 
کنیــد. واقعــا ایــن کار را انجــام دهیــد. چنــد 
دقیقــه وقــت بــه شــما می دهــم، چــون بایــد ایــن 
کار را انجــام بدهیــد تــا بتوانیــد آن را درك کنیــد. 

ــن  ــه بزرگ تری ــد و ب ــت بدهی ــان فرص ــه خودت ب
هدفــی کــه در زندگــی داریــد، فکــر کنیــد. حــاال 
تصــور کنیــد کــه بایــد همیــن حــاال و در همیــن 
ــام  ــن کار را انج ــه ای ــد ک ــم بگیری ــه تصمی لحظ
بدهیــد. حــاال پیــش خودتــان تصــور کنیــد کــه بــا 

درک سیورز، نویسنده و کارآفرین آمریکایی در یک سخنرانی 
تد می گوید چرا نباید اهدافتان را جار بزنید.
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ــا او  ــدف خــود را ب ــد و ه ــات می کنی کســی مالق
ــان  ــد او از ایده ت ــر کنی ــد. فک ــان می گذاری در می
ــه  ــی ک ــدف بزرگ ــر ه ــما را به خاط ــف و ش تعری
داریــد، تشــویق می کنــد. حــاال آیــا حــس خوبــی 
نداریــد کــه بخواهیــد دربــاره هدفتــان بــا صــدای 
ــدم  ــک ق ــد ی ــر نمی کنی ــد. فک ــرف بزنی ــد ح بلن
بــه تحقــق آن نزدیک تــر شــده اید، انــگار کــه 
از همیــن حــاال آن هــدف جزئــی از هویــت شــما 

شــده باشــد؟
ــان را بســته  ــد دهانت ــه بای ــد این ک ــر ب خــب، خب
نگــه داریــد، آن هــم دقیقــا بــه دلیــل همیــن حس 
خوبــی کــه بــه شــما می دهــد. بعــد از چنین حس 
خوشــایندی انگیــزه کمتــری خواهیــد داشــت کــه 
بــرای رســیدن بــه هــدف تــالش کنید. تســت های 
ــن  ــده اند، ای ــرار ش ــا تک ــه باره ــی ک روان شناس
مســئله را تاییــد می کننــد کــه وقتــی هدفتــان را 
بــا کســی در میــان می گذاریــد، احتمــال کمتــری 
ــود.  وقتی  ــق ش ــدف محق ــه آن ه ــود دارد ک وج
هدفــی در ســر داریــد، کارهــای مختلفــی را بایــد 
انجــام دهیــد تــا بــه آن هــدف برســید. یعنــی تــا 
ــت  ــود. در حال ــق ش ــدف محق ــه آن ه ــی ک زمان
ایــده آل نبایــد تــا وقتــی بــه آن هــدف می رســید، 
راضــی شــوید، ولــی وقتــی هدفتــان را بــا دیگــران 
تشــویقتان  آن هــا  و  می گذاریــد  میــان  در 
ــی  ــت اجتماع ــام واقعی ــه ن ــده ای ب ــد، پدی می کنن
شــکل می گیــرد کــه یــک جــور ترفنــد مغز اســت 
ــه هــدف رســیده  ــا ب ــا احســاس کنــد کــه واقع ت
اســت. درحقیقــت فــرد به خاطــر آن رضایــت 
ظاهــری کــه بــه دســت مــی آورد، انگیــزه کمتــری 
دارد تــا آن مقــدار کاری را کــه الزم اســت، انجــام 
بدهــد. ایــن نظریــه دقیقــا در مقابــل ایــن شــیوه 
تفکــر قدیمــی قــرار می گیــرد کــه بایــد اهدافمــان 
را بــا دوســتانمان درمیــان بگذاریــم، مگــر نــه؟ پس 
شــیوه تفکــر معمــول بــه مــا می گویــد کــه بایــد 
ایــن کار را انجــام بدهیــد، ولــی بیاییــد نگاهــی بــه 
دالیــل و مســتندات علمــی بیندازیم. کــورت لوین، 
موســس روان شناســی اجتماعــی، در ســال  1926 
ایــن وضعیــت را فراینــد جانشــینی نامیــد. در 

1933، ورا ماهلــر بــه ایــن نتیجــه مهــم رســید که 
وقتــی شــما بــه وســیله کســی تاییــد می شــوید، 
ایــن تعریــف و تاییــد در ذهنتان معنــای واقعیت را 
پیــدا خواهــد کــرد. پیتــر گولویــزر در ســال 1982 
ــه نوشــت و در ســال 2009  ــن زمین ــی در ای کتاب
آزمایشــی در ایــن مــورد انجــام داد کــه نتایــج آن 
ــه ایــن شــکل  را منتشــر کــرده اســت.  آزمایش ب
انجــام شــد کــه 163 نفــر در قالــب چهــار گــروه 
ــد و هــر کــدام اهــداف شخصی شــان  ــرار گرفتن ق
را روی کاغــذ نوشــتند. نیمــی از ایــن افــراد تعهــد 
ــن هــدف را در جمــع اعــالم  ــه ای خــود نســبت ب
ــد. ســپس  ــد و نیــم دیگــر ایــن کار را نکردن کردن
بــه آن هــا گفتــه شــد کــه 45 دقیقــه وقــت دارنــد 
ــور  ــا را به ط ــه آن ه ــد ک ــام دهن ــا کاری را انج ت
مســتقیم بــه هدفشــان راهنمایــی می کنــد، البتــه 
بــه ایــن شــرط کــه هــر وقــت خواســتند، دســت از 
کار بکشــند. حــاال کســانی که حرفــی نــزده بودند، 
ــرده و  ــه روی آن کار ک ــط 45 دقیق ــور متوس به ط
گفتنــد کــه احســاس می کننــد هنــوز راه زیــادی 
دارنــد تــا بــه هدفشــان برســند. امــا آن هایــی کــه 
هدفشــان را بــه جمــع اعــالم کــرده بودنــد، به طــور 
متوســط 33 دقیقــه بعــد دســت از کار کشــیدند و 
ــد  ــا ســوال شــد، جــواب دادن ــدا از آن ه ــی بع وقت
ــه  کــه احســاس می کردنــد خیلــی بــه رســیدن ب

ــده اند. ــک ش ــان نزدی هدفش
ــه کار  ــد چ ــد، بای ــت باش ــه درس ــن قضی ــر ای اگ
کــرد؟ شــما می توانیــد در برابــر ایــن وسوســه 
ــه همــه بگوییــد  مقاومــت کنیــد کــه هدفتــان را ب
و می توانیــد لذتــی را کــه تشــویق دیگــران برایتــان 
دارد، بــه تاخیــر بیندازیــد. امــا اگــر واقعــا الزم اســت 
بــا کســی دربــاره هدفتــان حــرف بزنیــد، بهتر اســت 
ایــن کار را جــور دیگــری انجــام دهید. مثــال بگویید: 
مــن واقعــا دوســت دارم در مســابقه ماراتون شــرکت 
کنــم، بنابرایــن بایــد هفتــه ای پنــج جلســه تمریــن 
کنــم و اگــر ایــن کار را انجــام ندهــم، خــودم را تنبیه 
می کنــم. پــس اگــر دفعــه بعــد وسوســه شــدید کــه 
ــد،  ــان بگذاری ــری در می ــس دیگ ــا ک ــان را ب هدفت
می دانیــد کــه چطــور بایــد ایــن کار را انجــام بدهید.
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ن قواعد پیش به سوی شکس�ت

نابغه هایی با جوراب های خنده دار!
 مائده تابش

ــد؟  ــی داری ــه احساس ــوراب چ ــه ج ــبت ب نس
ــان  ــه جوراب هایت ــور ب ــه چط ــه این ک ــته ب بس
نــگاه می کنیــد، ممکــن اســت فقــط یــک تکــه 
ضــروری از لباس هایتــان باشــند - کــه در ایــن 
صــورت یــک جفــت جــوراب مشــکی یا طوســی 
ــد  ــا می توان ــد - ی ــت می کن ــوه ای کفای ــا قه ی
شــخصیت  دادن  نشــان  بــرای  دریچــه ای 

منحصربه فــرد شــما و نگرش هایتــان باشــد. 
احمقانــه بــه نظــر می رســد؟ خــب، پــس البــد 
خیلــی تعجــب می کنیــد اگــر بدانیــد محققــان 
ــن  ــه ای ــازه ب ــی ت ــاروارد در پژوهش ــگاه  ه دانش
ــی  نتیجــه رســیده اند کــه پوشــیدن جوراب های
ــده دار و  ــب و خن ــب و غری ــای عجی ــا طرح ه ب
ــه نه تنهــا رازهــای  حتــی گاهــی کمــی احمقان
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زیــادی را در مــورد شــما برمــال می کنــد، 
ــرز  ــاره ط ــم درب ــادی ه ــای زی ــه حرف ه بلک
تفکــر دیگــران نســبت بــه شــما دارد. ســازگاری 
اصــول  و  قواعــد  از  پیــروی  و  دیگــران  بــا 
ــا  ــی از م ــزی اســت کــه خیل پذیرفته شــده چی
ــاز  ــم. نی ــا کردی ــه آن بن ــر پای ــان را ب زندگی م
ــق  ــه تعل ــک مجموع ــه ی ــه ب ــرای این ک ــا ب م
ــدن  ــرد نش ــه ط ــان ب ــیم و میلم ــته باش داش
ــده و  به طــور عمیقــی در وجــود مــا ریشــه دوان
ــاس  ــار و لب ــت، رفت خــودش را در شــیوه صحب
ــاس  ــر اس ــا ب ــد. ام ــان می ده ــیدنمان نش پوش
ــل  ــد عم ــر می رس ــه نظ ــد ب ــات جدی تحقیق
کــردن برخــالف هنجارهــای اجتماعــی نه تنهــا 
بــد نیســت، کــه گاهــی وقت هــا ســودآور اســت.

 
 جوراب های خنده دار 

و آن چه درباره شام می گویند
در  کــه  مطالعــه ای  نتایــج  اســاس  بــر 
نشــریه Consumer Research منتشــر 
شــده، افــرادی کــه خــارج از هنجارهــای 
اجتماعــی رفتــار می کننــد، به طــور بالقــوه 
ــا  ــن هنجاره ــه ای ــه ب ــی ک ــه آن های ــبت ب نس
ــوده  ــری ب ــت باالت ــد هســتند، در وضعی پای بن
ــیدن  ــن پوش ــد. بنابرای ــر و الیق ترن و توانمندت
و  خال خالــی  و  شــب رنگ  جوراب هــای 
ــی را در مــورد شــما  ــی چــه رازهای رنگین کمان
ــد؟ خــب مشــخص شــده اســت  ــال می کن برم
ــی می پوشــند،  ــرادی کــه چنیــن جوراب های اف
در چشــم دیگــران تواناتــر بــه نظــر می رســند. 
ــث  ــا باع ــن جوراب ه ــیدن ای ــا پوش ــع ب درواق
خالق تــر،  را  شــما  دیگــران  می شــوید 
ــزا،  ــیلویا بیلی ــد. س ــر بدانن ــر و موفق ت باهوش ت
فرانچســکا جینــو و آنــات کینــان، نویســندگان 
ــد:  ــاروارد، می گوین ــگاه  ه ــه از دانش ــن مقال ای
ــخص،  ــال مش ــرایط کام ــا در ش ــر م ــه نظ »ب
ــه  ــتر ب ــا بیش ــالف هنجاره ــردن برخ ــل ک عم
ــرای  ــام می شــود، به خصــوص ب ــرد تم ســود ف
آن هایــی کــه می خواهنــد وارد جامعــه شــوند.«

بینش جوراب های خنده دار
و  خنــده دار  رنگ هــای  و  الگوهــا  از  اگــر 
مضحــک فراتــر برویــم، بــه شــناخت مفهومــی 
ــا  ــه م می رســیم، یعنــی مفهــوم جالبــی کــه ب
ــرای  ــرد ب ــر ف ــم ه ــور راه و رس ــد چط می گوین
روی  می توانــد  لباس هایــش  انتخاب هــای 
فرایندهــای شــناختی او اثــر بگذارد.  دکتــر 
ــی  ــناس اجتماع ــک روان ش ــکی، ی آدام گالینس
از دانشــگاه نــورث وســترن بــا انجــام ســه 
مطالعــه مختلــف نشــان داده اســت کــه نحــوه 
لبــاس پوشــیدن مــا می توانــد روی فکــری 
ــم  ــروز می دهی ــه ب ــاری ک ــم، رفت ــه می کنی ک
ــته  ــر داش ــم، تاثی ــاس می کنی ــه احس و آن چ
ــر  ــه ه ــی ک ــامل جوراب های ــن ش ــد و ای باش
ــیدن  ــود. پوش ــم می ش ــم ه ــا می کنی ــه پ روز ب
جوراب هــای عجیــب و غریــب و خنــده دار 
به طــور خــاص منحصربه فــرد بــودن مــا و 
ــن کار  ــد. ای ــان می ده ــمان را نش اعتمادبه نفس
ــی در  ــاس خوب ــد احس ــک می کن ــا کم ــه م ب
ــدرت  ــن ق ــیم، ای ــته باش ــان داش ــورد خودم م
ــان  ــه دلم ــر لباســی ک ــا ه ــته باشــیم ت را داش
ــی و  ــیدن آن راض ــیم و از پوش ــت، بپوش خواس
خوشــحال باشــیم. رســیدن بــه چنیــن درکــی 
ــرس و  ــدون ت ــا ب ــد ت ــک می کن ــا کم ــه م ب
موفقیت هــای  بــه  پاییــن،  اعتمادبه نفــس 
بیشــتری دســت پیــدا کنیــم. ایــن مســئله در 
مــورد نــگاه بی رحمانــه ای کــه اجتمــاع نســبت 
بــه فــرد دارد و آن چــه دیگــران دربــاره مــا فکــر 
ــد، منعکــس شــده اســت. جوراب هــای  می کنن
ــازه را  ــن اج ــا ای ــه م ــاده ب ــفید س ــیاه و س س
پس زمینــه  در  را  خودمــان  کــه  می دهــد 
هنجارهــای اجتماعــی پنهــان کنیم.  بنابرایــن، 
اگــر عاشــق جوراب هــای عجیــب و غریــب 
هســتید، همان هــا را بپوشــید و پــا بــه اجتمــاع 
ــوان  ــما را به عن ــا ش ــن کار نه تنه ــد. ای بگذاری
ــرد  ــارف و منحصر به ف ــخصیت غیرمتع ــک ش ی
ــث  ــه باع ــد، بلک ــی می کن ــران معرف ــه دیگ ب

ــد! ــی بمانی ــت خوب ــود در وضعی می ش
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شیوه های استخدایم گذشته منسوخ شده اند

برای یافتن شغل توانایی ها را پررنگ 
کنید، نه تجربه ها

 مهشید تابنده 

تعداد کمی از ما توانسته ایم در دنیای کار، مشاغلی را بیابیم که به طور مستقیم 
مرتبط با مدرک تحصیلی و تجربه هایی است که در گذشته داشته ایم. در این 

سخنرانی تد که در سال 2018 انجام شد، جیسون شن با بیان تجربه های خودش 
می گوید چطور باید برای پیدا کردن یک شغل مناسب از تجربه ها فاصله بگیریم 
و توانایی ها و قابلیت ها را پررنگ کنیم. خود او در دانشگاه درس زیست شناسی 

خوانده، ولی در حال حاضر در یک شرکت فناوری به عنوان مدیر تولید کار می کند. 
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حسادت  کسانی  چه  به  من  می کنید  فکر 
قرار  شغلی  جایگاه  در  که  کسانی  می کنم؟ 
دارند که متناسب با رشته  دانشگاهی شان است. 
خبرنگارهایی که درس روزنامه   نگاری خواندند، 
مهندسی  رشته  دانشگاه  در  که  مهندسانی 
خواندند و... واقعیت این است که این آدم ها در 
استثناها  بلکه جزو  نیستند،  قاعده  حال حاضر 
محسوب می شوند. یک مطالعه در سال 2010 
نشان داده است که فقط 1/4 از افرادی که از 
انجام  فارغ التحصیل می شوند، مشغول  دانشگاه 
کاری هستند که متناسب با مدرکی است که از 

دانشگاه گرفته اند. 
خود من نه با یک مدرك، بلکه با دو مدرك در 
فارغ التحصیل  دانشگاه  از  زیست  شناسی  رشته 
شدم. در میان ناامیدی پدر و مادرم، من االن نه 

یک دکتر هستم و نه یک دانشمند. 
سال ها مطالعه و تحقیق در زمینه همانند سازی 
دی ان اِی و فتوسنتز، مرا تا حدودی برای یافتن 
یک شغل در زمینه فناوری آماده کرد. پس از 
آن مجبور بودم همه چیز را در مورد شیوه های 
فروش و بازاریابی، تدوین استراتژی های فروش 
و... یاد بگیرم و حتی کمی هم با برنامه نویسی 
آشنا شوم. من تا پیش از این که روزمه ام را برای 
را  تولید  مدیر  عنوان  هیچ وقت  بفرستم،   Etsy
شرکت های  از  خیلی  و  گوگل  قبال  و  نداشتم 
شغل  یک  یافتن  برای  مرا  درخواست  دیگر 
از  را  امیدم  داشتم  کم کم  من  بودند.  کرده  رد 
آن  برای  االن  که  شرکتی  این  می دادم.  دست 
بود.  شده  اعالم  عمومی  به تازگی  می کنم،  کار 
را  درخواستم  این که  بر  عالوه  من  بنابراین 
برایشان فرستادم، همه چیز را جزء به جزء در 
مورد عرضه اولیه سهام در بازار بورس خواندم 
سایت  یک  داشت،  که  پیش نویس هایی  از  و 
و  تجزیه  و  بررسی ها  شامل  که  کردم  طراحی 
تحلیل های من از کسب وکار و هم چنین چهار 
ایده جدید برای داشتن امکانات جدید بود. بعد 
از آن معلوم شد که تیم آن ها به شکل فعاالنه 
ایده  و  کرده  کار  ایده ها  آن  از  تا  دو  زمینه  در 

سوم مرا به طور جدی مورد بررسی قرار داد. من 
باالخره توانستم آن شغل را به دست بیاورم. 

اول  که  می شناسیم  را  کسانی  ما  همه 
به  می توانند  بعد  اما  می شوند،  گرفته  نادیده 
اشتباه  درباره شان  که  کنند  ثابت  منتقدانشان 
کرده اند. می خواهید بدانید داستان مورد عالقه 
من چیست؟ داستانی که خیلی دوستش دارم، 
و  مهندس  یک  است.  اکتور  برایان  مورد  در 
راه اندازی  برای  این که  از  قبل  که  مدیر  یک 
واتس اپ وارد شراکت شود، توسط شرکت هایی 
پس  و  بود.  شده  رد  فیس بوك  و  توییتر  مثل 
برنامه  یک  کرد؛  پایه گذاری  را  واتس اپ  آن  از 
میلیارد   19 رقم  به  که  همراه  تلفن  پیام رسان 

دالر فروخته شد. 
امروز روش هایی که ما در قرن 20 برای استخدام 
نیروی کار ابداع کردیم، ما را به سمت شکست 
را  از آدم هایی  باعث می شوند خیلی  و  می برند 
دست  از  دارند،  منحصربه فرد  توانایی های  که 
بدهیم. پیشرفت هایی که در زمینه علم رباتیک 
و یادگیری ماشینی به دست آمده، باعث شده 
با وجود  که روش های کاری ما دگرگون شود. 
چنین شرایطی همه ما باید انتظار داشته باشیم 
انجام  به  مجبور  حرفه ای مان  مسیر  در  که 
را  کارها  آن  هیچ وقت  قبال  که  شویم  کارهایی 
یا  ابزار  یک سری  به  ما  بنابراین  ندادیم.  انجام 
راهبرد احتیاج داریم که بتوانیم رهبران سازنده 
چه  راهبردها  و  ابزارها  این  بشناسیم.  را  آینده 
چیزهایی هستند؟ من برای پیدا کردن جواب، 
گزارش  ده ها  کردم.  صحبت  زیادی  رهبران  با 
و  کردم  مطالعه  را  علمی  پژوهش  و  مقاله  و 
آزمایش های استعدادیابی خودم را پیش بردم. 
چیزی  من  تحقیقات  هدف  که  است  درست 
ایده  اما در حال حاضر سه  این است،  از  فراتر 

دارم تا به سمت جلو حرکت کنیم. 
اگر  بدهید:  توسعه  را  خود  جست وجوهای   .1
همیشه برای پیدا کردن آدم های مستعد سراغ 
کردیم-  جست وجو  قبال  که  برویم  جاهایی 
جاهایی مانند برنامه کودکان بااستعداد، برنامه 
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نتایجی  همان  به   - و...  ورزشی  استعدادیابی 
بیسبال  ورزش  داشتیم.  همیشه  که  می رسیم 
اتلتیکس  اوکلند  تیم  که  شد  متحول  زمانی 
که از نظر مالی توان چندانی نداشت، شروع به 
استفاده از بازیکنانی کرد که بر اساس معیارهای 
سنتی این ورزش، بازیکن های امتیازآوری مثال 
در گرفتن امتیاز با دویدن در مسابقه، محسوب 
امتیاز  تیمشان  برای  توانستند  ولی  نمی شدند، 
بیاورند و باعث پیروزی در مسابقه ها  به دست 
عرصه  از  در محیط های خارج  ایده  این  شوند. 
بار سرپرست تیم  ورزش هم صادق است. یک 
طراحی و تحقیق پینترست به من گفت که آن ها 
بهره ورترین  و  متنوع  ترین  از  یکی  توانسته اند 
ولی  سیلیکون   سراسر  در  را  طراحی  تیم های 
اعتقاد  موضوع  این  به  چون  بیاورند،  وجود  به 
منحصربه فردی  استعداد  هیچ کس  که  دارند 
ندارد. آن ها برای جمع آوری تیم خیلی سخت 
کار کردند تا فراتر از مرزهای معمول فناوری را 
طراحان  کار  نتیجه  روی  آن ها  درواقع  ببینند. 

تمرکز کردند نه روی نژاد یا اصلیتشان. 
کارایی شان  و  عملکرد  به خاطر  را  آدم ها   .2
استخدام کنید: من با توجه به تجربه شخصی 
و  تاسیس  در  شغل یابی،  زمینه  در  خودم 
به  آن الین  استخدامی  پایگاه  یک  راه اندازی 
به  را  امکان  این  که  شدم  سهیم  هدالیت  نام 
متقاضی ها می داد تا بتوانند خودشان را نشان 
از  که  ورزشی  تیم های  مثل  دقیقا  دهند. 
که  بازیگرهایی  یا  می گیرند،  تست  بازیکن ها 
برای بر عهده گرفتن یک نقش مورد آزمایش 
باید  هم  شغل  یک  داوطلبان  می گیرند،  قرار 
و  مهارت ها  شوند،  استخدام  این که  از  قبل 
مشتری های  کنند.  ثابت  را  خود  قابلیت های 
در  بررسی  و  تحقیق  سال   85 پشتوانه  از  ما 
که  می برند  سود  کار  نیروی  استخدام  زمینه 
یکی  کار هر کسی  نمونه  نشان می دهد  نتایج 
از روش های پیش بینی میزان موفقیت یک فرد 
در شغلی است که می خواهد به دست بیاورد. 
اگر می خواهید یک تحلیل گر اطالعات رایانه ای 

از  گسترده  صفحه  یک  او  به  کنید،  استخدام 
داده های قدیمی بدهید و ببینید که این ایده 
می خواهید  اگر  دارد.  برایش  مفهومی  چه 
بخواهید  او  از  کنید،  استخدام  بازاریابی  مدیر 
در  یک محصول جدید  بازاریابی  برای  طرحی 
بازار به شما ارائه کند. و اگر خودتان متقاضی 
از شما  نمانید که کارفرما  کار هستید، منتظر 
باشید که  بلکه خودتان دنبال روشی  بخواهد، 
بتوانید با استفاده از آن، مهارت  ها و توانایی  ها 
از  خارج  را  خود  منحصر به  فرد  قابلیت های  و 

چهارچوب رزومه و ضمایم اثبات کنید. 
مسائل  از  بزرگ  تری  تصویر  کنید  سعی   .3
زیادی  چیزهای  من  باشید:  داشته  رو  پیش 
در مورد کارفرماهایی شنیدم که به خاطر چند 
تجربه کوتاه مدت در رزومه کاری متقاضی ها به 
آن ها انگ می زنند که مدام از این شاخه به آن 
شاخه می پرند، یا در مورد استادانی شنیدم که 
این که  وجود  با  را  دانشجوها  بعضی  پیغام های 
می گیرند،  نادیده  دارند،  یکسانی  محتوای 
کرده،  ارسال  را  آن  که  دانشجویی  چون  فقط 

سیاه پوست یا آسیایی است، نه سفیدپوست. 
یک  داشتم.  خاصی  نیازهای  بودم،  بچه  وقتی 
که  بود  گذشته  کودك  مهد  به  رفتنم  از  ماه 
در  و  نوشت  والدینم  برای  یادداشتی  مربی ام 
است  زیاد  من  جنب وجوش  که  داد  تذکر  آن 
او نوشت  و در عوض میزان توجهم کم است. 
من به طرز شگفت انگیزی کنجکاو هستم، ولی 
مدیر  است.  خسته کننده  من  با  زدن  سروکله 
مهد کودك خواست که پدر و مادرم را ببیند 
تولدم  موقع  آیا  که  کرد  سوال  مادر  از  بعد  و 
پیشنهاد  بعد  و  داشته؟  وجود  خاصی  مشکل 
کرد که من برای مشاوره نزد روان شناس مرکز 
وقوع  حال  در  اتفاقی  که  می دید  پدرم  بروم. 
است و بالفاصله وضعیت خانوادگی مان را برای 
مدیر توضیح داد. او گفت ما مهاجرانی تازه وارد 
هستیم که در یک اتاق زیر شیروانی در خانه ای 
ناتوان ذهنی در آن  افراد  زندگی می کنیم که 
مراقبت می شوند. پدر و مادر من مجبور بودند 
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شب ها هم کار بکنند تا دخل و خرجمان یکی 
با  تا  داشتم  کمی  فرصت  من  بنابراین  باشد. 
باشم.  بودند،  بچه هایی که هم سن وسال خودم 
آیا خیلی تعجب آور است که یک پسربچه پنج 
یک  گذراندن  از  بعد  کم جنب وجوش  ساله 
کالس  وارد  وقتی  به تنهایی  کامل  تابستان 

می شود، کمی به هیجان بیاید؟
تا زمانی که ما بتوانیم به دید کاملی از آدم ها 
ناکامل  آن ها  مورد  در  قضاوتمان  برسیم، 
با  را  افراد  تجربه  بیایید  بنابراین  بود.  خواهد 
تحصیلی شان  مدرك  و  قابلیت ها،  و  توانایی ها 
بدهید  اجازه  نکنیم.  یکی  شایستگی شان  با  را 
و  بگیریم  فاصله  کمی  آشنا  و  امن  گزینه   از 

برای کسانی که می توانند منحصربه فرد  را  در 
باشند، باز کنیم. الزم است کارفرماها روش  های 
سراغ  و  بگذارند  کنار  را  استخدام  قدیمی 
پرورش  و  شناسایی  برای  جدیدی  روش های 
استعدادها بروند. متقاضیان شغل هم می توانند 
ماجرایشان  باید  چطور  این که  گرفتن  یاد  با 
بازگو  متقاعدکننده  و  قدرتمند  شیوه ای  به  را 
کنند، به کمک خودشان بیایند. ما می توانیم در 
دنیایی زندگی کنیم که مردم برای چیزی که 
واقعا قادر به انجام آن هستند، دیده شوند و این 
فرصت را به آن ها بدهیم که تمام توانایی شان را 
محقق کنند. پس بیایید برویم و چنین دنیایی 

بسازیم. 
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ویژگی مشترك وارن بافت که به عنوان موفق ترین 
سرمایه گذار قرن بیستم شناخته می شود، با مارك 
زاکربرگ، اپرا وینفری و... چیست؟ ممکن است فکر 
کنید که همه آن ها کارآفرین هایی بسیار موفق و 
جزو ثروتمندترین آدم های کره زمین یا آدم های 
ویژگی  تنها  این  اما  هستند،  خالق  و  پرتالش 
یک  آد م ها  این  همه  درواقع  نیست.  مشترکشان 
دل بستگی مشترك دارند و آن ورزش کردن است! 
اما ورزش چه کمکی به این افراد می کند که حتی 
در شلوغ ترین و پرهیاهوترین یا سخت ترین روز های 

زندگی شان هم آن را کنار نمی گذارند؟
 

ورزش کردن و بهبود خلق و خو
این یک واقعیت علمی اثبات شده است که ورزش 
کردن مرتب می تواند ریسک ابتال به افسردگی را 
را  اندورفین ها  ترشح  کردن  ورزش  دهد.  کاهش 

احساس  افزایش  با  که  می دهد  افزایش  بدن  در 
اندورفین ها،  درواقع  است.  همراه  نشاط  و  شادی 
بدن  در  خوب«  »حال  عصبی  انتقال دهنده های 
هستند که 20 دقیقه بعد از فعالیت ورزشی اثرشان 
شروع می شود. البته نه فقط در کوتاه مدت می توانند 
در بهبود خلق و خو موثر باشند، بلکه در بلندمدت  

هم سالمت روانی را افزایش می دهند.
 

ورزش و کاهش اضطراب
ورزش کردن نه فقط باعث می شود زندگی شادتری 
داشته باشیم، بلکه سطح استرس و اضطراب را هم 
پایین می آورد و این بار هم پای اندورفین ها در میان 
سطح  افزایش  با  و  ورزش  دنبال  به  درواقع  است. 
نیز  نگرانی و اضطراب  اندورفین در بدن، احساس 
هنگام  افراد  دیگر  طرف  از  می شود.  کم  مرور  به 
ورزش بیشتر روی فعالیت بدنی که انجام می دهند، 

ث�یات ورزش که �ن دانستید
ت
چند نکته از �

موفق ها ورزش می کنند، شما چطور؟
 مائده رجبی
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متمرکز هستند تا مشکالت و مسائل روزمره و... و 
بعد از ورزش هم انرژی باالتری برای مواجهه با این 

چالش ها دارند.
 

ورزش کردن و رصفه جویی اقتصادی!
ورزشی  کالس  یک  در  ثبت نام  کنید  فکر  شاید 
زیادی  هزینه  مناسب،  کفش  و  وسایل  خرید  یا 
داشته باشد و یک حرکت لوکس و تجمالتی به 
نظر برسد، اما واقعیت این است که ورزش کردن 
با پیش گیری از ابتالی فرد به بیماری های حاد و 
مزمن، درنهایت یک صرفه جویی اقتصادی بزرگ و 
یک سرمایه گذاری مهم برای آینده است. افرادی 
که مرتب ورزش می کنند، کمتر سرما می خورند، 
انرژی  و  هستند  آنفلوآنزا  به  ابتال  مستعد  کمتر 
بیشتری نسبت به هم سن  وسال های خود دارند و 
جالب این که کمتر هم از دانشگاه یا محل کار غیبت 

می کنند.
 

ورزش کردن و تقویت حافظه
استخوان هایتان  و  فقط عضالت  نه  ورزش کردن 
عملکرد  تقویت  باعث  بلکه  می کند،  قوی  را 
روی  زیادی  مطالعات  می شود.  نیز  شناختی تان 
انسان ها و مدل های حیوانی انجام شده که نشان 
می دهد سالمت سیستم عصبی در افرادی که مرتب 
ورزش می کنند، به خصوص در نواحی ای مانند مرکز 
حافظه بیشتر است. البته الزم نیست برای تقویت 
حافظه به شدت ورزش کنید، یا حتما یک ورزش را 
به صورت حرفه ای دنبال کنید، یا یک رشته ورزشی 
خاص را یاد بگیرید، چون حتی پیاده روی مالیم 
یا نرم دویدن هم می تواند روی مرکز حافظه مغز 
اثر مثبت داشته باشد. یکی دیگر از اثرات ورزش 
بر سالمت، پایین آمدن سطح کورتیزول )یکی از 
است  بدن( خون  استرس  مهم ترین هورمون های 
که با بهبود خلق وخو، کاهش استرس و اضطراب 

و تقویت حافظه رابطه مستقیم دارد.
 

ورزش کردن و تقویت مهارت های فکری
نه فقط حافظه، بلکه مهارت های فکری نیز تحت 

تاثیر ورزش مرتب و مداوم قرار می گیرد. افرادی که 
عادت به انجام فعالیت بدنی دارند، معموال در حل 
مسئله و تصمیم  گیری بهتر از دیگران عمل می کنند. 
به دنبال ورزش کردن خون رسانی به مغز در همه 
بخش ها ازجمله قشر پیشانی که مرکز تصمیم گیری 
با  از طرف دیگر  بهتر می شود.  است،  استدالل  و 
واکنش های سریع  به  نیاز  فعالیت هایی که  انجام 
دارند، میزان هوش فرد نیز افزایش پیدا می کند. 
جالب است بدانید افرادی که از سنین پایین عادت 
به ورزش کردن دارند، در مدرسه موفق تر هستند، 
نمرات باالتری می گیرند و فعالیت های کالسی شان 

هم بهتر از دیگر هم شاگردی هایشان است.
 

ورزش کردن و افزایش عزت نفس
ورزش  به  شروع  سالگی  چند  از  نمی کند  فرقی 
کرده اید، یا اصال چه ورزشی را دنبال می کنید، چون 
مطالعات نشان داده انس گرفتن به فعالیت های بدنی 
عزت نفس را باال می برد و باعث می شود فرد تصویر 
بدنی بهتری از خود داشته باشد. در تحقیقاتی که در 
سال 2009 در ایاالت متحده آمریکا روی کودکان 
و نوجوانان مبتال به چاقی یا اضافه وزن انجام شد، 
مشخص شد بچه هایی که کمتر از 30 دقیقه در روز 
ورزش می کنند، به نسبت آن هایی که فعالیت بدنی 
خاصی طی روز ندارند، عزت نفس باالتری دارند و 

رشد شخصیتی شان بیشتر است.
 

ورزش کردن و افزایش خالقیت
اغلب ما همین که جلسه ورزشمان تمام می شود، با 
یک شامپوی بدن و یک حوله روانه حمام می شویم 
تا دوش بگیریم و عرق و خستگی را از روی بدنمان 
بشوییم. اما شاید بهتر باشد از این به بعد به جای 
تا  بگیریم  یا خودکار دستمان  این کار یک مداد 
استفاده کنیم! شاید  از خالقیت تحریک شده مان 
دنبال  به  اما  برسد،  نظر  به  برایتان کمی عجیب 
انجام ورزش هوازی که ضربان قلب را باال می برد، 
تا یکی دو ساعت فرد خالق تر می شود، به خصوص 
اگر این ورزش بیرون از منزل یا در هوای آزاد انجام 

شده باشد.
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خ�ش و عصبانیت چه بال�ی رس بدن یم آورد؟

در جست وجوی سالمت ازدست رفته
 روشنک رجب پور

شخصیت های کارتونی را دیده اید که چطور موقع 
می زند،  بیرون  گوش هایشان  از  بخار  عصبانیت 
چشم  هایشان گرد و قلنبه شده و قرمِز قرمز می شود 
و رگ هایش بیرون می زند و به نظر می رسد همین 
منفجر شوند؟  دینامیت  حاالست که درست مثل 
درست است که در دنیای واقعی وقتی دیگ خشم 
سرریز می کند، از گوش کسی بخار بیرون نمی زند، 
دست بردار جسم  هم  راحتی ها  این  به  خشم  ولی 
نیست و شاید عالمت ها و تاثیراتش خیلی واضح و 
آشکار نباشد، اما به صورت پنهانی اثر را روی اغلب 
و حتی می تواند کشنده  بدن می گذارد  ارگان های 
باشد. در ادامه شما را با بالهایی که خشم سر بدن 
می آورد، آشنا می کنیم تا این بار قبل از این که فیوز 
بپرانید، برای زنده ماندن خودتان هم که شده، مهار 

احساساتتان را به دست بگیرید.

خشم و همه انواع آن
خشم مزمن که بیش از حد طول می کشد و می تواند 
سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار دهد و باعث 

بروز اختالالت روانی دیگر شود.
خشم منفعل که خیلی واضح و آشکار و سرراست 
نیست و معموال شناسایی آن توسط خود و دیگران 

مشکل است.
خشم غرق کننده که به دلیل نیازهای فرد در زندگی 
به وجود می آید و معموال آن قدر زیاد است که یک نفر 

به تنهایی نمی تواند همه بار آن را تحمل کند.
نامش  از  که  همان طور  که  خود  به  نسبت  خشم 
نوعی  از  اغلب  و  فرد شده  درون  متوجه  پیداست، 

احساس گناه سرچشمه می گیرد.
رفتار  و  اعمال  به  معطوف  که  قضاوت گر  خشم 
احساس  نوعی  و  است  دیگران  شخصیت  و 

ناخرسندی و نارضایتی در فرد ایجاد می کند.

خشم و لطمه ای که به قلب می زند
بررسی رابطه خشم و عصبانیت با سالمت قلب و 
عروق توسط دکتر یداهلل رستگاری و بهنام پورجوزی 
نشان داد که این احساس انسانی می تواند ریسک 
به  را  قلب  کرونر  عروق  انسدادی  بیماری  به  ابتال 
مراتب افزایش داده و فرد را در معرض سکته و... قرار 
دهد. نتیجه این مطالعات حاکی از آن بود که افرادی 
که در زندگی روزانه شان حجم بیشتری از احساس 
دیگران  با  مقایسه  در  می کنند،  تجربه  را  خشم 
دارند.  عروقی  گرفتگی های  برای  بیشتری  شانس 
اگرچه خشم هم می تواند یک احساس سالم باشد، 
اما عکس العملی که فرد در مقابل این احساس نشان 
می دهد، به شدت می تواند بر سالمت قلب و عروق او 
اثر داشته باشد. دکتر دیو مونتگومری، متخصص قلب 
و عروق بیمارستان پیدمونت آتالنتای آمریکا، معتقد 
است عکس العمل های مخرب نسبت به خشم افراد را 
در معرض خطر سکته و حمالت قلبی قرار می دهد. 
اگرچه مطالعات دکتر لورا کوبزانسکی و همکارانش 
در دانشکده پزشکی هاروارد حاکی از آن است که 
تاثیر خشم و عصبانیت بر قلب و عروق زمانی ایجاد 
می شود که شدید و کنترل نشده باشد، وگرنه خشم 
معمولی که فرد به راحتی می تواند آن را مدیریت کند، 
تاثیر منفی بر سالمت قلب ندارد. به گفته این محقق 
خشم باعث بروز واکنش حمله یا فرار می شود که 
در این حالت هورمون های استرس ازجمله آدرنالین 
و کورتیزول در حجم زیادی در خون ترشح شده 
این  می دهند.  افزایش  را  قلب  ضربان  و  تنفس  و 
و  خونی  عروق  شدن  تنگ  با  هم چنین  مکانیسم 
را  فرد  درواقع  که  است  همراه  فشار خون  افزایش 

ت
الم

س
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برای مقابله با موقعیت  استرس زا آماده می کند، اما 
اگر طوالنی شود و به دفعات زیاد رخ دهد، به عروق 
خونی آسیب می زند و تهدیدی جدی علیه سالمت 
قلب است. در مطالعه ای دیگر که در این زمینه انجام 
نشده، مشخص شده است که خطر بروز بیماری های 
قلبی و عروقی در افراد سالمی که بیشتر از دیگران 
عصبانی می شوند، 19 درصد بیشتر از افرادی است 

که آرامش نسبی دارند و خون سردتر هستند.

 خشم و کاهش قدرت دفاعی بدن
خشم عالوه بر قلب و عروق می تواند سیستم ایمنی 
بدن را نیز مختل کند. به همین خاطر هم هست 
که آدم های عصبانی معموال بیشتر از دیگران بیمار 
دانشگاه  در  زمینه  این  در  می شوند. مطالعه ای که 
هاروارد انجام شده، نشان داده است که بروز خشم و 
عصبانیت می تواند تا شش ساعت بعد سطح هورمون 
ایمونوگلوبولین A را در بدن باال نگه دارد که خطر 

مقدم و اولین سد دفاعی بدن علیه عفونت هاست.
 

خشم و اسرتسی که روز به روز بیشرت 
می شود

دیگر  یکی  بالینی،  روان شناس  جهانگیری،  آتنا 
تشدید  را  بدن  بر  و عصبانیت  تاثیرات خشم  از 
استرس و اضطراب فرد می داند و می گوید: افرادی 
که دچار استرس یا اضطراب هستند، باید به دقت 
روش های کنترل خشم را یاد بگیرند، چون هر بار 
عصبانیت به این معناست که استرس این افراد 
 2012 سال  در  که  مطالعه ای  می شود.  بیشتر 
 Cognitive انجام و نتایج آن در ژورنال علمی
Behavior Therapy منتشر شده، نشان داده 
است که افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر 
 Generalized Anxiety یا  )تعمیم یافته( 
Disorder بیش از دیگران دچار احساس خشم 
می شوند، و جالب این که هر بار عصبانیت می تواند 
شدت عالیم این بیماری را بیشتر کند. بد نیست 
بدانید که بر اساس تعریف دکتر حسین آرامی در 
کتاب »آسیب شناسی روانی اختالالت اضطرابی« 
شامل اضطراب تعمیم یافته، اختالل رعبی، فوبی، 

وسواس فکری و عملی و اختالل استرس پس از 
ضایعه روانی است.

علل  از  دیگر  یکی  را  خشم  هم چنین  جهانگیری 
بروز افسردگی می داند و می گوید مطالعات مختلفی 
عصبانی،  افراد  در  را  افسردگی  شیوع  افزایش 
به خصوص در میان مردان، تایید کرده است. به گفته 
این روان شناس افسردگی باعث می شود که خشم به 
صورت منفعالنه بروز پیدا کند و فرد کاری برای مهار 

آن انجام ندهد.

زود از کوره در می روید؟ مراقب ریه هایتان 
باشید!

اما  برسد،  نظر  به  غیرعادی  و  عجیب  کمی  شاید 
مطالعه ای که با حضور بیش از 670 داوطلب مرد 
داد  نشان  انجام شد،  هاروارد  پزشکی  دانشکده  در 
که ظرف هوازی ریه در مردانی که بیشتر عصبانی 
می شوند و به اصطالح زودخشم هستند، پایین تر بوده 
و ریسک ابتال به بیماری های ریوی در این دسته از 
افراد بیش از دیگران است. محققان این تاثیر احساس 
خشم بر ریه ها را ناشی از تغییر وضعیت هورمونی 
بدن به دنبال عصبانیت می دانند و معتقدند که با هر 
بار بروز این احساس، نوعی التهاب در راه های هوایی 
ریه به وجود آمده و در درازمدت سالمت این ارگان 

مهم و حیاتی را زیر سوال می برد.

عصبانی ها زودتر می میرند
تاثیرات منفی و مخرب خشم و عصبانیت بر بدن 
آن قدر زیاد است که به گفته محققان آمریکایی 
دانشگاه میشیگان حتی می تواند مرگ فرد را چند 
سالی جلوتر بیندازد! این تیم تحقیقاتی که زندگی 
گروهی از افراد را طی یک بازه زمانی 17 ساله مورد 
مطالعه قرار داده اند، می گویند افرادی که زودتر از 
کوره در می روند و کنترلی روی خشم و عصبانیت 
خود ندارند، زودتر از سایرین نیز به استقبال مرگ 
می روند. بنابراین یادگیری مهارت کنترل خشم از 
سن پایین نه فقط برای حفظ روابط بین فردی و 
حضور در اجتماع الزم است، بلکه می تواند زندگی 

طوالنی تر افراد را نیز تضمین کند.
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ران آب ای حل �ب سه راه حل خالقانه �ب

راه کارهای جهانی برای معضلی جهانی
 عاطفه مرآتی

ملل  سازمان  توسط  که  ارقامی  و  آمار  اساس  بر 
در  دنیا  مردم  یک سوم  حدود  است،  شده  منتشر 
کشورهایی زندگی می کنند که با بحران آب روبه رو 
حاضر  حال  در  مردم  درصد  پنج  فقط  و  هستند 
ساکن کشوری هستند که ذخایر آب در آن از 20 

که  مزاهره  النا  است.  یافته  افزایش  گذشته  سال 
در اردن بزرگ شده، از سال 1973 بحران آب را 
درك کرده و از وقتی نوشتن اسم خودش را یاد 
گرفته، مجبور به آموختن روش های صرفه جویی در 
آب نیز شده است. او در حال حاضر یکی از فعاالن 
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جهانی است که در زمینه بحران آب کار می کند و 
در یک سخنرانی تد به همه دنیا می گوید که چطور 

می توانند به مقابله با این مشکل بپردازند. 
کیپ  تاون  شهردار   ،2017 سال  مارس  ماه  در 
وقوع یک فاجعه محلی را به طور رسمی اعالم کرد، 
مصرف  اندازه  به  فقط  باقی مانده  آب  منابع  چون 
چهار ماه شهروندان بود. بنابراین آب را جیره بندی 
کردند تا هر نفر روزانه 100 لیتر آب مصرف کند. 
اما این به چه معنایی بود؟ با داشتن جیره 100 
لیتری آب در روز تو فقط می توانی یک دوش پنج 
دقیقه ای بگیری، صورتت را دو مرتبه بشویی و شاید 
هنوز  اما  بکشی.  را  توالت  سیفون  هم  دفعه  پنج 
دندان هایت را مسواك نزدی، لباس های کثیفت را 
نشستی و در کمال تاسف بعد از آن پنج باری که 
سیفون کشیدی، نتوانستی دست هایت را بشویی و 
حتی یک جرعه آب هم نخوردی. شهردار وقتی این 
قضیه را توضیح می داد، به مردم گفت این یعنی باید 

یک رابطه جدید را با آب شکل بدهیم. 
امروز درحالی که هفت ماه از آن روز گذشته، من 
می توانم دو نکته را درباره خانه دومم به شما بگویم.
اول این که شهر کیپ تاون هنوز آب دارد، ولی فقط 
هنوز. از سوم سپتامبر تا االن جیره روزانه آب در 
لیتر کاهش پیدا کرده است و  تاون به 87  کیپ 
شهردار این وضعیت جدید را خشک سالی دائمی 

نامید. 
دوم این که اتفاقی که امروز در کیپ تاون در حال رخ 
دادن است، احتماال در باقی شهرها و کشورهای دنیا 
هم اتفاق می افتد. بنا بر اعالم دفتر غذا و کشاورزی 
سازمان ملل متحد، به غیر از کشورهایی که هنوز 
اطالعات دقیقی از آن ها در دسترس نیست، تنها 
پنج درصد از جمعیت دنیا در کشورهایی زندگی 
می کنند که در مقایسه با وضعیت 20 سال پیش 
خود، ذخیره آب بیشتری دارند. و باقی مردم ساکن 
کشورهایی هستند که ذخیره آب کمتری نسبت به 
دو دهه قبل دارند. هم چنین یک سوم جمعیت دنیا 
نیز در کشورهایی زندگی می کنند که با بحران آب 

دست به گریبان هستند. 
من در کشور اردن بزرگ شدم. اردن کشور کم آبی 

است و از سال 1973 با کمبود شدید آب مواجه 
بوده است. در سال 2017 میالدی فقط 10 کشور 
دیگر دنیا میزان ذخایر آبشان از کشور اردن کمتر 
بود. بنابراین می شود این طور تعبیر کرد که مواجه 
نوعی در وجود من ریشه  به  با کمبود آب  شدن 
دوانده است. وقتی آن قدر بزرگ شده بودم که بتوانم 
لزوم صرفه جویی در مصرف  اسمم را هجی کنم، 
آب را هم یاد گرفتم. پدر و مادرم همیشه به من 
وقتی  که  می گفتند  دیگرم  برادرهای  و  خواهر  و 
مسواك می زنیم، شیر آب را ببندیم، یا وقتی بازی 
می کردیم، از ما می خواستند که بادکنک هایمان را 
به جای آب با آرد پر کنیم. البته این کار اصال چیزی 
از هیجان انگیز بودن بازی ما کم نمی کرد. چند سال 
قبل هم با عده ای از دوستانم به چالش سطل آب 
یخ دعوت شدم. ما این بازی را با شن انجام دادیم. 
اصال  این  که  کنید  فکر  خودتان  با  است  ممکن 
چالش برانگیز نیست، چون شن که مثل یخ سرد 
نیست، ولی به شما قول می دهم که شن راهش را به 
همه جا باز می کند و خیلی طول می کشد تا بتوانید 

از شر این شن ها خالص شوید! 
اما چیزی که نه زمان بچگی وقتی با بادکنک های 
در  نه  و  بودم  متوجهش  بازی می کردم  آرد  از  پر 
این  می ریختم،  شن  سرم  روی  وقتی  بزرگ سالی 
بود که راه کارهایی که از نظر من یا دیگر ساکنان 
به نظر  کشورهای خشک و کم آب کامال طبیعی 
می رسد، می تواند به ما در مدیریت آن چه به سرعت 
در حال تبدیل شدن به یک بحران جهانی است، 

کمک کند. 
امروز من می خواهم سه درس مهم را با شما در 
کشورهای  درباره  مهم  درس  سه  بگذارم،  میان 
با چنین  با وجود مواجهه  این که چطور  و  کم آب 
بحرانی توانسته اند جان سالم به در ببرند و حتی 

به شکوفایی برسند. 
درس یکم: به آدم ها بگویید که واقعا چقدر آب دارند. 
وقتی می خواهیم مشکلی را حل کنیم، در وهله اول 
باید به وجود آن اذعان کنیم. و وقتی موضوع آب در 
میان است، مردم خیلی راحت می توانند این مشکل 
را نادیده بگیرند و با خودشان فکر کنند که تا وقتی 
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آب از شیر جاری است، پس همه چیز تا آخر در 
اما در بعضی کشورهای کم آب  امن و امان است! 
روش های ساده و خالقانه ای به کار گرفته شده تا 
مطمئن شوند مردم، جامعه و شرکت ها و نهادها 
متوجه هستند که کشورشان تا چه اندازه خشک 

و بی آب است.
متوجه  بودم،  تاون  کیپ  در  که  امسال  اوایل 
یک سری تابلوی تبلیغاتی الکترونیکی شدم که در 
بزرگراه ها نصب شده بودند و به همه نشان می دادند 
که چقدر از ذخیره آب شهر باقی مانده است. شاید 
مسئوالن شهری این ایده را از روش استرالیایی ها 
گرفته بودند، وقتی که در فاصله سال های 1997 
تا 2009 با مشکل خشک سالی مواجه شده بودند. 
در آن دوره سطح آب در شهر ملبورن تا ظرفیت 
خیلی کم پایین آمد، یعنی تا حدود 26 درصد. اما 
مسئوالن شهری سر مردم داد نزدند و مدام از آن ها 
یک سری  بلکه  نکنند،  مصرف  آب  که  نخواستند 
تابلوی تبلیغاتی الکترونیکی این طرف و آن طرف 
شهر نصب کردند که به همه مردم نشان می داد 
آن ها  است.  مانده  باقی  شهر  آن  ذخیره  از  چقدر 
در کمال صداقت به شهروندان می گفتند که واقعا 
چقدر آب دارند و مسئولیت کار را به خود مردم 
واگذار کردند. در پایان دوره خشک سالی مردم نوعی 
حس تعلق پیدا کرده بودند و هم چنین نسبت به 
این موضوع احساس اضطرار می کردند. در آن زمان 
از هر سه شهروند ساکن ملبورن یک نفر در زمینه 
نصب بشکه های مخصوص جمع آوری آب باران در 
منزل مسکونی اش سرمایه گذاری کرد. البته آن ها 
برای مدیریت بحران آب تنها به نصب این بشکه ها 
اکتفا نکردند، بلکه با کمک مدیران شهری توانستند 
اقدامی انجام دهند که حتی از قبلی هم موثرتر بود. 
این اقدام آن ها درس دوم را به من داد؛ توانمند کردن 
مردم در زمینه صرفه جویی در مصرف آب. مسئوالن 
شهری در ملبورن از مردم خواستند تا مصرف آب 
را در منازل خود کاهش دهند و یکی از روش های 
این کار کم کردن زمانی بود که صرف دوش گرفتن 
می کردند. البته بعضی از مصاحبه ها نشان می داد که 
بعضی ها، به خصوص بعضی خانم ها، در اجرای این 

روش صرفه جویی خیلی ثابت قدم نیستند. بعضی 
از شهروندان در کمال صداقت می گفتند که دوش 
نظافت  بتوانند  که  نیست  این  برای  فقط  گرفتن 
کنند، بلکه این کار برایشان یک جور پناهگاه است. 
این که  نه  برسند،  آرامش  به  تا  جایی که می روند 
فقط خودشان را بشویند. بنابراین مسئوالن شروع 
به توزیع یک سری سردوشی های رایگان مخصوص 
کردند که فشار آب را کاهش می داد. دوباره بعضی ها 
شکایت کردند که این سردوشی ها شکل مناسبی 
ندارند، یا به وسایل حمامشان نمی آید! خب، تیمی 
سردوشی  تیم  را  اسمشان  دارم  دوست  من  که 
روی  که  ساختند  کوچک  رگالتور  یک  بگذارم، 
همان سردوشی های موجود نصب می شد. با این که 
زیبایی سردوش برای من خیلی مهم نیست، ولی 
خوشحالم که اعضای آن تیم تسلیم نشدند و در 
عوض یک راه حل ساده و منحصربه فرد پیدا کردند 
آن  مصرف  در  صرفه جویی  زمینه  در  را  مردم  تا 
توانمند کنند. طی چهار سال بیش از 460 هزار 
سردوش در ملبورن عوض شد و وقتی تنظیم کننده 
کوچک جریان آب به بازار معرفی شد، بیش از 100 
هزار سفارش برای خرید آن ثبت شد. ملبورنی ها 
توانستند سرانه مصرف آب را در این شهر تا 50 

درصد کاهش دهند. 
در سال 2010 در امارات متحده عربی که دومین 
کشور خشک جهان محسوب می شود، نرم افزاری 
کسب وکار  قهرمانان  ابزار  را  آن  که  شد  طراحی 
نامیدند. هدف از طراحی این نرم افزار انگیزه بخشی و 
توانمندسازی صاحبان کسب وکار برای صرفه جویی 
به  نرم افزار عمال  این  بود.  انرژی  و  در مصرف آب 
شرکت های تجاری و بازرگانی یاد می داد که چطور 
می توانند میزان آب مصرفی خود را اندازه بگیرند. 
در این نرم افزار همه راهنمایی های الزم برای کمک 
به کاهش سطح آب مصرفی لحاظ شده بود. این 
را  نرم افزار  این  شرکت  افتاد. صدها  موثر  نرم افزار 
دانلود کردند و بعضی ها هم عضو چیزی شدند که 
با نام شرکت شبکه قهرمانان شناخته می شد، یعنی 
جایی که شرکت ها می توانستند به صورت داوطلبانه 
وارد چالشی شوند تا میزان مصرف آب را طی یک 
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سال کاهش دهند. شرکت هایی که توانستند تا پایان 
در این چالش باقی بمانند، موفق شدند به صورت 
تا 35 درصد در مصرف آب صرفه جویی  متوسط 
کنند. به عنوان مثال یکی از این شرکت ها روش های 
صرفه جویی در آب را تا حد ممکن در فضاهای اداری 
شرکت پیاده کرد، ازجمله این که همه سیفون ها، 
شیرهای آب، سردوشی ها و هر چیز دیگری را که 
فکرش را بکنید و به آب مربوط می شد، جایگزین 
کردند و درنهایت میزان آب مصرفی کارمندها تا 
50 درصد کاهش یافت. اگرچه توانمندسازی افراد و 
سازمان ها برای صرفه جویی در مصرف آب ضروری 
است، اما کافی نیست. کشورها باید فراتر از وضعیت 
فعلی را در نظر بگیرند و دست به اقداماتی در سراسر 
کشور بزنند که باعث صرفه جویی در مصرف آب 
شود. حاال سراغ درس سوم برویم و به عمق مسئله 
بپردازیم: صرفه جویی در مصرف می تواند در نقاط 
غیرقابل انتظار اتفاق بیفتد. سنگاپور هشتمین کشور 
کم آب در دنیاست. این کشور تقریبا برای 60 درصد 
از نیاز شهروندانش به آب به واردات وابسته است. 
این کشور یک جزیره خیلی کوچک است، بنابراین 
الزم است برای جمع آوری باران از حداکثر فضای 
موجود استفاده کند. آن ها در سال 2008، مارینا 
باراژ را ساختند که این اولین مخزن آب شهری بود 
درواقع  که درست در وسط شهر ساخته می شد. 
مارینا باراژ بزرگ ترین آب انبار این کشور است که 
تقریبا به اندازه یک ششم وسعت سنگاپور مساحت 
دارد. نکته منحصربه فرد درباره مارینا باراژ این است 
اندازه  از  که  شده  ساخته  جوری  آب انبار  این  که 
بزرگ و موقعیت غیرمنتظره و در عین حال مهمی 
که دارد، به شکل حداکثری استفاده شود. سه فایده 
مهم این آب انبار برای سنگاپور این است که: میزان 
ذخیره آب این کشور را تا 10 درصد باال برده است، 
چون با دریا ارتباط دارد. از زمین های پست اطراف 
محافظت  سیل  شدن  جاری  خطر  برابر  در  خود 
زیبای  جاذبه های  از  یکی  هم چنین  و  می کند 
سبک زندگی شهری در سنگاپور است که میزبان 
بسیاری از رویدادها ازجمله جشنواره های موسیقی 
و نمایشگاه های هنری و... در این کشور است و توجه 

خیلی از دونده ها، دوچرخه سواران و البته توریست ها 
را جلب کرده است. 

هر ابتکار کاربردی لزوما قرار نیست زیبا یا حتی 
به  اردن  در  من  اول  خانه  در  باشد.  دیدن  قابل 
بزرگ ترین  بودند که کشاورزی  این درك رسیده 
مصرف کننده آب شیرین در کشور است. مسئوالن 
تا  کنند  تشویق  را  کشاورزها  می خواستند  واقعا 
برای  به آب کمی  را کشت کنند که  محصوالتی 
رشد نیاز دارند. برای انجام این کار روی نخل های 
که  کردند  تمرکز  انگور  تاکستان های  و  خرما 
محصولشان در مقایسه با سایر میوه ها و سبزیجات 
در مناطق خشک بادوام تر است. و هم چنین هر دو 
این محصوالت چه از نظر محلی و چه در بازارهای 

بین المللی محصوالت پرارزشی به شمار می آیند. 
و  خشک  از  یکی  که  نامیبیا  در  محلی  مردم 
بی آب وعلف ترین کشورهای آفریقای جنوبی است، 
از سال 1968 برای نوشیدن از آب بازیافتی استفاده 
می کنند. شاید خیلی ها بگویند کشورهای مختلفی 
تصدیق  هم  من  می دهند.  انجام  را  آب  بازیافت 
می کنم، ولی کشورهای کمی هستند که از این آب 
به عنوان آب شرب استفاده کنند. بخش عمده اش به 
این خاطر است که مردم دوست ندارند فکر کنند 
که آب دست شویی ها به شیرهای آب راه یافته است. 
اما نامیبیا توانایی پرداخت هزینه چنین فکرهایی 
را نداشت. آن ها برای ذخیره آب به عمق مسئله 
نگاه کرده اند. بنابراین حاال نمونه ای عالی هستند که 
نشان می دهد چطور کشوری توانسته فاضالب را تا 
حد استاندارد نوشیدن تصفیه کند و به این وسیله 
کمبود آب خود را کم کرده است تا آب شرب بیش 
از 300 هزار شهروند در پایتخت این کشور به این 

روش فراهم شود. 
همان طور که کشورهایی که در گذشته غنی از آب 
بودند، به کشورهایی کم آب تبدیل می شوند، نباید 
وقت را از دست بدهیم و بخواهیم چرخ را دوباره از 
اول اختراع کنیم. فقط کافی است به اقداماتی نگاه 
کنیم که کشورهای کم آب انجام داده اند. راه کارها 
مشخص است و حاال به خود ما بستگی دارد که چه 

وقت دست به عمل بزنیم.
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مدت هــا پیــش در زمانــه گســترش و 
توســعه، نســل اهالــی ســیاره ای بــه نــام 
کریپتــون در سرتاســر ســتاره ها پخــش 
شــدند تــا دنبــال دنیایــی جدیــد برای 
ــا  ــد. کریپتونی ه ســکونت بگردن
در  پـــایـــــگاه هایی 
ــر  ــیاره های دیگ س
و  ســاختند 
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تــالش کردنــد بــا ماشــین های غول آســا 
نیازهــای  بــا  متناســب  را  آن هــا  محیــط 
خــود تغییــر دهنــد. تمــدن ســاکنان ســیاره 
ــای  ــتر کاره ــرد و بس ــرفت ک ــون پیش کریپت
شــگرفی شــد. امــا بــه ســر کریپتــون باشــکوه 
چــه آمــد؟ کنتــرل جمعیــت مصنوعــی صورت 
ــه حــدی  ــیاره ب ــی س ــع طبیع ــت و مناب گرف
ــداری آن  ــه ناپای ــه منجــر ب ــتفاده شــد ک اس
ــن«  ــرد فوالدی ــم »م ــه فیل شــد. ســیاره ای ک
)Man of Steel( از آن حــرف می زنــد، 
آن  سرنوشــت  و  زمیــن  بــه  بی شــباهت 
ــه  ــیاره ب ــن س ــه ای ــش از این ک ــت. پی نیس
از  یکــی  شــود،  کشــیده  کامــل  نابــودی 
ــازی  ــا ب ــو اِل )ب ــام ج ــه ن ــمندان آن ب دانش
راســل کــرو( فرزنــدش را در ســفینه ای قــرار 
داده و بــه زمیــن فرســتاد تــا هــم خــود نجات 
یابــد و هــم نســل مــردم کریپتــون 

ــد.  ــده کن ــو زن ــر از ن ــیاره ای دیگ را در س
بــه  اِل و همســرش معتقــد  آن چــه جــو 
از دســت رفتــن آن در کریپتــون بودنــد، 
ــی  ــود؛ بحران ــدان ب ــرای فرزن حــق انتخــاب ب
ــج  ــز از آن رن ــن نی ــی زمی ــع کنون ــه جوام ک
تــا  می شــوند  متولــد  انســان ها  می برنــد. 
نقشــی از پیــش تعیین شــده را بــر عهــده 
بگیرنــد و آنــی بشــوند کــه جامعــه بــر آن هــا 
ــد  ــه متول ــدی ک ــر فرزن ــد. اگ ــل می کن تحمی
می شــود، بــه دنبــال سرنوشــتی عظیم تــر 
باشــد چــه؟ کال اِل )بــا بــازی هنــری کاویــل( 
تصــور بــاور جــو اِل و همســرش بــرای نجــات 
فرزنــدان کریپتــون بــود؛ تنهــا مولــود طبیعــی 
کریپتــون بعــد از قرن هــا کــه بــه زمیــن 
فرســتاده شــد تــا نجــات یابــد. دی اِن اِی 
بــا  کریپتــون  اهالــی  از  نفــر  میلیون هــا 
ــل  ــا نس ــد ت ــب ش ــلول های کال اِل ترکی س
ــل  ــن منتق ــه زمی ــدن او ب ــیاره در ب ــن س ای

ــود.  ش
در فیلــم »مــرد فوالدیــن« نبــرْد بیــن ژنــرال 
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زاد )بــا بــازی مایــکل شــانون(، فرمانــده ارتش 
کریپتــون و کال اِل اســت. ژنــرال زاد کــه 
ــه قانون گــذاران  ــودی ســیاره علی پیــش از ناب
آن کودتــا کــرده بــود، همــه کهکشــان را بــه 
ــت  ــردد و درنهای ــو اِل می گ ــد ج ــال فرزن دنب
او را در زمیــن می یابــد. او پــس از این کــه 
ــلول های  ــش در س ــل هم نوعان ــد نس درمی یاب
کال اِل نهفتــه اســت، بــرای نابــودی زمیــن و 
بــدل کــردن آن بــه کریپتونــی جدیــد حملــه 
در  کــه  اِل  کال  میــان  ایــن  در  می کنــد. 
ــک  ــزد ی ــام دارد و ن ــت ن ــن کالرك ِکن زمی
ــم  ــزرگ شــده اســت، تصمی ــی ب زوج آمریکای
ــع در  ــرد. درواق ــان می گی ــات زمینی ــه نج ب
فیلــم »مــرد فوالدیــن«، نبــرد میــان زمینیــان 
و زمینیــان اســت. شــاید کریپتــون مجــازی از 
زمیــن کنونــی باشــد و مردمــی کــه در زمیــن 
بدان هــا  اِل  جــو  و  شــده اند  داده  نشــان 
امیــدوار اســت، مجــاز از نســل آینــده ای اســت 
ــات  ــن از تبع ــرای نجــات زمی ــوان ب ــه می ت ک
ــاید  ــرد. ش ــاد ک ــا اعتم ــعه بدان ه ــر توس عص
ــدان  ــده نه چن ــری از آین ــون تصوی هــم کریپت
دور زمیــن باشــد و مــردم کنونــی زمیــن هنوز 
فرصتــی بــرای نجــات سیاره شــان داشــته 

باشــند. 
ــر فانتــزی و  ــن« ترکیبــی از ژان ــرد فوالدی »م
علمــی- تخیلــی اســت. در ایــن فیلــم کال اِل 
ــان  ــان قهرم ــوپرمن، هم ــت س ــا کالرك کن ی
داســتان های فانتــزی قدیمــی اســت کــه 
ــه  ــت. آن چ ــته اس ــینما بازگش ــرده س ــه پ ب
ــار علمــی- تخیلــی  ایــن فیلــم را در زمــره آث
وارد می کنــد، پرداختــن بــه محــل تولــد 
ــن او در  ــرورش  یافت ــی پ ــوپرمن و چگونگ س
ــون و  زمیــن اســت. داســتان از ســیاره کریپت
ــش  ــن بخ ــود. ای ــاز می ش ــت آن آغ سرنوش
ــم را  ــه ای فیل ــان 140 دقیق ــه از زم 20 دقیق
ــه  ــری ک ــد. خط ــاص می ده ــود اختص ــه خ ب
کریپتــون را تهدیــد می کنــد، کودتــای ژنــرال 
زاد و تبعیــد او، متولد شــدن کال اِل، فرســتاده 

ــون در  ــودی کریپت ــن و ناب ــه زمی ــدن او ب ش
همیــن 20 دقیقــه نشــان داده می شــوند. 
فیلــم در ایــن دقایــق چنــان ســریع رخدادهــا 
را مطــرح می کنــد کــه گویــی بــا مــروری بــر 
ــت،  ــته اس ــین گذش ــمت پیش ــه در قس آن چ
ــن  ــم. ای ــت«، مواجهی ــه گذش ــان »آن چ هم
شــیوه  در روایــت سرگذشــت کالرك کنــت در 

ــود.  ــرار نمی ش ــن تک زمی
ــه  ــکا و مواجه ــدن کالرك در آمری ــزرگ  ش ب
قالــب  در  فرازمینــی اش  قــدرت  بــا  او 
می شــود.  داده  نشــان  فالش بک هایــی 
ــته  ــی از گذش ــی تکه های ــیوه روایت ــن ش چنی
ــم  ــی فیل ــتان اصل ــه الی داس ــوپرمن را الب س
ــرور  ــه از م ــذارد و این گون ــش می گ ــه نمای ب
روایــت  در  آن چــه  ماننــد  آن،  شــتاب زده 
ــاب  ــاد، اجتن ــاق افت ــون اتف سرگذشــت کریپت
می کنــد. کالرك ِکنــت بــزرگ می شــود و 
درنهایــت در منطقــه ای قطبــی بــا ســفینه ای 
سرگذشــت  آن  در  کــه  می شــود  مواجــه 
ســیاره اش و علــت بودنــش در زمیــن را از 
در  او  امــا  می شــنود.  پــدرش  روح  زبــان 
ایــن ســفینه تنهــا نیســت. لوییــس لیــن )بــا 
ــگاری کنجــکاو  ــازی امــی آدامــز( کــه خبرن ب
و نــام دار اســت، بــه درون ســفینه راه می یابــد 
و در جــدال بــا یکــی از ربات هــای آن توســط 
ــه اش  ــد. او تجرب ــدا می کن ــات پی کالرك نج
ــه  ــد، ب ــر می کن ــی منتش ــفینه قدیم را در س
دنبــال کالرك می گــردد، واقعیــت ماجــرا 
را از زبــان او می شــنود و دل باختــه مــرد 

می شــود.  نیمه زمینــی 
ــن در  ــس لی ــور لویی ــد حض ــر می رس ــه نظ ب
فیلــم، عالقــه ای کــه بیــن او و کالرك شــکل 
می گیــرد، مواجهــه او بــا جــو اِل و نقشــش در 
مبــارزه بیــن ژنــرال زاد و ســوپرمن، پاســخی 
شــتاب زده بــه احســاس نیــاز ســازندگان 
ــقانه  ــرای عاش ــک ماج ــور ی ــه حض ــم ب فیل
اســت. لوییــس کــه تقریبــا نقــش یــک 
ــده دارد،  ــر عه ــم ب ــث را در فیل ــان مون قهرم
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ــوپرمن  ــه س ــتان ب ــه داس ــض ورود ب ــه مح ب
پشــتوانه ای  بــدون  و  می شــود  عالقه منــد 
ــرد.  ــرار می گی ــاد او ق ــورد اعتم ــتداللی م اس
ضعــف در شــخصیت پردازی بــه شــخصیت 
لوییــس لیــن محــدود نمی شــود. درواقــع 
ــت  ــا وجــود دق ــن«، ب ــرد فوالدی ــم »م در فیل
ســایر  ســوپرمن،  شــخصیت  پــردازش  در 
ــا  ــود ره ــال خ ــه ح ــم ب ــخصیت های فیل ش
شــده اند. دربــاره بســیاری از شــخصیت ها 
می تــوان ســوال های متعــددی پرســید. مثــال 
ــرد؟  ــا ک ــون کودت ــرال زاد در کریپت ــرا ژن چ
ــر  ــرای ب ــی ب ــش مصنوع ــر او در نظــام زایِ اگ
ــد  عهــده گرفتــن نقــش یــک جنگ جــو متول
ــران  ــه رهب ــه توانســت علی ــود، چگون ــده ب ش
ــه  ــزی در او، ک ــه چی ــد؟ چ ــدام کن ــود اق خ
یکــی از میلیون هــا انســان تابــع در کریپتــون 
بــود، انگیــزه از نــو ســاختن ســیاره اش را بــه 
وجــود مــی آورد؟ چگونــه جــو اِل و همســرش 
تصمیــم گرفتنــد بعــد از قرن هــا زایــش 
ــی  ــدی طبیع ــان فرزن ــی در سیاره ش مصنوع
بــه دنیــا بیاورنــد؟ زوج آمریکایــی ای کــه 
ســفینه حامــل کال اِل را در مزرعــه خــود 
در کانــزاس یافتنــد و او را بــزرگ کردنــد، 
ــدرت  ــادی از ق ــردم ع ــایر م ــالف س ــر خ ب
آن  بلکــه  نمی کردنــد،  تعجــب  عجیبــش 
را درك می کردنــد. آیــا در ســقوط نــوزاد 
ــان  ــی پنه ــی علت ــن آدم های ــه چنی در مزرع
بــود؟ در رابطــه لوییــس لیــن و کالرك کنــت 
ــه ســبب  ــس ب ــه لویی ــوان حــدس زد ک می ت
ــیفته  ــت کالرك ش ــه دس ــش ب ــات یافتن نج
ــان  ــک ابرقهرم ــا ی ــدرت او شــده اســت، ام ق
کــه از پــدر و مــادری خیرخــواه متولــد شــده، 
نــزد زوجــی آگاه بــزرگ شــده و وظیفــه نجات 
زمیــن را بــر عهــده دارد، در لوییــس چــه دیــد 
کــه بــه او عالقه منــد شــد؟ کشیشــی کــه بــه 
کالرك گفــت بایــد بــه کاری کــه می خواهــد 
ــیاری  ــود؟ و بس ــه ب ــد، ک ــته باش ــان داش ایم
پرســش های دیگــر کــه از قهرمــان بــودن 

ــد.  ــر می ده ــخصیت ها خب ــن ش ــک از ای هری
امــا از ایــن قهرمان هــا مــا چیــز زیــادی 

نمی دانیــم. 
زك اســنایدر، کارگــردان فیلــم، در »مــرد 
شــخصیت  تشــریح  رســالت  فوالدیــن« 
ســوپرمن را انجــام داده اســت، امــا ســایر 
نیــاز  محــدوده  از  خــارج  شــخصیت ها 
ــه  ــد ک ــوند. می آین ــف نمی ش ــتان تعری داس
ــی  ــند. در صورت ــرا باش ــازل ماج ــه ای از پ تک
ــکان  ــم، ام ــه ای فیل ــان 140 دقیق ــا زم ــه ب ک
پرداختــن بــه آن هــا فراهــم بــود، اگــر بخــش 
قابــل توجهــی از ایــن زمــان صــرف مبــارزات 
ــه  ــی ک ــد؛ مبارزات ــی نمی ش ــن طوالن تن به ت
شــاید طوالنــی و حتــی تکــراری بودنشــان از 
اثرگــذاری کیفیــت نمایششــان کاســته اســت. 
بارزتریــن وجــه قــدرت فیلــم، جلوه هــای 
ــدود  ــی از مع ــم یک ــن فیل ــژه آن اســت. ای وی
نســخه های داســتان ســوپرمن اســت کــه 
ــش  ــارزه نمای ــان در مب ــدرت ابرقهرم در آن ق
ــش  ــن نمای ــی در ای ــا گاه ــود. ام داده می ش
زیــاده روی شــده اســت. مثــال در انتهــای فیلم 
وقتــی ســوپرمن و یارانــش پیــروز می شــوند و 
ژنــرال زاد از تســخیر زمیــن ناامیــد می شــود، 
ــن  ــرد. ای ــن دو در می گی ــن ای ــارزه ای بی مب
ــد  ــدا می کن ــه پی ــه ادام ــش دقیق ــارزه ش مب
و درنهایــت ژنــرال زاد بــا شکســته شــدن 
ــرد؛ مرگــی  ــش توســط ســوپرمن می  می گردن
کــه بــرای یــک قهرمــان، حتــی اگر شــخصیت 
ــت.  ــکوه اس ــد ش ــد، فاق ــتان باش ــی داس منف
درواقــع فیلــم »مــرد فوالدیــن« داســتانی 
ــدی  ــک قدرتمن ــا تکنی ــه ب پریشــان اســت ک
بــه نمایــش در آمــده اســت. جلوه هــای ویــژه 
ــی، چــه در  ــم چــه در ســکانس های فضای فیل
ــه  ــوط ب مبــارزات و چــه در ســکانس های مرب
ــت.  ــین اس ــل تحس ــن قاب ــدن زمی ــران ش وی
زندگــی  کــه  ســکانس هایی  هم چنیــن 
زمینــی ســوپرمن در هیبــت کالرك کنــت را 
نمایــش می دهنــد، بســیار به یادماندنی انــد. 
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بــازی خــوب دایــان لِیــن و کویــن کاســتنر در 
ــد  ــزرگ کردن ــه کالرك را ب ــی ک ــش زوج نق
و  فیلم بــرداری  و  اثرگــذار  دیالوگ هــای  و 
موســیقی بــا کیفیــت، همــه دســت بــه دســت 
ــه  ــم ب ــای فیل ــا فالش بک ه ــد ت ــم می دهن ه
تکه هایــی از یــک درام خــوب بــدل شــود 
ــزی و علمــی-  ــم فانت ــک فیل ــه الی ی ــه الب ک

ــه اســت.  ــی جــای گرفت تخیل

امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه وجــه فانتــزی 
و علمــی- تخیلــی فیلــم کامــال ضعیــف اســت. 
هنــری کاویــل از پس نقــش ابرقهرمــان برآمده 
اســت. ابرقهرمانــی کــه در زمیــن زندگــی 
ــن  ــی دارد و بی ــدرت فرازمین ــا ق ــد، ام می کن
نجــات انســان ها و پذیرفتــه شــدن بیــن آن هــا 
در جــدال اســت. خون ســردی و آرامشــی کــه 
ــری  ــد، مه ــر می ده ــوی خب ــن ق ــک ذه از ی
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کــه از او یــک فرزنــد وفــادار می ســازد و 
دغدغــه ای کــه بــه نجــات انســان  ها تشــویقش 
می کنــد، همگــی در بــازی هنــری کاویــل 
ــرو و  ــل ک ــازی راس ــت. ب ــاهده اس ــل مش قاب
ــکانس های  ــاری س ــه ی ــز ب ــانون نی ــکل ش مای
فضایــی فیلــم آمــده تــا بــدان وجــه حماســی 
ــط  ــم فق ــودن فیل ــی ب ــی حماس ــد.  ول ببخش
ــازی  ــون ب ــی آن همچ ــوت تکنیک ــر از ق متاث
ــت.  ــرداری نیس ــیقی و فیلم ب ــران و موس بازیگ
متاثــر از حقیقتــی تاریخــی اســت کــه در 
ــی  ــران تمدن ــت. رهب ــه اس ــتان آن نهفت داس
ــد  ــان می رون ــخیر جه ــال تس ــه دنب ــکوه ب باش
جــان  شــیره  مکیــدن  مســحور  چنــان  و 
ــه نابــودی  سرزمینشــان می شــوند کــه کمــر ب
مــردم خــود می بندنــد. در ایــن میــان کســانی 
بــه نجــات مــردم برمی خیزنــد؛ یکــی بــا امیــد 

ــگ.  ــا جن و دیگــری ب
ــاد  ــرال زاد نم ــن« ژن ــرد فوالدی ــم »م در فیل
در  را  ملتــش  حیــات  کــه  اســت  کســی 
می بینــد.  دیگــر  مردمــی  نابــودی  گــرو 
خــود او پــس از نابــودی ســفینه ای کــه 
ــده  ــر عه ــن را ب ــردن زمی ــران ک ــات وی عملی
داشــت، خطــاب بــه ســوپرمن می گویــد: 
»می توانســتیم در ایــن ویرانــه کریپتونــی 
ــا  ــه م ــو انســان ها را ب ــی ت دیگــر بســازیم. ول
ترجیــح دادی! مــن بــرای حفــظ کریپتــون بــه 
ــم، هــر  ــده ام و هــر کاری کــه می کن ــا آم دنی
ــالح  ــرای ص ــیانه، ب ــه  و وحش ــدر ظالمان  چق
مردمــم اســت.« در مقابــل ایــن ناسیونالیســم 
افراطــی جــو اِل قــرار دارد کــه واقعیــت 
نابــودی ســیاره اش را پذیرفتــه و تنهــا راه 
ــلی  ــه نس ــد ب ــد. امی ــد می بین ــاره را امی چ
کــه در ســیاره ای دیگــر متولــد خواهــد شــد. 
ایــن ســیاره زمیــن اســت و علی رغــم اعتقــاد 
ژنــرال زاد بــرای جایگزینــی مــردم زمیــن بــا 
مــردم کریپتــون، جــو اِل امیــدوار اســت کــه 
نســل برخاســته از پســرش در کنــار زمینیــان 
زندگــی کنــد. قهرمــان اصلــی داســتان نیــز بــا 

مــرگ پــدر و بــه واســطه ســفرش بــه زمیــن 
رســالت امیــد بــه نجــات مردمــش را بــه ارث 
ــور  ــدگاه مذک ــن دو دی ــرد بی ــرد. در نب می ب
ــود می شــود. در جنــگ  ــه ناب ــن اســت ک زمی
بیــن ســفینه های ژنــرال زاد و ارتــش آمریــکا 
ســاختمان ها ویــران مــی شــوند و مــردم 
ــی  ــان اصل ــد. قربانی ــرار می کنن وحشــت زده ف

ــد.  ــدال مردم ان ــن ج ای
فیلــم »مــرد فوالدیــن« از دنیــای امــروز 
ــر  ــه پیش ت ــور ک ــد. همان ط ــخن می گوی س
نیــز گفتیــم، کریپتــون مجــازی از زمیــن 
ــای علمــی- ــد بســیاری از فیلم ه اســت. مانن

می گویــد  ســخن  آخرالزمانــی  از   تخیلــی 
کــه حتــی امــروز هــم می شــود تصــورش 
ــا وجــود ایــن ویژگــی کــه داســتان را  کــرد. ب
ــه  ــب وج ــد، از ترکی ــنا می کن ــوس و آش ملم
ــزی و  ــه فانت ــا وج ــم ب ــی فیل ــی- تخیل علم
ــل  ــد حاص ــی واح ــه درام آن فیلم ــی وج حت
نشــده اســت. درواقــع زك اســنایدر نتوانســته 
بگــذرد.  داســتان  وجــوه  برخــی  از  اســت 
یــک داســتان حماســی و علمــی- تخیلــی 
در  درام  داســتانی  کریپتــون،  ســیاره  در 
مزرعــه ای در کانــزاس، داســتانی رمانتیــک 
بیــن یــک ابرقهرمــان و یــک خبرنــگار زرنــگ 
ــاره ســوپرمن معــروف  و داســتانی فانتــزی درب
ــده شــده اند.  ــه ای گنجان در فیلمــی 140 دقیق
ــی از  ــین برخ ــل تحس ــدرت قاب ــود ق ــا وج ب
حرفــه ای  تکنیک هــای  و  داســتان ها  ایــن 
نبــوده  ایجــاز  اجــرا، گویــا چــاره ای جــز 
ــال  ــی ســوپرمن کام اســت و فقــط وجــه زمین
ــتگاه  ــه خاس ــا این ک ــت. ب ــده اس ــریح ش تش
ــت  ــی و عل ــا فرازمین ــی ام ــود زمین ــن موج ای
آمدنــش بــه زمیــن روشــن می شــود، فیلــم بــا 
روایت هایــی از کودکــی اش ابرقهرمــان داســتان 
را زمینی تــر می کنــد. شــاید ایــن زمینــی 
ــوان از  ــه می ت ــی ک ــار کنایه های ــدن در کن ش
ــت، از  ــش دریاف ــون و مردم ــت کریپت سرنوش

سرنوشــت زمیــن خبــر می دهــد. 
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نز
ط

روز  را هر  این جمله  باشید!  حاال تشریف داشته 
مختلفی  افراد  به  و  می شنویم  مختلفی  افراد  از 
می گوییم. حاال تشریف داشته باشید یعنی کمی 
بیشتر بمانید. نخبگان هم دوست دارند این جمله 

را بشنوند. حتی در حد همین »کمی«. 
و  بود  ایستاده  کسی  مرز  لب  بکنید.  را  فکرش 
وقتی نخبه ای می خواست فرار مغزها بکند، جلوی 
او را می گرفت و با لبخند می گفت حاال تشریف 
داشته باشید، و نخبه  مذکور را دست کم برای شام 

نگه می داشت. حس خوبی داشت. نه؟
نگه  می توان  چیزهای  چه  با  را  نخبگان  راستی 

داشت؟

وعده
آدم  خانه   به  کسی  وقتی  که  می کند  ادب حکم 
می آید، اگر ظهر است، او را برای ناهار و اگر شب 
نگه داریم. یعنی دست کم  برای شام  را  او  است، 
مواد  از  یکی  بدهیم.  مهمان  به  غذا  وعده  یک 
منظورم  است.  وعده  همین  نخبگان  نگه دارنده  
از همین وعده، همین وعده ای که گفتم، نیست. 
بلکه منظورم وعده است. یعنی درواقع منظورم از 
وعده، وعده  غذا نیست. منظورم وعده  خالی است. 
نخبگان  می توان  وعده  با  خالی  همین جور خالی 
بار  است یک  کافی  نه؟  نگه داشت. می گویید  را 
باشید  مسئول  بار  یک  دست کم  یا  باشید،  نخبه 

تا باور کنید. 

خنده
با  معاشرت  هنگام  که  می کند  حکم  ادب 
هم نوعانمان خنده بر لب داشته باشیم. مخصوصا 
که  دلیل  این  به  البته  باشد.  نخبه  طرف  اگر 

نخبه  را  خودشان  تواضع  کمال  در  مسئوالن 
می شوند.  محسوب  نخبگان  هم نوع  می دانند، 
با  گفتن  سخن  هنگام  که  است  دلیل  همین  به 
نخبگان، حضوِر لبخند بر لبشان را همواره لحاظ 
بی درمان  درد  هر  بر  خنده  طرفی  از  می کنند. 
دواست. از طرفی هم نخبه ها کجای دنیا می توانند 
چنین لبخندهایی را بر لب مسئوالنشان ببینند. 
آیا چنین لب هایی و چنین لبخندهایی در هیچ 
جای جهان یافت می شود؟ پاسخ این سوال مسلما 
از نخبگان فارسی زبان ملقب به  خیر است. یکی 
فریدون مشیری در همین باره گفته است بیمار 

خنده های توام، بیشتر بخند. 

نرده
ادب حکم می کند که وقتی مهمان می خواهد از 
خانه  آدم برود، به او بگوییم حاال تشریف داشته 
باشید. اما اگر مهمان سماجت کرد و شال و کاله 
کرد که برود، ادب حکم می کند که به او بگوییم 
اگر بروی، ناراحت می شوم. اگر وی دوباره اعتنایی 
به این خواسته  نکرد، ادب حکم می کند که آدم 
جلوی در خانه بایستد و نگذارد وی به دستگیره 
در دست بیازد. اما اگر وی جسورانه کوشید و به 
دستگیره  در دست یازید، ادب حکم می کند که از 
قبل فکر این جایش را کرده باشیم و پشت در نرده   
جلوی  که  باشیم  کرده  نصب  مقاومی  و  مناسب 
رفتن وی را بگیرد. آری! نرده یکی از بهترین مواد 

نگه دارند ه نخبگان است.

این بود معرفی مواد نگه دارنده  نخبگان 
ما از این مطلب نتیجه می گیریم که مسئوالن ما 

خیلی باادب اند.

؟ به ها را در کشور نگه دار�ی ن چطور �ن

مواد نگه دارنده
 مهدی استاداحمد



 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d

گفت وگو با محمد رهی، بنیان گذار استارت آپ 
خشک شویی آن الین زودشور

در امور روزانه ما، بسیاری از کارها هستند که انجام آن الزم است، ولی جزو متن زندگی نیستند 
و در ردیف کارهای خرده ریز به شمار می روند که بخشی از انرژی و وقت ما را به خود اختصاص 
می دهند. یکی از آن ها بردن لباس به خشک شویی و دوباره گرفتن آن است. کاری که به طور 

مکرر باید تکرار شود. در جریان ظهور و رشد استارت آپ ها، کسانی هم این بخش از نیاز شهروند 
امروزی را شناسایی کرده و برای آسان کردن آن آستین باال زده اند. خشک شویی آن الین، 
اولین استارت آپ این حوزه و یکی از موفق ترین های کسب وکار آن الین خشک شویی است 
که کاربرانش را از مراجعه به خشک شویی معاف کرده است. محمد رهی، بنیان گذار زودشور 
داستان این استارت آپ را برای ما بازگو کرده و از ظرفیت های این بازار روبه رشد گفته است.
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