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شرکت چاپ انتخاب رسانه (سالم)
آرا طرح شده در مقاالت،
الزام ًا دیدگاه «سرآمد» نیست
نشریه در حک و اصالح مطالب آزاد است

سرمقاله

در ب�ب محایت از تولید داخیل

یک تیر و چند نشان
پرویز کرمی

آنهایی که با این نشریه همراه بودهاند،
میدانند که حمایت از تولید داخلی همواره
یکی از اصلیترین دغدغههای ما  -چه در
بنیاد ملی نخبگان و چه در معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری  -بوده است .ضمن
اینکه بهعنوان شهروندان ساده نیز وظیفه
خود میدانیم از «ایرانساخت» حمایت کنیم
و از این طریق اقتصاد و بازار کار و معیشت
هموطنانمان را رونق بخشیم .در این میان
اگرچه پیچیدگیهایی هم در کار است ،اما
مناسبتهای ساده و قابل فهمی حکمفرماست.
مادامی که تولیدکنندگان نتوانند برای
محصوالت خود بازار مطمئن و گرمی دست
و پا کنند ،کار کارخانه را هم نمیتوانند
پیش ببرند .به بیان سادهتر آسمان یا دولت
بر سر تولیدکنندگان ایران زر فرونمیفرستد
و تصنعی و نمایشی چراغشان را روشن نگه
نمیدارد .اینها اگر نتوانند اجناس خود
را در بازار بفروشند ،خیلی زود دچار رکود
و ورشکستگی میشوند .احتیاجی ندارد
متخصص اقتصاد باشیم تا بفهمیم ورشکستگی
یک کارخانه متوقف در خود کارخانه نميماند.
مناسبات اقتصادی جامعه عین ظروف مرتبطه
به هم وصلند و یک اتفاق مثبت یا منفی
در یکجا در جاهای دیگر هم اثر میگذارد.
ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی معضالت
اجتماعی ،فرهنگی بسیاری را نیز به دنبال

دارد .کافی است پای درد دل کارگران بیکار
شده و تولیدکنندگان ورشکسته بنشینیم تا
بفهمیم بیاعتنایی «ما» مصرفکنندگان به
تولیدات داخلی چه ضربههای مهلکی به بدنه
جامعه میزند .از آنطرف حمایت هدفمند
و هوشیارانه ما از تولیدات داخلی میتواند
قدرت و قوت جامعه را افزون کند ،همچنین
اعتمادبهنفس عمومی ما را در مواجهه با دنیای
امروز باال ببرد و حتی قدرت سیاسی کشور را
چند برابر کند .در زمینههای دفاعی نیز آنجا
که ما با اتکا به نیروی متخصصان ایرانی و با
هنرمندی و درایت جوانان متعهد کشور سالح
میسازیم ،واجد قدرتی میشویم که هم حس
دفاع از وطن را در وجودمان قوت میبخشد
و هم پیوند ما را با آرمانهای اصلی انقالب
محکمتر میکند.
البته ما برای باال بردن توان دفاعی در مراجعه
به بازارهای بینالمللی محذوریتی نداریم بلکه
این استکبار جهانی است که جلوی مجهز
شدن نظامی کشور را میگیرد و بر همین مبنا
پرواضح است که اگر دستش برسد ،جلوی دیگر
معامالت اقتصادی ما را با دنیا میگیرد .اصال
معنی اصلی تحریم همین است که در چشم
استکبار موشک و غذا و لباس فرق زیادی با هم
ندارند و همانطوری که کشورها را از فروش
سالح منع میکند ،از فروش کاالی معمولی
نیز منع میکند .اینجاست که خودکفایی

به معنای اقتصادی  -سیاسی لفظ ضرورت
پیدا میکند و ما را بر آن میدارد تا از میزان
وابستگیمان به دنیا کم کنیم .یادمان باشد که
به خاطر حضور نابهجای نظام سلطه در همه
عرصهها ،وابستگی اقتصادی ما به دنیا میتواند
تبدیل به اهرم فشاری شود که آمریکاییها
بهتوسط آن بر جمهوری اسالمی تنگ بگیرند
و در امورش اخالل کنند .از اینجاست که
معنی حمایت از تولید داخلی وسعت مییابد
و میتواند جایگاه بینالمللی 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 اینکه با همین یک کار ،یعنی
حمایت از تولید داخل میتوانیم به موفقیتهای
بیشماری نائل شویم .هم به اقتصاد و رفع
بیکاری و شکستن رکود کمک میکنیم،
هم وحدت ملی و میزان همبستگی مردمی
را افزایش میدهیم و هم موقعیت سیاسی را
چه در داخل و چه در عرصههای بینالمللی
استحکام میبخشیم .موفقیتهای فرهنگی و
اجتماعی نیز بر این اقدام خیرخواهانه مترتب
است که بر مبنای نگاه دینی  -عقیدتی ما
میتواند رضایت پروردگار را در پی داشته باشد
و شایسته اجر اخروی.
اما توضيح چند نكته و يادآوري وظيفه هر كدام
از اركان دخيل در امر توليد ملي ضروري است.
بايد بدانيم كه سه ركن در اين مهم دخالت
مستقيم دارند و حضور موثرشان ميتواند سطح
حمايت را تغيير دهد .اول اينكه حاكميت و
دولت موظف است به لحاظ اقتصادي ،قانوني
و فرهنگي زمينه را براي حضور توليدكنندگان
داخلي فراهم آورد .در اينجا همه قوا بايد
تالش كنند تا موانع حقوقي و قانوني را از
سر راه توليدكنندگان بردارند و دولت نيز بايد
با محدود كردن واردات خود ،عرصه را براي
بازاريابي كاالي ايراني باز كند .طبيعي است
كه در شرايطي كه توليد داخل هنوز به آن
قوام و دوام جهاني نرسيده توان رقابت با

توليدكنندگان دنيا را ندارد و چه بسا در
همان بدو امر بازي را واگذار كند .لذا دولت
و حاكميت بايد از او به قدر وسع حمايت كند
و نسبت به تقويت او بكوشد .دومين ركني كه
ميتواند اعتبار توليد داخلي را افزون كند ،خود
توليدكننده است .او با باال بردن كيفيت و پايين
آوردن قيمت ميتواند وارد رقابت سالم شده و
موازنه بازار را به نفع خود تغيير دهد .همچنين
توليدكنندگان نبايد از زير بار مسئوليتي
سنگيني كه دارند شانه خالي كنند و با اندك
ناماليمتي كه ميبينند ميدان را به نفع رقيب
خارجي واگذار كنند .همچنين توليدكنندگان
بايد در امر تبليغات هم بكوشند و در جريان
فرهنگسازي هم به مردم و هم به رسانههاي
ملي كمك كنند .طبيعي است كه بار اصلي
فرهنگسازي به عهده رسانههاي رسمي است
اما اين مهم را ديگر اركان نيز ميتوانند مدد
برسانند .از اين دو ركن مهم كه بگذريم مردم،
چنانكه در ابتداي يادداشت عرض كردم
مهمترين ركن حمايت از توليد داخل به
حساب ميآيند .اين مردمند كه با تقويت عرق
ملي و تعصب ايراني ميتوانند جلوي عرضاندام
كاالي خارجي بهخصوص كاالي قاچاق خارجي
را بگيرند .ضمن اينكه ميتوانند با مطالبات
بهحق خود توليدكنندهها را وادارند تا كيفيت
محصوالت خود را ارتقا بخشند .همچنين اين
مردمند كه ميتوانند از حاكميت و گردانندگان
اقتصادي بخواهند جايگاه توليد داخل را باال
ببرند .مردم ميتوانند حمايت از توليد داخلي
را به فرهنگي بومي بدل كنند و آن را به مثابه
غيرت ملي به نسلهاي بعد منتقل نمايند.
آنها در بوميسازي كاالي مورد نظرشان
ميتوانند توليدكنندگان را دنبال خود بكشند.
اضافه ميكنم كه ركن مصرفكنندههاي
مردمي مهمتر و موثرتر از دو ركن قبلي است
زيرا هم حاكمان مسئوالن از ميان مردم
سربلند ميكنند و هم توليدكنندهها و فعاالن
اقتصادي بخشي از بدنه مردمند.

یادداشت

در�ره ی ن
ا�که خریدن جنس ایـرانساخت ب� آینده ما و کشور گره خورده است
ب

آنچه خود داشت
محمد یوسفنیا

مــن وقتــی بــه جمعهبــازار مــیروم و در
میــان یــک دنیــا جنــس بنجــل وســایل
دستســاز دانشــجوهای هنــر را کــه مظلومانــه
گوش ـهای بســاط کردهانــد ،بــه قیمتــی ناچیــز
میخــرم ،بــا زمانــی کــه از هایپرمارکتهــا
مایحتــاج روزانــهام را تهیــه میکنــم ،یــک
دنیــا تفــاوت دارم .در موقعیــت دوم آدمــی
هســتم کــه در ازای پرداخــت مقــداری پــول
چیزهایــی خریــده تــا اســتفاده کنــد و اگــر
الزم شــد ســطل زبالــهاش را پــر کنــد ،نــه
کاری بــه آن برچســب «میــد ایــن» فــان و
بهمــان پشــت جنــس دارم ،نــه بــه کارگــری
فکــر میکنــم کــه در کارخان ـهای بــزرگ ایــن
محصــول را تولیــد کــرده اســت .فقــدان حــس
همجــواری باعــث میشــود کاالی مصرفــی
بــرای مــن صرفــا یــک کاالی مصرفــی باشــد
امــا وقتــی از یــک دوســت ،یــک همشــهری،
یــک هموطــن چیــزی را میخــرم احســاس
میکنــم انــدازه خــودم توانســتهام بــه بــازارش
رونــق ببخشــم و دســتش را در ایــن وانفســای
جهــان پیــر و بیبنیــاد بگیــرم ،پــس عجیــب
نیســت اگــر خــدا کــس دیگــری را بفرســتد
تــا دســت مــن را در زمــان نیازمنــدی بگیــرد.
بعضیهــا دلیــل بیعالقگیشــان بــه کاالی
ایرانــی را کیفیــت نامناســب بعضــی از ایــن
اجنــاس ذکــر میکننــد .اوال اجنــاس ســاخته
شــده در کارخانههــا و تولیدیهــای ایرانــی
همگــی بیکیفیــت نیســتند ،در ایــن بــازار
هــم جنــس باکیفیــت هســت هــم کاالی
بیکیفیــت ،همانطــور کــه کاالی خارجــی
هــم بیکیفیــت دارد هــم مرغــوب؛ ثانیــا
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اگــر روزی یــک جنــس کــرهای یــا تــرک از
کار بیفتــد کســی ایــن خرابــی را بــه کشــور
تولیدکننــده منتســب نمیکنــد درحالــی کــه
اگــر ویفــر ایرانــی یکبــار آن مــزه همیشــگی
را نداشــته باشــد ،مصرفکننــده طبــق یــک
عــادت ذهنــی نادرســت قیافــه حــق بــه جانــب
میگیــرد و میگویــد« :چــه انتظــاری داری؟
جنــس ایرانــی همینــه »...ایــن جملــه حاکــی
از یــک ضعــف اعتمادبهنفــس تاریخــی اســت
کــه بــه مــا میگویــد مــرغ همســایه در هــر
حالتــی غــاز اســت ،حتــی اگــر صــدای قدقدش
را بهوضــوح بشــنویم .ایــن حکمهــای مطلــق
فقــط اعــام انصــراف از خریــدن یــک جنــس
ایرانــی نیســت ،کمــی کــه فکــر کنیــم
میبینیــم زندگــی دوســت و رفیــق و همســایه
و همشــهریمان بــه ایــن تصمیــم بســته شــده
اســت .نمیدانــم بــه کارخانههــای بــزرگ
ســر زدهایــد یــا نــه ،یکــی از غمانگیزتریــن
مناظــر جهــان دیــدن کارخانــه یــا کارگاهــی
اســت کــه بــه دلیــل مشــکالت مالــی دارد بــا
نیمــی یــا یکســوم ظرفیــت اصلــیاش کار
میکنــد .فکــر کنیــد آدمــی را میبینیــد کــه
یکــی از اعضــای بدنــش را از دســت داده اســت،
کارخانــه تعدیــل شــده نیــز همیــن وضعیــت را
دارد ،ایــن جاهــای خالــی غمــی دارنــد کــه آدم
را از زندگــی ســیر میکننــد.
در اطــراف خیابــان جمهــوری تهــران
خیاطیهــا و تولیدیهایــی هســتند کــه
لبــاس میدوزنــد ،لباسهــای شــیک
جــذاب کــه احیانــا خیلــی از آنهــا را تــوی
بوتیکهــای پــرزرق و بــرق شــهر دیدهایــم.

آنهــا لباسهــا را میدوزنــد امــا بــه دلیــل
اینکــه مشــتری ایرانــی از جنــس داخلــی
اســتقبال نمیکنــد گونیگونــی برچســب
مــارک از بــازار تهــران میخرنــد تــا روی
لباسهــا بچســبانند و بــه اســم جنــس
برنــد خارجــی بــه مــردم بفروشــند .بــه ایــن
ترتیــب شــلواری را کــه فریــدون نامــی تولیــد
کــرده بــه اســم زارا میخریــم و طــوری راه
میرویــم کــه آدمهــا ببیننــد لبــاس مــارک
تنمــان کردهایــم .ایــن درســت اســت کــه
تولیدکننــده ایرانــی بایــد بیشــتر از قبــل بــه
فکــر افزایــش کیفیــت کاالیــش باشــد امــا اگــر
انصــاف بدهیــم میبینیــم روحیــه غیردوســتی
عجیبــی کــه در بــازار خریــد دســت از ســر
مــا برنمــیدارد ،هزینههایــی بــرای کشــور
درســت میکنــد کــه کمتریــن آن میتوانــد
خانهنشــین شــدن تولیدکننــده و کارگــر
ایرانــی و در عیــن حــال از رونــق افتــادن کار و
ســرمایه در داخــل کشــور باشــد.
بهتــر اســت ایــن یادداشــت را بــا فرمایشــات
رهبــر معظــم انقــاب در جمــع کارگــران
تمــام کنیــم ،جایــی کــه ایشــان حمایــت از
کاالی ایرانــی را اصــل مهــم اقتصــاد و آینــده
کشــور دانســتند« :وقتــی کاالی ایرانــی مــورد
حمایــت قــرار گرفــت ،وقتــی قــدر کار کارگــر
ایرانــی دانســته شــد ،آنوقــت دیگــر مــا شــاهد
ایــن نخواهیــم بــود کــه یــک کارخانــهای
بگویــد «مــن بــا یکســوم ظرفیــت دارم کار
میکنــم» .دیــروز بعضیهــا بــه مــا همیــن
را میگفتنــد .مــا اینقــدر امکانــات داریــم و
اینجــور داریــم کار میکنیــم :بــا یکســوم
ظرفیــت ،بــا نصــف ظرفیــت .خــب چــرا؟ آن
دوســوم دیگــر کارگرهایــش کجــا هســتند؟
ایــن میشــود آن بــیکاریِ متراکــم در
کشــور .اینکــه مــا میگوییــم «حمایــت
از کاالی ایرانــی» ،یعنــی کار آفریــده بشــود،
کار بــه وجــود بیایــد؛ یعنــی کارگــر بــیکار
نداشــته باشــیم؛ یعنــی جــوان تحصیلکــرده

مــا فقــط ب ـ ه فکــر پشــت میزنشــینی نباشــد؛
بدانــد مطابــق شــأن خــودش ،در بخشهــای
مختلــف میتوانــد کار بکنــد .اگــر حمایــت
از کاالی ایرانــی شــد ،ایــن پیــش میآیــد.
چــرا یــک عــدهای اصــرار دارنــد پولشــان را
بریزنــد در جیــب کمپانــی خارجــی؟ ایــن
چــه مرضــی اســت کــه جنــس خارجــی بایــد
ایرانــی
جنــس
مصــرف بشــود؟ یکوقــت
ِ
ِ
مشــابه نداریــم ،خــب بلــه ،بحثــی نیســت؛
بعضــی از اجنــاس هســت کــه تولیــدش در
داخــل منطبــق بــا صرفــه نیســت ،صرفــه
نــدارد؛ خیلــی خــب! در داخــل ،جنــس مشــابه
آن را نداریــم[ .امــا وقتــی] مشــابه جنســی در
داخــل هســت ،تولیــد میشــود و در کیفیــت
هــم بعضــی مثــل کیفیــت مشــابه خارجــی
اســت ،بعضــی باالتــر از کیفیــت مشــابه
خارجــی اســت ،چــرا بایســتی یــک عــدهای
اصــرار داشــته باشــند کــه حتمــا برونــد جنــس
خارجــی و فــان مــارک خارجــی و ماننــد
اینهــا را مصــرف کننــد؟ ایــن چــه مرضــی
اســت؟ ایــن چــه بدفهمــی و کجفهمــیای
اســت کــه بعضــی دارنــد؟ کاالی ایرانــی مصرف
کنیــم .تصمیــم بگیریــم؛ موسســات بــزرگ،
خــود دولــت ،دیگــران ،همــه تصمیــم بگیرنــد
کــه از کاالی [ایرانــی حمایــت کننــد] .مــا
تعصــب علیــه دیگــران نداریــم ،نمیخواهیــم
دشــمنی کنیــم؛ مــا میخواهیــم فرزنــد
خودمــان ،جــوان خودمــان و کارگــر خودمــان
را وادار کنیــم بــه کار؛ میخواهیــم او را
ســرگرم اشــتغال کنیــم ،میخواهیــم او را از
مضــرات بــیکاری نجــات بدهیــم .بــیکاری
خیلــی مضــرات دارد؛ مضــرات اجتماعــی
دارد ،مضــرات امنیتــی دارد ،مضــرات اخالقــی
دارد ،انــواع و اقســام مضــرات دارد .ایــن را
میخواهیــم؛ راهــش همیــن حمایــت از
کاالی ایرانــی اســت .از کاالی ایرانــی ،از تولیــد
ایرانــی ،بایســتی طــرفداری بشــود و حمایــت
بشــود».
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9

ین
دوازدمه� سالروز میل فناوری هستهای
رئیس�ج هوری در مرامس

گزارش

بوکار کشور به سمت دانشبنیان
کس 
شدن در حرکت است
علیرضا کشاورزی

دکتر حسن روحانی رئیسجمهور در مراسم
دوازدهمین سالروز ملی فناوری هستهای،
با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دولت و
مسئولین آن است که فضا را برای اندیشمندان
و دانشمندان در رشتههای مختلف علمی
فراهم کنند ،بیان کرد« :امروز اقتصاد و
زندگی ما دانشبنیان است و کسبوکار ما
هم بهتدریج دانشبنیان خواهد شد .بیش از
سههزار شرکت دانشبنیان در طول چند سال
اخیر مشغول فعالیت شدند و دارای درآمدهای
فراوانی هستند و مراکز تحقیقاتی ،پردیسها
و شرکتهای دانشبنیان ما امروز با سرعت
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بسیار تحسینبرانگیزی در مسیر علم و دانش و
توانمندی کشور تالش میکنند».
دکتر روحانی با تبریک این روز ملی مبارک
به همه ملت ایران و بهویژه دانشمندان کشور
و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
هستهای گفت« :شهدای هستهای جان خود را
برای افتخار ملی فدا کردند و از همه کسانی
که در دورهها و دولتهای مختلف برای
توسعه فناوری هستهای گام برداشتند ،تقدیر
میکنیم».
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه از سال 1360
در کنار مسئولین و محققین این رشته به

تناسب مسئولیتهای خود در مجلس شورای
اسالمی و شورای عالی امنیت ملی حضور
داشته و کامال از تالشهای استوار محققان
برای عبور از مسیرهای سخت آگاه است ،افزود:
«گزارش امروز از دستاوردها و پروژههایی که
افتتاح و رونمایی شد ،پیام خیلی روشنی برای
برخی کسانی دارد که گاهی بدون دقت حرف
میزنند .بعضی فکر میکنند در دولتهای
یازدهم و دوازدهم حرکت هستهای ما کند شده
و سانتریفیوژها نمیچرخند ،یا کند میچرخند.
میخواهم با صراحت و شفافیت به ملت بزرگ
ایران اعالم کنم که صنعت هستهای ما امروز با
توان و دقت بیشتر و محاسبه دقیقتر و سرعت
بیشتر نسبت به دیروز در حال حرکت است.
ما پارسال  43پروژه در عرصه هستهای افتتاح
کردیم و دستاوردهایش را نیز شاهد بودیم و
امسال  83پروژه افتتاح شد که این نشانگر آن
است که در مسیر فناوری علمی ،راه خودمان
را ادامه دادیم و خواهیم داد».
دکتر روحانی خاطرنشان کرد« :همه باید
توجه داشته باشیم که یکی از اهداف مهم
ما کسب قدرت و توان مشروع ،یعنی اقتدار
ملی است .اقتدار قدرتی مشروع و مفید برای
کشور و جامعه است؛ قدرتی که مبنایش
تهدید ،زورگویی و تجاوز نیست ،بلکه قدرتی
است مشروع برای منافع ملی و ثبات و امنیت
منطقهای 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 میسازد».
رئیسجمهوری در ادامه سخنانش گفت:
«دیپلماسی و فعالیت دانشمندان هستهای ما
دو روی یک سکه هستند .از یکسو ما تالش
میکنیم تا به فناوری هستهای بهعنوان یک
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
دارد ،دست یابیم و در این مسیر تالشهای

خودمان را به شکل مستمر ادامه میدهیم که
در مسیر این تالشهای مستمر ،قدرت علمی
و فناوری برای ما ساخته میشود .اما از سوی
دیگر و در کنار این قدرت ،به قدرت دیپلماسی
نیز نیاز داریم .قدرت دیپلماسی همان هنری
است که حق و قدرت ما را تثبیت میکند؛ حقی
که بدخواهان میخواهند آن را متزلزل کنند یا
از ما بگیرند یا در برخی مراجع بینالمللی حق
ما را نامشروع جلوه دهند .دیپلماسی حق ما را
تثبیت میکند و نشان میدهد که ملت ایران،
ملتی نیست که تنها در عرصه دفاع مقدس
پیشتاز باشد و بهخوبی از کشورش دفاع کند
یا فقط در صحنه اقتصادی بتواند قدمهای مهم
و موثری بردارد ،بلکه منطق و استدالل کافی
برای حرف زدن پای میز مذاکره را هم دارد
و میتواند از لحاظ فنی ،سیاسی و حقوقی با
بزرگترین قدرتهای دنیا بر سر میز مذاکره
بنشیند ،حرف بزند و حق خود را تثبیت کند و
به توافقی برسد که بتواند بار را از دوش مردم
کم کند».
رئیسجمهور اظهار داشت« :دیپلماسی مسیر
پیشرفت را برای مردم فراهم کرده و به راه ما
سرعت میدهد و هزینه ما را کم میکند .بدون
دیپلماسی هم میشود کار کرد ،اما با هزینه
بسیار باال .دیپلماسی موانع را برمیدارد و به
حرکت ما سرعت داده و هزینههای ما را کاهش
میدهد و مسیر را برای دستیابی به منافع
ملی کوتاهتر میکند .ما به همه قدرتها نیاز
داریم؛ ما به قدرت نظامی ،دفاعی ،اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی در سیاست داخلی و
خارجی نیاز داریم .ما به قدرت سخت و قدرت
نرم نیاز داریم .ما به اقتدار مشروع در سطح
منطقه و جهان نیاز داریم اما بعضیها فقط به
یک روی سکه نگاه میکنند .این افراد خیلی
راحت میتوانند آن روی سکه را نیز ببینند اما
حوصله ندارند پشت آن را نگاه کنند و فقط
روی سکه را میبینند».
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بیش از  120دستاورد مهم در حوزه
فناوری هستهای ظرف دو سال

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه اتکای ما به
خدا بوده و به ملت یکپارچه و متحد خود
اطمینان داریم ،خاطرنشان کرد« :در طول
سالهای گذشته بدخواهان و دشمنان ملت
ایران میخواستند اینطور 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 میخواستند در قطعنامههای
نابحق خود این کشور و ملت را سالها زندانی
کرده و با تحریمهای غلط و غیرانسانی ملت ما
را در فشار نگه دارند .آنها تصور میکردند که
اگر یک سوی میز مذاکره شش قدرت جهانی
باشد ،ما توان آن را نداریم که منطق خود را
به کرسی بنشانیم و آنها میتوانند تحریمهای
خود را ادامه دهند».
دکتر روحانی با بیان اینکه دانشمندان بزرگ
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و جوانان ایثارگر و فداکار در مراکز علمی و
تحقیقاتی دستاوردهای بزرگی به دست آوردند،
گفت« :امروز در طول دو سال گذشته از برجام
بیش از  120دستاورد مهم در حوزه هستهای
داریم .برجام حرکت را کند نمیکند ،بلکه ما
توانستیم به واسطه برجام از امکان همکاری با
دیگران نیز استفاده کنیم و امروز در بسیاری
از پروژهها با برخی کشورهای اروپایی ،روسیه و
چین همکاریهای خوبی داریم».
دکتر روحانی با اشاره به اینکه مراکز جدیدی
در سایت فردو به بهرهبرداری خواهد رسید
و مسیر تحقیقات با سرعت بیشتری ادامه
مییابد ،تصریح کرد« :برای نخستینبار پس از
برجام ،ایران در تجارت هستهای قرار گرفت
و حدود  400تن کیک زرد را از خارج وارد
کردیم و مقداری از مواد غنیشده را فروختیم».
رئیسجمهور با اشاره به اینکه در همکاری
هستهای با دیگر کشورها ،مسیر جدیدی را

آغاز کردهایم ،گفت« :امروز گامهای اولیه برای
ساخت رآکتورهای هستهای در بوشهر برداشته
شده و ادامه خواهد یافت».
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه در مسیر
فناوری خود کوتاه نیامده و نمیآییم ،افزود:
«ملت ایران بداند جوانان غیور کشور برای
دستیابی به دستاوردهای علمی و فناوری
خود ،حتی یک لحظه درنگ نمیکنند».
رئیسجمهور با بیان اینکه برای تحقیق و
فناوری از هیچکس اجازه نمیگیریم اما آماده
تعامل و همکاری با همگان هستیم ،اظهار
داشت« :مبنای این دولت از ابتدا ،تعامل
سازنده با جهان بود».
دکتر روحانی با تقدیر از همه کسانی که در
طول سالهای طوالنی گذشته در عرصه صنعت
هستهای کشور تالش کردهاند ،گفت« :ما برای
پیشرفت در علوم مختلف نیاز به فناوری
هستهای داریم ،چراکه فناوری هستهای جزو
علوم پیشران است و در عین حالی که به
دنبال پیشرفت خود هستیم ،تعامل سازنده
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
کردیم به عهدمان وفاداریم .ما ملتی هستیم
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،
تحریکهای بسیاری صورت گرفت که برجام
را به دست خودمان خراب کنند ،اما این از
سادگی آنها بود و نمیدانستند ملت ایران
هوشیارتر و بیدارتر از این حرفهاست».
رئیسجمهور خطاب به دشمنان ملت ایران
گفت« :اگر میخواهید نقض عهد کنید ،باید
بهای آن را هم خودتان بپردازید».
دکتر روحانی با اشاره به اینکه  15ماه است
رئیسجمهور جدید آمریکا که ادعاهای فراوانی
دارد و فراز و نشیبهای زیادی در سخنان و
عملش دیده میشود ،در حال تالش است که

برجام را نقض کند ،افزود« :تازه پس از گذشت
 15ماه میگویند فهمیدهایم که این توافق به
نفع ما نیست که البته این ادعای آنها دقیق
و درست نیست چرا که از ابتدا به دنبال نفع
دوطرف و برد  -برد بودهایم .ساختمان برجام به
قدری مستحکم بوده که در این  15ماه با انواع
فشارهایی که با درجههای مختلف بر آن وارد
شده ،این ساختمان مقاومت کرده است و این
از نکات مهمی است که ملت ما و نمایندگان
ملت در مذاکرات با قدرتهای جهان همواره
مدنظر داشتهاند».

برای هر رشایطی آمادهایم

رئیسجمهور با بیان اینکه در همه حالت
برای برجام فکر کرده و برنامهریزی داریم و
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 آمادهایم
و برنامه داریم .آنها فکر میکنند با تبلیغات
خود ،ملت ایران از استقالل ،آزادی و حاکمیت
ملی خود پشیمان میشود ،اما این ملت هرگز
از مسیر انقالب و راه حق دست برنخواهد
داشت .جمهوری اسالمی ایران هرگز آغازگر
نقض پیمان نیست ،اما دشمنان این ملت حتما
بدانند که از این کار پشیمان خواهند شد و
میبینند که در طول کمتر از یک هفته آثار و
نتایج آن متجلی خواهد شد».
رئیسجمهور با اشاره به اینکه سال گذشته
در رابطه با تحقیقات در راستای پیشرانهای
هستهای دستوری صادر کردم و امروز اولین
دستاورد آن را شاهد بودیم ،افزود« :راه ما
مشخص است .ما به فکر تهدید هیچکس نبوده
و نیستیم و قدرت ما حتی قدرت نظامیمان
برای تجاوز به هیچ کشوری نیست».
دکتر روحانی با بیان اینکه ما ملت بزرگی
هستیم و همواره روی پای خودمان ایستادهایم،
گفت« :سالح و موشک ما برای دفاع از کشور
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است و برای دفاع از کشور هر نوع سالحی الزم
باشد ،میسازیم تا در این منطقه ناامن ،امنیت
خود را حفظ کنیم».
رئیسجمهور با بیان اینکه سالح ایران علیه
همسایگان خود و برای تجاوز به کشورها
نیست ،اظهار داشت« :ما میخواهیم همه
ملتها در منطقه در کنار هم قرار داشته باشند
و مشکالت را حل و فصل کنند».
دکتر روحانی با اشاره به اینکه مسیر ملت
ایران در چارچوب مصلحت و امنیت ملی کشور،
تعریف و ترسیم شده است ،گفت« :مطمئنا در
آینده دستاوردهای هستهای ما بیشتر ،جایگاه
ملت ایران در افکار عمومی جهان باالتر و ملت
ایران در مسیر پیشرفت گامهای استوارتری
برخواهد داشت».
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه ملت ایران قطعا
از مشکالت عبور خواهد کرد ،گفت« :تالش
مستمر جوانان اندیشمند و عالم ما در راستای
تحقق منافع ملی و پیشرفت کشور است و
مفهوم پیشرفت فناوری و توسعه آن چیزی
است که ملت ایران آن را ادامه خواهد داد».

فناوری هستهای در آستانه
تحولی بنیادین

پیش از سخنان رئیسجمهور ،دکتر علی اکبر
صالحی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان
انرژی اتمی گزارشی از دستاوردهای هستهای
کشور ارائه کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به آثار مثبت
فضای تعاملی ایجاد شده بعد از برجام در حوزه
صنعت هستهای ،گفت« :در حال حاضر این
صنعت ملی و اقتدارآفرین در آستانه تحولی
بنیادین قرار گرفته است و امیدوارم از رهگذر
تداوم این رویکرد مبارک ،شاهد شکوفایی و
بالندگی بیش از پیش صنعت هستهای و ارائه
خدمات ماندگار در بخشهای مهم دیگر مانند
سالمت ،کشاورزی و صنعت باشیم».
وی با بیان اینکه فعالیتهای گستردهای
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جهت بهسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات
این صنعت راهبردی انجام شده است ،افزود:
«یکی از اهداف و برنامههای راهبردی سازمان
انرژی اتمی ایران ارتقای سطح کمی و کیفی
پژوهش در بخشهای مختلف است .در حال
حاضر به واسطه اتخاذ این رهیافت در مجموعه
سازمان انرژی اتمی ایران از جمله پژوهشگاه
علوم و فنون هستهای ،شاهد توفیقات جدید
در حوزههایی مانند فناوری کوانتومی هستیم
که از ارزش استراتژیک و راهبردی بسیار
باالیی برخوردار است و در آیندهای نزدیک
شاهد دستاوردهای چشمگیر این حوزه جدید
خواهیم بود».
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به پروژهها
و دستاوردهایی که افتتاح شدند ،اظهار داشت:
«دستیابی پژوهشگران مرکز علوم و فنون لیزر
ایران به دانش و فناوری پیشرفته در حوزه
کاربرد لیزر در بخشهای مهم مانند سالمت
و صنعت ،آغاز عملیات احداث مرکز تولید
رادیوداروهای ایران بر اساس الزامات ،GMP
نصب و راهاندازی سیکلوترون  18مگاالکترون
ولت به منظور افزایش ظرفیت تولید رادیوداروی
 PETو نیز تولید چند محصول جدید دارویی
برای درمان بیماریهای سرطان از جمله دیگر
دستاوردهای عرصه هستهای هستند .همچنین
توسعه و گسترش روزافزون فعالیتهای مرتبط
با حوزه تولیدات دارویی که از نیازهای مهم
جامعه است ،در صدر برنامههای سازمان قرار
داشته و پیگیری این امر به طور مستمر تداوم
خواهد یافت».
دکتر صالحی تصریح کرد« :در عرصه نیروگاهی
خوشبختانه طی سال گذشته عملیات
خاکبرداری احداث واحدهای  2و  3نیروگاه
اتمی بوشهر در حجمی به میزان یک میلیون
مترمکعب همزمان با تجهیز کارگاه پیمانکار
روس به انجام رسیده است .پیگیری این
فرایند ،نویدبخش تثبیت جایگاه جمهوری
اسالمی ایران به عنوان یک کشور پیشگام در

منطقه در بهرهبرداری از نیروگاههای هستهای
است».
وی با اشاره به گسترش حجم و دامنه
فعالیتهای مربوط به حوزه ایمنی هستهای
که با توجه به حساسیت ویژه این موضوع
در سطح جهانی ،از اهمیت بسزایی برخوردار
است ،خاطرنشان کرد« :خوشبختانه در پرتو
مفاد مندرج در ضمیمه  3سند برجام ،همکاری
و تعامل سازنده با کشورهای فعال در این حوزه
در دستور کار قرار گرفته است .این فرایند در
سال  96از سیر صعودی قابل توجهی برخوردار
بوده و با توجه به سیاست کالن سازمان انرژی
اتمی ایران مبنی بر بهسازی و نوسازی ساختار
و سامانههای مربوط به نظام ایمنی هستهای
کشور ،اقدامات مقتضی با شتاب بیشتر مورد
پیگیری قرار دارد».

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه پس
از دستیابی به توافق هستهای و آغاز فرایند
اجرای برجام ،ایران اسالمی در عمل تعهد خود
را به عهد و پیمان خویش به اثبات رسانده و
آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز تا به امروز
برای ده بار ،پایبندی کامل ایران به مفاد
مندرج در سند برجام را اعالم کرده است،
گفت« :متاسفانه تا به امروز برخی از طرفهای
مقابل علیرغم صراحت متن برجام در باب
پذیرش تعهدات خود ،در مسیر بدعهدی
حرکت کرده و در نتیجه دیوار بیاعتمادی
همچنان پابرجاست .برای ما بههیچوجه قابل
پذیرش نیست که هزینههای اجرای این توافق
تاریخی متوجه یکی از طرفها شود و در مقابل
برخی کشورهای حاضر در این میدان ،از انجام
کامل تعهدات خود سر باز زنند».
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معاون عیمل و فناوری رئیس�ج هوری در افتتاحیه
ن گ
ایش�ه ی ن
ب�امللیل بورس ،ب�نک و بیمه
�

گزارش

استارتآپها خدمات را شفاف و با
قیمت مناسب ارائه میکنند
زهرا خشنود

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهور،
در آیین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بینالمللی
بورس ،بانک و بیمه با اشاره به ارزش و جایگاه
باالی استارتآپهای خدماتی در کشور ،بیان کرد:
«معاونت علمی با تمام توان خود از استارتآپهای
خدماتی در کشور حمایت میکند زیرا آنها زمینه
بوکارهای نوین و اجرایی شدن اقتصاد
بروز کس 
دانشبنیان را در کشور فراهم میکنند».
وی افزود« :معاونت علمی از استارتآپهای خدماتی
در کشور حمایت میکند زیرا معتقدیم که جوانان
ایدهپرداز مانند سربازان کشور هستند که در جبهه
اقتصادی و کارآفرینی میجنگند و خوشبختانه در
چند سال اخیر تعداد استارتآپها در حوزههای
مختلف بهسرعت گسترش یافته است ».وی در بخش
دیگری از سخنان خود گفت« :شبکههای مجازی که
این روزها زندگی مردم را احاطه کرده است ،خودمان
با پس زدن جوانان در کشور رشد دادیم ،اگر به فکر و
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ایده جوانان خود اطمینان میکردیم میتوانستیم در
مقابل تلگرام ،یک شبکه مجازی بومی با تمام امکانات
داشته باشیم؛ اما هنوز جوانان را باور نکردهایم».
ستاری با اشاره به فضای مجازی در حال توسعه
گفت« :با گوگل که در خانههاست چه میخواهیم
بکنیم؟ در واقع بالیی که تلگرام بر سر کشور آورد،
به این دلیل است که استارتآپهای داخلی را زدیم.
اگر پشت استارتآپها نایستیم و از جوانان حمایت
نکنیم باید تسلیم دیگر کشورها شویم و اجازه دهیم
جوانان مستعد از کشور مهاجرت کنند».
وی با اشاره به جلوگیری از کار استارتآپها و
حمله به دفتر تعدادی از آنها معتقد است در برابر
پیشرفت علم نمیتوان ایستاد .ستاری ادامه داد« :اگر
استارتآپهای خدماتی نباشند ،تکنولوژی هم در
کشور رشد نمیکند و در حوزه فضای مجازی که این
روزها از اهمیت باالیی برخوردار شده است ،از دنیا
عقب میافتیم .در این صورت عوارض جبرانناپذیری

را باید تحمل کنیم ».به گفته وی ،متاسفانه سیستم
سنتی اقتصادی مقابل استارتآپهای نوپا در کشور
میایستد در حالی که آنها سردمداران اقتصادی
و ثروتآفرینان آینده کشور خواهند بود .امروز
نسل جدید کارآفرینی در کشور توسعه یافته است
و شرکتهای دانشبنیان هر روز در حال توسعه
هستند .ستاری افزود« :امروز نسل جدیدی از
کارآفرینان در کشور توسعه پیدا کرده که با گذشته
قابل مقایسه نیست .این در حالی است که امسال
شرکتهایی با ارزش حدود یک میلیارد دالر داریم
که جذب بورس میشوند .هماکنون استارتآپهایی
در کشور شکل گرفتهاند که هفتهای  ۱۰درصد
رشد را تجربه میکنند و خدمات شفاف و ارزان
در دسترس قرار میدهند .در گذشته شرکتهای
نفتی و خودروسازی در صدر شرکتهای بزرگ قرار
داشتند اما در حال حاضر ،شرکتهای استارتآپی و
دانشبنیان در صدر ایستادهاند .معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری همچنین تصریح کرد« :به طور مثال
لونقل
ارزش ریالی یکی از استارتآپهای حوزه حم 
امروز به یک میلیارد دالر میرسد که همین موضوع
بوکارهای
نشاندهنده توانایی باالی این نوع کس 
لونقل شهری با جوانانی
جدید است .پیشتر در حم 
که مهاجرت کرده بودند و به کشور برگشتند تا با
راهاندازی استارتآپ در حوزه تاکسیرانی فعالیت
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 استارتآپهای خدماتی باز شود
زیرا این نوع استارتآپها خدمات را بدون واسطه،
شفاف ،ارزان و در دسترس به مردم ارائه میکنند و
مردم نیز ارزش این خدمات را میدانند.
ستاری در ادامه با تاکید بر حمایت خود از حیات
استارتآپها در کشور عنوان کرد« :معاونت علمی
به صورت جدی و مستمر از فعالیت استارتآپهای
خدماتی در کشور حمایت میکند زیرا معتقدیم آنها
به حذف دالالن و شفاف شدن ارائه خدمات به مردم
کمک و خدمات را به صورت یکسان و با هزینهای
برابر در سراسر کشور توزیع میکنند».

استارتآپهای خدماتی ،رکن اصلی
اقتصاددانشبنیان

به اعتقاد ستاری ،رکن اصلی اقتصاد دانشبنیان در
کشور توسعه استارتآپهای خدماتی است و بدون
رشد آنها نمیتوانیم انتظار تغییر مسیر اقتصاد کشور از
بوکارهای نوین را داشته باشیم .وی
سنتی به سمت کس 
همچنین بیان کرد« :بزرگترین پلتفرم بازگشت نخبگان
به کشور ،همین استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان
هستند نه دانشگاهها .همین موضوع برای اثبات ارزش و
جایگاه استارتآپها در کشور کافی است .طی دو سال
گذشته با پلتفرم استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان
دوهزار جوان را به کشور بازگرداندیم ».معاون علمی و
فناوری ریاست جمهوری در ادامه اذعان داشت« :جوانان
ایدهپرداز کشور به مثابه سربازان وطن هستند که در
مقابل تهاجمات دیگر کشور ایستادهاند .باید آنها را
باور و به آنها اطمینان کنیم ».ستاری تنها راه توسعه
استارتآپها در کشور را توسعه سرمایهگذاری خطرپذیر
دانست و گفت« :ارائه وام به استارتآپها اشتباه محض
و خیانت به آنهاست و باعث شکستشان خواهد شد.
به جای ارائه وام باید از طریق راهاندازی شتابدهندهها
آنها را تغذیه و حمایت کنیم ».رئیس بنیاد ملی نخبگان
ادامه داد« :باور جوانان در سیستم بانک ،بورس و بیمه
نیز تنها راه تغییر مسیر آنها از نظام سنتی به نظام جدید
است ،زیرا قطعا در چند سال آینده سیستم نوین بانکی
جایگزین نظام فعلی خواهد شد .نرمافزارهای بانکی که
در چند سال اخیر به کمک جوانان شکل گرفته است
امتحان خود را پس داده و این همه تراکنش مالی
بدون کوچکترین خطا و نقصی در کشور به کمک این
نرمافزارها صورت میگیرد ».به گفته ستاری ،جوانان
زیرساختهای کشور هستند و باید از آنها حمایت
شود نه اینکه در مقابل افکار و ایدههای جدید آنها
بایستیم .اگر از جوانان خوشفکر خود حمایت کنیم،
بهزودی شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی کشور خواهیم
بود .گفتنی است در آیین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه
بورس ،بانک و بیمه سورنا ستاری معاون علمی فناوری
ریاستجمهوری ،عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه
مرکزی و شاپورمحمدی رئیس سازمان بورس حضور
داشتند.
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ستاری در ب�زدید از دستاوردهای گروه دانشبنیان ی ن
حص�:

گزارش

نقش کلیدی استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان در اصالح فرهنگ عمومی
آنا شمس

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،در بازدید از دستاوردهای
گروه حصین با اشاره به اهمیت بازارسازی برای
بوکارهای استارتآپی و دانشبنیان گفت:
کس 
بوکارهای دانشبنیان فناوری مهمترین
«رشد کس 
الزمه تحقق حمایت از کاالی ایرانی است و این امر
با رشد و رونق استارتآپهای حوزه خدمات اتفاق
میافتد».
بوکارهای
ستاری با اشاره به رشد فزاینده کس 
ی که
استارتآپی حوزه خدمات گفت« :تا زمان 
بوکارهای استارتآپی وجود نداشته باشند،
کس 
شرکتهای دانشبنیانی که در مرزهای دانش
و فناوری حرکت کنند پا نمیگیرند و بر همین
اساس ،حمایت از این استارتآپها که هماهنگ و
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به موازات یکدیگر رشد میکنند ،باید توسط بخش
خصوصی محقق شود».

فرهنگسازی و استاندارد مهمترین الزمه
عرضاندام کاالی ایرانی در عرصه بیناملللی

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری مهمترین
گلوگاه راه توسعه فناوری ایرانی را فرهنگسازی
دانست و افزود« :ماهیت فناوری تا پیش از این
در کشور ما بر پایه واردات بنا نهاده شده بود که
مهمترین منشأ این چالش ،تکیه اقتصاد کشور بر
پایه منابع نفتی است .بر همین اساس همانگونه
که در صادرات فناوری با مشکالت جدی مواجه
هستیم ،در فرهنگسازی ترویج استفاده از کاال
و خدمات ایرانی نیز مشکل داریم .این مشکل

در حوزه دانشبنیان پیچیدهتر میشود چراکه
تاییدیهها ،آزمایشها و رسیدن کاالهای دانشبنیان
تولید داخلی به معیارهای استاندارد جهانی ،به
دلیل وارداتی بودن ساختارهای تاییدکننده و عدم
همخوانی با استانداردهای جهانی ،صادرات و رقابت
کاالهای دانشبنیان ایرانی را با چالشهای جدی
مواجه میسازد».
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه در
سالهای اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در حوزه
اخذ استانداردها و تأییدیه کاالهای دانشبنیان
ایرانساخت اتفاق افتاده است ،افزود« :اگرچه
ساختارهای فرهنگی و اقتصادی دچار تعارضاتی با
اقتصاد دانشبنیان هستند ،اما باید با یک حرکت
مستمر و جدی مشکالت فراروی شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپها برطرف شود».

تهای
پها و رشک 
نقش کلیدی استارتآ 
دانشبنیان در توجه به کاالی ایرانساخت

رئیس شورای سیاستگذاری ایرانساخت ،نقش
کلیدی استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان
در اصالح فرهنگ عمومی به نفع کاال و خدمات
ایرانساخت را یادآور شد و گفت« :استارتآپها
و شرکتهای دانشبنیان نمونههای موفقی از
کاالی ساخت ایران باکیفیت و رقابتی هستند
و همه جامعه از جمله نهادهای حمایتی اجرایی
و سیاستگذار باید تالش خود را به کار ببندیم،
تا با کمک به رونق استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان ایرانی تولیدکننده کاال یا ارائهدهنده
بوکارها در داخل
خدمات ایرانساخت ،این کس 
کشور و نیز در عرصه بینالمللی معرفی و حمایت
شوند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری شفافیت
در ارائه خدمات و محصوالت کیفی را مهمترین
بوکارها دانست و افزود:
ویژگی ایندست کس 
«مهمترین مزیت ،شفافیت باال در ارائه خدمات
استارتآپهاست و عالوه بر کاهش قیمت ،خدماتی
را که در گذشته ارائه میشد ،با کیفیتی به مراتب
باالتر ارائه میدهند».

بازدید از مجموعه فناور حصین

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همراه
مسعود آراسته مدیرعامل گره حصین ،کشاورز
رئیس هیئت مدیره ،قادریفر رئیس مرکز
فناوریهای راهبردی و کرمی دبیر ستاد توسعه
فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد دانشبنیان معاونت
علمی با جمعی از معاونان و مدیران از بخشهای
گوناگون و دستاوردهای این مجموعه فناور و
دانشبنیان دیدن کرد.
این مجموعه دانشبنیان توانسته با بهرهمندی از
توانمندی بالغ بر  ۴۰۰نفر متخصص فارغالتحصیل
کشورمان دستاوردهای مهمی کسب کند که
از مهمترین این دستاوردها میتوان به ارائه انواع
محصوالت و خدمات سختافزاری و نرمافزاری بومی
بانکی شامل بانکداری الکترونیک ،امنیت پرداخت،
مدیریت مشتری و سامانههای هوشمند ارائه خدمات
اشاره کرد .همچنین تولید ،شخصیسازی و تامین
بالغ بر  ۱۰۰میلیون کارت هوشمند ،سیمکارت و
کارت شهری در پروژههای ملی و اپراتورهای تلفن
همراه بخشی از دستاوردهای گروه حصین به شمار
میرود .فروشگاه کتاب الکترونیک طاقچه با بیش
از  1/6میلیون کاربر۱0 ،هزار کتاب دیجیتال و
بیش از  500ناشر که توسط این شرکت به نسخه
الکترونیکی تبدیل شده ،از دیگر دستاوردهای این
مجموعه فناور است .پلتفرم تبلیغاتی مگنت با بیش
از  ۳۵میلیون نمایش روزانه تبلیغات در موبایل
و وب ،تولید نرمافزار بومی مدیریت فرایندهای
دولت الکترونیک ،فروشگاه آنالین کاال و خدمات
گوشی شاپ ،ارائه خدمات پرداخت الکترونیک
لونقل آنالین کاال
( ،)PSPاولین بازارگاه حم 
«ترابرنت» و اولین تولیدکننده  HSMکامال
سختافزاری و بومی نصب شده در شرکتهای
پرداخت و اپراتورهای تلفن همراه کشور توسط
متخصصان و فناوران گروه حصین محقق شده
است .فروشگاه اندروید مایکت با بیش از  11میلیون
کاربر35 ،هزار نرمافزار ایرانی و ایجاد اشتغال برای
10هزار توسعهدهنده ایرانی از دیگر محصوالت
گروه دانشبنیان حصین به شمار میرود.
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گزارش

معاون اول رئیس�ج هوری در ب�زدید از
دستاوردهای فناورانه پ�رک فناوری پ�دیس:

اراده دولت حل مشکالت
شرکتهای دانشبنیان است
سارا طوالبی
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دکتــر اســحاق جهانگیــری در نشســت بــا
کارآفرینــان ،منتخبیــن اســتارتآپها و
واحدهــای دانشبنیــان پــارک فنــاوری
پردیــس بیــان داشــت« :اقتصــاد ایــران
اقتصــادی نفتــی اســت و از زمانــی کــه نفــت
در ایــن کشــور کشــف و اســتخراج شــد ،یــک
منبــع درآمــدی مهــم بــه وجــود آمــد کــه
اقتصــاد کشــور بــه آن متکــی شــد .متاســفانه
اقتصــاد کشــور بــه طــور جــدی بــه درآمدهای
نفتــی متکــی شــد و در مواقعــی کــه
قیمــت نفــت افزایــش یافــت ،دولتمــردان
دغدغـهای بــرای نحــوه اداره کشــور نداشــتند
چراکــه منابــع سرشــار درآمدهــای نفــت
حتــی ضعفهــای نحــوه اداره کشــور را
میپوشــاند».
معــاون اول رئیسجمهــور ادامــه داد:
«متاســفانه درآمدهــای نفتــی اجــازه نمیدهد
کــه حتــی ضعفهــای نحــوه اداره کشــور
مشــخص شــود و حتــی اگــر در مقطعــی نظام
کارشناســی کشــور متالشــی و دچــار آســیب
شــود کســی فکــر نمیکنــد کــه اتفــاق بــدی
افتــاده و بــه ایــن موضــوع توجــه نمیکنــد
کــه تصمیمــات نادرســت ناشــی از ضعــف
بدنــه کارشناســی میتوانــد آینــده کشــور را
بــه خطــر بینــدازد».
دکتــر جهانگیــری بــا اشــاره بــه اینکــه دو
خطــر درآمدهــای نفتــی را تهدیــد میکنــد،
بیــان کــرد« :یکــی از ایــن خطــرات ایــن
اســت کــه ممکــن اســت روزی درآمدهــای
نفتــی بــه پایــان برســد و کشــور را مبتــا
بــه فقــر و فالکــت کنــد .زمانــی میگفتیــم
چاههــای نفــت را بــه روی برخــی کشــورها
ببندیــم و باورمــان ایــن بــود کــه کشــورهای
نفتــی میتواننــد از طریــق عــدم فــروش
نفــت غــرب را تنبیــه کننــد امــا در ســالهای
تحریــم مشــاهده شــد کــه اتفــاق عکــس رخ
داد و غربیهــا بــا عــدم خریــد نفــت مــا را
تحریــم کردنــد و در تحریــم ســقف تعییــن

کردنــد کــه ایــران نتوانــد بیــش از یــک
میلیــون بشــکه نفــت بفروشــد.
معــاون اول رئیسجمهــور خاطرنشــان کــرد:
«مــا بهناچــار بایــد بــه دنبــال آن باشــیم کــه
اتــکای اقتصــاد کشــور بــه نفــت را کاهــش
دهیــم و رهبــر معظــم انقــاب نیــز بارهــا
فرمودهانــد کــه اقتصــاد کشــور نبایــد بــه
درآمدهــای نفتــی متکــی باشــد».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر
بیــش از ســه میلیــون نفــر ب ـیکار در کشــور
وجــود دارد ،اظهــار داشــت« :مــا در منطقـهای
هســتیم کــه رقبــای جــدی داریــم و برخــی از
ایــن کشــورها بیجهــت و گویــا از روی توهــم
بــرای مــا شــاخ و شــانه میکشــند و ایــن در
حالــی اســت کــه ایــران جــزو قدرتمندتریــن
کشــورهای منطقــه اســت و از نظــر توانمنــدی
و تمــدن در جایــگاه نخســت منطقــه قــرار
دارد .البتــه کشــوری کــه میخواهــد چنیــن
موقعیتــی داشــته باشــد ،بایــد از اقتصــاد قــوی
برخــوردار باشــد و اتــکای آن بــه درآمدهــای
نفتــی کــم باشــد».
معــاون اول رئیسجمهــور افــزود« :اینکــه
گاهــی گفتــه میشــود اتــکای اقتصــاد کشــور
را از نفــت بــه ســمت کشــاورزی ،معــادن یــا
توریســم هدایــت کنیــم ممکــن اســت توصیــه
خوبــی باشــد امــا کشــاورزی و معــدن نیــز
نمیتوانــد جایگزیــن درآمدهــای نفتــی
باشــد».
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مهمتریــن
و اصلیتریــن فرصــت و ســرمایه ایــران
دانــش و مغــز جوانــان تحصیلکــرده کشــور
اســت ،بیــان کــرد« :ایــران در برخــورداری
از مهندســین در جایــگاه چهــارم دنیــا قــرار
دارد و امــروز جوانــان تحصیلکــرده کشــور
مجموعــهای هســتند کــه میتواننــد بخــش
زیــادی از مشــکل اتــکای اقتصــاد کشــور بــه
درآمدهــای نفتــی را حــل و فصــل کننــد».
دکتــر جهانگیــری بــا اشــاره بــه بازدیدهــای
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خــود از برخــی دانشــگاههای کشــور تصریــح
کــرد« :در بازدیــد از برخــی دانشــگاهها
نظیــر دانشــگاه صنعتــی شــریف مشــاهده
کــردم کــه مراکــز رشــد و علــم و فنــاوری در
کنــار دانشــگاه فعــال هســتند تــا ایدههــا را
بــه فنــاوری و محصــول تبدیــل کننــد .هــر
اقدامــی کــه بخواهــد در کشــور انجــام شــود
در وهلــه نخســت نیازمند شــکلگیری اراده در
ســطوح باالســت و خوشبختانــه مدتــی اســت
کــه مقــام معظــم رهبــری خــود پرچــمدار
توســعه علــم و فنــاوری در کشــور شــدهاند و
دولــت نیــز پــای ایــن موضوع ایســتاده اســت.
البتــه متاســفانه هنــوز ســاختارها ،مقــررات،
قوانیــن و آییننامههــای کشــور همــان
قوانینــی هســتند کــه بــرای اقتصــاد نفتــی
تدویــن شــدهاند کــه الزم اســت اصالحاتــی
در آنهــا ایجــاد شــود».
دکتــر جهانگیــری افــزود« :اصــاح قوانیــن و
مقــررات وظیفــه ماســت و مهــم ایــن اســت
کــه شــرکتهای دانشبنیــان اراده کافــی
و بــه ملــت و کشــور عالقــه داشــته باشــند
و خواهــان پیشــرفت کشــور باشــند و از
مشــکالت و موانــع شــانه خالــی نکننــد».
معــاون اول رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه
اینکــه در یــک کشــور در حــال توســعه
وجــود موانــع و مزاحمتهایــی در پیــش
روی انجــام کارهــای نــو و جدیــد امــری
طبیعــی اســت ،گفــت« :البتــه مــا بهســرعت
بــه دنبــال اصــاح مقــررات و قوانیــن مزاحــم
خواهیــم بــود و تــاش خواهیــم کــرد
زیرســاختهای الزم و مســیر توســعه را بــرای
شــرکتهای دانشبنیــان فراهــم کنیــم».
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت کشــور
نیــز بایــد مجهــز بــه فناوریهــای روز باشــد،
گفــت« :متاســفانه ســاختارهای بنگاههــای
اقتصــادی کشــور ســاختارهای فناورانــه
نیســت و ترکیــب نیــروی انســانی در ایــن
بنگاههــا نیازمنــد اصــاح اســت .تحقیــق،
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توســعه و آمــوزش نیــروی انســانی در ایــن
بنگاههــا مناســب نیســت و ماشــینآالت
مــورد اســتفاده در کارخانههــا کهنــه هســتند
و از چنیــن کارخانههایــی نمیتــوان انتظــار
داشــت کــه محصــول رقابتــی تولیــد کننــد».
دکتــر جهانگیــری بــا تاکیــد بــر اینکــه
شــرکتهای صنعتــی موجــود در کشــور
بایــد بــه علــم و فنــاوری مجهــز شــوند،
تصریــح کــرد« :بایــد محصــول کارخانههــا
و شــرکتهای صنعتــی محصولــی خــوب و
رقابتــی باشــد چراکــه نمیتوانیــم بــه مــردم
بگوییــم کاالهــای موجــود را حتــی اگــر
کیفیــت مناســب ندارنــد ،خریــداری کنیــد».
معــاون اول رئیسجمهــور بــا تاکیــد بــر
اینکــه اراده دولــت بــر ایــن اســت کــه
مشــکالت شــرکتهای دانشبنیــان را
مرتفــع کنــد ،گفــت« :دولــت مصمــم
اســت تســهیالت مــورد نیــاز پیشرفــت
شــرکتهای دانشبنیــان را فراهــم کنــد
تــا ایــن شــرکتها رشــد کننــد و در ســطح
جهــان مطــرح شــوند».
وی بــا اشــاره بــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری
بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی گفــت:
«وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت فهرســتی
از کاالهــای تولیــد داخــل را احصــا کــرده و
دولــت بــه همــه دســتگاهها و شــرکتهای
دولتــی ابــاغ کــرده اســت کــه حــق ندارنــد
کاالی خارجــی کــه نمونــه مشــابه آن در
کشــور تولیــد میشــود خریــداری کننــد».
دکتــر جهانگیــری بــا تاکیــد بــر اینکــه
سیاســتهای حمایتــی از شــرکتهای
دانشبنیــان بایــد شــفاف و روشــن باشــد،
گفــت« :در اراده دولــت بــرای حمایــت از
شــرکتهای دانشبنیــان تردیــدی وجــود
نــدارد و نمونــه آن ایــن اســت کــه در
طــرح تســهیالت  12هــزار میلیــارد تومانــی
اشــتغال روســتایی بــا ســود شــش درصــد،
شــرکتهای دانشبنیــان مجــاز شــدهاند

کــه از ایــن تســهیالت اســتفاده کننــد».
معــاون اول رئیسجمهــور بــا تاکیــد بــر
اینکــه شــرکتهای دانشبنیــان بایــد
محصوالتــی صادراتمحــور تولیــد کننــد ،گفــت:
«ایــن مناســب نیســت کــه در ســبد صادراتــی
کشــور ،ســهم صــادرات کاالی دانشبنیــان
عــدد غیرقابــل ذکــری نباشــد و امیــدوارم
شــرکتهای دانشبنیــان بــه جایگاهــی برســند
کــه بتواننــد محصــوالت خــود را بهآســانی در
بازارهــای بینالمللــی عرضــه کننــد».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور
نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه
نســل جوانــی کــه بــه پــا خاســته بــه دنبــال
کارآفرینــی اســت و تــاش میکنــد در
جامعــه و تفکــر اجتمــاع تغییــر ایجــاد کنــد،
بوکار مناســب
گفــت« :مــا بایــد محیــط کسـ 
در اختیــار ایــن جوانــان قــرار دهیــم تــا
شــاهد توســعه و پیشــرفت باشــیم».

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت هــم در ایــن
نشســت بــا بیــان اینکــه صنعــت بــدون
علــم و دانــش و فنــاوری محکــوم بــه زوال
اســت ،گفــت« :فعالیتهــای دانشبنیــان
نیــز بــدون اتصــال بــه بــازار محکــوم بــه فنــا
هســتند و بــه همیــن دلیــل بایــد اتصــال
مناســبی میــان صنعــت و فعالیتهــای
دانشبنیــان ایجــاد شــود».
در ابتــدای ایــن نشســت نیــز رئیــس پــارک
فنــاوری پردیــس گزارشــی از فعالیتهــا
و اهــداف ایــن پــارک ارائــه کــرد و ســپس
تعــدادی از مدیــران اســتارتآپها و
شــرکتهای دانشبنیــان بــه بیــان نظــرات
و دغدغههــای خــود پرداختنــد.
در ایــن بازدیــد شــریعتمداری وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت و ســتاری معــاون علمــی
و فنــاوری رئیسجمهــوری ،معــاون اول
رئیسجمهــوری را همراهــی میکردنــد.
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دنبــال شــود .ســتاری ابــراز کــرد :انعقــاد
تفاهمنامــه میــان معاونــت علمــی و شــرکت
فرودگاههــا و ناوبــری میتوانــد نقطــه عطفــی
در دســت یافتــن بــه فناوریهــای جدیــد و
پیشــرفته صنعــت هوایــی و فرودگاهــی
را بــرای صنعتگــران و نخبــگان کشــور
بهویــژه فعــاالن شــرکتهای دانشبنیــان
فراهــم کنــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری،
در مراســم اجــرای  22پــروژه مخابراتــی و
فنــاوری اطالعــات شــرکت فرودگاههــا و
ناوبــری ایــران گفــت :تــاش محققــان ایرانــی
در چنــد ســال اخیــر بــرای دســتیابی
بــه فناوریهــای بومــی صنعــت هوایــی
بهخصــوص در حــوزه تجــاری و مهندســی
چشــمگیر بــوده و ایــن امــر ناشــی از عــزم
جــدی بــرای حرکــت بــه ســوی خودکفایــی
اســت و ایــن رونــد بایــد بــا همــوار کــردن
راه ورود شــرکتهای دانشبنیــان بــه ایــن
عرصــه ادامــه یابــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
بــا تاکیــد بــر ضــرورت نــگاه شــرکتهای
دانشبنیــان فعــال در عرصــه هوایــی بــه
عرصــه بینالمللــی و تطابــق بــا اســتانداردهای
جهانــی گفــت :مشــکالت ســاختاری در حــوزه
قطعهســازی ،آزمایشهــا و اخــذ اســتانداردها
وجــود دارد و بایــد ســاختارهای الزم بــرای
اســتاندارد شــدن محصــوالت شــرکتهای
فعــال در ایــن حــوزه ایجــاد شــود.
ســتاری ادامــه داد :همانگونــه کــه در
ابعــاد نظامــی مشــکالت ســاختاری نداریــم
و در ســاخت قطعــات و اســتانداردها بــه
پیشــرفتهای قابــل توجهــی دســت
یافتهایــم ،بایــد در حــوزه تجــاری و
مهندســی نیــز حرکــت بــه ســوی تولیداتــی
فراتــر از بــازار ایــران مطابق بــا اســتانداردهای
بینالمللــی بــه شــکل جدیتــری

رضورت بومیسازی فناوریهای
صنعت هوایی

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
بــر ضــرورت نــوآوری و بومیســازی صنعــت
و فنــاوری هوایــی بهعنــوان توســعهدهنده
دیگــر فناوریهــا و مــرز دانــش تاکیــد کــرد
و گفــت :از آغــاز تاریــخ هوانــوردی در ایــران
ایــن صنعــت فــراز و نشــیبهای فراوانــی را
پشــت ســر گذاشــته اســت .درحالیکــه در
آغــاز انقــاب ظاهــرا بزرگتریــن نیــروی
هوایــی منطقــه را در اختیــار داشــتیم ،جنــگ
تحمیلــی ضــرورت و اهمیــت انتقــال فنــاوری
و داشــتن یــک صنعــت هوایــی بومــی و بــدون
تکیــه بــه مستشــاران آمریکایــی را بــه مــا
آموخــت.
ســتاری ادامــه داد :دانشــگاه یــک مقولــه
بومــی و ســازگار بــا ویژگیهــای کشــور
نبــوده اســت و بــه همیــن نســبت ،صنعــت
نیــز مبتنــی بــر نیازهــای بومــی شــکل
نگرفــت ،کــه ایــن امــر موجــب شــد ارتبــاط
ارگانیــک و مبتنــی بــر نیــاز کشــور میــان
ایــن دو شــکل نگیــرد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری،
ســیطره اقتصــاد نفتــی را عامــل فرهنــگ تکیه
بــر درآمــد بــدون اتــکا بــه نیــروی انســانی و
نــوآوری دانســت و گفــت :ایــن فرهنــگ
غالــب ،موجــب شــده در ســالهای گذشــته
نیــاز بــه نــوآوری و دانــش نیــروی انســانی
تحصیلکــرده احســاس نشــود و ایــن خطــای
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بــزرگ را کــه فنــاوری خریدنــی اســت ،بــه مــا
القــا کــرده اســت.
وی افــزود :در صنعــت هوایــی نیــز بــه
همیــن ترتیــب اگــر دانــش بومــی وجــود
نداشــته باشــد ،نیــازی بــه نیــروی انســانی
فارغالتحصیــل دانشــگاهی احســاس
نمیشــو د .
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ،بــا بیــان اینکــه
اقتصــاد دانشبنیــان توانمنــدی و نــوآوری
نیــروی انســانی خــاق را بهعنــوان مهمتریــن
عامــل توســعه مــورد توجــه قــرار میدهــد،
افــزود :خوشبختانــه بــا جلــب شــدن توجــه
صنعــت هوایــی بــه توانمنــدی شــرکتهای
بخــش خصوصــی و دانشبنیــان ،ایــن
توانمندیهــا بــه حــوزه تجــاری و مهندســی
نیــز راه پیــدا کــرده اســت.

دانشگاهها نقطه آغاز اقتصاد
دانشبنیان هستند

رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ،دانشــگاهها
را مبــدأ انتقــال فنــاوری و رونــق اقتصــاد
دانشبنیــان دانســت و گفــت :بایــد بــا
ایجــاد فضــای فعالیــت و بــروز خالقیــت
دانشــگاهیان فضــای صنعــت هوایــی کشــور
را بــه ســوی نــوآوری و تحــول ســوق داد.
خوشبختانــه ایــن اتفــاق بــا اختصــاص
فضــای الزم بــه شــرکتهای دانشبنیــان
محقــق شــده و بیــش از  3400شــرکت
دانشبنیــان و درآمــدی بــاالی  40هــزار
میلیــارد تومــان حاصــل فعالیــت آنهــا بــرای
کشور است.

رضورت توجه به استانداردهای بیناملللی

ســتاری بــا تاکیــد بــر بازنگــری جــدی
بندهــای انتقــال فنــاوری قراردادهــای
صنعتــی گفــت :بایــد بــا تغییــر نگــرش جــدی
بــه ســوی اقتصــاد دانشبنیــان ،ادبیــات و
روش بــازی در میــدان صنعــت و فنــاوری
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را بیاموزیــم و از توانمنــدی کارشناســان،
پژوهشگــران ،فعــاالن دانشبنیــان و
اســتارتآپی بهعنــوان مهمتریــن الزمــه
انتقــال دانــش و فنــاوری اســتفاده کنیــم.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ایــران
چهارمیــن تولیدکننــده مهنــدس در جهــان
اســت ،خاطرنشــان کــرد :ایــن در حالــی اســت
کــه در کشــوری کــه بــه دنبــال اقتصــاد نفتــی
اســت ،نیــازی نیســت .ایــن افــراد در اقتصــاد
نفتــی دیــده نمیشــوند ،ولــی در اقتصــاد
دانشبنیــان از اهمیــت زیــادی برخــوردار
هســتند.
رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد
دانشبنیــان بــا اشــاره بــه ایجــاد ســاختار
مناســب بــرای فعالیــت نخبــگان دانشــگاهی
در زیســتبوم کارآفرینــی و نــوآوری گفــت:
در حــال حاضــر بزرگتریــن زیرســاخت
بازگشــت نخبــگان بــه کشــور ،شــرکتهای
دانشبنیــان و اســتارتآپها هســتند،
چراکــه زمینــه بــروز توانمنــدی و کســب
درآمدهــای میلیــاردی را بــر مبنــای
خالقیــت و نــوآوری بــرای آنــان فراهــم
میکند.
ســتاری بــا تاکیــد بــر اینکــه کارآفریــن،
دانشــمند و پژوهشگــر ســاختنی اســت
و خریدنــی نیســت ،یــادآور شــد :مــا
مشــکالت ســاختاری داریــم کــه بایــد در
جهــت حــل آن گام برداشــته شــود .در
حــال حاضــر در حــوزه نظامــی و فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات شــرکتهای خوبــی
ایجــاد شــده اســت و بایــد بــه دنبــال
مرجعــی بــرای تاییــد ایــن فناوریهــا
باشیم.

تحول جدی صنعت هوایی با تولیدات
ایرانی و خودکفایی

رحمــتاهلل مهآبــادی ،رئیــس شــرکتهای

هواپیمایــی و ناوبــری ،نیــز در ایــن مراســم
بــا اشــاره بــه رویکــرد صنعــت هوایــی کشــور
بــه اســتفاده از فنــاوری بومــی بــرای تولیــد
ایرانــی و خودکفایــی گفــت :بــا ایجــاد درگاه
واحــد فرصــت ویــژهای بــرای توانگــران و
دانشپژوهــان ایــن رشــته فراهــم میکنیــم
و بــا دســتیابی بــه ایــن هــدف در کنــار
پوشــش بازارهــای داخلــی ،میتوانیــم آمــاده
ورود بــه بازارهــای جهانــی باشــیم.
بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری  22پــروژه مخابراتــی و
فنــاوری اطالعــات هوانــوردی کلیــد خــورد.
ارزش ایــن طرحهــا در حــوزه الکترونیــک،
مخابــرات و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
صــورت گرفــت .ایــن پروژههــا بــه ارزش
بیــش از  900میلیــارد ریــال در جهــت
تکمیــل فرودگاههــا بــه ســمت فرودگاههــای
هوشــمند طراحــی و اجــرا شــده اســت و
صرفهجویــی ارزی  83میلیــارد ریالــی را بــه
دنبــال دارد.

همچنیــن معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری همــراه بــا مدیرعامــل
شــرکت فرودگاههــا و ناوبــری هوایــی ایــران از
نمایشــگاه دســتاوردهای فعــاالن حــوزه هوایی
و هوانــوردی دیــدن کــرد .در ایــن نمایشــگاه،
شــرکتهای فعــال در حــوزه صنایــع هوایــی،
توانمنــدی و دســتاوردهای خــود را عمدتــا در
حــوزه فنــاوری اطالعــات و مخابــرات ارائــه
کردنــد.

انعقاد تفاهمنامه همکاری با هدف
توسعه صنعت هوایی کشور

در ادامــه ایــن مراســم ،تفاهمنامــه همــکاری
میــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری و شــرکت فرودگاههــا و ناوبــری
هوایــی منعقــد شــد .بر اســاس ایــن
تفاهمنامــه همــکاری ،بــا همافزایــی و
تعامــل میــان ایــن دو بخــش ،زمینــه اســتفاده
از ظرفیــت نخبــگان در توســعه فرودگاههــا و
ناوبــری فراهــم خواهــد شــد.
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ستاری در شورای اداری ش�رستان ب ج�ستان خراسان رضوی:

گزارش

اجازه نمیدهم کرکره شرکتهای
دانشبنیان پایین کشیدهشود

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری،
که به عنوان نماینده کاروان دولت تدبیر و امید در
استان خراسان رضوی در نشست شورای اداری
شهرستان بجستان حضور داشت ،عنوان کرد:
بوکارهای
«مهمترین وظیفه دولت در قبال کس 
دانشبنیان و استارتآپی حمایتهای زیرساختی
بوکارهاست و
و تسهیل فرایند فعالیت این کس 
بهعنوان نماینده دولت در این حوزه اجازه نمیدهم
بوکارها پایین بیاید .ایجاد زمینه مساعد
کرکره کس 
بوکارهای استارتآپی و دانشبنیان
برای کس 
مهمترین وظیفه دولت است و باید با باال بردن هزینه
بوکارها،
پایین کشیدن کرکره فعالیت این کس 
راه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه
بوکارهای نوپا و دانشبنیان جوانان بومی هموار
کس 
شود.
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ستاری با تاکید بر اینکه با اصالح ساختاری و فرهنگی
بوکارهای دانشبنیان و
باید هزینه تعطیل شدن کس 
استارتآپی باال برود ،اظهار کرد« :مهمترین وظیفه
دولت ،حمایتهای الزم در ایجاد زیرساختهاست اما
این امر کافی نیست و بخش عمده کار با مشارکت
مردم صورت میگیرد .ایجاد محیط مساعد برای
بوکار و دادن اعتمادبهنفس و میدان عمل الزم
کس 
به جوانان بومی برای توسعه شهرستان به واسطه
بوکارهای دانشبنیان و استارتآپی،
ایجاد کس 
مهمترین ضرورت توسعه اقتصاد دانشبنیان است».

تالش برای شکوفایی ظرفیتهای بومی
شهرستان

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه تالش برای
بوکار نوپا و دانشبنیان بزرگترین
بستن یک کس 

خیانت به اقتصاد کشور است ،افزود« :نوآوری و
خالقیت نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده ،محور
توسعه شهرستان و شکوفایی ظرفیتهای بالقوه است
و باید با تالش همه برای ایجاد زیستبوم کارآفرینی
و نوآوری ،زمینه حضور سرمایهگذاران و کارآفرینان
در محیط بومی شهرستان فراهم شود .باید با توجه
جدی به ظرفیت سرمایهگذار بخش خصوصی و
نیروی انسانی جوان بومی شهرستان ،به دنبال هموار
کردن راه برای ماندگاری و بازگشت آنان و مساعد
بوکار برای آنان باشیم».
ساختن محیط کس 
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با اشاره
به شکلگیری زیرساخت حمایت از شرکتهای
دانشبنیان با اجرایی شدن قانون حمایت از این
شرکتها گفت« :تا پیش از سال  92اقتصاد
دانشبنیان در کشور وجود نداشت اما اکنون در
این حوزه شاهد پیشرفتهای زیادی هستیم و
قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان با ارائه بیش
از  130خدمت ،زمینه را برای رشد و شکوفایی
بوکارها فراهم کرده است .همچنین با
این کس 
حمایتهای دولتی فرصت و ظرفیت مناسبی برای
فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد دانشبنیان ایجاد
شده است و دولت بهطور جدی از طرحهای علمی و
فناورانه در این حوزه حمایت میکند».
نماینده هیئت دولت با بیان اینکه فعاالن بخش
خصوصی توانمندی مناسبی برای فعالیت در عرصه
اقتصاد دانشبنیان دارند ،افزود« :باید زمینه مناسبی
برای فعالیت نخبگان در شهرستانها فراهم شود؛
همچنین باید آسیبشناسی مناسبی صورت بگیرد
تا علت مهاجرت نخبگان شهرستانی بهویژه نخبگان
بجستانی مشخص شود و همچنین علت عدم تمایل
سرمایهگذاران بجستانی نیز واکاوی شود».
ستاری با اشاره به پیامدهای سیطره درآمد حاصل از
منابع زیرزمینی بر اقتصاد کشور گفت« :در اقتصاد
نفتی ،توانمندی و ظرفیت خالقانه جوانان دیده
نمیشود ،اما اکنون سطح زندگی مردم ارتقا یافته
است و کشور با تکیه صرف به درآمد قابل اداره
نیست؛ بر همین اساس ،سهم بودجه نفتی در بودجه
دولت کاهش یافته و دولت با تسهیلگری و ایجاد

زیرساختها به دنبال جایگزینی اقتصاد دانشبنیان
با شیوه پیشین اقتصادی است».
ستاری شکوفایی ظرفیتهای بومی خراسان
رضوی همچون زعفران و گردشگری را در پیوند
این ظرفیتها با خالقیت و نوآوری ممکن دانست
و گفت« :علیرغم سهم  96درصدی ایران از تولید
زعفران دنیا ،درآمد ما از این محصول مهم و ارزشمند
ناچیز است و مهم این نیست که چه میزان زعفران
تولید میشود ،بلکه باید ارزش افزوده این محصول
با بهرهمندی از نوآوری در صنایع تبدیلی ،فرآوری،
بستهبندی و برندینگ افزایش یابد».

بازدید از کارخانه تولیدی فناور

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین
در بخشی از سفر به استان خراسان رضوی ،از خط
تولید شرکت صنایع چینی تقدیس ،واقع در گناباد
دیدن کرد .این شرکت تولید فناور ایرانی ،انواع
سرویس چینی ،با استفاده از کارشناسان داخلی و با
تکیه بر فناوری بومی تولید و دانش محصوالت خود
را در ابعاد بینالمللی عرضه میکند .ظرفیت تولید
این واحد تولیدی سالیانه  9000تن چینی است و
بیش از  900نفر نیروی انسانی در سه شیفت کاری
مشغول به کار هستند .ظروف چینی تولیدشده توسط
این واحد تولیدی فناور ،دارای خاصیت چربیگریزی
است که این ظروف چینی بدون احتیاج به مواد
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 میکند.

بازدید از مرکز رشد گناباد و بجستان

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

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

تصمیم دولت حمایت ازجنس
باکیفیت ایرانی است
بهاره حیدری
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رئیسجمهــوری حمایــت و خریــداری جنــس
باکیفیــت ایرانــی را تصمیــم دولــت برشــمرد و
بــا تاکیــد بــر اینکــه «برتــری کاالهــای ایرانــی
در رقابــت جهانــی افتخــار ملــی اســت» ،اظهــار
داشــت« :دولــت پشــتیبان طــرح هــای جدیــد
صنعــت نفــت ،خوداتکایــی و افزایــش تولیــد
داخلــی اســت».
حجتاالســام و المســلمین دکتــر حســن
روحانــی روز ســه شــنبه پــس از بازدیــد از
نمایشــگاه بینالمللــی نفــت ،گاز ،پاالیــش و
پتروشــیمی ،در جمــع مدیــران عامــل و مســئولین
و فعالیــن حــوزه صنعــت نفــت کشــورمان ،بــا ابراز
امیــدواری بــرای افتتــاح فازهــای جدیــد پــارس
جنوبــی گفــت« :بــا بهرهگیــری از فنــاوری ،بایــد
تولیــد از منابــع فعــال انــرژی افزایــش یابــد».
رئیسجمهــور فعالیتهــا و اقدامــات انجامشــده
در ســالهای اخیــر در صنعــت نفــت ،گاز و
پتروشــیمی را بــرای خوداتکایــی و بینیــازی
و تحــرک بخشــیدن بــه تولیــدات داخلــی و در
نتیجــه اشــتغال بســیار تاثیرگــذار توصیــف کــرد
و گفــت« :دولــت از طرحهــای وزارت نفــت بــه
طــور کامــل پشــتیبانی میکنــد».
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت نفت
در مجمــوع بــرای کشــورمان ،منطقــه و دنیــای
صنعتــی یــک صنعــت کامــا راهبــردی اســت،
بیــان داشــت« :صنعــت نفــت هی ـچگاه در ایــران
یــک مســئله اقتصــادی نبــوده و همیشــه بیــش
از هــر چیــز بهعنــوان یــک مســئله سیاســی
مطــرح بــوده اســت و پــس از آن ابعــاد اقتصــادی
و اجتماعــی را در کنــار خــود داشــته اســت».
رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه صنعــت نفــت
بهعنــوان یــک صنعــت راهبــردی از ویژگــی و
جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت ،گفــت« :امــروز
نفــت در رونــد زندگــی مــردم بهواســطه نقــش
آن در حوزههــای مختلــف از جملــه نیروگاههــا،
آبشــیرینکنها و نقــل و انتقــال یــک صنعــت
ویــژه و بســیار مهــم محســوب میشــود و در
عرصــه داخلــی و خارجــی و در حــوزه دیپلماســی

و قــدرت ملــی نیــز بســیار حائــز اهمیــت اســت.
در تعامــل بیــن دولــت و شــرکتهای صنعتــی
و نفتــی اولیــن قــدم ،وجــود رابطــه صحیــح
بیــن دولــت و شرکتهاســت .بایــد بــه یکدیگــر
اعتمــاد داشــته باشــیم و کمــک کنیــم و الزمه آن
ایــن اســت کــه دقیــق و درســت ســخن بگوییــم
چراکــه اگــر یــک دســتگاه اجرایــی میخواهــد
بــه یــک محصــول حســاس و بســیار مهــم متکــی
شــود کــه ســرمایه زیــادی را بــه آن اختصــاص
میدهــد ،بســیار مهــم اســت کــه در ایــن امــور
بــه طــور دقیــق و صحیــح چگونگــی ســاخت و
عملکــرد آن محصــول تشــریح شــود».
رئیسجمهــوری فعالیــت مشــترک بــا شــرکتها
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
تولیــد محصــوالت و فناوریهــای حســاس اگــر
بتوانیــم در آغــاز بــا شــرکتهای معــروف و قابــل
اعتمــاد خارجــی مشــارکت داشــته باشــیم ،ایــن
کار میتوانــد راه میانبــری باشــد تــا ســریعتر
بــه نتیجــه برســیم .شــرکتها بایــد اعتمــاد
داشــته باشــند کــه دولــت و دســتگاه اجرایــی
هرجــا تشــخیص دهــد کــه تولیــدات داخلــی
قابــل اعتمــاد هســتند ،بالفاصلــه خریــد خارجــی
آن کاال را قطــع خواهــد کــرد ،حتــی اگــر تولیــد
داخلــی  10الــی  20درصــد هــم گرانتــر باشــد،
بــاز هــم قابــل قبــول اســت کــه ایــن خریــد
انجــام شــود تــا صنعــت داخلــی متحــول شــده
و روی ریــل ســرعت قــرار بگیــرد .امــروز وزارت
نفــت نیــز مصمــم اســت کــه از تــوان و امکانــات
داخلــی در حوزههــای فعالیــت خــود اســتفاده
کنــد».
دکتــر روحانــی خاطرنشــان کــرد« :اینکــه گفتــه
میشــود تحریــم نعمــت اســت ،بایــد کاری کنیــم
کــه برقــراری رابطــه صمیمانــه نعمــت شــود و
چنانچــه تحریــم باشــیم یــا نباشــیم ،بایــد بــه
ســمتی حرکــت کنیــم کــه روی پــای خــود
بایســتیم و ایــن یــک ضــرورت اســت».
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رئیسجمهــور توجــه بــه روحیــه امیــد،
نشــاط و غــرور ملــی را مــورد تاکیــد قــرار داد
و گفــت« :کاری کــه امــروز شــرکتهای نفتــی
کشــورمان انجــام میدهنــد ،تنهــا یــک کار
اقتصــادی نیســت بلکــه ایــن دســتاوردهای بــزرگ
فناورانــه باالتــر از هــر چیــز دادن روحیــه امیــد،
نشــاط و غــرور بــه مــردم اســت .مــردم بایــد بــه
آینــده امیــدوار و اعتمــاد داشــته باشــند .مــردم
بایــد نســبت بــه فعالیتهــای شــرکتهای
دانشبنیــان و کارآفرینــان خــود احســاس غــرور
کننــد و ایــن برخــورداری از روحیــه غــرور ملــی
و امیــد و نشــاط یــک ســرمایه بــزرگ محســوب
میشــود و چــه بســا بســیاری از فعالیتهــا و
دســتاوردها بــه واســطه داشــتن چنیــن روحیـهای
حاصــل میشــود».
دکتــر روحانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه طرحهــای
مهمــی کــه در حــوزه نفــت و گاز و پتروشــیمی
کشــورمان وجــود دارد ،بیــان داشــت« :در ایــن
حــوزه اولیــن اولویــت بایــد حفــظ و نگ ـهداری از
نفــت و گاز تولیــد شــده باشــد و دومیــن اقــدام
اســتفاده بهینــه از ایــن منابــع اســت .بایــد بــه
جــای اکتشــافات جدیــد اولویــت اصلــی اســتفاده
صحیــح و بهینــه از منابــع موجــود باشــد و
ســرمایهگذاریهای جدیــدی کــه وزارت نفــت
در دســتور کار خــود دارد ،عمدتــا در ایــن
زمینــه اســت کــه بتوانیــم از همــه بخشهــا و
مخــازن موجــود ،افزایــش تولیــد داشــته باشــیم
و دســتیابی بــه ایــن هــدف نیازمنــد ســرمایه،
تکنولــوژی و باالتــر از همــه برنامهریــزی دقیــق و
مدیریــت صحیــح اســت».
رئیسجمهــوری جــذب آســانتر ســرمایه
داخلــی و خارجــی و اعتمــاد بــه ایــن صنعــت را
از امتیــازات صنعــت نفــت توصیــف کــرد و گفــت:
«صنعــت نفــت میتوانــد بــه خــودش متکــی
باشــد و شــرکت ملــی نفــت بــا امضــای خــود
قــادر اســت ســرمایههای بســیاری را جــذب کنــد.
بزرگتریــن کمــک دولــت بــه بخــش صنعــت
نفــت ایــن اســت کــه فضــای مناســبی را بــرای
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کار و فعالیتهــای شــرکتها در داخــل و خــارج
کشــور ایجــاد کنــد و برقــراری روابــط خــوب و
حســاب شــده بــا همســایگان و کشــورهای دنیــا
میتوانــد از جملــه ایــن اقدامــات باشــد».
رئیسجمهــوری افــزود« :برنامــه دولــت از روز اول
ایــن بــوده کــه تعامــل درســت ،ســازنده ،موثــر و
بــرد  -بــرد را بــا دنیــا برقــرار کنــد .البتــه در
ایــن زمینــه ممکــن اســت شــرایط اســتثنایی و
خاصــی هــم وجــود داشــته باشــد کــه بیتردیــد
در کوتاهتریــن زمــان از چنیــن شــرایطی عبــور
خواهیــم کــرد .اســاس سیاســت خارجــی دولــت
داشــتن تعامــل ســازنده بــا کشــورهای منطقــه
و جهــان اســت کــه بهعنــوان یــک نمونــه
میتــوان بــه همــکاری مشــترک بــا جمهــوری
آذربایجــان در زمینــه اکتشــاف ،تولیــد و فــروش
نفــت از مخــزن مشــترک اشــاره کــرد».
رئیسجمهــور گفــت« :در نقــاط مختلــف مــرزی،
منابــع مشــترکی بــا همســایگان خــود داریــم و در
ایــن حوزههــا بــرای مــردم بســیار اهمیــت دارد
کــه ســرمایهگذاریها بــا ســرعت بیشــتری بــه
نتیجــه برســد .لــذا ضــرورت دارد در بخــش غــرب
کارون و پــارس جنوبــی کــه منابــع مشــترکی بــا
همســایگان خــود داریــم ،فعالیتهــا ســریعتر و
بــا شــتاب انجــام شــود .امیــدوارم تــا آخــر امســال
فازهــای جدیــدی در پــارس جنوبــی بــه افتتــاح
برســد و در طــول دولــت دوازدهــم فازهــای
مختلــف پــارس جنوبــی بــه ســرانجام برســد و در
ایــن راســتا تــاش بعــدی بایــد ایــن باشــد کــه
بتوانیــم تولیــد پــارس جنوبــی را پایــدار کنیــم».
رئیسجمهــور توجــه بــه ســرعت و زمــان انجــام
پروژههــا را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت:
«امــروز بــرای انجــام پروژههــا نبایــد بحــث چنــد
ســال مطــرح باشــد ،بلکــه بایســتی بــر مبنــای
مــاه برنامهریــزی و فعالیــت داشــته باشــیم».
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
اینکــه در آینــده بتوانیــم از ایــن بنــدر صــادرات

نفــت داشــته باشــیم ،از لحــاظ سیاســی و
اســتراتژیک کار بســیار مهمــی اســت و از مــواردی
اســت کــه مــدام رونــد اجــرای آن را پیگیــری
میکنــم».
رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه تامیــن منابــع
مالــی در اجــرای پروژههــای مختلــف ،بیــان
داشــت« :هــر پــروژهای نیازمنــد تامیــن مالــی
اســت کــه معمــوال توســط بانکهــا و صندوقهــا
انجــام میشــود و در ایــن زمینــه وزارت نفــت
میتوانــد صندوقــی را ایجــاد کنــد و روی پــای
خــود بایســتد».
دکتــر روحانــی لــزوم توجــه بــه صنایــع
پاییندســتی نفــت بهویــژه پتروشــیمی را
حائــز اهمیــت دانســت و گفــت« :اینکــه بــه
جــای صــادرات گاز از آن در صنعــت پتروشــیمی
کشــورمان اســتفاده شــود ،میتوانــد ارزش
افــزوده باالتــری را وارد کشــورمان کنــد .لــذا اگــر
فعــال شــود از لحــاظ درآمــدی و اشــتغالزایی
میتوانــد بســیار موثــر باشــد و در ایــن راســتا
امســال وزارت نفــت ،ســه پاالیشــگاه مهــم را
افتتــاح میکنــد و ایــن در چهلمیــن ســالگرد
پیــروزی انقــاب اســامی بســیار ارزشــمند اســت.
ظاهــرا بــرای خیلیهــا ســنگین اســت کــه ملــت
ایــران امســال چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب
خــود را جشــن خواهــد گرفــت و بــه فضــل الهــی
مــردم ایــران بــا ایســتادگی و اســتقامت ســالها
و قرنهــا مســیر اســتقالل ،آزادی ،اســامیت،
جمهوریــت و مردمســاالری را ادامــه خواهنــد
داد و ایــن راهــی اســت کــه مــردم آن را انتخــاب
کرد هانــد».
دکتــر روحانــی تصریــح کــرد« :اگــر صدهــا بــار
هــم رفرانــدوم برگــزار شــود ،بــاز هــم 98/2
درصــد مــردم ایــران بــه اســتقالل بــه جــای
وابســتگی ،آزادی و مردمســاالری بــه جــای
دیکتاتــوری و اســام در مقابــل غیراســام رای
خواهنــد داد .چــه بســا ممکــن اســت انتقادهایــی
وجــود داشــته باشــد کــه عمدتــا مربــوط بــه
شــیوه عملکــرد دولتهاســت و البتــه دولتهــا

موقتــی هســتند و آنچــه دائمــی و مانــدگار اســت،
اراده ملــت ایــران اســت و ملــت ایــران ،ارادهای را
کــه بــرای آینــده خــود اتخــاذ کــرده ،بــا قــوت
ادامــه خواهــد داد».
رئیسجمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت از
طرحهــای وزارت نفــت بــه طــور کامــل پشــتیبانی
میکنــد ،گفــت« :دولــت از فناوریهــای جدیــد،
تــاش بــرای خوداتکایــی و رســیدن بــه تولیــد
داخلــی در هــر صنعتــی کــه باشــد بــه طــور
کامــل پشــتیبانی میکنــد .تصمیــم دولــت بــر
ایــن اســت کــه هــر آنچــه کــه در داخــل کشــور
تولیــد میشــود و قابــل اعتمــاد اســت ،خریــداری
کنــد و در ایــن کاالهــا بــه دنبــال خریــد خارجــی
نباشــد .اینکــه شــرکتهای داخلــی در کنــار
شــرکتهای خارجــی در یــک مناقصــه شــرکت
میکننــد و در آن برنــده میشــوند ،افتخارآمیــز
اســت و باعــث احســاس غــرور ملــی میشــود».
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه اقدامــات دولــت
و وزارت نفــت در گازرســانی بــه روســتاها،
گفــت« :از ابتــدای دولــت یازدهــم 11 ،هــزار و
 500روســتا از نعمــت گاز برخــوردار شــدهاند
و اینکــه امــروز اعــام میشــود در هــر 24
ســاعت 10 ،روســتا گازدار میشــوند ،اقــدام
بســیار ارزشــمندی اســت و گازرســانی بــه
روســتاها ،ضمــن فراهــم آوردن رفــاه بــرای
روســتاییان عزیــز از لحــاظ محیــط زیســت و
اشــتغال نیــز حائــز اهمیــت اســت».
رئیسجمهــور همچنیــن از ارتبــاط وزارت نفــت
بــا دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی و علمــی
کشــورمان قدردانــی کــرد.
در ایــن مراســم وزیــر نفــت گزارشــی از اقدامــات
و فعالیــت انجامشــده در حــوزه نفــت و گاز و نیــز
اســتفاده از ظرفیــت شــرکت داخلــی برای توســعه
هرچــه بیشــتر ایــن صنعــت ارائــه کــرد .تعــدادی
از مدیــران عامــل شــرکتهای نفتــی و فعــاالن
صنعــت نفــت نیــز در ســخنانی بــا ارائــه گزارشــی
از فعالیتهــای خــود دیدگاههــا و پیشــنهادهای
خــود را مطــرح کردنــد.
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ن
پشتیبا�های بنیاد مشخص شد؛
ش�ایط جدید استفاده از

گزارش

اطالعیهتسهیالتنظاموظیفه
تخصصی برای افراد فعال در شرکتها
ماجده مقدم

بنیــاد ملــی نخبــگان بــه منظــور پشــتیبانی از
فعالیتهــای تخصصــی دانشآموختــگانبرتــر
دانشــگاهی کــه بــه فعالیتهــای فناورانــه در
شــرکتهای فعــال در حــوزه فنــاوری اشــتغال
دارنــد ،تســهیالت نظاموظیفــه تخصصــی را در
نظــر گرفتــه اســت .شــرکتها و موسســههای
دانشبنیــان مشــمول قانــون «حمایــت از
شــرکتها و موسســات دانشبنیــان و تجاریســازی
و نــوآوری و اختراعــات» و شــرکتهای مســتقر
در مراکــز رشــد و پارکهــای علــم و فنــاوری،
شــرکتهای خــاق و شــرکتهای معرفیشــده از
ســوی نهادهــای توســعه فنــاوری و نــوآوری کــه از
ســوی مرکــز تاییــد میشــوند ،شــرکتهای فعــال
در حــوزه فنــاوری بــه حســاب میآینــد.
شــرایط اعطــای تســهیالت نظــام وظیفــه تخصصی
بــه ایــن شــرح اســت:
یکم؛ متقاضــی باید دانشآموخته دوره کارشناســی،
کارشناســیارشــد یــا دکتــری تخصصــی از یکــی از
ی داخل یا
مراکــز آموزشــی عالــی ،پژوهــش و فنــاور 
خــارج از کشــور باشــد کــه صحــت مــدارک صــادره
آن بــه تاییــد وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی یــا
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی رســیده باشــد.
دوم؛ از زمــان دانشآموختگــی متقاضــی بیــش از
ســه ســال (بــرای دانشآموختــگان دانشــگاههای
داخــل کشــور) و بیــش از شــش ســال (بــرای
دانشآموختــگان دانشــگاههای خــارج از کشــور)
نگذشــته باشــد .دانشــجویان دوره دکتری تخصصی
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ی داخــل
مراکــز آموزشــی عالــی ،پژوهــش و فنــاور 
کــه از پیشــنهاد رســاله دکتــری خــود بــا موفقیــت
دفــاع کردهانــد نیــز در صــورت موافقــت اســتاد
راهنمــا و تاییــد دانشــگاه محــل تحصیــل خــود
میتواننــد از ایــن تســهیالت بهرهمنــد شــوند.
ســوم؛ متقاضیــان بــرای نامنویســی در ســامانه
بایــد ایــن شــرایط را داشــته باشــند :دانشآموختــه
بایــد در یکــی از شــرکتهای مذکــور بــه مــدت
دســتکم ســه مــاه (بــر اســاس فهرســت بیمــه
شــرکت) بــه طــور تماموقــت بــه فعالیــت مشــغول
بــوده باشــد .چنانچــه فــرد در حیــن گذرانــدن
دوره خدمــت نظاموظیفــه باشــد ،ســابقه بیمــه
پرداختــی تــا قبــل از تاریــخ شــروع خدمــت وی
در نظــر گرفتــه میشــود .دانــش آموختــگان دوره
کارشناســی عــاوه بــر شــرایط فــوق میبایــد
دو شــرط را نیــز احــراز کننــد :یکــی از اعضــای
موســس شــرکت (عضــو اولیــن دوره هیئتمدیــره
شــرکت) یــا حداقــل ســه مــاه مدیرعامــل آن باشــد
و متقاضــی ،دانشآموختــه یکــی از دانشــگاههای
برتــر کشــور شــامل دانشــگاههای اصفهــان ،آزاد
اســامی (واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران)،
تبریــز ،تهــران ،شــهید بهشــتی ،شــیراز ،صنعتــی
اصفهــان ،صنعتــی امیرکبیــر ،صنعتــی خواجــه
نصیــر ،صنعتــی شــریف ،عالمــه طباطبایــی ،علــم
و صنعــت ایــران ،فردوســی مشــهد ،هنــر تهــران،
علــوم پزشــکی ایــران ،علــوم پزشــکی اصفهــان،
علــوم پزشــکی تهــران ،علــوم پزشــکی شــهید
بهشــتی ،علــوم پزشــکی شــیراز و علــوم پزشــکی

مشــهد باشــد .چنانچــه دانشآموختــه دارای
فعالیــت نخبگانــی برجســتهای اســت لیکــن بیــش
از ســه ســال از تاریــخ دانشآموختگــی وی گذشــته
باشــد میتوانــد اطالعــات خــود را بــه نشــانی
 research@bmn.irارســال کنــد تــا پــس از
بررســی و درصــورت تاییــد بنیــاد ،امکان دسترســی
وی بــه ســامانه مهیــا شــود.
چهــارم؛ متقاضــی بایــد حائــز بیشــترین امتیــاز
از فعالیتهــای نخبگانــی (شــامل فعالیتهــای
فناورانــه ،پژوهــش و آموزشــی) براســاس معیارهای
بنیــاد در میــان متقاضیــان باشــد.
پنجــم؛ مهمتریــن مصادیــق فعالیتهــای
نخبگانــی بــه ایــن شــرح اســت :موفقیتهــای
علمــی در دانشــگاه (آموزشــی ،پژوهشــی ،فناورانــه
و ،)...کســب جایزههــای تحصیلــی بنیــاد ،برگزیــده
شــدن در جشــنوارههای علمــی ،پژوهشــی،
فناورانــه مــورد تاییــد بنیــاد ،برگزیــده شــدن
در جشــنوارههای معتبــر ادبــی و هنــری یــا
فعالیتهــایقرآنــی مــورد تاییــد بنیــاد ،اشــتغال
در شــرکتهای دانشبنیــان یــا فنــاور (عضــو
هیئتمدیــره ،مدیرعامــل و فعالیــت تماموقــت در
شــرکت دانشبنیــان یــا فنــاور).
ششــم؛ شــرکتها بایــد دارای اظهارنامــه مالیاتــی
باشــند و کاالهــا و خدمــات خــود را بــر اســاس
اطالعــات اظهارنامــه مالیاتــی بــه فــروش رســانده
باشــند.
هفتــم؛ هــر یــک از شــرکتهای مشــمول میتوانــد
یــک تــن و بــه ازای هــر ســه میلیــارد ریــال فــروش
ســاالنه (براســاس اظهارنامــه مالیاتــی) یــا بــه ازای
هــر پنــج نفــر کارشــناس شــاغل تماموقــت در
شــرکت (براســاس فهرســت بیمــه) ،یــک تــن دیگر
را معرفــی کنــد .ســهمیه مذکــور بــرای مــدت
یــک ســال (و بــر اســاس ســال مالــی شــرکت)
تعییــن میشــود 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

بایــد اطالعــات خــود و شــرکت متبــوع خــود را
در ســامانه  soraya.bmn.irثبــت و بهصــورت
الکترونیکــی مراحــل آن را پیگیــری کنــد.
پیامهــای الزم دربــاره وضعیــت تقاضــا (نقــص
مــدارک و تاییــد یــا عــدم تاییــد) در همین ســامانه
قابــل مشــاهده اســت.
نهــم؛ بــا توجــه بــه اینکــه امتیازهــای
دانشآموختــگان بــه کمــک نرمافــزار تخصصــی
محاســبه میشــود ،الزم اســت :همــه اطالعــات
بــه طــور کامــل در ســامانه soraya.bmn.ir
بارگــذاری شــود .بدیهــی اســت تــا تکمیــل نهایــی
اطالعــات ،فراینــد بررســی آغــاز نمیشــود .زمــان
بررســی پرونــده (از زمــان تکمیــل نهایــی پرونــده)
در ســامانه  45روز اســت و صرفــا پــس از پایــان این
زمــان ،امــکان پاس ـخگویی وجــود خواهــد داشــت.
چنانچــه در هــر مرحلــه از بررســی مشــخص شــود
متقاضــی اطالعاتــی خالف واقــع را بارگــذاری کرده
اســت ،متقاضــی نهفقــط از ایــن درخواســت بلکــه
از تمامــی تســهیالت بنیــاد محــروم میشــود و
عــدم صداقــت وی بــه دســتگاههای ذیربــط اعــام
و بــه لحــاظ حقوقــی موضــوع پیگیــری میشــود.
دهــم؛ چنانچــه بــا درخواســت متقاضــی موافقــت
نشــود ،متقاضــی مجــاز اســت بــا ارتقــای
فعالیتهــای نخبگانــی خــود یکبــار دیگــر (در
محــدوده دورهمجــاز پــس از دانشآموختگــی)
درخواســت خــود را در ســامانه بارگــذاری کنــد
و بارگــذاری درخواســتهای دیگــر تنهــا پــس
از شــش مــاه از زمــان آخریــن درخواســت وی
امکانپذیــر اســت.
یازدهــم؛ تمامــی ارتباطــات بنیــاد بــا مخاطبــان
بــرای اســتفاده از تســهیالت نظــام وظیفــه ،صرفــا
از طریــق شــبکه (و بــه شــکل غیرحضــوری) انجــام
خواهــد پذیرفــت .از ایــنرو چنانچــه متقاضیــان
پرســش یــا درخواســتی دربــاره ایــن موضــوع
داشــته باشــند بایــد بــا مراجعــه بــه بخــش
«پاس ـخگویی بــه درخواس ـتهای شــما» در وبــگاه
بنیــاد بــه نشــانی  http://ask.bmn.irدرخواســت
خــود را ارســال کننــد تــا مــورد بررســی قــرار گیرد.
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گفتوگو

شو� آن ی ن
ال� زودشور
حممد ریه ،بنیانگذار استارتآپ خشک ی

صحبت از یک بازار روبهرشد 1200
میلیارد تومانی است
زهرا طالبنژاد

در امور روزانه ما ،بسیاری از کارها هستند که انجام آن الزم است ،ولی جزو متن
زندگی نیستند و در ردیف کارهای خردهریز به شمار میروند که بخشی از انرژی و
وقت ما را به خود اختصاص میدهند .یکی از آنها بردن لباس به خشکشویی و
دوباره گرفتن آن است .کاری که بهطور مکرر باید تکرار شود .در جریان ظهور و رشد
استارتآپها ،کسانی هم این بخش از نیاز شهروند امروزی را شناسایی کرده و برای
آسان کردن آن آستین باال زدهاند .خشکشویی آنالین ،اولین استارتآپ این حوزه
و یکی از موفقترینهای کسبوکار آنالین خشکشویی است که کاربرانش را از
مراجعه به خشکشویی معاف کرده است .محمد رهی ،بنیانگذار زودشور داستان این
استارتآپ را برای ما بازگو کرده و از ظرفیتهای این بازار روبهرشد گفته است.
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بــرای آغــاز گفتوگــو ،از اســتارتآپ
خودتــان بگوییــد .از کــی بــه آن فکــر
کردیــد؟ بــا چــه ســازوکاری آن را اجــرا
کردیــد؟ تیــم شــما چنــد نفــر اســت؟
از مــرداد  95ایــن ایــده بــه ذهــن مــا رســید
و در آذر  95اپ راه افتــاد و تقریبــا از یــک
مــاه بعــد مشــتری جــذب شــد .االن بــا 15
نیــرو کار میکنیــم و در نــوروز ترافیــک کاری
بــاال داشــتیم .روال کار مــا ایــن اســت کــه مــا
خودمــان خشکشــویی نداریــم .مــا پلتفــرم
هســتیم و خدمــات خشکشــویی در مراکــز
خشکشــویی مجــاز کــه بــا مــا همــکاری
میکننــد ،انجــام میشــود .مــا فراینــد
ســفارش بــه خشکشــوییها را تســهیل
و فرهنــگ آن را تقویــت میکنیــم .بــرای
مشــتری یــک اپلیکیشــن طراحی کردیــم و 70
نــوع شستوشــو ،خشکشــویی و خدمــات را
بــا قیمــت مشــخص ،در برنامــه گذاشــتیم
کــه مشــتری میتوانــد ســرویس مــورد نیــاز
خــود را انتخــاب کنــد .هریــک از ایــن 70
ســرویس دو یــا ســه گزینــه دارد .مثــا بــرای
پیراهــن ،خشکشــویی ،خشکشــویی بــا
اتــو ،خشکشــویی بــا لکهبــری و اتــو اســت.
پــس از انتخــاب مشــتری ،قیمــت کار مشــخص
میشــود ،ســپس آدرس ،لوکیشــن ،تلفــن و
زمــان تحویــل گرفتــن مــا را وارد میکنــد .مــا
لبــاس ،پــرده یــا پتــو را از مشــتری دریافــت
میکنیــم و بــه خشکشــویی میدهیــم.
پــس از آمــاده شــدن ،از خشکشــویی
دریافــت میکنیــم و بــا یــک کاور مناســب
کــه در شــأن مشــتری باشــد ،بــه او تحویــل
میدهیــم .زمــان تحویــل دادن در روزهــای
عــادی  24تــا  48ســاعت اســت .پیــش از
نــوروز بــه دلیــل تراکــم بــاال 72 ،ســاعت بــود.
تیــم مــا االن  15نفــر اســت کــه شــامل شــش
راننــده ،دو حســابدار ،ســه کارشــناس ارتبــاط
بــا مشــتری و تیــم فنــی اســت.
چنــد کاربــر داریــد و بــا چنــد

خشکشــویی کار میکنیــد؟ بــه چــه
مناطقــی و بــا چــه ســازوکاری ســرویس
مید هیــد ؟
شــروع فعالیــت مــا مناطــق یــک ،ســه و چهــار
تهــران بــود .االن مناطــق یــک تــا هشــت
تهــران را پوشــش میدهیــم .تــا پایــان ســال
 97بــا برنامــهای کــه بــرای جــذب ســرمایه
داریــم ،مناطــق 22گانــه تهــران را پوشــش
خواهیــم داد .ســرویسدهی مــا بــه مشــتری
از  10صبــح تــا  12شــب و بــر اســاس
بازههــای زمانــی گوناگــون اســت تــا مشــتریان
بــا شــرایط مختلــف ،مشــکلی در تحویــل و
دریافــت نداشــته باشــند.
اپلیکیشــن زودشــور و وبســایت مــا در مجموع
شــشهزار کاربــر ثبتشــده دارنــد .بــا پنــج
خشکشــویی در نقــاط مختلــف تهــران کار
میکنیــم .نیــاز داریــم کــه ایــن تعــداد را
افزایــش دهیــم ،ولــی بایــد بــرای توجیــه و
مذاکــره بــا آنهــا وقــت بگذاریــم .برخــی از
مشــتریان مــا ورزشــکاران ،افــراد نــامدار و
صاحبــان کســبوکارها و اســتارتآپهای
بــزرگ هســتند .اعتمــاد آنهــا ،انــرژی و انگیــزه
زیــادی بــه مــا میبخشــد.
خشکشــوییها از اســتفاده از
نرمافــزار و برخــورد بــا مشــتری معــاف
هســتند؟
بلــه ،خشکشــوییها را ملــزم بــه اســتفاده
از هیــچ اپلیکیشــنی نکردیــم .غالــب صاحبــان
ایــن صنــف میانســال بــه بــاال هســتند و کار
بــا نرمافــزار ممکــن اســت برایشــان ســخت
باشــد .آنهــا کامــا ســنتی کار میکننــد.
بیزینسپلــن مــا اینگونــه نیســت کــه
مشــتری و خشکشــویی را بــه هــم معرفــی
کنیــم .مشــتری مــا را میشناســد و بــه مــا
ســفارش میدهــد ،خشکشــویی هــم مــا را
میشناســد.
شــما بــرای تعییــن نــرخ  70نــوع
ســرویس چگونــه عمــل کردیــد
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و قیمتگــذاری رقبــا چقــدر در
قیمتگــذاری شــما تاثیــر داشــت؟
مــا از آغــاز  70ردیــف نــرخ نداشــتیم .ایــن
دســتهبندی بهتدریــج بــه اینجــا رســید .از
 32خشکشــویی بــا عکــس لیســت قیمــت
گرفتیــم .مبنــا را قیمــت اتحادیــه و نــرخ
خشکشــوییهای معــروف قــرار دادیــم و
نــرخ را کمــی پایینتــر زدیــم .البتــه در برخــی
مــوارد نمیتــوان قیمــت پایینتــر تعییــن
کــرد .در میــان اســتارتآپهای خشکشــویی
مــا نخســتین اســتارتآپ و رهبــر ایــن بــازار
هســتیم .البتــه رقبــا فاصلــه زیــادی بــا مــا
ندارنــد .آنهــا بــرای قیمتگــذاری و ارائــه
محصــول بــه مدلهــای مــا نــگاه میکننــد.
گفتیــد کــه قیمتهــا را کمــی
پایینتــر از نــرخ اتحادیــه و در مــواردی
بــر اســاس نــرخ اتحادیــه تعییــن
کردهایــد .درآمــد شــما چگونــه تامیــن
میشــو د ؟
مــا بــا درصــد تخفیفــی کــه از خشکشــویی
میگیریــم ،هزینههــا را تامیــن میکنیــم.
هرچــه تعــداد ســفارش بیشــتر شــود ،ایــن
رقــم باالتــر مــیرود .در حالــت عــادی یــک
خشکشــویی اگــر بتوانــد در روز  100تکــه
لبــاس ســفارش داشــته باشــد ،خشکشــویی
موفقــی اســت .مــا االن ،تــا روزی 400تکــه
لبــاس هــم داشــتهایم .بااینحــال رشــد و
توســعه اصلــی زودشــور هنــوز انجــام نشــده
و اعتقــاد داریــم بیزینــس بزرگــی میتوانیــم
باشــیم.
وقتــی صحبــت از بــازار خشکشــویی
آنالیــن میکنیــم ،از بــازاری بــا چــه
انــدازهای صحبــت میکنیــم؟
ببینیــد ،مــن فقــط در مــورد تهــران بــه شــما
یــک آمــار بدهــم کــه متوجه حجــم بازار شــوید.
مــا در مجمــوع حــدود  1700خشکشــویی در
تهــران داریــم .گــردش مالــی ایــن بــازار در
شــهر تهــران ســاالنه بــاالی  1200میلیــارد
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تومــان اســت .حتــی یــک درصــد ایــن بــازار
هــم هنــور آنالیــن نشــده اســت! و میتوانــم
بگویــم یکــی از بزرگتریــن حوزههــای رشــد
اســتارتآپی در ایــن بــازار خشکشــوییهای
آنالیــن اســت و مــن مطمئنــم تــا پایــان ســال
 97بیــش از پنــج درصــد ایــن بــازار آنالیــن
خواهــد شــد و تــا پایــان ســال  98ایــن رقــم
بــه  10درصــد خواهــد رســید .البتــه بازاریابــی و
تبلیغــات اســتارتآپها و ورود ســرمایهگذارها
میتوانــد ایــن درصدهــا را خیلــی بیشــتر کنــد.
بیشــترین هزینــه یــک خشکشــویی
آنالیــن چیســت؟
بیشــترین هزینــه صــرف نیــروی انســانی
متخصــص ارتبــاط بــا مشــتری میشــود .در
ســایتهای اســتخدامی آگهــی اســتخدام
راننــده زدیــم و بــا فیلترهــای زیــادی گزینــش
کردیــم .چــون راننــدگان بــا مشــتری برخــورد
دارنــد و پیشــانی ســرویس هســتند .مشــتری
اگــر از راننــده ناراضــی باشــد ،از ســرویس
ناراضــی اســت .مثــا مشــتری میپرســد
ایــن لکــه پــاک میشــود؟ اگــر راننــده بگویــد
نمیدانــم ،یــک مشــکل اســت و ذهنیــت
مشــتری نســبت بــه کل ســرویس مخــدوش
میشــود .چــون بــه نیــاز مشــتری بایــد پاســخ
داده شــود .در زمانهایــی کــه ترافیــک کار
کمتــر بــوده ،راننــدگان را بــه خشکشــویی
بــردم تــا ببیننــد کــه کار چگونــه انجــام
میشــود ،لکهبــری و ســایر خدمــات را ببیننــد
تــا بتواننــد در یــک ســطحی بــه مشــتری
پاســخگو باشــند .االن دیگــر کارشــناس
شــد هاند.
نحــوه گزینــش خشکشــوییها بــر
چــه اســاس اســت و آیــا بهراحتــی
میپذیرنــد کــه بــا شــما همــکاری
کننــد؟
در درجــه اول کیفیــت و پــس از آن قیمــت،
زمانبنــدی و نظــم اهمیــت دارد .مــا بــا
چهــار خشکشــویی کار میکردیــم ،یکــی

کیفیــت چنــدان خوبــی نداشــت و آن را کنــار
گذاشــتیم .ایــن خشکشــوییها و تعــداد
آنهــا ممکــن اســت تغییــر کننــد .آنهــا بایــد
بتواننــد بــا بهتریــن خشکشــوییهای تهــران
رقابــت کننــد .کاربــر و ســفارش مــا باالســت و
خشکشــوییها میداننــد کــه اگــر ســرویس
خــوب ارائــه ندهنــد ،حجــم زیــادی از ســفارش
را از دســت میدهنــد .مــا یــک بیزینــس
نــو ارائــه میدهیــم کــه اگــر کیفیــت خــوب
نباشــد و مشــتری رضایــت نداشــته باشــد،
از بیزینــس آنالیــن و اکوسیســتم ناراضــی
میشــود .اگــر دیجــیکاال و اســنپ ســرویس
خــوب نمیدادنــد ،مشــتریان آنالیــن ســمت
بیزینسهــای دیگــر نمیرفتنــد .مــا هــم بایــد
بتوانیــم کاری کنیــم کــه بیزینسهــای بعــدی
از ایــن عملکــرد نفــع ببرند و اکوسیســتم قدرت
بگیــرد .دربــاره همــکاری خشکشــوییها ،مــا
در آغــاز گمــان میکردیــم یکــی از مشــکالت
کار ،جلــب همــکاری خشکشــوییها باشــد.
ولــی هنگامــی کــه بــا آنهــا صحبــت کردیــم،
از کار اســتقبال کردنــد .االن هــم در ســایت
زودشــور دو فــرم اســتخدام همــکار و همــکاری
بــا خشکشــوییها گذاشــتیم کــه فــرم
همــکاری خشکشــوییها بیشــتر متقاضــی
دارد.
وجــود یــک خشکشــویی آنالیــن
چــه کمکــی بــه بهبــود کلــی کار
خشکشــویی و اقبــال مــردم میکنــد؟
در سیســتم ســنتی ،نرخهــای خشکشــویی
بــا خدمــات یکســان در شــمال ،مرکــز و
جنــوب شــهر متفــاوت اســت و ســلیقهای
عمــل میشــود .اتحادیــه هــم دســت را بــرای
ایــن کار بــاز گذاشــته اســت و در انتهــای
ردهبنــدی نرخهــا ،نوشــته لباسهایــی کــه
در ایــن دســته نیســت ،بــر اســاس کارشناســی
نرخگــذاری میشــود .از طرفــی ،نرخهــای
اتحادیــه هفــت دســته دارد ،ولــی مــا  70نــوع
خدمــات تعییــن کردهایــم .بــرای ایــن کار،

انــواع لبــاس را ریــز بــه ریــز تفکیــک و بــا
عکــس بــرای مشــتری طبقهبنــدی کردهایــم،
ولــی پایــه نرخگــذاری بــر اســاس نرخهــای
اتحادیــه اســت .مشــتری پیــش از اینکــه
سرویســی بخواهــد ،بایــد هزینــه آن را بدانــد.
ایــن یــک خدمــات و ارزش اســت .مــا روی
ارزشآفرینــی تاکیــد داریــم ،بــه مشــتری
احتــرام میگذاریــم و البتــه توقــع عمومــی از
خشکشــوییها را بــاال میبریــم.
بــا توجــه بــه اینکــه در هــر محلــه
یــک خشکشــویی هســت ،شــما چــه
ارزش ویــژهای ارائــه میکنیــد کــه
بــرای مشــتری جــذاب باشــد و بــه
جــای اینکــه خــودش لبــاس را بــه
خشکشــویی ببــرد ،از شــما بخواهــد
ایــن کار را بکنیــد؟
مــا ارزشآفرینیهایــی داریــم ،لبــاس را
کاور میکنیــم ،چــوب لباســی شــکیل و
یکدســت اســتفاده میکنیــم و لبــاس را
آویختــه بــه مشــتری تحویــل میدهیــم،
روی چوبلباســی روبــان میزنیــم ،زمــان
دریافــت و تحویــل طبــق خواســته مشــتری
و روی نظــم اســت ،بــا ماشــین تحویــل
میدهیــم و از همــه مهمتــر اینکــه بــه
مشــتری احتــرام میگذاریــم .ضمــن اینکــه
چنیــن خدماتــی نیــاز جامعــه امــروز اســت.
خشکشــویی در مقایســه بــا شستوشــو
و اتــوی خانگــی مصــرف آب و بــرق بســیار
کمتــری دارد ،فرســایش لبــاس را بــه تاخیــر
میانــدازد و بــه تعبیــری لبــاس دیرتــر کهنــه
میشــود ،رونــق آن بــه خوشپــوش شــدن
مــردم میانجامــد و در کل خدمــات آنالیــن
از ترافیــک درونشــهری ،مصــرف ســوخت و
اتــاف وقــت شــهروندان میکاهــد .بســیاری
از مشــتریان بــه انــدازهای پرمشــغله هســتند
کــه میخواهنــد کارهــای ریــز و وقتگیــر
ماننــد لبــاس بــه خشکشــویی دادن را بــه
خشکشــویی آنالیــن بســپارند.
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مشــتریان شــما خانگــی هســتند یــا از
نهادهــا هــم تقاضــا داریــد؟
عمــوم مشــتریان مــا خانگــی هســتند ،ولــی
از هتلهــای کوچــک کــه خودشــان مجهــز
بــه رختشــویخانه نیســتند و کارمنــدان
برخــی شــرکتها کــه لبــاس فــرم دارنــد،
خودشــان بــه صــورت گروهــی بــرای
خشکشــویی لباسشــان ســفارش ثبــت
میکننــد .ارزشآفرینــی مــا بــرای مشــتری
معمولــی و شــرکتهایی اســت کــه لبــاس
مســتقیم بــه دســت مصرفکننــده میرســد.
بــرای نهادهایــی ماننــد بیمارســتانها ایــن
ارزشآفرینــی اهمیــت نــدارد و بیمــار آن را
نمیبینــد .کارمنــد بیمارســتان آن را میبینــد.
بــا اینکــه هنــوز خشکشــویی
آنالیــن بــه یــک بــازار رقابتــی ســنگین
تبدیــل نشــده اســت ،شــما در موضــوع
ارزشآفرینــی ،چــه مزایــای رقابتــی را از
آن خــود میدانیــد؟
یــک مزیــت رقابتــی مــا ایــن اســت کــه
تــا ســاعت  12شــب بــازه زمانــی بــرای
ســرویسدهی بــه مشــتریان داریــم .مزیــت
دیگــر ایــن اســت کــه ضریــب خطــا و اشــتباه
را بــه حداقــل ممکــن رســاندهایم و روال
را آموختهایــم کــه اشــتباه پیــش نیایــد.
چنانچــه پیــش آمــد ،یــا عیــن همــان لبــاس
را بــرای مشــتری تهیــه میکنیــم ،یــا خســارت
آن را طبــق گفتــه مشــتری و بــا اعتمــاد بــه
آنچــه گفتــه ،بــه او میپردازیــم .در وبســایت
زودشــور تولیــد محتــوا داریــم .یــک مجلــه
بــرای ایــن کار ســاختیم کــه اطالعاتــی دربــاره
خشکشــویی و لکهبــری ارائــه میدهیــم،
هــم ترافیــک ســایت باالتــر مــیرود و هــم
اعتمــاد مشــتریان بیشــتر میشــود .االن مجلــه
زودشــور از ســایت بازدیــد بیشــتری دارد.
تاثیــر یــک خشکشــویی آنالیــن بــر
کسـبوکار ســنتی ایــن صنــف چیســت؟
همــکاری بــا شــما چــه تغییــری در
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شــیوه کار آنهــا ایجــاد کــرد؟
ایــن نکتــه مهــم اســت .مــا نهتنهــا کسـبوکار
خشکشــویی ســنتی را حــذف نمیکنیــم و از
رونــق نمیاندازیــم ،بلکــه بــه بــزرگ شــدن بازار
آن کمــک میکنیــم .چنــد ســال پیــش رئیــس
اتحادیــه خشکشــوییها بــه خبرگزاریهــا
گفتــه بــود کــه  70درصــد اعضــای ایــن صنــف
درحــال تعطیــل شــدن هســتند .بــه ایــن دلیــل
کــه خشکشــوییها تجهیــزات زیــاد و فضــای
بــزرگ نیــاز دارنــد و در اختیــار داشــتن ایــن
فضــا چــه بــرای خریــد و چــه بــرای اجــاره در
مرکــز شــهر ،هزینــه باالیــی دارد .تنهــا اتفاقــی
کــه در خشکشــوییهای همــکار افتــاد،
ایــن بــود کــه هرکــدام بــه درخواســت و هزینــه
خودمــان یــک نیــرو اضافــه کردهانــد و مــا
کارآفرینــی غیرمســتقیم داشــتیم .چــون تراکــم
کارشــان بــاال رفتــه اســت .بهویــژه شــب عیــد
کــه ترافیــک کار بســیار بــاال بــود و مــا از چنــد
روز پیــش از نــوروز ســفارشها را بســتیم.
بهعنــوان نخســتین خشکشــویی
آنالیــن احتمــاال چالشهایــی داریــد.
ایــن چالشهــا چــه هســتند و چگونــه
آنهــا را مدیریــت میکنیــد؟
اتحادیــه خشکشــوییهای کشــور علیــه مــا
خیلــی گارد دارنــد و چنــد بــار در مصاحبههــای
گوناگــون مــردم و خشکشــوییها را بــه
عــدم همــکاری بــا خشکشــوییهای
آنالیــن فراخواندهانــد .پیــش از اینکــه
شــرکت ثبــت کنیــم ،بــرای دریافــت مجــوز
اتحادیــه اقــدام کردیــم و نامالیمتــی دیدیــم.
مــا را متهــم کردنــد کــه ملحفههــای عفونــی
را بــا لباسهــای مــردم میشــوییم! هیــچ
بیمارســتانی در تهــران اگــر جــای جداگان ـهای
بــرای شستوشــوی لبــاس و ملحفــه عفونــی
نداشــته باشــد ،مجــوز نمیگیــرد .ضمــن
اینکــه در ایــن یــک ســال و نیــم نهادهــای
بســیاری بــا مــا تمــاس گرفتنــد ،ولــی هیــچ
بیمارســتانی تمــاس نگرفتــه اســت .بــرای

آنهــا صــرف نــدارد کــه شستوشــوی ملحفــه
را بــه بیــرون بدهنــد .بــرای هزینههــای آب
و بــرق یارانــه دارنــد و بــه رختشــویخانه
مجهــز هســتند.
بــه نظــر مــن ایــن موضعگیــری بــرای ایــن
اســت کــه دربــاره عملکــرد مــا اطالعــات
غلــط بــه آنهــا دادهانــد و چــه بســا ســازوکار
اســتارتآپ مــا را بداننــد ،نظرشــان عــوض
شــود .مثــا گمــان میکننــد مــا مجــوز
نداریــم ،در صورتــی کــه مــا عضــو انجمــن
کسـبوکارهای آنالیــن هســتیم ،کــد شــامد
داریــم ،شــرکت ثبــت کردیــم ،فهرســت بیمــه
و اینمــاد هــم داریــم کــه گرفتــن اینمــاد بــه
مراتــب ســختتر از گرفتــن مجــوز اتحادیــه
اســت .مــا در چندیــن صفحــه و بارهــا دربــاره
نحــوه کار توضیــح دادیــم تــا توانســتیم
اینمــاد بگیریــم .یــک خشکشــویی ممکــن
اســت بتوانــد اقدامــات غیرقانونــی انجــام
دهــد ،ولــی مــا نمیتوانیــم .رونــق کار مــا،
رونــق کار خشکشوییهاســت .زیــرا کار
بــرای مشــتری راحتتــر میشــود و دوبــاره
بــه خشکشــویی روی میآورنــد .مــن دســت
یــاری بــه ســوی رئیــس و اعضــای اتحادیــه
دراز میکنــم .ایــن همــکاری دو ســر ســود
اســت .در بیزینسپلــن مــا نیســت کــه
خشکشــویی بزنیــم .شــاید در آینــده یــک
ســوله بیــرون از شــهر بگیریــم کــه بتوانیــم
ســرویس  24ســاعته راهانــدازی کنیــم ،ولــی
بــاز هــم بایــد از ظرفیــت خشکشــوییها در
حجــم باالتــر اســتفاده کنیــم .میخواهــم بــه
دوســتان ایــن صنــف بگویــم کــه در دنیــای
امــروز بســیاری از کســبوکارها آنالیــن
میشــوند ،ولــی کســبوکارهای ســنتی
لزومــا حــذف نمیشــوند .چنانکــه بــا
آمــدن دیجــی کاال ،پاســاژ پایتخــت تعطیــل
نشــد .ولــی روش کار تغییــر کــرد ،قیمتهــا
واقعــی ،کیفیــت بهتــر و مشــتری راضیتــر
شــد.

برنامــه شــما بــرای توســعه کسـبوکار
در ســال پیــش رو چیســت؟
مــا امســال میخواهیــم ســرویسدهی را بــه
مناطــق 22گانــه تهــران گســترش دهیــم و
ســرویس اکســپرس بــرای تحویــل  24ســاعته
اضافــه کنیــم .بــرای ایــن کارهــا بایــد بتوانیــم
ماشــین و موتــور بخریــم و پیــش از همــه
ایــن کارهــا بایــد ســرمایهگذار جــذب کنیــم.
اضافــه کــردن هــر ماشــین 20 ،تــا  25میلیون
تومــان هزینــه دارد و افــزودن هــر منطقــه،
نیازمنــد یــک ماشــین اســت .اگــر تبلیغــات
را آغــاز کنیــم ،بایــد ســرویس را افزایــش
دهیــم .همچنیــن در شــش مــاه دوم ســال
خدمــات خشکشــویی مبلمــان در منــزل و
در ســه مــاه پایانــی خدمــات قالیشــویی را
اضافــه میکنیــم کــه بــرای ایــن کار بایــد
چنــد نیســان بگیریــم .تــا اینجــا بــا ســرمایه
شــخصی کار را پیــش بردیــم ،ولــی توســعه
کار بــا ســرمایه شــخصی ممکــن نیســت .پیش
از ایــن بــه دنبــال جــذب ســرمایه و حمایــت
صندوقهــا بودیــم ،ولــی بــا مدلهــای مــا
همســو نبــود .امــروز ،راهکار و مــدل کار
را آموختیــم و میدانیــم چگونــه کار را
ســاماندهی کنیــم کــه بــا کمتریــن خطــا
پیــش رود و بــرای آموختــن آن یــک ســال
و نیــم وقــت گذاشــتیم .ســرمایه کــه جــذب
شــود ،بــرای هــر ریــال آن برنامــه داریــم.
یکــی از برنامههــای امســال مــا در بحــث
ارزشآفرینــی ایــن اســت کــه لباسهــا را بــه
درخواســت و انتخــاب مشــتری ،بســتهبندی
کنیــم .چــون برخــی مشــتریان لبــاس را برای
ســفر میخواهنــد .یکــی از کارهــای مــا در
ســال  96تشــکیل صــورت مالــی بــود .اگــر
بخواهیــم بــا ویســی صحبــت کنیــم ،تیــم
مــا تکمیــل ،روالهــا مشــخص ،صــورت مالــی
و حســاب ســود و زیــان مــا روشــن اســت.
در ســالهای بعــد توســعه کشــوری را از
اصفهــان و مشــهد آغــاز میکنیــم.
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گفتوگو

رضا اخزری دانشآموخته ممتاز صنعت نفت
از تالش ب�ای دست ی� ب� به اهدافش یمگوید

در جذب متخصصان مشکل داریم!
پریسا اماموردیلو

کارشناسان میگویند هرچه سازمانی بزرگتر و بروکراتیکتر شود ،چابکی و
انعطاف آن کمتر و پیش رفتن آن با نیازهای جامعه کندتر میشود .در چنین
ساختاری حتی اگر افراد بخواهند از نیروهای متخصص بهره ببرند ،این خواست
ساده در هزارتوی اداری رنگ میبازد .در گفتوگو با رضا اخزری به مشکالت
پیش روی او برای کار در ایران پرداختیم .او دانشآموخته ممتاز کارشناسی
مهندسی نفت دانشگاه شریف و کارشناسی ارشد مهندسی نفت با گرایش
اکتشاف از موسسه عالی ملی نفت فرانسه ( ،)IFPعالقهمند به رویدادهای
ایران و جهان و اهل مطبوعات است .اخزری متولد  1370و اهل ایالم است.
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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 بهعنوان دانشجوی ممتاز
برای تحصیل در مقطع کارشناسیارشد انتخاب
شدم .همزمان با آن طی چند مصاحبه ،موفق به
کسب بورسیه جهانی شرکت توتال فرانسه برای
تحصیل در موسسه  IFPیا موسسه عالی ملی نفت
فرانسه شدم .از آنجا 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  IFPنیز یکی از
پنج دانشگاه برتر جهان در حوزه انرژی است.
چه مدت در فرانسه بودید و آنجا چه
مطالعاتیمیکردید؟
من  18ماه در فرانسه بودم .این دوره تحصیلی به
فشردگی و سنگینی معروف است .ما سه ترم چهار
ماهه بیوقفه به دانشگاه میرفتیم و هر روز صبح
تا غروب کالس داشتیم و یک ترم هم کارآموزی
داشتیم .در این میان برای برنامههای مطالعاتی به
مکانهای مختلف سفر میکردیم .مثال یک هفته
برای موضوع زمینشناسی و لرزهنگاری به جنوب
فرانسه یا انگلیس میرفتیم .من کارآموزی را هم در
شرکت توتال گذراندم و در این دوره روی یک میدان
نفت سنگین در آلبرتای کانادا کار میکردم.
چه شد که برگشتید؟
من از آغاز با انگیزه بازگشت ،به فرانسه رفتم و
در ایران گفته بودم که به محض پایان تحصیلم
بازمیگردم .در زمانی که میخواستم از پروژهام در
دانشگاه دفاع کنم ،به شرکت توتال که هزینههای
دانشگاه ،زندگی و رفتوآمد من را میپرداخت ،گفتم
که نزدیکترین تاریخ پرواز به تهران را پس از دفاع
برایم بگیرند و حدود چهار روز پس از دفاع به ایران
بازگشتم .مراحل اداری فارغالتحصیلیام 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 میخواهم به ایران برگردم .گفت برنگرد که
اوضاع کار خوب نیست .اصال انتظار چنین پاسخی را
از یک مسئول عالیرتبه در صنعت نفت نداشتم.
دوره دکتری را آغاز نکردید؟
میخواهم 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 دورههای مدیریتی هستم.
شما با شرکت توتال ،به واسطه این بورسیه
تعهد کاری نداشتید؟ یا نمیخواستید در این
شرکت بمانید؟
شرکت توتال یکی از پنج شرکت نفتی برتر جهان
و بورسیه آن یک بورسیه جهانی و شناختهشده
است و برای آن هیچ تعهدی بین دو طرف منعقد
نمیشود .در پایان تحصیل امکان همکاری با شرکت
توتال و حتی چند شرکت بینالمللی دیگر برایم
وجود داشت ،ولی هدف و پیشرفت مورد نظر من
در آنجا محقق نمیشد .در شرکت توتال بیشتر به
فرانسویها توجه میشود و پیشرفت یک ایرانی در
آنجا بسیار سخت و درنهایت تا حد کارشناسارشد
محقق است .از طرفی زندگی در ایران را به هر جای
دیگری در دنیا ترجیح میدهم.
چقدر به هدفی که برای آن بازگشتید،
نزدیک شدید؟
من در زندگی اهداف کوتاهمدتی دارم که تاکنون به
آنها رسیدهام و یک هدف بزرگ دارم که در وزارت
نفت محقق میشود .میدانستم که بالفاصله پس از
بازگشت به ایران آنچنان اتفاقی برای من نمیافتد.
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 برمیگشتی! ما برای
اقوام خودمان هم که نفت خواندهاند ،نمیتوانیم 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 صحبتها میگویند
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 میکرد .به من گفتند تا
برگزاری آزمون استخدامی صبر کنم .در آزمونی
که قرار بود برگزار شود ،برای گرایش من تنها چهار
ظرفیت وجود داشت .باز هم من با آزمون مشکلی
ندارم ،ولی برگزار نمیشود.
االن چه میکنید و چگونه وارد این کار شدید؟
داستان این است که مقاله من برای نخستین
کنفرانس بینالمللی 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
به دانشآموختگان بسیار بها میدهد .ایشان من
را برای مصاحبه شغلی به ایدرو معرفی کرد .من
مصاحبه کردم و در شرکت توسعه صنایع نفت و گاز
گسترش ایرانیان که زیرمجموعه ایدرو است ،پذیرفته
شدم .این شرکت کار مطالعاتی روی میدانهای
نفتی انجام میدهد تا در آینده کار توسعه میادین
را آغاز کند .همزمان 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 غربالگری
پیشرفته روشهای ازدیاد برداشت روی میدانهای
نفتی منصوری همکاری میکنم .اخیرا هم بهعنوان
مشاور عالی نماینده شهرستان ایالم ،دکتر سالم
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؟
من این را قلبا میگویم ،از زمانی که آقای دکتر
ستاری معاون علمی ریاست جمهوری شدند ،بنیاد
بسیار متحول شد و همچنان درحال بهتر شدن است.
پیش از آن نخبگان در این بنیاد تسهیالتی نداشتند
و حقوق آنها بسیار پایین بود .ولی االن حقوق و
مزایای دانشجویان ممتاز و رتبه برتر دکتری خیلی
بهتر شده است .همچنین جوایزی گذاشته شده که
به انگیزه دانشجویان ممتاز خیلی کمک میکند.
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شما که تجربه تحصیل در بهترین
دانشگاههای دو کشور را دارید چه تفاوتها و
ویژگیهاییمیبینید؟
به نظر من سطح علمی دانشجویان برجسته ایرانی
باالتر از آنهاست .ولی در فرانسه به دانشجویان
انگیزه زیادی برای پیشرفت میدهند و روی
آموزش واقعی کار میکنند .کسی که کارشناسی
زمینشناسی یا مهندسی نفت میخواند ،باید در
پروژههای واقعی حضور داشته باشد و صرفا خواندن
دروس تئوری کافی نیست .در زمانی که دانشجویان
چند ماه فراغت دارند ،باید برای کارآموزی به
شرکتهای 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
کارآموزی حقوق قابل قبولی میگیرند .در حدی
که بتوانند خانه اجاره کنند ،سفر کنند و کمی هم
ذخیره کنند .وقتی دانشگاه تمام میشود ،فرد آماده
به کار است .ولی در ایران وقتی فرد فارغالتحصیل
میشود ،تازه باید کار یاد بگیرد .موسسات ایرانی
برای کارآموزان انرژی نمیگذارند و کارآموزی در
ایران جنبه تشریفاتی دارد .یکی دیگر از مشکالت،
ظرفیت باال ،بیبرنامه و بیکیفیتی دانشگاههاست.
این دانشجویان بعدا جویای کار میشوند .وزیر نفت
تاکنون بارها گفته است که از تعداد باالی کسانی
که در رشته مهندسی نفت فارغالتحصیل میشوند،
تعداد کمی را میتوانیم جذب کنیم .با اینهمه
در چندین شهر دانشکده مهندسی نفت تاسیس
میکنند .چهارسال دانشجو را بدون اینکه برای آن
برنامهای داشته باشند ،در دانشگاه سرگرم میکنند
و این بیهدفی تا کارشناسی ارشد و دکتری ادامه
دارد .نکته دیگر اینکه حذف کنکور سراسری
اشتباه بسیار بزرگی است .کنکور کمک میکند که
دانشآموزان بااستعداد از شهرهای دور بتوانند در
دانشگاههای خوب کشور تحصیل کنند .درواقع باید
مافیای کنکور حذف شوند و از طرفی همه از یک
منبع مشخص درس بخوانند .برنامهریزی برای تغییر
شکل کنکور نیاز است ،نه حذف آن.
شما کالس کنکور نرفتید؟

خیر ،من در منطقه محروم بودم و در سال دوم
دبیرستان دبیر ریاضی هم نداشتیم.
تفاوت بازار کار را در چه میبینید؟
متاسفانه در ایران دانشجو پس از فارغالتحصیلی رها
میشود .دولت فرانسه از فارغالتحصیالن مستعد
حمایت میکند .آنها به مدت یک یا دو سال در
شرکتهای معتبر این کشور کار میکنند ،ولی
حقوق آنها را دولت پرداخت میکند .بعد از دو
سال حمایت دولت برداشته میشود ،فرد تجربه
کافی دارد ،شرکت هم به او نیاز پیدا میکند و
همکاری را ادامه میدهند.
چه باید کرد که انگیزه نخبگان برای بازگشت
به ایران بیشتر شود؟
من دوستان زیادی در کشورهای دیگر دارم .مشکل
آنها این است که برگردند به ایران ،به آنها توجه
نمیشود و به چیزهایی که در اینباره وعده داده
میشود ،عمل نمیشود .در ایران پروسه جذب
هیئت علمی بسیار طوالنی و مبهم و پیچیده است.
از طرفی در سیستم دولتی میگویند که شما سمت
کار دولتی نیایید که برای شما سم است .برای من
سوال است که اگر دانشآموختگانی که هوش ،رزومه
و سطح علمی باالیی دارند ،کار دولتی را نگیرند ،پس
چه کسی این کار را بکند .این نگاه باعث میشود
افراد بیاستعداد پستهای دولتی را بگیرند .من
مدیران ارشد زیادی دیدم که ضریب هوشی پایینی
دارند .در رشته خودم ،پیشنهاد میکنم وزارت نفت
در بازههای زمانی مشخص برنامه رقابتی میان
متخصصان ممتاز این حوزه بگذارد ،گزینههای برتر
را فیلتر و جذب این وزارتخانه کند .برای استخدام
به جای اینکه چند سال یک بار یک آزمون بزرگ
بگذارند و تعداد زیادی نیرو بگیرند ،ساالنه آزمون
برگزار کنند و تعداد کمتری جذب کنند.
با توجه به اینکه اکنون در زمینه توسعه
میادین کار مطالعاتی انجام میدهید،
بزرگترین مشکالت این بخش چیست؟
صنعت نفت ما با دو مشکل کمبود سرمایه و فناوری
روبهروست .تحریمها 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 نمیتوانیم یک میدان را بهخوبی توسعه دهیم؟
ادعای خودکفایی نادرست است .شرکتهای ایرانی
کار توسعه میادین را در زمان بیشتر و با هزینه
باالتر انجام میدهند .کار باید منطبق یا نزدیک
به استانداردهای جهانی باشد .ما تاکنون بیشتر به
دنبال خامفروشی بودیم و تالشی برای گسترش
تکنولوژی نکردیم .شرکت قدرتمندی که سرمایه
و تکنولوژی توسعه میدان را داشته باشند ،حتی
در حد شرکتهای هندی نداریم .حاال قرار است با
قراردادهای نسل جدید یا آیپیسی ،انتقال فناوری
هم انجام شود که امیدواریم این نتیجه محقق شود.
صنایع وابسته به نفت را چگونه میتوان رشد
داد؟
برای پاسخ کامل به این سوال باید وارد مباحث
تخصصی شد ،ولی بهطور کلی مهمترین آنها
توسعه پاالیشگاهها و پتروشیمیها و تالش برای
استفاده از تمام ترکیبات همراه با نفت و دور شدن
از خامفروشی است .همچنین باید از متخصصان
داخلی برای بومیسازی بسیاری از کاالها که در
صنعت نفت مورد نیاز هستند و هزینه زیادی برای
خرید آنها میشود ،حمایت شود.
نکتهای دارید که بخواهید اضافه کنید؟
بله ،من اهل ایالم هستم .ایالم یک شهر نفتی است،
ولی حتی مرکز استان هم منطقه محروم محسوب
میشود .مسئوالن استان تاکنون آنچنانکه شایسته
است ،برای پیشرفت استان ایالم تالش نکردهاند.
ایالم ذخایر نفتی و گازی زیادی دارد .بااینحال
وقتی مهندس زنگنه در جلسه شورای تامین این
استان شرکت میکند و مقامات استان هم در جلسه
هستند ،یک متخصص نفت میان آنها نیست که در
اینباره با وزیر صحبت کند .خروجی جلسات فقط
این است که در میادین و پاالیشگاههایی که قرار
است راه بیفتد ،نیروی بومی جذب شود .خواستهها
دم دستی است .اگر صدای من به گوش استاندار
ایالم میرسد ،از آنها میخواهم 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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گفتوگو

ورد�س مطرح شد
مد�عامل استارتآپ مهیار پ
در گفتوگو ب� عیل حاجحممدی ،ی

وابستگی  30درصد کسبوکارهای
آنالین ایران به وردپرس!
پری امامی

در میان استارتآپها ،برخی به جامعه و صنایع گوناگون خدمات میدهند ،برخی نیز
به یاری دیگر استارتآپها میشتابند ،نیازهای فنی و آموزشی آنها را برطرف و به
رونقشان کمک میکنند .همیار وردپرس از استارتآپهایی است که به راهاندازی
فنی کسبوکارهای اینترنتی ،آموزش درباره آنها و همچنین فروش خدمات
مجازی یاری میرساند .یک استارتآپ روبهرشد که اگر معیار را رشد بگذاریم،
میتوان آن را در لیست تاپتن اکوسیستم استارتآپی ایران قرار داد .گفتوگوی
ما با علی حاجمحمدی ،مدیرعامل استارتآپ «همیار وردپرس» ،را بخوانید.
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آقــای حاجمحمــدی ،بــرای آغــاز بگوییــد
چــرا همیــار وردپــرس؟ کمــی دربــاره خود
وردپــرس بگوییــد .شــما بــرای وردپــرس
چــه میکنیــد؟
وردپــرس یــک سایتســاز آمریکایــی اســت و
نیــازی نیســت کســی کــه میخواهــد ســایتی
بســازد ،بــرای آن پولــی پرداخــت کنــد .آن را
نصــب میکنــد و ســایت بــاال میآیــد .حــدود
 15ســال پیــش یــک گــروه بــه نــام «وردپــرس
فارســی» ایــن برنامــه را فارســی کردنــد .مــن
هــم میخواســتم عضــو ایــن گــروه شــوم ،بعــد
تصمیــم گرفتــم کاری را بــا نــام جداگانــه و در
فیلــد جداگانــه انجــام دهــم .در ســال  90ایــن
کار را آغــاز کــردم و نــام آن را «همیــار وردپــرس
فارســی» گذاشــتم .ولــی آن گــروه وردپــرس
فارســی ضعیــف و ضعیفتــر شــد و نــام مــا
«همیــار وردپــرس» شــد .فعالیــت مــا هــر روز
بیشــتر شــد ،یــک اســتارتآپ بودیــم و از هــر
راهــی کــه ممکــن بــود ،پــول درمیآوردیــم .االن
همیــار توســعهیافتــه ،یــک اســتارتآپ جــدا و در
برخــی فعالیتهــا یــک شــرکت جداگانــه شــده
اســت .در همیــار وردپــرس ،پــروژه طراحی ســایت
بــا وردپــرس میگرفتیــم ،محصــوالت آمــاده مانند
قالــب و پالگیــن بــرای فــروش میگذاشــتیم
و دورههــای آموزشــی هــم برگــزار میکردیــم.
تیمــی کــه کار طراحــی ســایت انجــام مـیداد ،بــه
انــدازهای بــزرگ و فعالیتهــای آن زیــاد شــد کــه
نــام آن را «همیــار توســعه» گذاشــتیم و در دفتــر
جداگانــهای کار میکننــد .تیمــی کــه فــروش
قالــب و افزونــه را بــر عهــده داشــت ،اکنــون بــه
نــام ژا ِکــت کار میکننــد و تیــم آمــوزش هــم بــا
همیــن نــام مشــغول بــه کار هســتند.
از چه زمانی استارتآپ شدید؟
مــن در ســال  91بــرای ادامــه و گســترش کار
از اصفهــان بــه تهــران آمــدم .اســتارتآپ شــدن
مــا دو ســال طــول کشــید .چــون بــه ســاختار
اســتارتآپ و داشــتن بیزینسمــدل فکــر
نمیکردیــم .فقــط بــه فکــر درآمــد بودیــم .در

تهــران بــا پدیــده و فرهنــگ اســتارتآپ آشــنا
شــدیم ،ســاختار را درســت و منابــع انســانی را
تامیــن کردیــم و اســتارتآپ شــدیم.
بــا نــگاه بــه ســایت همیــار وردپــرس ،به
نظــر میرســد کــه آمــوزش محــور و بنیــاد
کار شماســت ،ولــی شــما بــه دو فعالیــت
همزمــان دیگــر هــم اشــاره کردیــد.
آموزشمحــور هســتید یــا آمــوزش یکــی
از کارهــای شماســت؟ ســازوکار آموزشــی
شــما چیســت و در چــه زمینههایــی
برنامــه آموزشــی داریــد؟
مــا دو بخــش خدمــات و یــک بخــش فــروش
داریــم .خدمــات مــا آمــوزش و طراحــی ســایت
اســت و فروشــگاه مــا ژا ِکــت نــام دارد .آموزشهــا
حضــوری و غیرحضــوری اســت و مــن هــم یکــی
از مدرســان دورههــای آموزشــی هســتم .راههــای
درآمــد از سیســتمهای اپنســورس و رایــگان
همیــن اســت و کســی نمیتوانــد بــه دیگــری
وردپــرس یــا لینوکــس را بفروشــد .چــون ایــن
برنامههــا رایــگان هســتند .یــا بایــد خدمــات و
محصولــی در ایــن زمینــه ارائــه دهیــد ،یــا آن را
آمــوزش دهیــد تــا بتوانیــد درآمــد داشــته باشــید.
ممکــن اســت کســی بخواهد بــه جــای وینــدوز از
لینوکــس اســتفاده کنــد ،یــا بــه جــای پــول دادن
بــه برنامهنویــس ،از وردپــرس رایــگان اســتفاده
کنــد .در هــر صــورت بایــد کار بــا آنهــا را یــاد
بگیــرد .در آمــوزش برنامــه ،مــا پیــش از ایــن
موضوعــات وردپــرس را جزءبهجــزء آمــوزش
میدادیــم .بعــد یــک دوره آمــوزش جامــع بــه نــام
«وبمســتران 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
بــود .دانشــجویان زیــادی از آن اســتقبال کردنــد
و موفقیتهــای کســبوکاری بســیاری داشــتیم.
مثــا کســی عطرفروشــی داشــت و پســرش
فروشــگاه آنالیــن فــروش عطــر راهانــدازی کــرد
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و درآمــد او از پــدرش بســیار بیشــتر شــد .کســانی
را کــه در ایــن دورههــا شــرکت کــرده و خروجــی
خوبــی داشــتند ،در یکجــا بــه نــام «شــهر
وبمســتران هوشــمند» گردآوردیــم .االن افــرادی
بــا ایدههــا و کارهــای مختلــف مثــل عطرفروشــی
آنالیــن ،رژیــم الغــری آنالیــن ،فــروش آنالیــن
لبــاس کــودک و غیــره ســایتهای خــود
را راهانــدازی میکننــد و اغلــب بــه درآمــد
میرســند .مــا بــا آنهــا در تعامــل هســتیم و در
رویدادهــای مختلــف دور هــم مینشــینیم ،گــپ
میزنیــم و تبــادل نظــر میکنیــم.
دربــاره طراحــی ســایت بگوییــد .شــما
گفتیــد کســی کــه کار بــا وردپــرس را بلــد
باشــد ،نیــازی نیســت بــرای راهانــدازی
ســایت پــول بدهــد.
نــام گــروه طراحــی ســایت ،همیــار توســعه اســت.
در ایــن گــروه ،همــکاران نیــاز مشــتریانی را کــه
خودشــان درخواســت طراحــی ســایت دارنــد،
بررســی و ســپس زمــان و هزینــه را بــرآورد
میکننــد .برخــی میخواهنــد ســایت راهانــدازی
کننــد و برخــی هــم ســایت دارنــد و میخواهنــد
آن را بهبــود بخشــند .در ایــن میــان ســایتهای
فروشــگاهی بــه دلیــل وجــود درگاه بانکــی و
طبقهبنــدی محصــوالت ،کار بیشــتر و هزینــه
باالتــر دارنــد .ســایتهای علمــی ،خبــری و ...کار
کمتــر و هزینــه پایینتــری دارنــد.
محصوالتــی کــه در ژاکــت میفروشــید،
محــدود بــه پکیجهــای طراحــی ســایت
اســت؟
ژاکــت یــک بــازار اســت کــه افــراد متخصــص در
زمینههــای مختلــف محصــوالت خــود را آنجــا
ارائــه میکننــد .مــا فرهنــگ جدیــدی ایجــاد
کردیــم کــه افــراد متخصــص ماننــد برنامهنویــس،
محتوانویــس ،گرافیســت ،گوینــده و ...محصــوالت
خــود را در ژاکِــت ارائــه دهنــد و خریــداران آن
را ببیننــد و بخرنــد .فــروش در ژاکــت بــا ماهــی
پنجمیلیــون تومــان آغــاز شــد و االن بــه حــدود
 150میلیــون تومــان رســیده اســت .در ایــن
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میــان ســهم مــا از فــروش 20درصــد از مبلــغ
تعیینشــده اســت .بعضــی از فروشــندگان ژاکــت
ماهانــه  10میلیــون درآمــد دارنــد .محصــوالت
ژاکــت کاال نیســتند ،خدمــات مجــازی هســتند.
مثــا برنامهنویــس یــک مجموعــه برنامهنویســی
میســازد و آن را بهعنــوان یــک محصــول عرضــه
میکنــد .یــا گرافیســت مدلهــای کارت ویزیــت،
بروشــور ،کاتالــوگ و ...را طراحــی میکنــد و آن را
میفروشــد .تنهــا نــام و مشــخصات روی کارت را
بــرای هــر خریــدار تغییــر میدهــد.
بــرای تنــوع خدماتــی کــه در ژاکــت ارائه
میشــود ،محدودیــت تعییــن کردیــد؟
االن کمــی محــدود اســت ،ولــی در یکــی دو مــاه
آینــده کــه نســخه جدیــد بــاال بیایــد ،کامــا بــاز
و بــدون محدودیــت میشــود .در زمینههــای
موزیــک ،ویدیــو ،گویندگــی ،محتــوا ،انواع مشــاوره
و هرگونــه خدمــات دیجیتــال کــه فروشــنده و
خریــدار داشــته باشــد ،در ژاکــت محصــول ارائــه
میشــود .همــه خدمــات و محصــوالت مجــازی
خواهــد بــود و برنامــه مــا ایــن اســت کــه یــک
دیجــیکاالی مجــازی شــویم .در ژاکــت امــکان
خریــد و فــروش فیلــم ،موزیــک ،فایــل گرافیکــی
باکیفیــت و ســایر خدمــات دیجیتــال و مجــازی
را خواهیــد داشــت .همچنیــن بخــش جدیــدی
بــه نــام «ژاکــت اســتودیو» هــم اضافــه میشــود
کــه مــردم در آن تواناییهــا یــا خدمــات خــود
را میفروشــند .مثــا کســی صــدای خوبــی
دارد و گویندگــی میکنــد و دیگــری خریــدار
صــدای اوســت .پــس هرکســی بــا تخصــص خــود
میتوانــد بــه صــورت مجــازی ،خدماتــی عرضــه
کنــد .ایــن نــوع بــازار بســیار پرطرفــدار اســت.
چــون توانمندیهــای زیــادی در کشــور داریــم
کــه نادیــده گرفتــه شــده و بــه شــکوفایی و درآمد
نرســیده اســت.
بــرای اینکــه ایــن بــازار مجــازی را
رونــق ببخشــید و تعــداد فروشــندگان
و خریــداران را افزایــش دهیــد ،چــه
برنامههــا و خدمــات جذابــی ارائــه

میدهیــد؟
اگــر کســی بخواهــد تخصــص یــا توانایــی خــود
را عرضــه کنــد ،بایــد یــک ســایت راهانــدازی
کنــد ،مبلغــی را ســرمایهگذاری و پولــی را بــرای
تبلیغــات هزینــه کنــد .ایــن هزینههــا بــرای
کســانی کــه خدمــات خــود را در ژا ِکــت عرضــه
کننــد ،صفــر اســت .کاربــر خدمــات خــود را عرضه
میکنــد و 20درصــد حاشــیه ســود مــا در برابــر
درآمــد احتمالــی و هزینههــای راهانــدازی یــک
ســایت ،بــه چشــم نمیآیــد .مــا کارهــای قانونــی
را هــم بــرای آنهــا راحــت کردهایــم .از طرفــی
در اینجــا کســی نگــران معرفــی و جــا انداختــن
خــود نیســت .یــک بــازار اســت کــه فروشــنده و
خریــدار در آن هســتند .یکــی از مشــکالت مــا در
ایــران ایــن اســت کــه هــم فروشــندگان دربــاره
روش ارائــه خدمــات و راضــی کــردن خریــدار
توجیه نیســتند ،هــم بســیاری از خریداران بســیار
پرتوقــع هســتند .مثــا ممکــن اســت خریــدار بــه
برنامهنویــس بگویــد چــون ســایت بــرای مــن
طراحــی کــردی ،بایــد اینمــاد هــم بگیــری .مــا
قوانیــن دقیقــی گذاشــتیم ،یــک بــار فروشــنده
و یــک بــار خریــدار را دربــاره میــزان خدمــات
توجیــه کردیــم .یعنــی زبــان مشــترک آنهــا
شــدیم .بســیاری از مخاطبــان ژاکــت برنامهنویــس
هســتند و اغلــب برنامهنویســان زیــر نظــر یــک
ســایت دیگــر نمیرونــد و ترجیــح میدهنــد
خودشــان برنامـهای ماننــد ژاکــت بنویســند .ولــی
مــا به انــدازهای خدمــات و امکانــات فراهــم کردیم
و قوانیــن دقیــق گذاشــتیم کــه برنامهنویــس
ترجیــح میدهــد در ایــن فضــا بیدردســر کار
کنــد .سیســتمهای پشــتیبانی ،الیســنس و
امنیتــی داریــم و خریــدار و فروشــنده بینگرانــی
در ایــن فضــا فعالیــت میکننــد.
قیمتگــذاری ایــن خدمــات چگونــه
انجــام میشــود؟ شــما قیمتگــذاری
میکنیــد یــا فروشــنده و خریــدار بــه
توافــق میرســند؟
مــا بــر اســاس قیمتــی کــه تقاضــا دارد،

قیمتگــذاری میکنیــم .شــاید یــک فروشــنده
قیمــت خدمــات خــود را عادالنــه ندانــد و بخواهــد
قیمــت باالتــر بگــذارد .مــا دســت او را بــاز
میگذاریــم ،ولــی اگــر خدماتــش فــروش نرفــت،
پاســخگو نیســتیم .اتفاقــی کــه غالبــا میافتــد،
ایــن اســت کــه خدمــات فروختــه نمیشــود و
فروشــنده قیمتگــذاری رایــج را میپذیــرد.
در اینجــا بهطــور خــودکار تنظیــم بــازار رخ
میدهــد .اگــر بخواهیــم قیمــت را بــاال ببریــم،
همــه را متناســب بــاال میبریــم کــه بــازاری
عادالنــه داشــته باشــیم.
شما در ایران رقیب هم دارید؟
وردپــرس حــوزه جذابــی اســت و بســیاری
االن بــه ســراغ آن آمدهانــد .مثــا مجتمــع
فنــی تهــران ســالها پیــش اصــا وردپــرس
را تحویــل نمیگرفــت ،ولــی االن دورههــای
آمــوزش وردپــرس دارد .فرانــش و فــرادرس از
اســتارتآپهایی هســتند کــه آمــوزش وردپــرس
را بــه کارهایشــان اضافــه کردهانــد .ولــی کســی
ماننــد مــا در هــر ســه زمینــه بــا هــم کار نمیکند.
از ایــن پرســش کــه رقیــب داریــد یــا نه،
میخواهــم بــه ایــن پرســش برســم کــه
حجــم بــازار آمــوزش و کسـبوکار وابســته
بــه وردپــرس چقــدر اســت و شــما چنــد
درصــد آن را در دســت داریــد؟
بــازاری کــه مــا هســتیم ،در حالــت بزرگتــر،
بــازار راهانــدازی کس ـبوکارهای اینترنتــی اســت.
درســت اســت کــه دیجــیکاال از ســرآمدان آن
اســت ،ولــی هنــوز بســیار جــای کار دارد .بــه
همــت کســبوکارهایی ماننــد دیجــیکاال و
اســنپ ،همچنیــن بــه واســطه امکانــی ماننــد
کانــال تلگرامــی ،مــردم فهمیدنــد کــه میشــود
از اینترنــت درآمــد کســب کــرد .بــر اســاس آمــار
الکســا ،در ایــران  24میلیــون وبســایت داریــم که
میتــوان گفــت یــک میلیــون آن آمــاده بــرای
کســبوکار اینترنتــی اســت ،یــا در ایــن زمینــه
فعــال اســت .از طرفــی 25درصــد ســایتهای
جهــان بــا وردپــرس هســتند .جالــب اســت کــه
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در ایــران آمــار اســتفادهکنندگان وردپــرس از
جهــان بیشــتر اســت .چــون در ایــران منابــع
چنــدان قــوی بــرای برنامهنویســی نداریــم و اکثــر
ســرویسهای خارجــی بــرای مــا بســته اســت .از
طرفــی دوران اوج وردپــرس بــا آشــنایی ایرانیــان
بــا کســبوکارهای اینترنتــی همزمــان شــد.
میتوانــم بگویــم  30درصــد وبســایتهای
کسـبوکارهای اینترنتــی یعنــی حــدود 300هزار
ســایت در ایــران وردپــرس اســت .فکــر میکنــم از
ایــن  300هــزار ســایت مــا توانســتیم بــا  100تــا
 150هــزار ســایت کار کنیــم.
شــما متمرکــز بــر وردپــرس هســتید.
اگــر روزی امپراتــوری وردپــرس در ایــران و
جهــان نــزول کــرد ،همیــار وردپــرس چــه
برنام ـهای خواهــد داشــت؟
هیچوقــت یــک بســتر وابســته بــه ســرور نــزول
نمیکنــد .اتفاقــی کــه میافتــد ،ایــن اســت کــه
یــا وب و وبســایتها کنــار میرونــد ،یــا وب
هســت ،وبســایت طرفــدار دارد و وردپــرس هــم
طرفــدار دارد .چــون اینقــدر حجــم خدمــات و
محصــوالت وردپــرس در ســطح جهــان زیاد اســت
کــه هرکــس بخشــی از آن را اســتفاده میکنــد.
شــاید کامپیوتــر تــا حــدودی جــای خــود را بــه
موبایــل بدهــد کــه وردپــرس خــود را بــا موبایــل
ســازگار کــرده اســت.
شــما تاکنــون بــرای توســعه کار جــذب
ســرمایه هــم داشــتید؟
نــه نداشــتم ،و ایــن باعــث شــد خــودم و تیــم
سختکوشــانه کار کنیــم .مــن بــه انــدازهای بــه
ایــن کار بــاور داشــتم کــه چهــار ســال اول همــه
درآمــد و ســود را خــرج کار میکــردم .اکنــون
بــرای بخــش ژاکــت درحــال جــذب ســرمایه
هســتم .بســیاری از کس ـبوکارهای وردپــرس در
ایــران شکســت خوردنــد ،ولــی از همیــار وردپرس
دو کســبوکار جداگانــه راهانــدازی شــده اســت.
شــاید دلیــل شکســت بســیاری از اســتارتآپها
در ایــران ایــن اســت کــه اعتقــاد راســخ بــه
ایدهشــان ندارنــد.
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دربــاره تیــم بگوییــد .چنــد نفــر اینجــا
کار میکننــد؟ از کنشهــا بــه نظــر
میرســد تیمــی شــاد و چابــک در همیــار
وردپــرس داریــد.
فعــا کل همــکاران مــا بهاضافــه دورکاران،
حــدود  30نفــر هســتند .در همیــار وردپــرس،
همــکاران تکتــک بــه تیــم پیوســتند .آنهــا بــا
ســختگیری گزینــش و تواناترینهــا اســتخدام
میشــوند ،ســپس دستشــان در مســئولیتی کــه
دارنــد ،بــاز اســت .مــا بــا رقــم و ســمتی کــه
مایــل هســتند ،بــا آنهــا قــرارداد میبندیــم.
ممکــن اســت کســی گرافیســت باشــد ،ولــی در
برنامهنویســی هــم ماهــر باشــد و بخواهــد در
ایــن زمینــه کار کنــد .همچنیــن برنامههایــی
چــون همخــوان داریــم و بــا هــم کتابهایــی در
زمینــه رشــد فــردی و کاری میخوانیــم و بررســی
میکنیــم .گاهــی صبحانــه یــا ناهــار کاری داریــم
و در مجمــوع میکوشــیم کــه تعامــل همــکاران
بــاال باشــد .وقتــی همــکاران آزادی دارنــد ،ذهــن
بازتــر و خالقتــری هــم دارنــد و دلســوزانه کار
میکننــد .گاهــی مــن بــه همــکاران میگویــم
بچههــا بــه خانــه برویــد .فــردا هــم هســت و کار
را ادامــه میدهیــم .االن ایــن پتانســیل درحــال
شــکلگیری اســت کــه ســاعت کار را حــذف
کنیــم و افــراد فقــط بــر اســاس بازدهــی کار کنند.
از دیــد شــما چالشهــا و نیازهــای
اکوسیســتم کــه چالشهــا و نیازهــای
شــما هــم هســتند ،چیســت؟
نیــاز اکوسیســتم یــک مرجعــی اســت کــه
اســتارتآپها بتواننــد در آن بســتر بــا هــم تعامــل
داشــته باشــند .خوشبختانــه اتحادیــه راه افتــاده و
مــا هــم عضــو هســتیم .چالــش کار اســتارتآپی
در ایــران زیــاد اســت .مهمتریــن چالــش
اکوسیســتم ،ضعــف قوانیــن و تغییــر دائمــی
قوانیــن و نظــرات اســت .اینکــه مــا نمیدانیــم
شــبکههای اجتماعــی تــا کــی هســتند و داســتان
فیلتــر شــدن یــا مانــدن آنهــا چیســت ،کار را
معلــق میکنــد .ایــن خیلــی بــد اســت کــه بــا

ایــن حــد وابســتگی جامعــه و کس ـبوکارها بــه
شــبکههای اجتماعــی و پیامرســانها ،آنهــا را
اینگونــه بالتکلیــف نگــه میدارنــد .قوانیــن بیمــه
و مالیــات بــرای مــا درســت تعریــف نشــده اســت.
از طرفــی ،وضعیــت زیرســاخت اینترنــت بــرای
شــرکتها خیلــی خــراب اســت .یعنــی مــا یــا
بایــد بــا هزینــه بســیار بــاال و ســنگین ،آنتنهــای
گیرنــده اینترنــت نصــب کنیــم ،یــا شــرکتهای
عرضــه اینترنــت ،همــان  ADSLرا بــا کیفیــت
بهتــر بــه مــا عرضــه کننــد ،ولــی نمیکننــد.
مثــا انتظــار دارنــد مــا بــه پــارک علــم و فنــاوری
پردیــس برویــم تــا امکانــات بگیریــم .اوال مــا از
آن مرحلــه عبــور کردهایــم و مهمتــر اینکــه
تیــم متخصــص مــا آنجــا نمــیرود .یکــی از
مشــکالت مــا ایــن اســت کــه نــوع کسـبوکار مــا
در جامعــه درک نمیشــود .حســابدار اســتخدام
میکنیــم ،ادبیــات حســابدار بــا ادبیــات مــا
زمیــن تــا آســمان فــرق دارد .شــناخت مــردم بــه
کس ـبوکارهای اینترنتــی بدبینانــه اســت .مــا در
جامعــه خیلــی ســخت میتوانیــم خودمــان را
معرفــی کنیــم و رســانه در اختیــار نداریــم .مــن
همیشــه رادیــو اقتصــاد گــوش میکنــم ،دربــاره
همــه چیــز صحبــت میکننــد بــه جــز آیتــی
و اســتارتآپها .البتــه االن بــه همــت اســنپ و
دیجــیکاال کمــی فضــا عــوض شــده اســت .در
تفکــر جامعــه ،کســی که چنــد ســال در دانشــگاه
درس خوانــده و دکتــرا دارد ،در مقایســه بــا کســی
کــه اســتارتآپ دارد ،ارزشآفرینــی بیشــتری
انجــام داده اســت .مــن حاضــرم ایــن را بنویســم
و امضــا کنــم کــه مجمــوع درآمــد مــا از صنعــت
آیتــی و اســتارتآپ از مجمــوع درآمــد نفتــی مــا
بیشــتر خواهــد شــد .مــا عســلویه را بهعنــوان
مرکــز صنعــت نفــت و گاز داریــم ،ولــی فضــای
مشــابهی بــرای اســتارتآپها نداریــم .البتــه
ایــن خیلــی رویایــی و دور از دســترس اســت.
درحالیکــه آیتــی و اســتارتآپها هســتند کــه
میتواننــد یــک انقــاب اقتصــادی بــه وجــود
آورنــد .در دنیــا اســتارتآپهایی هســتند کــه

درآمــد آنهــا از درآمــد کل هتلهــای زنجیــرهای
هیلتــون در جهــان بیشــتر اســت .اگــر بــه جــای
ایــن همــه تمرکــز و ســرمایهگذاری روی تولیــد
و واردات ،بــه اســتارتآپها در ایــران توجــه و
بــه آنهــا بودجــه اختصــاص داده شــود ،اتفاقــات
خوبــی در اقتصــاد کشــور میافتــد.
شــما ماننــد بســیاری از مدیــران
اســتارتآپی جــوان هســتید .متولــد چــه
ســالی هســتید ،در چــه رشــتهای تحصیــل
کردیــد؟
مــن متولــد ســال  71هســتم .مهندســی مــواد
گرایــش متالــوژی در دانشــگاه مالکاشــتر
اصفهــان میخوانــدم کــه انصــراف دادم و
کســبوکارم را راه انداختــم .االن رشــته تجــارت
الکترونیــک میخوانــم .پــدر مــن فرهنگــی بــود و
مــن از ســال دوم دبیرســتان دیگــر پــول توجیبــی
از خانــواده قبــول نکــردم .کار وب و طراحــی وب
انجــام مـیدادم و از ســال  90هــم ایــن کار را آغــاز
کــردم.
برنامه سال  97شما چیست؟
در ســال  97همیــار وردپــرس تحــت یــک برنــد
مــادر بــه نــام «همیــار» و مجموعــه آموزشــی
همیــار در تهــران و شهرســتانها فعالیــت
میکنــد و برنامههایــی داریــم کــه خــارج از
ایــران هــم برنامههــای آموزشــی داشــته باشــیم.
چنانکــه در پاریــس نیــز چنیــن برنامــهای
داشــتیم .میخواهیــم فرهنــگ بیزینــس،
فرهنــگ اســتارتآپ و فرهنــگ کارهــای فنــی
را بــا ســرعت زیــاد آمــوزش دهیــم و افــراد
زیــادی را بــه ایــن حــوزه عالقهمنــد کنیــم .مــا
یــک مســئولیت اجتماعــی بــرای خــود داریــم
و گاهــی یــک ورکشــاپ را بــا هزینــه بســیار
پاییــن یــا بــدون هزینــه برگــزار میکنیــم ،فقــط
بــرای اینکــه افــراد عالقهمنــد شــوند .امســال
برگــزاری کالسهــای حضــوری را در شــهرهای
مشــهد ،اصفهــان و تبریــز کلیــد میزنیــم .بــا یک
انتشــارات بــه توافــق رســیدیم کــه یــک هلدینــگ
آموزشــی بــزرگ در زمینــه اســتارتآپ باشــیم.
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گفتوگو

مد�عامل «رها» و تولیدکننده اپلیکیشن «آفر»
گفتوگو ب� ی

سادهسازی خرید آنالین
نازنین ساسانیان

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 فروشگاههای آنالین زیادی تاسیس شدند و بسیاری از مردم نیز نیازهای
روزمره و حتی خریدهای بزرگ خود را با استفاده از این فروشگاهها انجام میدهند.
موضوعی که در کوتاهمدت میتواند سرگشتگی به دنبال داشته باشد ،چراکه
با افزایش تعداد این فروشگاهها قیمتها نیز تنوع زیادی پیدا میکنند .همین
موضوع انتخاب را برای خریدار سخت خواهد کرد .سیدمحسن سیدخاموشی
یکی از موسسان شرکت راهکارهای هوشمند آفاق است که به اختصار رها خوانده
میشود .این شرکت با تولید اپلیکیشن آفر خرید را برای کاربران ساده میکند.
موتور جستوجوی آفر که در قالب اپلیکیشن ارائه شده فروشگاههای معتبر را
جستوجو کرده و تغییرات و نوسانات قسمت را به کاربر نمایش میدهد .قرار
است در ماه آینده نیز نسخه مناسب سیستم عامل آیاواس نیز عرضه شود .در
همین راستا با مدیر عامل «رها» گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید.
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بــرای شــروع از خودتــان بگوییــد و
اینکــه چطــور کار شــرکت را آغــاز
کردیــد؟
مــن سیدمحســن سیدخاموشــی هســتم۲۸ .
ســال دارم و دانشــجوی ســال آخــر مقطــع
کارشناســی ارشــد در رشــته  MBAهســتم.
یــک ســال و ســه مــاه اســت کــه شــرکت
راهکارهــای هوشــمند آفــاق کــه بــه اختصــار
رهــا نامیــده میشــود ،کار خــود را آغــاز
کــرده اســت .آغــاز کار شــرکت و اپلیکیشــن
آفــر بــه نوعــی همزمــان بــود .در واقــع بــرای
اینکــه ســرعت کار بیشــتر شــود ،از یــک
موتــور جســتوجو کــه طــرح و محصــول
اولیــه شــرکت بــود اســتفاده کردیــم .ایــن
مســئله ســرعت عمــل مــا را افزایــش داد.
در همیــن راســتا بــا افــراد نخبــه و بســیار
فنــی کــه در حالــت عــادی دنبــال فضاهــای
کاری خــارج از ایــران هســتند ،همــکاری خود
را آغــاز کردیــم و در بحــث تجاریســازی بــا
شــناختی کــه از بــازار پیــدا کــرده بودیــم
اقــدام کردیــم.
اپلیکیشن آفر دقیقا چه کار میکند؟
محصــول آفــر تولیــد ایــن شــرکت اســت و
موفــق شــده جــزو طرحهــای دانشبنیانــی
قــرار بگیــرد .اپلیکیشــنی کــه در آینــده بــه
صــورت گســترده فعالیتهــای خــود را دنبــال
خواهــد کــرد .ایــن اپ دارای یــک موتــور
جســتوجو اســت کــه کاالهــای موجــود
در فضــای وب را شناســایی و نوســانات و
تغییــرات قیمــت را بــا تاریخچــه مشــخصی
رصــد و بــه کاربــر اعــام میکنــد .ارائــه
ایــن اطالعــات بــه کاربــر کمــک میکنــد
بهتریــن تصمیــم بــرای خریــد را اتخــاذ کنــد.
ایــن اپلیکیشــن در حــال حاضــر حــدود ۱۱۰
فروشــگاه آنالیــن معتبــر را تحــت پوشــش
قــرار میدهــد .قــرار اســت ایــن اپ در آینــده
فروشــگاههای ســطح شــهر را نیــز تحــت
پوشــش قــرار دهــد.

فروشــگاههای تحــت پوشــش در
چــه زمینههایــی خدمــات ارائــه
میکننــد ؟
فروشــگاههای آنالیــن بــا تنــوع محصــوالت
زیــاد در دایــره فروشــگاههای مــورد توجــه
آفــر قــرار دارنــد .بــه عنــوان نمونــه دیجـیکاال
یکــی از شناختهشــدهترین فروشــگاههای
آنالیــن اســت .فروشــگاههای مشــابه بــه
عنــوان فروشــگاههای اصلــی شــناخته
میشــوند کــه همــه کاالهــای موجــود را در
خــود دارنــد .البتــه فروشــگاههای تخصصــی
کــه در زمینـه مشــخصی فعالیــت دارنــد نیــز
در زمــره فروشــگاههای مــورد توجــه قــرار
دارنــد.
ظرفیــت کشــوری بــرای معرفی فروشــگاههای
آنالیــن بــا مجــوز رســمی و دارا بــودن تعــداد
قابــل توجهــی کاال و مخاطــب رقمــی حــدود
 ۲۰۰فروشــگاه اســت .از ایــن رو تعــداد ۱۱۰
فروشــگاه تحــت پوشــش شــرکت ،تعــداد قابل
توجهــی خواهــد بــود .موتــور جســتوجوی
مــا هــر روز تمــام کاالهــای فروشــگاههای
تحــت پوشــش را رصــد میکنــد و اطالعــات
موجــود در آنهــا ثبــت میشــود .اگــر
کاالیــی بــا تغییــر قیمــت روبـهرو باشــد ایــن
تفــاوت ثبــت خواهــد شــد .ایــن اپلیکیشــن از
تکنولــوژی خاصــی پیــروی میکنــد .فنــاوری
کــه ادعــا میکنیــم در ایــران مشــابه نــدارد.
از ایـنرو کاربــر یــا خریــدار متوجــه میشــود
تخفیــف یــا تفــاوت قیمــت ایجــاد شــده بــرای
خریــد مناســب اســت یــا خیــر.
چطــور گواهــی دانشبنیــان بــرای
ایــن محصــول گرفتیــد؟ این اپلیکیشــن
چــه ویژگــی خاصــی داشــت؟
از صفــر تــا صــد ایــن محصــول توســط
شــرکت تهیــه و تولیــد شــده اســت .بابــت
ایــن مســئله موفــق بــه دریافــت نشــان
دانشبنیــان شــدهایم.
آیا در حال حاضر شرکتی اپلیکیشن
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مشابه شرکت شما دارد؟
ا ز آنجــا کــه روش کســب اطالعــات و
فعالیتهــای موتــور جســتوجوی مــا
روشــی خــاص اســت ،شــرکتهای دیگــر
کامــا مشــابه مــا فعالیــت نمیکننــد .امــا
اپلیکیشــنهای مشــابهی در بــازار موجودنــد
کــه البتــه بــا ســازوکارهای فنــی و تجــاری
متفاوتــی فعالیــت میکننــد.
مدیریت شرکت دانشبنیان چگونه است؟
چه مشکالت و موانعی در این مسیر وجود
دارد؟
شــرکتهای دانشبنیــان بــه تکنولوژیهــا
و فناوریهایــی وابســتهاند کــه پیــش
از آنهــا وجــود نداشــته اســت .اگــر ایــن
شــرکتها از فنــاوری کــه پیشتــر وجــود
داشــته اســتفاده کننــد ،دیگــر حائــز شــرایط
دانشبنیانــی نیســتند .ایــن مســئله نیازمنــد
انجــام کار ریشــهای اســت .از ایــنرو ایــن
نکتــه کــه شــرکتهای دانشبنیــان بایــد بــر
موضوعــات و مســائل خــاص تمرکــز کننــد،
یــک واقعیــت اســت .ایــن شــرکتها از نظــر
ماهیــت ،شــرکتهای زودبــازده نیســتند.
همیــن موضــوع موجــب میشــود صاحبــان
شــرکت تــا مدتهــا متحمــل هزینههــای
ســنگین شــوند تــا ســرمایهگذاران حاضــر بــه
ســرمایهگذاری شــوند و ایــن تزریــق آورده
منجــر بــه رشــد شــرکت شــود .بــه نظــر مــن
تــا زمانــی کــه شــرکتها بــه ســوددهی
نرســند ،نهادهــای مرتبــط در حاکمیــت
بایــد تســهیالتی را در اختیــار آنهــا قــرار
دهنــد .ایــن تســهیالت عمدتــا در زمینــه
تبلیغاتــی کار اســت تــا بتواننــد بــا توجــه
بــه هزینههــای بــاال در میــدان رقابــت باقــی
بماننــد.
البتــه در زمینــه فعالیتهــای شــرکتهای
دانشبنیــان ،مشــکالت دیگــری نیــز وجــود
دارد .از آن جملــه میتــوان بــه نبــود نیــروی
انســانی متخصــص اشــاره کــرد .مــکان
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مناســب بــرای توســعه طرحهــا و برنامههــا
نیــز از مهمتریــن معضــات پیــش روی
فعالیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان
اســت .البتــه شــرکت رهــا موفــق شــده اســت
دو مــورد اول را حــل کنــد و مــورد تبلیغــات
تــا حــدودی بــرای مــا مشکلســاز شــده
اســت.
شرکت رها کار را به چه شیوهای آغاز کرد
و حلقه اولیه آن چگونه شکل گرفت؟
حلقــه اولیــه در شــرکت مــا بــا حضــور ســه
ســهامدار اصلــی شــکل گرفــت .نیروهــای
اولیــه از نیروهــای مدیریتــی تشــکیل
میشــدند و نیروهــای فنــی هنــوز در میــان
نبودنــد .هــر ســه مــا در زمینــه تجــارت و
مدیریــت کســبوکار فارغالتحصیــل شــده
بودیــم .در گام اول مطالعاتــی را ترتیــب
دادیــم .در ایــن مرحلــه مطالعاتــی در
زمینــه معضــات بــازار تجــارت آنالیــن و
 e.commerceانجــام دادیــم .در مرحلــه
دوم اقــدام بــه جــذب نیروهــای متخصــص
کردیــم .برخــی از نیروهــای جذبشــده
نیــز از ایرانیانــی بودنــد کــه خــارج از کشــور
زندگــی میکردنــد .بنابرایــن بــا اســتفاده
از تخصــص ایــن افــراد موفــق بــه توســعه
شــرکت شــدیم.
در حــال حاضــر نیــز جــز محصــول مــورد
بحــث ،دو محصــول دیگــر کــه مبتنــی بــر
تکنولوژیهــای خاصــی هســتند در دســتور
کار قــرار دارنــد .یکــی از آنهــا البتــه نهایــی
شــده اســت کــه محصولــی کامــا زیرســاختی
اســت .ایــن محصــول بــه شــبکه وایفــای
مربــوط میشــود.
دیــد مــا بــرای توســعه شــرکت چنیــن بــود
امــا فضــای مــوازی را نیــز بــرای کســب
درآمــد موقــت در نظــر داشــتیم .از آن جملــه
تولیــد محصــوالت بــرای اپراتورهــا بــود .ایــن
فعالیتهــا مــا را از جهــت تامیــن هزینههــای
جــاری حمایــت کــرد.

در حال حاضر در شرکت شما چند نفر
فعالیت میکنند؟
در حــال حاضــر  ۱۵نفــر پرســنل در شــرکت
مشــغول بــه کار هســتند.
سرمایه اولیه را از کجا تامین کردید؟
ســرمای ه اولیــه در واقــع از فعالیتهــای
مــوازی تامیــن شــد .البتــه در ایــن میــان
کمــک یکــی از ســهامداران نیــز تاثیرگــذار
بــود .ایــن دو عامــل مشــکالت مالــی موجــود
را برطــرف کــرد.
فرمودید یکی از محصوالت تولید شده
از سوی شرکت دانشبنیان است و دو
محصول دیگر واجد این شرایط نیستند.
در مورد دیگر محصوالت توضیح بفرمایید.
از آنجــا کــه دو محصــول دیگــر بهتازگــی
معرفــی شــدهاند ،تاکنــون اقدامــی در
ارتبــاط بــا دانشبنیــان کــردن آنهــا صــورت
نگرفتــه اســت .اخیــرا بحــث بــر ســر ثبــت دو
محصــول دیگــر بــه صــورت دانشبنیــان بــود.
البتــه دو محصــول دیگــر شــرکت رهــا نیــز
واجــد شــرایط ثبــت بــه عنــوان محصــوالت
دانشبنیــان میشــوند .امــا هنــوز اقدامــی
در ایــن ارتبــاط انجــام نشــده اســت.
یکــی از ایــن محصــوالت شــبکه یکپارچــه
وایفــای اســت کــه محصولــی زیرســاختی

اســت .عــاوه بــر آن اولیــن بــازی واقعیــت
افــزوده ایــران را عرضــه کردهایــم کــه از
فنــاوری  ARاســتفاده میکنــد .عــاوه
بــر ایــن دو محصــول دیگــر نیــز در دســت
اجراســت کــه البتــه هنــوز نهایــی نشــده
اســت.
با چــه مشــکالت مدیریتــی در مجموعه
دســت و پنجــه نــرم میکنیــد؟
ن اســت
مشــکل عمــده موجــود بــرای مــا ای ـ 
کــه کارهــای زیرســاختی و مبتکرانــهای
کــه از ســوی شــرکتهای دانشبنیــان
انجــام میشــود در بخــش عرضــه بــه
نهادهــا ،ارگانهــا و بخشهــای مختلــف
بــا دشــواریهای زیــادی همــراه اســت.
سیســتمهای نــو ســاختاری جدیــد بــرای اداره
الزم دارنــد و ایــن موضوع ســاختارهای ســنتی
را دگرگــون خواهــد کــرد کــه مقاومتهــای
زیــادی را برمیانگیزنــد.
یکــی از عمدهتریــن مســائل اینکــه
شــرکتهای دانشبنیــان در ارتبــاط بــا
عرضــه محصوالتشــان بایــد بیــش از پیــش
حمایــت شــوند .یکــی از محصــوالت مــا بالــغ
بــر هشــت مــاه اســت کــه در نوبــت آزمایــش
قــرار دارد .اپراتورهــا و آیاسپیهــا حتــی
حاضــر بــه تســت محصــول نیســتند.
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اخبار داخلی

اثرگذاری نخبگان در جامعه در گرو
توسعه اکوسیستم کارآفرینی است

مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس بنیــاد نخبــگان
اســتان خوزســتان بــا حضــور معــاون توســعه
مدیریــتو منابــع بنیــاد ملــی نخبــگان برگــزار
شــد .در ایــن مراســم محمدصالــح ترکســتانی،
معــاون توســعه مدیریــتو منابــع بنیــاد ملــی
نخبــگان ،بــا اشــاره بــه پیشــینه تاســیس ایــن
بنیــاد ،گفــت« :ایجــاد بنیــاد ملــی نخبــگان بــه
عنــوان نهــادی فرادســتگاهی بــا دســتور مقــام
معظــمرهبــری و پیگیریهــای ایشــان شــکل
گرفــت کــه نشــاندهنده درک اهمیــت نیــروی
انســانی نخبــه کشــور در باالتریــن ســطح نظــام
اســت .ایــن ســاختار بــا یــک هــدف مشــخص
یعنــی حمایــت و هدایــت اســتعدادهای ایــن
مــرز و بــوم و بــه عبــارت ســاده مدیریــت منابــع
انســانی مســتعد کشــور شــکل گرفــت و از زمــان
تشــکیل ،موفقیتهــای چشــمگیری داشــته
اســت».
ترکســتانی بــا اشــاره بــه جایــگاه خــوب کشــور
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در نگهداشــت اجتمــاع نخبگانــی ،ادامــه داد:
«یکــی از ماموریتهــای بنیــاد ،مهاجــرت
معکــوس بــود؛ بایــد دانســت اگــر فــردی صرفــا
در دانشــگاههای معتبــر بینالمللــی خــارج
از کشــور بــه تحصیــل خــود ادامــه میدهــد،
فــرار مغزهــا نیســت چراکــه اگــر بتوانیــم زمینــه
اثرگــذاری وی بعــد از فارغالتحصیلــی در
کشــور را فراهــم کنیــم ،بــرکات بســیاری را نیــز
میتوانــد بــه همــراه داشــته باشــد».
معــاون توســعه مدیریــتو منابــع بنیــاد ملــی
نخبــگان با اشــاره بــه برگزاری جلســات مســتمر
مقــام معظـ م رهبــری بــا نخبــگان ،تصریــح کرد:
«همانطــور کــه در آن جلســات مســتمر
تاکیــد شــده ،یکــی از مشــکالت کشــور ،فقــدان
نخبهبــاوری اســت .بــاور توانایــی و مهــارت
ایــن افــراد و بهکارگیــری ظرفیتهــای بــاال و
منحصربهفــرد آنــان یــک ضــرورت اســت».
وی بــا اشــاره بــه لــزوم توســعه زیســتبوم
کارآفرینــی ،تاکیــد کــرد« :ایجــاد ایــن فضــا
بهتریــن راه بــرای نهادینهشــدن فرهنــگ
نخبهبــاوری اســت .ایــن اکوسیســتم تنهــا بــر
توانایــی اجتمــاع نخبــگان اســتوار اســت و هیــچ
عاملــی غیــر از دانــش و مهــارت نمیتوانــد در
آن بــه موفقیــت برســد».
الزم بــه ذکــر اســت ،در پایــان ایــن نشســت
ضمــن تقدیــر از علیرضــا زراســوندی ،مراســم
معارفــه علیحســین صابــری ،عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه علومپزشــکی جندیشــاپور
اهــواز ،بهعنــوان رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان
خوزســتان برگــزار شــد.

مراسم نکوداشت دکرت محمدجعفر
یاحقی برگزار شد

مراســم «نکوداشــت نیمقــرن تــاش علمــی
و فرهنگــی دکتــر محمدجعفــر یاحقــی» بــا
حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و
جمعــی از شــخصیتهای برجســته علمــی،
فرهنگــی ،سیاســی و هنــری کشــور ،بههمــت

ن رضــوی و بــا مشــارکت
بنیــاد نخبــگان خراســا 
ادارهکل فرهنــگوارشــاد اســامی اســتان در
دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ســیدعباس صالحــی ،وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،بــا اشــاره بــه
جایــگاه علمــی دکتــر یاحقــی ،گفــت« :وی
شــخصیتی علمــی ،اندیشـهورز و اســتادی موثــر
در نظــام آموزشــی کشــور اســت .بهعنــوان یــک
دانشپــژوه از دهــه  ٦٠بــا آثــار دکتــر یاحقــی
ارتبــاط نزدیکتــری پیــدا کــردم؛ هرچنــد آثــار
ایشــان از دهــه  ٥٠عرضــه شــده بــود و راهنمای
نــگارش و ویــراش او در ســال  ،٥٣یکــی از آثــار
پیوســته محــل ارجــاع مــا بــوده اســت».
صالحــی بــا بیــان اینکــه یاحقــی ادیــب و
زبانشــناس برجســته ایرانــی اســت ،ادامــه
داد« :وی آثــار متعــدد در حــوزه ادبیــات
دارد و در ایــن زمینــه تدریــس کــرده اســت.
عــاوه بــر آن ،قرآنپژوهــی اســت کــه بــا
فرهنگنامــه قرآنــی و آثــار متعــدد دیگــر در
حــوزه ادبیــات و قــرآن کارهــای ســترگی انجــام
داده اســت .دکتــر یاحقــی در فردوسیشناســی
و فردوســیپژوهی هــم از جایــگاه خاصــی
برخــوردار اســت .مهــر فردوســی در دل وی
ریشــه عمیــق دارد .نیمقــرن از عمــر خــود را
بــرای فردوســی گذاشــته و عشــق بــه خراســان و
خراسانشناســی از دیگــر ویژگیهــای اوســت
کــه مقــاالت و تالیفــات بســیاری در ایــن زمینــه
دارد».
وی افــزود« :اســتاد یاحقــی شــخصیت
خودســاختهای دارد و بــا همــه تــوان جســمی،
فکــری و ذهنــی زحمــت کشــیده و در عیــن
حــال کــه دارای هــوش سرشــاری اســت،
کشــاورزی ،دامــداری ،نجــاری و مکانیکــی کــرده
و فضــای زندگــی وی همــواره کار و فعالیــت
بــوده اســت .وی نازپــرورده نبــوده و چــون
درختهــای کویــری مقــاوم بــوده اســت».
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت ،محمــد
کافــی ،رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد،

بــا بیــان اینکــه دکتــر یاحقــی در دانشــگاه
محصــور نیســت ،یــادآور شــد« :او در بســیاری از
نشسـتهایی کــه در شــهرها و حتــی کشــورهای
دیگــر برگــزار میشــود ،شــرکت میکنــد و
بــه ایجــاد ارتباطــات بروندانشــگاهی اهتمــام
جــدی دارد».
رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد حرکــت
دکتــر یاحقــی را در جهــت ترویــج فرهنــگ
فردوســیپژوهی و شاهنامهدوســتی بیبدیــل
توصیــف کــرد و ادامــه داد« :وی آزادیخواهــی
و مــدارا و لطــف بــه مــردم را از شــاهنامه وام
گرفتــه اســت و آنهــا را در زندگــی و ســبک
تدریــس و ارتبــاط بــا دانشــجویان نیــز بــه کار
میگیــرد».
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم ،یکــی از
اســتادان فارســیزبان از کشــور تاجیکســتان
بــه جایــگاه دعــوت شــد و پیــام رئیــس دانشــگاه
تاجیکســتان را در ســتایش محمــد جعفــر
یاحقــی قرائــت کــرد .در بخشــی از ایــن نامــه
چنیــن آمــده بــود« :اســتاد مهربــان و دانشــمند
فاضــل ،دکتــر محمدجعفــر یاحقــی عزیــز،
اهــل ادب تاجیکســتان بــرای شــما احتــرام
زیــادی قائــل هســتند .شــما در تاریــخ ادبیــات
و فرهنــگ مردمــان فارســیزبان دنیــا یکــی از
چهرههــای مانــدگار هســتید .بیــش از  ٢٠ســال
اســت کــه بنــده شــما را میشناســم و دیــدهام
کــه همیشــه قلمدردســت بــه دنبــال تحقیــق
و پژوهــش هســتید .شــما در حــوزه فرهنــگ،
زبــان و حماســه ،رســالههای مانــدگاری داریــد
و شــاگردان شــما در سراســر دنیــا بهویــژه
تاجیکســتان ،شــما را ارج مینهنــد و دوســت
دارنــد.
در ابتــدای این مراســم ،ســعیدرضا احمــدیزاده،
رئیــس بنیــاد نخبــگان خراســان رضــوی ،نیــز
بــه تشــریح ابعــاد شــخصیتی دکتــر یاحقــی
پرداخــت.
در پایــان ،دکتــر یاحقــی بــه ذکــر خاطراتــی از
دوران فعالیتــش در دانشــگاه فردوســی پرداخــت
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و گفــت ٥٠« :ســال قبــل راهــی ایــن دانشــگاه
شــدم و طالــع مــن بــه ایــن دانشــگاه گــره
خــورد؛ گرهــی کــه حتــی امــروز بــا دنــدان
نمیتــوان آن را گشــود ،آری چندیــن ســال
اســت کــه مــن در فضــای دانشــگاه فردوســی
زندگــی میکنــم و نفــس میکشــم و تــا
زمانــی کــه جــان در بــدن دارم در ایــن زمینــه
بــه کوشــش خــود ادامــه خواهــم داد .بعــد از
ســالها تدریــس در دانشــگاه فردوســی وقتــی
خبــردار میشــوم افــرادی در خــارج و داخــل
کشــور از حاصــل تالشهایــم بهرهمنــد
میشــوند لــذت میبــرم .الزم بــه ذکــر اســت،
نصــب «کاشــی مانــدگار» بــر ســردر منــزل
دکتــر یاحقــی ،رونمایــی از کتــاب «دیهیــم
هفتــاد (مجموعــه مقــاالت اهدایــی بــه دکتــر
یاحقــی)» ،رونمایــی از کتــاب «آن ســالها» و
تمبــر یادبــود مراســم نکوداشــت اســتاد یاحقــی
بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،از
دیگــر بخشهــای ایــن مراســم بــود.

زمینه همکاری ایران و سوئیس برای
توسعه استارتآپها فراهم است

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،بــا مــورودل آمبروجیــو
دبیــر هیئــت دولــت ســوئیس در امــور آمــوزش
توگــو کــرد.
تحقیقــات و نــوآوری دیــدار و گف 
در ایــن دیــدار زمینههــای همــکاری دو کشــور
در حــوزه علــم و فنــاوری بررســی شــد.
ســتاری در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه ضــرورت
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توســعه و چرخــش اســتارتآپ بیــن دو کشــور،
گفــت« :یکــی از فرصتهــای بســیار مناســب
بــرای همــکاری ایــران بــا کشــور ســوئیس
میتوانــد چرخــش متخصصیــن و اســتارتآپها
و بهرهگیــری هــر یــک از طرفیــن از ایــن
برنامههــا و رویدادهــا باشــد .ایــران آمادگــی
الزم بــرای چرخــش اســتارتآپها بیــن دو
کشــور را دارد و حاضــر بــه همــکاری بــا مراکــز
تحقیقاتــی کشــور ســوئیس اســت».
ســتاری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
گفــت« :ایــران توانمنــدی باالیــی در حوزههــای
ســلولهای بنیــادی ،زیســتفناوری و
ارتباطــات و اطالعــات دارد».
بــه گفته وی ،نســل حال حاضر کشــور نخســتین
بوکار خــود را در
نســلی اســت کــه فضــای کسـ 
جامعــه دانشــی کشــور ایجــاد میکنــد .معــاون
علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری افــزود« :در
حــوزه فنــاوری همکاریهایــی را بــا کشــور
چیــن ،روســیه و اتریــش آغــاز کردهایــم و
قــرار اســت کــه ایــن همکاریهــا را بــا کشــور
اســپانیا نیــز داشــته باشــیم».
وی بــا اشــاره بــه تعــداد زیــاد ایرانیــان حاضــر
در کشــور ســوئیس ،بیــان کــرد« :تعــداد قابــل
توجهــی از دانشــجویان ایرانــی در مقاطــع
مختلــف تحصیلــی در کشــور ســوئیس مشــغول
بــه تحصیــل هســتند و اســاتید خبــره ایرانــی
نیــز در ایــن کشــور فعالیــت علمــی میکننــد
کــه همیــن موضــوع میتوانــد نقطــه اتــکای
توســعه همــکاری دو کشــور در زمینــه چرخــش
مغزهــا و متخصصیــن باشــد».
در ادامــه ایــن دیــدار دو جانبــه مــورودل
آمبروجیــو دبیــر هیئــت دولــت ســوئیس در
آمــوزش ،تحقیقــات و نــوآوری نیــز بــا ابــراز
شــگفتی از حضــور تعــداد بــاالی ایرانیــان فعــال
در پــارک زوریــخ (بزرگتریــن و اصلیتریــن
مرکــز و موسســه فنــاوری کشــور ســوئیس)
گفــت« :از هــر  10نفــر تنهــا دو سوئیســی در
مرکــز تحقیقاتــی ســوئیس مشــغول بــه فعالیــت

هســتند و بقیــه از دیگــر کشــورها آمدهانــد کــه
ایــن موضــوع نشــان میدهــد کشــور ســوئیس
بــرای همکاریهــای موثــر بــا دیگــر کشــورها
آمادگــی کامــل دارد».
بــه گفتــه آمبروجیــو ،پتانســیلهای خوبــی
بــرای همکاریهــای دوجانبــه علمــی و
فناورانــه بیــن دو کشــور وجــود دارد کــه
بایــد از ایــن ظرفیتهــا اســتفاده کنیــم .وی
همچنیــن بیــان کــرد« :دو کشــور میتواننــد
همکاریهــای دانشــگاهی خــود را توســعه
دهنــد تــا بــه جــای فــرار مغزهــا ،چرخــش
مغزهــا ایجــاد شــود».وی در ادامــه تصریــح
کــرد« :قطعــا همــکاری در حــوزه اســتانداردها
و دریافــت گواهــی برندســازی و بازاریابــی
یکــی از مهمتریــن و مطرحتریــن زمینههــای
همــکاری بیــن دو کشــور میتوانــد باشــد».
بــه گفتــه ســفیر ســوئیس ،رئیسجمهــوری
ســوئیس فــارغ از هرگونــه مالحظــه
آمریکاییهــا نســبت بــه دعــوت و میزبانــی
از روحانــی اقــدام کــرد و اوایــل مــاه جــوالی
پذیــرای رئیسجمهــور ایــران خواهنــد بــود و
ایــن دیــدار بــرای رئیسجمهــوری ســوئیس
بســیار مهــم اســت.

تسهیل در رشایط استفاده استارتآپها
از مزایای رسبازی تخصصی

ســیدمحمد صاحبــکار خراســانی ،رئیــس مرکــز
شــرکتها و موسســات دانشبنیــان معاونــت
علمــی ،گفــت« :بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع

نیــروی انســانی بــرای ایــن موسســات بــا
همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری و بنیــاد ملــی نخبــگان و ســتاد
کل نیروهــای مســلح ،از بهمنمــاه ســال
گذشــته تغییراتــی در شــیوهنامه بهرهمنــدی
دانشآموختــگان فنــاور از تســهیالت خدمــت
نظــام وظیفــه تخصصــی اعمــال شــد کــه بــر
مبنــای آن ،شــرکتهای مســتقر در مراکــز رشــد
و پارکهــای علــم و فنــاوری ،شــرکتهای
خــاق و شــرکتهای معرفیشــده از ســوی
نهادهــای توســعه فنــاوری و نــوآوری ،میتواننــد
کارکنــان برتــر خــود را بــرای اســتفاده از ایــن
تســهیالت معرفــی کننــد».
صاحبــکار افــزود« :بهمنظــور گســترش
ایــن برنامــه ،شــرط حداقــل معــدل در دوره
کارشناســی و کارشناســی ارشــد حــذفشــده
اســت و افــراد پــس از ثبتنــام در ســامانه ثریــا
( )Soraya.bmn.irو ارائــه ســوابق علمــی و
فناورانــه خــود و کســب حدنصــاب امتیــاز ،از
ایــن مزایــا اســتفاده میکننــد .همچنیــن
بــا توجــه بــه گســترده کــردن ارائــه ایــن
تســهیالت بــه شــتابدهندههای کســبوکار
و مراکــز رشــد ،شــرط فــروش محصــوالت
بــرای شــرکتها حــذف شــد و از ایــن پــس
شــرکتها صرفــا در صــورت دارا بــودن
اظهارنامــه مالیاتــی میتواننــد افــراد کلیــدی
خــود را بــرای بهرهمنــدی از ایــن تســهیالت
معرفــی کننــد».
دبیــر کارگــروه ارزیابــی شــرکتهای
دانشبنیــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر
همــه افــراد فعــال در تیمهــای مســتقر در
شــتابدهندههای کســبوکار دارای بیمــه
تامیــن اجتماعــی نیســتند ،گفــت« :صرفــا
شــتابدهندههای کســبوکار از ایــن پــس
مجــاز خواهنــد بــود بــر مبنــای ســهمیه خــود،
افــرادی را کــه ســابقه بیمــه ندارنــد ،بــرای
بهرهمنــدی از ایــن تســهیالت معرفــی کننــد».
صاحبــکار افــزود« :بــا توجــه بــه نقــش اثرگــذار
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مدیرعامــل در شــرکتها ،شــرط دارا بــودن
بیمــه بــرای مدیرعامــل شــرکتها از ایــن پــس
لحــاظ نخواهــد شــد و مدیرعامــل شــرکتهای
دانشبنیــان و فنــاور میتواننــد صرفنظــر
از دارا بــودن ســابقه بیمــه ،درخواســت خــود
را بــرای بهرهمنــدی از ایــن تســهیالت ارائــه
کننــد ».صاحبــکار همچنیــن در رابطــه بــا
شــرکتهای دانشبنیانــی کــه از تاریخــی
معیــن معیارهــای مربــوط بــه آییننامــه ارزیابــی
شــرکتها و موسســات دانشبنیــان را احــراز
نمیکننــد ،افــزود« :ایــن شــرکتها بــه مــدت
شــش مــاه فرصــت بهرهمنــدی از تســهیالت
نظــام وظیفــه تخصصــی نخبــگان فنــاور را
خواهنــد داشــت».

هفتمین دوره منایشگاه بیناملللی نوآوری
و فناوری برگزار میشود

مرکــز فنبــازار ملــی ایــران بــا همــکاری مرکــز
شــتابدهی نــوآوری کــه در پــارک فنــاوری
پردیــس معاونــت علمــی مســتقر هســتند،
هفتمیــن دوره نمایشــگاه بینالمللــی نــوآوری
و فنــاوری را بــا پشــتیبانی پــارک فنــاوری
پردیــس معاونــت علمــی و معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری برگــزار میکنــد.
در ایــن نمایشــگاه ،اجــزای مختلــف اکوسیســتم
نــوآوری و فنــاوری کشــور از جملــه شــرکتهای
فنــاور و دانشبنیــان ،اســتارتآپها و
شــرکتهای نوپــا ،شــتابدهندهها و مراکــز
رشــد ،ســرمایهگذاران جســورانه و صندوقهــای
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ســرمایهگذاری ،فرشــتگان کســبوکار،
مخترعیــن ،منتورهــا ،برگزارکننــدگان
رویدادهــای اســتارتآپی ،رســانههای
اســتارتآپی ،ارائهکننــدگان زیرســاختها
در بخشهــای حاکمیتــی و غیــره حضــور
خواهنــد داشــت .ایــن نمایشــگاه در مســاحتی
بالــغ بــر نُههــزار مترمربــع و بیــش از 350
غرفــه برپــا خواهــد شــد و پیشبینــی میشــود
هــزار نفــر غرفــهدار و بیــش از چهارهــزار نفــر
بازدیدکننــده در ایــن نمایشــگاه گــرد هــم آینــد.
همچنیــن چندیــن رویــداد مختلــف تجــاری و
ترویجــی در ایــن نمایشــگاه برگــزار خواهــد
شــد و بخشهــای متنوعــی بــرای عرضــه
فناوریهــا و کســبوکارهای نوپــای کشــور
دایــر میشــود .بــر طبــق اعــام دبیرخانــه
نمایشــگاه ،ثبتنــام غرفــهداران تــا  5خــرداد
ادامــه خواهــد یافــت .همچنیــن ثبتنــام
بازدیدکننــدگان نیــز از ابتــدای خردادمــاه آغــاز
خواهــد شــد .الزم بــه ذکــر اســت هفتمیــن
نمایشــگاه بینالمللــی نــوآوری و فنــاوری بــا
موضــوع «شــهر هوشــمند» بــه همــت معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از  14تــا
 16تیرمــاه  1397برگــزار میشــود.

حامیت از استارتآپهای بورس
کلید خورد

در مراســم اختتامیــه فیناســتارز  2018در
محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی
تهــران مدیــران ســازمان بــورس ،شــرکت رایــان

بــورس و شــتابدهنده فارابــی حاضــر شــدند تــا
نخســتین تفاهمنامــه بخــش خصوصــی و دولتــی
بــا حمایــت مرکــز شــتابدهی نــوآوری پــارک
فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی در حــوزه
اســتارتآپهای بــازار ســرمایه بــه امضــا برســد.
بــا امضــای ایــن تفاهمنامــه اســتارتآپهای
بــازار ســرمایه از ایــن پــس میتواننــد مجــوز
فعالیــت جداگانــه دریافــت کننــد و همچنیــن
دسترســی بــه زیرســاختهای فنــی بــازار
ســرمایه از طریــق اســتارتآپ فینوپــا حاصــل
خواهــد شــد .در نمایشــگاه فیناســتارز 2018
تفاهمنامــهای مابیــن شــتابدهنده فارابــی
و شــرکت رایــان بــورس منعقــد شــد .در ایــن
مراســم پویــا کنــدری مدیرعامــل شــتابدهنده
فارابــی و محمــد قاســمی رئیــس هیئــت مدیــره
شــتابدهنده فارابــی بــه نمایندگــی از بخــش
خصوصــی و اســتارتآپهای بــازار ســرمایه
تفاهمنامــهای را بــا شــرکت رایــان بــورس بــه
نمایندگــی از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
امضــا کردنــد.
براســاس ایــن تفاهمنامــه طرفیــن توافــق
کردنــد تــا از طریــق شــرکت رایــان بــورس
مجوزهــای موقــت و مــورد تاییــد ســازمان صــادر
شــود تــا اســتارتآپهای ایــن حــوزه بتواننــد
در مراجعــه بــه مراجــع قانونــی ،ســازمانهای
دولتــی و شــرکتهای فعــال در ایــن حــوزه بــا
اتــکا بــر ایــن مجوزهــا بــه توســعه کس ـبوکار
خــود بپردازنــد .ایــن توافقنامــه همچنیــن
بــر همــکاری در زمینــه مشــاوره ،انتقــال و
تولیــد فنــاوری ،آمــوزش تخصصــی منابــع
انســانی ،ترویــج ،توســعه و فرهنگســازی
و حمایــت از پروژههــا و ایدههــای متقابــل
جهــت ســرمایهگذاری تاکیــد خواهــد داشــت.
هــدف دیگــر طرفیــن از تنظیــم و اجــرای ایــن
تفاهمنامــه ،ایجــاد همــکاری و همافزایــی در
ارائــه خدمــات و اجــرای پروژههــای مشــترك
علمــی پژوهشــی و کاربــردی در زمینــه
کســبوکارهای نوپــا (اســتارتآپهای) فعــال

در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــازار
ســرمایه خواهــد بــود .موضــوع ایــن تفاهمنامــه
نیــز در زمینــه همــکاری ضابطهمنــد ،بیــن
شــتابدهنده از یکســو و رایــان از ســوی
دیگــر ،جهــت اجــرای پروژههــای پژوهشــی
 فنــی ،خدماتــی ،آموزشــی و اجرایــی درزمینههــای اســتارتآپهای فعــال در حــوزه
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــازار ســرمایه و
اســتفاده از پتانســیلهای طرفیــن خواهــد بــود.
امضــای ایــن تفاهمنامــه بــه اســتارتآپهایی
کــه در ایــن مرکــز شــتابدهی حضــور
دارنــد ،ایــن فرصــت را خواهــد داد تــا بتواننــد
از ارتباطــات ایــن شــتابدهنده بــا ســازمان
بــورس و ســایر نهادهــای مالــی بــه منظــور
پیشبــرد فعالیتهــای اقتصــادی خــود بهــره
ببرنــد.

مسیر فعالیت رسمایهگذاران در بازار
رسمایه نیازمند توجه است

علیرضــا دلیــری ،معــاون توســعه مدیریــت و
جــذب ســرمایه معاونــت علمــی ،در نشســت
بررســی مشــکالت صندوقهــای جســورانه،
بــا اشــاره بــه رویکــرد حمایتــی ایــن معاونــت
بیــان کــرد« :معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری بــا اعتقــاد بــر اینکــه شــرکتهای
دانشبنیــان ،اســتارتآپها و فعــاالن و
نخبــگان حــوزه علــم و فنــاوری بیــش از هــر
چیــز نیازمنــد آننــد کــه بروکراســی اداری
کمرنگتــر شــود ،بهجــای حمایتهــای
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مالــی در جهــت برداشــتن موانــع و مشــکالت
موجــود بــر ســر راه آنهــا تــاش میکنــد و
در حــال حاضــر بــه دنبــال ترغیــب نهادهــا بــه
ســمت ســرمایهگذاری یــا ویســی هســتیم.
علیرضــا دلیــری بــا اشــاره بــه نخســتین اقــدام
در مســیر پایهگــذاری صندوقهــای جســورانه
گفــت« :براســاس انعقــاد تفاهمنامــه مشــترک
میــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری بــا ســازمان بــورس ،اســتارت ایــن
کار خــورد و هماکنــون بــر اســاس نیــاز کشــور
در تالشــیم کــه جامعــه ســرمایهداری کشــور
را ترغیــب بــه بــازار ســرمایه کنیــم و در ایــن
مســیر بــا ســرعت بیشــتری حرکــت کنیــم».
معــاون توســعه مدیریــت و جذب ســرمایه معاونت
علمــی ،بــا اشــاره بــه بســترهای فراهمشــده در
مســیر فعالیــت صندوقهــای جســورانه گفــت:
«معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
بــه منظــور کاهــش ریســک فعــاالن در حــوزه
ســرمایهگذاری در بــازار ســرمایه ،بسترســازی
داشــته اســت کــه از جملــه میتــوان بــه بســتر
اســتفاده از ســربازان نظــام وظیفــه اشــاره
کــرد ،بــه ایــن منظــور کــه فعــاالن میتواننــد
هــم در مجموعــه صندوقهــا و هــم از طریــق
شــرکتهایی کــه ســرمایهگذاری روی آنهــا
صــورت میگیــرد ،بــه جــذب ســربازان مشــمول
نظــام وظیفــه بپردازنــد ».وی در ادامــه گفت« :در
بحــث شــرکتهای دانشبنیــان صندوقهــای
جســورانه میتواننــد در شــرکتهای خدمــات
فنــاوری و شــرکتهای خدمــات تجاریســازی
ورود پیــدا کننــد و تقاضــای دانشبنیــان شــدن را
بدهنــد و در صــورت اســتفاده از بســتر فراهمشــد
دانشبنیــان از حمایتهــای معاونــت بهرهمنــد
میشــوند ».دلیــری بــا بیــان اینکــه در بحــث
بیمـهای در کشــور کار چندانــی صــورت نگرفتــه
ش رفتــه
و کار تاکنــون بــه صــورت ســنتی پیــ 
اســت ،گفــت« :معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری بــا بیمــه ایــران در راســتای
ایجــاد مرکــز نــوآوری بــه توافــق رســیده اســت
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تــا بــا دریافــت ایــده ایــن حــوزه بــه فعالیتهــای
نوینــی بپردازیــم و از حالــت ســنتی فراتــر رویم».

با فرهنگسازی زمین ه جذب فناوریها از
سوی صنعت فراهم خواهد شد

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،در بازدیــد از «ســیزدهمین
مســابقات بینالمللــی روبــوکاپ آزاد ایــران»
کــه بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه
حرکــت دانــش و صنعــت روباتیــک ایــران بــه
ســوی تجاریســازی بــا ورود اســتارتآپها
و شــرکتهای دانشبنیــان بــه ایــن عرصــه
گفــت« :مهمتریــن الزمــه توســعه فنــاوری و
صنعــت روباتیــک کشــور پیونــد ایــن عرصــه بــا
تجاریســازی اســت و ورود اســتارتآپها و
شــرکتهای دانشبنیــان میتوانــد زمینهســاز
تجاریســازی دســتاوردهای فناورانــه ایــن
حــوزه شــود ».رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان
توســعه رقابتهــای فناورانــه در ایــن عرصــه
را زمینهســاز توجــه بــه توانمندیهــا و
ظرفیتهــای جوانــان خــاق کشــور در ایــن
عرصــه دانســت و افــزود« :بایــد در ایــن رقابتهــا
توســعه روباتیــک دیــده شــود چراکــه کشــور
نیروهــای انســانی جــوان و خوبــی دارد و بایــد
ایــن افــراد وارد بخشهــای صنعتــی شــوند».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری ایجــاد
زمینــه بــروز توانمندیهــای فنــاوران جــوان
کشــور در حــوزه روباتیــک را یکــی از ویژگیهــای

مســابقات بینالمللــی روبــوکاپ دانســت و گفــت:
«رقابتهــا هــر ســال بهتــر از ســال قبــل برگــزار
میشــود کــه ایــن امــر را میتــوان از رشــد
تیمهــای شــرکتکننده در ایــن رقابتهــا
مشــاهده کــرد .در ایــن مســابقات  800تیــم
ثبتنــام کردهانــد ،ایــن در حالــی اســت کــه بــا
هزینــه بخــش خصوصــی توانمندیهــای خــود را
بــه محصــول بــدل کردهانــد و بــرای تســریع ایــن
رونــد بایــد حمایتهــای الزم صــورت بگیــرد».
ایــن مســابقات از  16تــا  18فروردینمــاه ســال
جــاری ،در ســالنهای  11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6و 27
نمایشــگاه بینالمللــی تهــران بــا حضــور 478
تیــم پذیرفتهشــده برگــزار شــد .ایــن تعــداد
تیــم از بیــن  780تیــم ثبتنــام شــده ،برگزیــده
و منتخــب شــرکت در مســابقات شــدند کــه 38
تیــم خارجــی از کشــورهای آلمــان ،آمریــکا،
چیــن ،فرانســه ،هلنــد ،انگلســتان ،ترکیــه،
پــرو ،هندوســتان ،ســنگاپور و کــره جنوبــی در
ایــن مســابقات حضــور داشــتند .در ایــن دوره
از مســابقات ،در مجمــوع  132تیــم در بخــش
دانشــجویی 193 ،تیــم در بخــش دانشآمــوزی،
 93تیــم در بخــش کاربــردی و  60تیــم در بخش
شبیهســازی بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد.

چهاردهمین جشنواره ملی فنآفرینی
شیخبهایی دی ماه  97برگزار میشود

خ بهایــی بــا
جشــنواره ملــی فنآفرینــی شــی 
هــدف ترویــج و توســعه فنآفرینــی ،خالقیــت و
نــوآوری ،معرفــی فنآفرینــان بــه عنــوان موتــور

حرکــت و توســعه اقتصــاد دانشبنیــان و ایجــاد
فضــای تعامــل در میــان فعــاالن عرصههــای
مختلــف فنآفرینــی برگــزار میشــود.
حــوزه فعلــی جشــنواره یــک حــوزه ملــی
بــرای فنآفرینــان داخــل کشــور اســت و در
یــک چشــمانداز میانمــدت ،فراملــی شــده
و کشــورهای منطقــه را شــامل خواهــد شــد.
ایــن جشــنواره بــا محتوایــی منحصربهفــرد،
اردیبهش ـتماه هــر ســال برگــزار میشــود .امــا
تاریــخ برگــزاری چهاردهمیــن دوره ایــن رویــداد
از اردیبهش ـتماه  97بــه دیمــاه همیــن ســال
انتقــال پیــدا کــرد.
خ بهایــی
دبیــر جشــنواره ملــی فنآفرینــی شــی 
یوپنجمین کنفرانــس جهانــی
برگــزاری ســ 
پارکهــای علــم و فنــاوری بــه میزبانــی شــهرک
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان در شــهریورماه
 ۱۳۹۷و نیــز اجــرای دورههــای جدیــد آموزشــی
جشــنواره در بــازه زمانــی شـشماه ابتــدای ســال
 ۹۷را از مهمتریــن دالیــل تغییــر تاریــخ جشــنواره
چهاردهــم شــیخبهایــی عنــوان کــرده اســت.
ایــن جشــنواره منحصربهفــرد در اعتباربخشــی
بــه فعالیتهــای فنآفرینــان در دو بخــش
مســابقهای و غیرمســابقهای برگــزار میشــود.
بخــش مســابقهای طراحــان کســبوکار،
فنآفرینــان و فرصتهــای ســرمایهگذاری و
فنآفرینــی بــا محتــوا و نظــام داوری ویــژه و
بخــش غیرمســابقهای نمایشــگاه و ســمینارهای
آموزشــی ،ادعــای منحصربهفــرد بــودن ایــن
جشــنواره را در توســعه و اعتباربخشــی بــه
فنآفرینــی اثبــات میکنــد.
جشــنواره ملــی فنآفرینــی شــیخبهایی بــه
عنــوان اولیــن جشــنواره حــوزه کارآفرینــی در
کشــور از ســال  ۱۳۸۲بــه ابتــکار شــهرک علمــی
و تحقیقاتــی اصفهــان فعالیــت خــود را آغــاز
کــرد .ســه جشــنواره اول بــا عنــوان کارآفرینــی
برگــزار شــد .ایــن در حالــی اســت کــه تــا قبــل
از برگــزاری جشــنواره در ســطح ملــی ،در ســه
جشــنواره منطق ـهای تجــارب الزم کســب شــده
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بــود .کلمــه فنآفریــن بــرای نخســتینبار پــس
از جشــنواره ســوم در کشــور توســط شــهرک
مطــرح و در عنــوان جشــنواره قــرار گرفــت و
جشــنواره کارآفرینــی بــه وزارت کار و امــور
اجتماعــی وقــت منتقــل شــد.
چهاردهمیــن جشــنواره ملــی فنآفرینــی
شــیخبهایی بــا حمایــت معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری ،دیمــاه  97برگــزار
میشــود .عالقهمنــدان بــرای حضــور در بخــش
مســابقهای ایــن رویــداد تــا پایــان شــهریورماه و
در بخــش غیرمســابقهای تــا ابتــدای آبانمــاه
 97بــرای ثبتنــام فرصــت دارنــد.

بانک پایاننامه در پایگاه اطالعات
دریایی ایران راهاندازی شد

توســعه دانــش و فنــاوری در کشــور مســتلزم
تربیــت نیروهــای متخصــص و آشــنا بــه شــرایط
صنعتــی کشــور اســت .از ای ـنرو ســتاد توســعه
فنــاوری و صنایــع دانشبنیــان دریایــی بــا
هــدف ارتقــای ســطح علمــی دانشــجویان بــا
شــرایط کاری و صنعتــی کشــور در نظــر دارد
دسترســی آســان بــه دادههــای دریایــی
علمــی ،آموزشــی و تخصصــی را بــا همــکاری
نهادهــای دریایــی برنامهریــزی اجــرا کنــد.
بهنــام رضایــی آســیابر ،دبیــر گــروه ترویــج
و آمــوزش ســتاد توســعه فنــاوری و صنایــع
دانشبنیــان دریایــی معاونــت علمــی ،بــا تاکیــد
بــر اهمیــت ارتقــای ســطح علمــی و دسترســی
آســان بــه دادههــای دریایــی علمــی گفــت:
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«پایــگاه اطالعــات دریایــی ایــران(imarine.
 )irبــرای اولینبــار در کشــور اقــدام بــه
راهانــدازی بخشــی مجــزا در زمینــه دسترســی
بــه پایاننامههــای دانشــجویی انجامشــده در
رشــتههای حــوزه دریــا کــرده اســت .در ایــن
بخــش پایاننامههــای دانشــجویی انجامشــده
در تمــام دانشــگاههایی کــه در آنهــا
رشــتههای مهندســی حــوزه صنایــع دریایــی
تدریــس میشــود قرارگرفتــه اســت تــا در
جهــت احقــاق هــدف خــود کــه تاســیس بانــک
اطالعاتــی در زمینــه پژوهشهــای دریاســت،
گام بلنــدی برداشــته باشــد».
دبیــر گــروه ترویــج و آمــوزش ســتاد توســعه
فنــاوری و صنایــع دانشبنیــان دریایــی
معاونــت علمــی بــا اشــاره بــه بخــش مختلــف
تشکیلشــده در ایــن بانــک بیــان کــرد:
«در کنــار ایــن بخــش ،ســایتهای دیگــر
تشکیلشــده در ایــن پایــگاه همچــون پایــگاه
اطالعرســانی محصــوالت و تجهیــزات دریایــی،
پایــگاه اطالعرســانی مشــاغل و فناوریهــای
دریایــی ،تــاالر گفتمــان دریایــی و پایــگاه
اطالعــات شــرکتها ،حمایتهــا و مناقصــات
حــوزه دریــا ،همچنیــن پایــگاه دادههــای دریایی
و بانکهــای اطالعاتــی راهانــدازی شــدهاند».
عالقهمنــدان میتواننــد بــرای مشــاهده
ایــن بخــش بــه آدرس www.imarine.ir/
 thesis-databaseمراجعــه کننــد.
مهلــت ارســال آثــار بــه «رقابــت علمــی کنــز»
تمدیــد شــد
جایــزه مصطفــی(ص) نشــان عالــی علــم و
فنــاوری جهــان اســام اســت کــه هــر دو ســال
یکبــار بــه دانشــمندان و پژوهشگــران برتــر
جهــان اســام اعطــا میشــود .ایــن جایــزه بــه
احتــرام نــام پیامبــر اســام(ص) و بــه دلیــل
تاکیــد بســیار آن حضــرت بــه علمآمــوزی ،بــه
نــام یکــی از القــاب ایشــان ،مصطفــی (ص) ،بــه
معنــای برگزیــده نامگــذاری شــده اســت .بنیــاد
علــم و فنــاوری مصطفــی(ص) با هدف شناســایی،

معرفــی و تقدیــر از اندیشــمندان و دانشپژوهــان
جــوان جهــان اســام ،اقــدام بــه برگــزاری
مســابقهای تحــت عنــوان کنــز میکنــد.
ایــن مســابقه بــرای پژوهشگــران زیــر 45
ســال مســلمان در پنــج حــوزه ســامت،
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،آب و محیــط
زیســت ،انــرژی و اقتصــاد برگــزار میشــود.
ارائــه راهکارهــای مبتنــی بــر علــم بــرای پاســخ
بــه مســائل جوامــع بشــری یکــی از ویژگیهــای
مهــم جهــت داوری آثــار اســت .در ایــن رقابــت،
شــرکتکنندگان بایــد دســتاوردهای علمــی
خــود اعــم از ایــده ،مقالــه و اختــراع را در قالــب
یــک فایــل تصویــری ســه تــا پنــج دقیق ـهای از
طریــق همیــن وبســایت بــه دبیرخانــه ارســال
کننــد .در مرحلــه اول داوری آثــار از طریــق
جمعســپاری صــورت میپذیــرد و هــر یــک از
شــرکتکنندگان پنــج فیلــم از حــوزه مرتبــط
بــا خــود را بــا معیارهــای تعیینشــده از ســوی
دبیرخانــه ارزیابــی میکنــد و آثــار برتــر بــرای
مرحلــه بعــد انتخــاب میشــوند .ســپس در
جلســهای بــا حضــور اعضــای کمیتــه علمــی،
آثــار داوری تخصصــی شــده و ســه فیلــم برتــر
هــر حــوزه اعــام میشــوند و بــه مراســم
اختتامیــه راه پیــدا میکننــد .در مراســم
اختتامیــه  15نفــر (ســه نفــر برتــر هــر حــوزه)
بــه ارائــه دســتاورد علمــی خــود در مقابــل
داوران رقابــت ،سیاســتگذاران و دانشــمندان
برتــر جهــان اســام میپردازنــد و از ســه نفــر
برتــر تقدیــر بــه عمــل میآیــد.
کنــز رقابتــی اســت میــان دانشپژوهــان،
دانشــجویان و اســاتید کــه ایدههــای خــود را
در قالــب یــک ارائــه تصویــری حداکثــر پنــج
دقیق ـهای مطــرح میکننــد .ایــن رویــداد بــرای
یافتــن بهتریــن راهحلهــای علمــی بهمنظــور
حــل مشــکالت کشــورهای اســامی بــا اهــداف
اســتفاده از ظرفیتهــای جامعــه متخصصیــن،
انباشــتی از آثــار بــرای بهرهبــرداری آتــی،
ارتقــای ســطح انگیــزش و خالقیــت نخبــگان

جــوان ،بسترســازی جهــت شناســایی و
تبــادل ایدههــای علمــی و فناورانــه ،اســتمرار
تعامــل محققــان از طریــق فضــای مجــازی و
ظرفیتســازی فرصتهــای مطالعاتــی برگــزار
میشــود .مهلــت ارســال فایــل تصویــری
از دســتاوردهای علمــی بــه نخســتین دوره
«رقابــت علمــی کنــز» کــه در حاشــیه جایــزه
مصطفــی(ص) برگــزار میشــود تــا 25
خردادمــاه  97تمدیــد شــد.

ایجاد کنرسسیوم دانشگاهی طراحی و
ساخت سه ماهواره استاندارد

رئیــس مرکــز ملــی فضایــی ایــران در خصــوص
سیاســتگذاریهای کالن حــوزه فضــا گفــت:
«در حــوزه هماهنگــی بــرای توســعه صنعــت
فضایــی کشــور ،پلتفــرم ایرانبــاس 70 ،150
و  15نفــره ،مطالعــه یکپارچهســازی ایســتگاه
زمینــی و مطالعــه یکپارچهســازی آزمایشــگاه
 AITتهیــه شــده اســت .در ایــن زمینــه
همچنیــن کنسرســیومی بیــن دانشــگاههای
کشــور بــرای طراحــی و ســاخت ســه ماهــواره
اســتاندارد ایجــاد شــده اســت.
بــه گفتــه منطقــی ،ایجــاد بســتر همکاریهــای
بینالمللــی بــا هــدف دسترســی بــه
فناوریهــای فضایــی بــه کمــک حضــور موثــر
در  COPUOSو تدویــن برنامههــای اســتفاده
از فضــا نیــز در دســت اقــدام اســت.
وی همچنیــن 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
از طریــق افزایــش توانمندیهــای فنــاوری
فضایــی و کاربــرد آن و ارتقــای ارتبــاط بیــن
دانــش و صنعــت در زمینــه فنــاوری فضایــی
و کاربــرد تشــکیل شــده اســت و در راســتای
تحقــق ایــن اهــداف برنامههــا و فعالیتهــای
گوناگونــی انجــام داده اســت».

رشد  30درصدی تعداد اعضای
کارگروههای تخصصی شبکه آزمایشگاهی

رضــا اســدی ،مدیــر شــبکه آزمایشــگاهی
فناوریهــای راهبــردی معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری ،در خصــوص
تشــکیل کارگروههــای تخصصــی در شــبکه
گفــت« :یکــی از اقدامــات نوآورانــه شــبکه
آزمایشــگاهی در چنــد ســال اخیــر تشــکیل
کارگروههــای تخصصــی بــوده اســت .ایــن
کارگروههــا کانونهایــی بــرای گردهمایــی
متخصصــان یکــی از حوزههــای
کارشناســان و
ِ
آزمایشــگاهی یــا یــک خانــواده از تجهیــزات
آزمایشــگاهی هســتند ».بــه گفتــه اســدی،
بــه کمــک کارگروههــای تخصصــی تشــکیل
شــده در شــبکه آزمایشــگاهی ،تجربیــات و
دانــش اعضــا در قالــب نشس ـتهای تخصصــی،
دورههــای آموزشــی ،انتشــار مقالــه یــا کتــب
تخصصــی بــا دیگــران بــه اشــتراک گذاشــته
میشــود .وی همچنیــن افــزود« :بــا توجــه
بــه جایــگاه مهــم ایــن کارگروههــا و بــا تــاش
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شــبکه آزمایشــگاهی فناوریهــای راهبــردی
معاونــت علمــی در ســال  ،96تعــداد اعضــای
کارگروههــای تخصصــی بــا رشــد  30درصــدی
بــه بیــش از  530نفــر رســید.

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

ســتاد توســعه علــوم و فناوریهــای شــناختی
معاونــت علمــی و مراکــز علمــی معتبــر برزیــل
بــرای تقویــت زمینههــای همکاریهــا بــا اتخــاذ
سیاســتهای حمایتــی اجــرای پروژههــای
مشــترک توســط محققــان و متخصصــان را در
اولویــت پیوندهــای همــکاری متقابــل قــرارداده
تــا زمینههــای تبــادل تجــارب ،انتقــال
یافتههــای علمــی ،همکاریهــای مشــترک و
نیــز مبادلــه اســتاد و دانشــجو فراهــم شــود.
ایــران و برزیــل بــرای توســعه و گســترش
و تعمیــق همکاریهــای علمــی و جلــب
محققــان و متخصصــان در بخشهــای مختلــف،
بهویــژه در حــوزه توســعه علــوم و فناوریهــای
شــناختی ،میــز همــکاری مشــترک میــان دو
کشــور را ایجــاد کردنــد تــا دامنــه فعالیتهــا و
تشــریک مســاعی بــرای همکاریهــای متقابــل
تقویــت شــود .همچنیــن برگــزاری شــش دوره
فراخــوان جهــت پذیــرش طرحهــای پژوهشــی
در زمینههــای علــوم شــناختی حاصــل ارتبــاط
و تماسهــای کارشناســان ارشــد ســتاد علــوم
شــناختی و دو مرکــز معتبــر علمــی برزیــل برای
ایجــاد یــک فضــای مســتحکم همــکاری متقابــل
میــان دو کشــور در دو ســال اخیــر اســت.
شناســایی پتانســیلها بــرای همکاریهــای
بینالمللــی در حوزههــای علــوم شــناختی
بیــن پژوهشگــران برزیلــی و محققــان ایرانــی،
توســعه پروژههــای مشــترک تحقیقاتــی ،ایجــاد
همــکاری مشــترک بیــن تیمهــای علمــی ایــران
و برزیــل در زمینههــای مــورد عالقــه طرفیــن
در مرزهــای دانــش و تکنولــوژی و توســعه
خدمــات و ابزارهــای شــناختی بیــن دو کشــور

در فراخــوان طرحهــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .عــاوه بــر ایــن ،نقشــهبرداری مغــز،
خدمــات و ابزارهــای ارزیابــی و توانبخشــی،
توســعه ابزارهــای تهاجمــی و غیرتهاجمــی
ارتبــاط بــا مغــز ،آمــوزش و مطالعــات شــناختی
مغــز و نیــز شــناخت اجتماعــی از زمینههــای
همــکاری مشــترک در فراخــوان طرحهــا را بــه
خــود اختصــاص داده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،ســتاد توســعه علــوم و
فناوریهــای شــناختی معاونــت علمــی و نیــز
بنیــاد تحقیقاتــی ســائوپائولو و ســازمان حمایــت
و ارزیابــی تحصیــات تکمیلــی جمهــوری فدرال
برزیــل بــرای تقویــت پیوندهــای علمــی میــان
مراکــز تخصصــی و تحقیقاتــی و در راســتای
اجــرای پروژههــای مشــترک بــه همــراه مبادلــه
اســتاد و دانشــجو در زمینــه مطالعــات مغــز و
شــناخت ،دو تفاهمنامــه امضــا و مبادلــه کردنــد.
برزیــل بــا برخــورداری از امکانات مناســب علمی و
اقتصــادی از جایــگاه مناســبی در میان کشــورهای
در حــال توســعه برخــوردار اســت و محققــان و
گروههــای تحقیقاتــی داخلــی و خارجــی کــه
مایــل بــه انتقــال دانــش بــه مراکــز علمــی ایــن
کشــور باشــند ،تحــت حمایــت قــرار میدهــد.

رشد  169درصدی حامیت از
محققان کشور

 15ســال از زمانــی کــه صنــدوق حمایــت
از پژوهشگــران و فنــاوران معاونــت علمــی
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد میگــذرد .در

ایــن ســالها ایــن مرکــز تمــام تــاش خــود را
بــرای حمایــت از محققــان سراســر کشــور بــه
کار بــرد تــا حمایتهــا عادالنــه و یکســان
بیــن محققــان کشــور گســترده شــود .حمایــت
از طرحهــای پژوهشــی ،پســادکتری ،ثبــت
اختراعــات ،کرســی پژوهشــی ،پژوهانــه و
حمایــت از ایجــاد و توســعه مراکــز نــوآوری
بخشــی از فعالیتهایــی اســت کــه صنــدوق
انجــام میدهــد .ایــن اقدامــات از ســال  82تــا
 96منجــر بــه حمایــت از شــشهزار و 149
طــرح پژوهشــی شــده اســت تــا شــاهد توســعه
علــم و فنــاوری در کشــور باشــیم.
بــر ایــن اســاس ،در بــازه زمانــی ســالهای 82
تــا  92پژوهشگــران شــشهزار و  588طــرح
پژوهشــی را بــه صنــدوق ارســال کردنــد کــه از
ایــن تعــداد دوهــزار و  289طــرح بــرای حمایــت
مصــوب شــد .در بــازه زمانــی ســالهای 92
تــا  96نیــز از  11هــزار و  263طــرح ارســالی
ســههزار و  860طــرح حمایــت شــد .توجــه
بــه ایــن آمــار رشــد  171درصــدی در تعــداد
طرحهــای دریافتــی و رشــد  169درصــدی در
تعــداد طرحهــای مصــوب را در بــازه زمانــی
 1392تــا  1396نســبت بــه  1382تــا 1392
نشــان میدهــد .بنابرایــن در  15ســال گذشــته
 17هــزار و  851طــرح در صنــدوق دریافــت
شــده و شــشهزار و  149طــرح نیــز مصــوب
شــده اســت .توجــه بــه ایــن آمــار نشــان
میدهــد کــه بــا گذشــت هــر ســال و آشــنایی
بیشــتر محققــان کشــور بــا حمایتهــای
صنــدوق فعالیتهــای ایــن مرکــز گســترش
بیشــتری داشــته و چرخــه کمــک بــه انجــام
فعالیتهــای پژوهشــی بــا ســرعت بیشــتری
حرکــت کــرده اســت .حمایتهایــی کــه منجــر
بــه ثبــت اختــراع و تولیــد محصــول آن موجــب
رفــع یــک نیــاز داخلــی در کشــور شــده یــا
توســعه یــک کســبوکار را بــه دنبــال داشــته
اســت .همچنیــن گاه ایــن حمایتهــا زمینــه
گســترش همــکاری بیــن محققــان را فراهــم
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کــرده تــا در مســیری نــو در راســتای توســعه
علــم و فنــاوری در کشــور گام بردارنــد.

نخستین نیروگاه خورشیدی شناور در
کشور ساخته شد

بــرای نخســتین بــار در کشــور نیــروگاه
خورشــیدی شــناور بــر آب یــک مگاواتــی،
بــا هــدف تولیــد انــرژی الکتریکــی پــاک
ســاخته شــد کــه بــا بهرهبــرداری از ایــن
نیــروگاه ،ســاالنه یــک میلیــون و  900هــزار
کیلوواتســاعت انــرژی بــه شــبکه سراســری
بــرق تزریــق میشــود .جلوگیــری از
تبخیــر ســاالنه  38هــزار متــر مکعــب آب از
ویژگیهــای بــارز ایــن نیــروگاه اســت و تمــام
مراحــل طراحــی ،نصــب و اجــرای آن توســط
مهندســان ایرانــی انجــام میشــود .ســازههای
شــناور نیروگاههــای خورشــیدی نخســتینبار
در ایــران ،طراحــی و بومیســازی و در اجــرای
آن از بهروزتریــن تجهیــزات اســتفاده شــده
اســت .از دیگــر ویژگیهــای ایــن نیــروگاه
افزایــش  15تــا  20درصــدی تولیــد انــرژی در
مقایســه بــا نیروگاههــای خورشــیدی در ســطح
زمیــن ناشــی از حــرارت مناســب پنلهــای
خورشــیدی در ســطح آب اســت.
نیروگاههــای خورشــیدی شــناور کــه از
طراحــی خاصــی برخــوردار بــوده و محبوبیــت
آنهــا در حــال افزایــش اســت ،در تامیــن انــرژی
شــهرهای بنــدری و جزیــرهای ،کارخانههــای
بــزرگ صنعتــی ،تاسیســات نفــت و گاز و تولیــد
آب شــیرین کاربــرد دارد .همچنیــن عملیــات
احــداث ایســتگاه پمپــاژ ،خــط انتقــال و تصفیــه
تکمیلــی پســاب نیــروگاه شــهیدمحمد منتظــری
اصفهــان نیــز بــا حضــور اســتاندار ایــن اســتان
آغــاز شــد .ایــن ایســتگاه بــا ظرفیــت پمپــاژ
 180لیتــر بــر ثانیــه (معــادل  648متــر
مکعــب بــر ســاعت) بــه طــول  11کیلومتــر بــا
ســرمایهگذاری  480میلیــارد ریالــی توســط
شــرکت «پرشــیان فــوالد» و شــرکت «آبانــگان
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صنعــت» در مــدت  14مــاه اجــرا خواهــد شــد.
قابلیــت بازیابــی آب مصــرف شــده تــا 90
درصــد ،کاهــش بــار آبــی زاینــدهرود و تامیــن
آب مصرفــی نیــروگاه شــهید منتظــری از پســاب
شاهینشــهر ،از مزایــای اجــرای ایــن پــروژه
محســوب میشــود.

کسبوکارهای جدید دانشبنیان هوایی
توسعه مییابد

منوچهــر منطقــی ،دبیــر ســتاد توســعه صنایــع
دانشبنیــان هوایــی و هوانــوردی معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،در
خصــوص تالشهــای چنــد ســال اخیــر ســتاد
بــرای توســعه فعالیتهــای حــوزه هوایــی و
هوانــوردی در کشــور ،بیــان کــرد« :یکــی از
مهمتریــن اولویتهایــی کــه در ســتاد مدنظــر
بوکارهای جدیــدی
قــرار دارد ،توســعه کســ 
اســت کــه میتــوان در حــوزه هوایــی تعریــف
و ایجــاد کــرد .ایــن کار در دنیــا سالهاســت
کــه اجــرا شــده و صنعــت هوایــی را از حــوزه
نظامــی صــرف خــارج و بــه زندگــی عمومــی
مــردم وارد کردهانــد ».بــه گفتــه منطقــی،
توســعه هوانــوردی عمومــی نیــز یکــی از همیــن
راهکارهاســت کــه در ســتاد بــه صــورت جــدی و
مســتمر مــورد پیگیــری قــرار میگیــرد.
وی همچنیــن بیــان کــرد« :ضــروری اســت کــه
همراســتا بــا توســعه کســبوکارهای جدیــد
دانشبنیــان هوایــی ،بــه فکــر ایجــاد و توســعه
بــازار محصــوالت دانشبنیــان نیــز باشــیم».

رئیس بنیاد نخبگان استان همدان
منصوب شد

شــایان ذکــر اســت بدیــن وســیله از زحمــات
جنــاب آقــای دکتــر غالمحســین مجذوبــی
و خدمــات ارزنــده ایشــان در دوران تصــدی
مســئولیت ،کمــال تشــکر بــه عمــل میآیــد».

مسیر رونق و رقابتپذیری کاالی
«ایرانساخت» با فرهنگسازی و
بازارسازی
طــی حکمــی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان
همــدان منصــوب شــد .در متــن حکــم دکتــر
ســتاری خطــاب بــه دکتــر حســن ختنلــو
آمــده اســت« :نظــر بــه ضــرورت تمهیــد و
تســهیل شــکوفایی و ثمربخشــی نخبــگان عزیــز
در اســتان همــدان و ایجــاد و تقویــت همفکــری
و همــکاری میــان نخبــگان و مســئوالن آن
اســتان و بــا توجــه بــه مراتــب علمــی ،تعهــد
و کارامــدی کــه از آن برخورداریــد ،جنابعالــی
را بهعنــوان رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان
همــدان منصــوب مینمایــم .شایســته اســت
بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال ،در چارچــوب
اســاسنامه بنیــاد ملــی نخبــگان ،آییننامــه
تاســیس و اداره دفتــر نخبــگان اســتان و
مصوبــات هیئــت امنــای بنیــاد و بــا بهرهمنــدی
از مشــاورت نخبــگان و صاحبــان اســتعدادهای
برتــر در ســطوح مختلــف ،بــه هماهنگــی امــور
مربــوط بــه نخبــگان و کمــک بــه شناســایی و
شــکوفایی اســتعدادهای برتــر و پشــتیبانی از
تالشهــای ذیقیمــت آنــان بــا اســتفاده بهینــه
از توانمندیهــای گســترده و ارزشــمند اســتان
همــت گماریــد .بدیهــی اســت اســتاندار محتــرم
و روســا و مدیــران محتــرم دانشــگاهها و مراکــز
علمــی ،فرهنگــی و صنعتــی اســتان همــکاری
شایســته را بــا جنابعالــی مبــذول خواهنــد
داشــت .توفیــق جنابعالــی را در انجــام ایــن
مســئولیت خطیــر از خداونــد متعــال خواســتارم.

سورنا ســتاری در همایــش حمایــت از کاالی
ایرانــی کــه در شهرســتان قرچــک برگــزار شــد،
بــا بیــان اینکــه اقتصــاد مبتنــی بــر نفــت
حاصــل از منابــع زیرزمینــی نمیتوانــد راهــکار
مناســبی بــرای رونــق کســبوکار و حمایــت
از کاالی «ایرانســاخت» باشــد ،بیــان کــرد:
«گامهــای جدیــدی در راســتای حمایــت از
کاالی دانشبنیــان ایرانســاخت بــا حمایــت
اســتارتآپها و شــرکتهای دانشبنیــان
برداشــته شــده اســت و نســل جــوان کارآفریــن
ایرانــی ضمــن ایجــاد کس ـبوکار خــود رویکــرد
پیشــین مبتنــی بــر اقتصــاد منبعمحــور را
دســتخوش تحــول میکننــد».
ســتاری بــا بیــان اینکــه بــروز خالقیت و نــوآوری
تــوام بــا ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی منجــر
بــه تحــول ســاختار اقتصــادی و تولیــدی کشــور
میشــود ،افــزود« :بایــد حرکــت در همــه
بخشهــا از جملــه مســئولین شهرســتانها
باشــد کــه زیسـتبوم الزم بــرای رشــد و بــاروری
خالقیــت جوانــان ارزش افــزوده و اشــتغال از
محــل نــوآوری و دانــش ایجــاد شــود».
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رئیــس شــورای سیاســتگذاری جشــنواره
ملــی فرهنگــی و هنــری «ایرانســاخت»
فرهنگســازی در حمایــت از کاالی ایرانــی
و بازارســازی بــرای کاالی «ایرانســاخت» را
بهتریــن راه حمایــت از تولیــد کاالی باکیفیــت
و رقابتــی دانســت و افــزود« :بــا همــوار کــردن
راه جوانــان بومــی منطقــه میتوانیــم شــاهد
ظهــور بیشــتر کاالهــای ایرانــی باشــیم کــه
ضمــن تامیــن نیــاز داخلــی در حــوزه رقابــت و
صــادرات موفــق هســتند .خوشبختانــه اخیــرا
اتفاقــات خوبــی در ایــن حــوزه رخ داده اســت
و کاالهــای ایرانــی خوبــی بــه بــازار عرضــه
شــده کــه توانســتند گــوی ســبقت را از رقبــای
خارجــی خــود برباینــد ،امــا ایــن اتفــاق بــه
شــکل گســترده و در همــه عرصههــای تولیــدی
محقــق نمیشــود مگــر آنکــه تولیــد کاالی
مرغــوب ایرانــی بــه خواســت و اراده عمومــی
بــدل شــود».
معــاون علمــی فنــاوری رئیسجمهــوری ایجــاد
صنایــع ناســازگار بــا شهرســتانها را آســیبزا
و موقتــی بــرای ایجــاد اشــتغال دانســت و
گفــت« :اشــتغالی کــه بــر مبنــای وام و بــدون
هماهنگــی و ســازگاری بــا محیــط بومــی شــکل
بگیــرد مانــدگار نخواهــد بــود و اثــرات مقطعــی
خواهــد داشــت».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اشــاره بــه
ظرفیتهــای بالقــوه شهرســتان قرچــک در
رونــق تولیــد داخلــی اشــتغال افــزود« :ایــن
شهرســتان و نخبگانــی کــه بــه جامعــه تقدیــم
کــرد نشــان داده اســت دارای ظرفیــت مناســبی
بــرای نخبهپــروری اســت امــا ایــن ظرفیــت بایــد
بــه مــدد ایجــاد زیســتبوم الزم کارآفرینــی و
نــوآوری راه بالندگــی نخبــگان را همــوار کنــد».
در بخــش پایانــی ایــن همایــش بــا حضــور
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری،
امــام جمعــه و فرمانــدار شهرســتان قرچــک از
کارآفرینــان ایــن شهرســتان تجلیــل و قدردانــی
شــد.
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معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
در ســفر خــود بــه شهرســتان قرچــک از
واحدهــای صنعتــی و فنــاور مســتقر در ایــن
شــهرک صنعتی دیــدن کــرد .در حــال حاضــر
بیــش از  1200نفــر در فضــای بالــغ بــر 200
هکتــاری ایــن شــهرک صنعتــی در واحدهــای
صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت هســتند .عمــده
واحدهــای مســتقر در شــهرک صنعتــی
شهرســتان قرچــک در حــوزه صنایــع تبدیلــی
و خشــکبار ،پوشــاک و منســوجات فعالیــت
میکننــد .در یــک ســال گذشــته بیــش از
 600قــرارداد صنعتــی در ایــن شــهرک منعقــد
شــده اســت و طــی ســال آینده  ۲۵۰واحــد در
حــال ســاخت ایــن شــهر بــه اتمــام میرســد
کــه زمینهســاز اشــتغال بخــش قابــل توجهــی
از جوانــان تحصیلکــرده بومــی شهرســتان را
فراهــم خواهــد کــرد .معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری همچنیــن از مراحــل تکمیــل
و تجهیــز بیمارســتان  ۹۴تختخوابی شــهید
ســتاری قرچــک دیــدن کــرد .ایــن بیمارســتان
بــا بهرهگیــری از آزمایشــگاههای تخصصــی و
فوقتخصصــی کلینیکهــا و آزمایشــگاههای
تخصصــی و فوقتخصصــی در آینــده نزدیــک
و بــا گذرانــدن مراحــل ارزیابــی و تکمیــل
بخشهــای مختلــف در خدمــت ظرفیــت
ســامت شهرســتان قــرار خواهــد گرفــت.

ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به
رشکتهای دانشبنیان کل کشور

ســیدمحمد صاحبــکار خراســانی ،دبیــر کارگــروه
ارزیابــی شــرکتهای دانشبنیــان معاونــت
علمــی ،بــا اشــاره بــه اهمیــت ســرمایههای
انســانی در شــرکتهای دانشبنیــان گفــت:
«مهمتریــن دارایــی شــرکتهای دانشبنیــان
نیــروی انســانی آنهاســت و یکــی از مــواردی
کــه میتوانــد موجــب افزایــش رضایتمنــدی و
حفــظ نیــروی انســانی فعــال در شــرکتهای
دانشبنیــان شــود ،ارائــه خدمــات بیمــه
درمــان تکمیلــی بــه افــراد فعــال در ایــن
شرکتهاســت .در حــال حاضــر بــا توجــه بــه
مقــررات و هزینههــای موجــود ،بســیاری از
شــرکتهای کوچــک و متوســط توانایــی ارائــه
ایــن خدمــات را بــه کارکنــان خــود ندارنــد».
دبیــر کارگــروه ارزیابــی شــرکتهای
دانشبنیــان افــزود« :از آنجــاکــه تدویــن و
اجــرای برنامههــای حمایتــی از شــرکتهای
دانشبنیــان یکــی از مهمتریــن فعالیتهــای
معاونــت علمــی و فنــاوری اســت ،ایجــاد
ســازوکار مناســب بــرای رفــع ایــن مشــکل
در دســتور کار شــبکه نــوآوری تهــران قــرار
گرفــت و ارائــه خدمــات بیمــه درمــان تکمیلــی،
بهصــورت آزمایشــی در دیمــاه ســال 1396
بــرای شــرکتهای مســتقر در اســتان تهــران
اجرایــی شــد کــه  540نفــر تحــت پوشــش ایــن
بیمــه قــرار گرفتنــد .بــا توجــه بــه اســتقبال
شــرکتها ،در ســال  1397ایــن خدمــات
بــه همــه شــرکتهای دانشبنیــان در همــه
اســتانهای کشــور ارائــه میشــود».
رئیــس مرکــز شــرکتهای دانشبنیــان گفــت:
«از آنجــاکــه انعقــاد ایــن قــرارداد بهصــورت
تجمیعــی خواهــد بــود ،محدودیتــی بــرای تعداد
کارکنــان شــرکتها وجــود نــدارد و نــرخ حــق
بیمــه هــم کاهــش یافتــه اســت .مدتزمــان
ارائــه خدمــات بیمــه درمــان تکمیلــی یــک
ســال شمســی اســت کــه از اردیبهشــت ســال
 1397شــروع خواهــد شــد و متقاضیــان بــرای
کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره شــرایط و

تعرفههــای بیمــه میتواننــد بــه ســامانه
شــبکه نــوآوری تهــران ( )www.Tinet.irیــا
ســامانه شــرکتهای دانشبنیــان (www.
 )Daneshbonyan.irمراجعــه کننــد یــا
بــا شــماره تلفــن  76250036و 73250037
تمــاس بگیرنــد.

نهمین استارتآپ دمو با موضوع
نوآوریهای صنعت گاز برگزار شد

رئیــس مرکــز فنبــازار ملــی معاونــت علمــی
گفــت« :نهمیــن رویــداد اســتارتآپ دمــو
()Start-up Demoدر حــوزه صنعــت گاز و
صنایــع وابســته در اردیبهش ـتماه ســال جــاری
همزمــان بــا بیستوســومین نمایشــگاه نفــت،
گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی در محــل نمایشــگاه
بینالمللــی تهــران بــا حضــور ســرمایهگذاران
و شــرکتهای نوپــا و اســتارتآپهای ایــن
حــوزه برگــزار شــد».
وی در خصــوص اهــداف ایــن رویــداد گفــت:
«هــدف اصلــی ایــن رویــداد ،مواجهــه و
مذاکــره مســتقیم و رودرروی صاحبــان ایــده
و اســتارتآپها بــا ســرمایهگذاران بــود
کــه در دو بخــش عمومــی (شــامل ارائــه
اســتارتآپها) و اختصاصــی (جلســات مذاکــره
ســرمایهگذاران و اســتارتآپها) برگــزار شــد
و اســتارتآپها توانســتند طــی آن بــه جمــع
زیــادی از ســرمایهگذاران دسترســی داشــته
باشــند».
ســرمایهگذاران نیــز پــس از برگــزاری جلســات
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خصوصــی ،بررســی اســتارتآپها و میــزان
پیشــرفت ایــده ،مشــتریان جذبشــده ،حجــم
بــازار ،میــزان فــروش و غیــره بــه ارزیابــی آنهــا
پرداختــه و بــرای ســرمایهگذاری در آنهــا
اعــام نظــر کردنــد.
قنبرپــور در خصــوص اهمیــت برگــزاری
ایــن رویدادهــا افــزود« :یکــی از خألهــای
زیســتبوم نــوآوری و اســتارتآپی کشــور،
نبــود فرصتهــا و بســترهای جــذب ســرمایه
اســت کــه رویدادهــای اســتارتآپ دمــو
تــاش دارد ایــن زمینــه را بــرای شــرکتهای
نوپــا و اســتارتآپها بــرای ســرمایهپذیری
از یکطــرف و بــرای ســرمایهگذاران بــرای
بررســی شــرکتهای آمــاده و دارای ظرفیــت
ســرمایهگذاری از ســوی دیگــر فراهــم کنــد».

در ســطح بینالمللــی هســتند کــه نخبــگان
جــوان کشــورها را در رقابتــی نفسگیــر بــه
چالــش میکشــند .نخســتین المپیــاد جهانــی
فنــاورینانــو ،ماحصــل ســه ســال تعامــات
بینالمللــی و جلســات حضــوری و غیرحضــوری
میــان کشــورهای مختلــف بــود تــا ســازوکار
ایــن رقابتهــا تعریــف و تبییــن شــود .در ایــن
رقابتهــا کــه در دو مرحلــه برگــزار میشــود،
تیمهایــی کــه توســط موسس ـههای معتبــر بــه
کمیتــه المپیــاد معرفــی شــدهاند بــه صــورت
تیمــی بــا هــم رقابــت خواهنــد کــرد .در نهایــت،
تیمــی کــه باالتریــن امتیــاز را در طــول رقابــت
بهدســت آورده باشــد ،جایــزه س ـههزار یورویــی
را دریافــت میکنــد .انتخــاب تیــم برتــر بــر
اســاس نظــر کمیتــه داوری انجــام میشــود.

پارک فناوری پردیس معاونت علمی،
میزبان نخستین املپیاد بیناملللی
فناورینانو

کتاب مرجع ملی و بیناملللی در حوزه
واکسن تدوین میشود

 21فروردیــن  1397ایــران میزبــان اولیــن
المپیــاد جهانــی فنــاورینانــو بــود؛ المپیــادی
کــه هشــت کشــور آســیایی و اروپایــی بــرای
رقابتــی تنگاتنــگ در آن اعــام آمادگــی کــرده
بودنــد .ایــن المپیــاد بــه مــدت شــش روز در
پــارک 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 رقابتهــای جــذاب
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بــر اســاس اهــداف تعیینشــده بــرای کارگــروه
واکســن ســتاد توســعه زیس ـتفناوری معاونــت
علمــی در اهــداف کالن نظــام علــم ،فنــاوری و
نــوآوری واکســن در افــق  ،1404ایــن کارگــروه
یــک کتــاب مرجــع ملــی و بینالمللــی در
حــوزه واکســن تدویــن میکنــد .کارگــروه
واکســن ســتاد توســعه زیس ـتفناوری معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری براســاس
اهــداف کالن نظــام علــم ،فنــاوری و نــوآوری
واکســن در افــق  ،1404قــرار گرفتــن در
فهرســت  10کشــور برتــر ســازنده واکســن
جهــان ،دســتیابی بــه ســه درصــد از ســهم
بــازار جهانــی واکســن و شــکلگیری دس ـتکم
 60شــرکت دانشبنیــان خصوصــی در حــوزه
واکســن در کشــور را دنبــال میکنــد.
همچنیــن شــکلگیری دو شــرکت بــزرگ
صاحــب برنــد ایرانــی در حــوزه واکســن در
ســطح جهــان ،اخــذ تاییدیههــای بینالمللــی
بــرای تمــام واکســنهای ایرانــی ،تاســیس
پنــج پایــگاه تولیــد بــا برنــد ایرانــی در ســایر

کشــورها و تدویــن یــک کتــاب مرجــع ملــی و
بینالمللــی در حــوزه واکســن را نیــز در اولویــت
فعالیــت خــود قــرار داده اســت.

«برنامه توسعه زیستبوم رشکتهای
خالق» ابالغ شد

مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری خبــر داد« :انتظــار مــیرود
بــا تعامــل بخشهــای مختلــف معاونــت
علمــی و فنــاوری بهویــژه ســتادهای توســعه
فناوریهــای مرتبــط ،کارگــروه ارزیابــی و
تشــخیص صالحیــت شــرکتها و موسســههای
دانشبنیــان ،همچنیــن پــارک فنــاوری
پردیــس معاونــت علمــی بهعنــوان دبیرخانــه
شــبکه نــوآوری شــهر تهــران در ارائــه
خدمــات متناســب بــرای توســعه زیســتبوم
و ارتقــای کســبوکار شــرکتهای خــاق و
امــور اجرایــی دبیرخانــه اجرایــی ،ایــن برنامــه
قدرتمنــد پیــش رود ».کرمــی توضیــح داد« :در
چارچــوب سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی
و تدابیــر مقــام معظــم رهبــری ،ایجــاد و ارتقــای
زیسـتبوم فناوری و نــوآوری در کسـبوکارهای
نویــن و کارآفرینــی بهمنظــور توســعه اقتصــاد
دانشبنیــان ،یکــی از محورهــای اصلــی
معاونــت علمــی بــوده اســت .در ایــن راســتا ،در
چنــد ســال گذشــته بــا اجراییســازی قانــون
حمایــت از شــرکتها و موسســات دانشبنیــان
تســهیلگری و حمایتهــای مناســبی از
شــرکتهای دانشبنیــان بــهعمــلآمــده و

در شــرایط فعلــی بیــش از ســه هــزار شــرکت
دانشبنیــان کــه عمدتــا در صنایــع و حوزههــای
مبتنــی بــر دانــش و فنــاوری پیشرفتــه
فعالیــت دارنــد ،تاییــد صالحیــت شــدهاند.
ایــن شــرکتها از نظــر اثربخشــی اقتصــادی،
اجتماعــی و همچنیــن اشــتغال نیــروی انســانی
تحصیلکــرده در حــال گســترش هســتند».
دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم ،فنــاوری
و اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت علمــی بیــان
کــرد« :در کنــار شــکلگیری شــرکتهای
دانشبنیــان در جامعــه و مراکــز علمــی و
دانشــگاهی ،بخــش دیگــری از شــرکتها و
اســتارتآپها کــه عمدتــا در صنایــع فرهنگــی
و نیــز خدمــات نویــن و کس ـبوکارهای مبتنــی
بــر فضــای دیجیتــال فعــال هســتند ،بــا کمــک
و مســاعدت معاونــت علمــی در ایــن زیس ـتبوم
ظهــور و بــروز کــرده و در حــال رشــد هســتند».
بــه گفتــه مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،جوهــره رشــد ایــن شــرکتها
بــر نــوآوری و خالقیــت بــرای ارائــه محصــوالت و
خدمــات جدیــد و مدلهــای نویــن کس ـبوکار
در ســطح بازارهــای هــدف اســتوار اســت
و لزومــا در مراحــل شــکلگیری و رشــد،
مبتنــی بــر پژوهــش و توســعه فناوریهــای
پیشرفتــه نیســتند .کرمــی افــزود« :ایــن
حــوزه بــه دلیــل ماهیــت عمدتــا خدماتــی،
پتانســیلهای زیــادی بــرای ایجــاد اشــتغال و
رونــق اقتصــادی در کشــور دارد .بــر ایــن اســاس
در ســالی کــه بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری،
ســال حمایــت از کاالی ایرانــی و تولیــد ملــی
نامگــذاری شــد ،آییننامــه اجرایــی «برنامــه
توســعه زیســتبوم شــرکتهای خــاق» ابــاغ
و توســط ســتاد توســعه فناوریهــای نــرم و
هویتســاز معاونــت علمــی بهعنــوان دبیرخانــه
ایــن برنامــه بــه مرحلــه اجــرا میرســد».
بــه گفتــه کرمــی ،شــرکتهای خــاق بــه
شــرکتها و موسســات خصوصــی نــوآوری
اطــاق میشــود کــه یــا در صنایــع خــاق
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و فرهنگــی مشــغول بــه فعالیــت بــوده یــا
الگوهــای نویــن کســبوکار (عمدتــا  ITمحــور)
را در ارائــه محصــوالت و خدمــات خــود بــه کار
گرفتــه باشــند .وی بیــان کــرد« :بــه منظــور
تصویــب فرایندهــای اجرایــی ،معیارهــای
تشــخیص مصادیــق شــرکتهای خــاق،
تصویــب برنامههــای خدماتــی مقتضــی و
نظــارت بــر حســن تحقــق اهــداف برنامــه،
کارگروهــی متشــکل از معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری (رئیــس کارگــروه) ،دبیــر ســتاد
توســعه فناوریهــای نــرم و هویتســاز معاونــت
علمــی (دبیــر کارگــروه) ،دبیــر ســتاد توســعه
فنــاوری اطالعــات ،ارتباطــات و فضــای مجــازی
معاونــت علمــی ،دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ
علــم ،فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت
علمــی ،رئیــس مرکــز توســعه فناوریهــای
راهبــردی معاونــت علمــی ،رئیــس مرکــز
شــرکتها و موسســات دانشبنیــان معاونــت
علمــی و نیــز نماینــده ســایر بخشهــای معاونــت
و دســتگاههای مرتبــط ایجــاد میشــود .رئیــس
مرکــز ارتباطــات و اطالعرســانی معاونــت علمــی،
خدمــات موضوعــی ایــن برنامــه را شــامل حمایت
از ایجــاد باشــگاههای تخصصــی متشــکل از هــر
خوشــه تخصصــی شــرکتهای خــاق بهمنظــور
نیازســنجی و پیگیــری تامیــن زیرســاختها و
رفــع موانــع کسـبوکار و توســعهای آنهــا عنوان
کــرد .کرمــی در خصــوص دیگــر خدمــات برنامــه
توســعه زیســتبوم شــرکتهای خــاق گفــت:
«حمایــت از مشــارکت بــا نهادهــا و صندوقهــای
خطرپذیــر از طریــق تقویتســازی ،تامیــن
مالــی و ســرمایهگذاری مشــترک بــا بخــش
خصوصــی ،جلــب مشــارکت دســتگاههای
اجرایــی ،مســئولیت اجتماعــی شــرکتها،
نهادهــای عمومــی غیردولتــی بــرای دسترســی
آســان شــرکتهای موضــوع برنامــه بــه خدمــات
آنهــا ،تســهیل اســتفاده کس ـبوکارهای نــوآور
از فضاهــای کاری در اختیــار بخــش عمومــی
یــا دولتــی بــرای ارائــه خدمــات و محصــوالت و
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بهرهمنــدی از ظرفیتهــای تفاهمنامــه میــان
معاونــت علمــی و شــهرداری بــرای اســتقرار در
پهنههــای شــهری ،از دیگــر خدمــت ایــن برنامــه
اســت».
از دیگــر برنامههایــی کــه کرمــی بــه آنهــا
اشــاره کــرد ،میتــوان ایــن مــوارد عنــوان
کــرد« :ارائــه تســهیالت نظاموظیفــه بــرای
افــراد کلیــدی فعــال در شــرکتهای خــاق،
کمــک بــه ایجــاد و ترفیــع برنــد بــرای
شــرکتهای مشــمول ایــن برنامــه از طریــق
برگــزاری رویدادهــای تخصصــی نظیــر رویــداد
اســتارتآپهای برتــر ،برگــزاری جشــنوارههای
نــوآوری و کارآفرینــی ،ایجــاد نمایشــگاههای
تخصصــی و نظایــر آنهــا ،کمــک بــه ایجــاد
مراکــز و کریدورهــای خدمــات توانمنــدی و
تجاریســازی ».عالقهمنــدان بــرای اطالعــات
بیشــتر میتواننــد بــه ســایت ircreative.isti.
 irمراجعــه کننــد.

متحد باهم در مسیر شکلگیری اقتصاد
دانشبنیان

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،در نشست با کارآفرینان،
منتخبین استارتآپها و واحدهای دانشبنیان
که با حضور معاون اول و وزیر صنعت برگزار
شد ،با اشاره به ورود مفاهیم جدیدی همچون
شتابدهنده ،استارتآپ ،شرکتهای خالق و
صندوقهای جسورانه در اقتصاد دانشبنیان
کشور بیان کرد« :در این حوزهها در چهار سال

گذشته به مدلهایی دست یافتیم تا بر اساس
آن پژوهش را به پایه اقتصاد تبدیل کنیم .در
نتیجه برای اقتصاد کشور که از این فضاها
دور بود اتفاق مناسبی رخ داد تا به اهمیت
اقتصاد دانشبنیان پی برده شود .بهگونهای که
شرکتهای دانشبنیان در حال حاضر فروشی
بیش از  ۶۰هزار میلیارد دارند .معتقدم حرکتی
اجتماعی در این حوزه در حال شکلگیری است و
باید همه فعاالن در این حوزه همچون پارکهای
علم و فناوری ،دانشگاهها ،بانکها ،بورس و مراکز
نوآوری در کنار یکدیگر قرار گیرند و متحد با هم
در این مسیر حرکت کنند».
رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین عنوان کرد:
«در واقع این مراکز جزئی از اکوسیستم فناوری و
نوآوری هستند و با فعالیت در کنار هم فضایی را
ایجاد میکنند تا در نهایت یک مخترع محصول
خود را به بازار معرفی کند».
ستاری با اشاره به اینکه شکلگیری این
اکوسیستم سختیهایی را به همراه داشته،
گفت« :عالوه بر مباحث مالی ،شکلگیری این
فرهنگ در جامعه نیز پیش رویمان قرار داشت
اما شرکتهای دانشبنیان با موفقیت مسیر خود
را طی کردند .بهزودی شرکتهای دانشبنیان به
بزرگترین شرکتهای کشور تبدیل میشوند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با تاکید
بر اینکه شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها
عزم جدی برای توسعه اقتصاد کشور دارند ،گفت:
«همه این موارد با همبستگی و همفکری و
بسترسازی در بدنه دولت ،شرکتهای دانشبنیان،
سیستم مالی و تغییر رویکردها نسبت به اقتصاد
جدید رخ میدهد .نسل جوان و خالق امروزی
دنبال استخدام در دولت نیست بلکه با خالقیت و
نوآوری خود به دنبال تغییر و رفع نیاز در جامعه
و اجتماع است .کافی است محیط کسبوکار
مناسب در اختیار آنها قرار گیرد».
براساس این گزارش اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیسجمهوری ،سورنا ستاری معاون علمی
و فناوری رئیسجمهوری و شریعتمداری وزیر

صنعت ،معدن و تجارت با حضور در پارک
فناوری پردیس معاونت علمی در جمع منتخبین
استارتآپها از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه آن
بازدید کردند .شرکت دانشبنیان آریاطب فیروز
نخستین مکانی بود که مورد بازدید قرار گرفت.
این شرکت با طراحی و تولید نخستین دستگاه
همودیالیز کامال ایرانی نقش بسیار مهمی در رفع
نیاز استراتژیک کشور به دستگاههای دیالیز داشته
و هماکنون دستگاههای این شرکت در مراکز
درمانی کشور و برخی مراکز خارج از ایران در
حال استفاده است .سپس از شرکت دانشبنیان
فناپ بازدید کردند که در حوزه فناوری اطالعات
فعالیت میکند .این شرکت با طراحی و تولید
نرم افزارهای بومی مدیریت کسبوکار ،راهاندازی
و حمایت از استارتآپهای مرتبط با این حوزه
بسیاری از نیازهای کشور در زمینه نرمافزارهای
تخصصی مدیریت و کسبوکار را رفع کرده است.
نرمافزارهای مالی ،خدمات پرداخت الکترونیک،
سامانههای سالمت هوشمند ،سامانههای
هوشمند حملونقل و برخی نرمافزارهای خاص
حوزه گردشگری از جمله فعالیتهای این شرکت
بوده است .در بخش بعدی بازدید از نمایشگاه
محصوالت فناورانه و دستاوردهای استارتآپها
و تیمهای جوان انجام شد.

یارانه استفاده از خدمات به اعضای
شبکه آزمایشگاهی ارائه میشود

رضا اسدی ،مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوریهای
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست
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جمهوری ،درخصوص خدمات قابل ارائه شبکه
به اعضای شبکه ،بیان کرد« :سال  ،96بیش از
پنجهزار و  600شخص حقیقی و حقوقی در
باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی عضو شدند
و بیش از یک هزار و  800نفر از اعضای هیئت
علمی دانشگاههای سراسر کشور از حمایتهای
این باشگاه استفاده کردند .شبکه آزمایشگاهی
حدود  30میلیارد ریال یارانه استفاده از خدمات
آزمایشگاهی در قالب طرحهای تخفیف دریافت
خدمات به دانشجویان ،اعضای هیئت علمی،
برگزیدگان بنیاد نخبگان ،منتخبین المپیادهای
علمی دانشجویی و دانشآموزی و همچنین
شرکتهای دانشبنیان پرداخت کرده است .این
باشگاه هماکنون ،بیش از  13هزار و  600عضو
حقیقی و حقوقی دارد».

تقویت خالقیت و ایدهپردازی در
دانشآموزان

نصــرتاهلل ضرغــام ،رئیــس صنــدوق حمایــت
از پژوهشگــران و فنــاوران معاونــت علمــی،
دربــاره برنامههــای ایــن مرکــز بــرای تقویــت
ایدهپــردازی در دانشآمــوزان اظهــار کــرد:
«کمــک بــه بــروز خالقیــت ،نــوآوری و
کارآفرینــی در دانشآمــوزان یکــی از اهدافــی
اســت کــه در صنــدوق دنبــال میشــود .در ایــن
راســتا برنامـهای در صنــدوق آغــاز شــده اســت».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ایــن اقــدام
توانمنــدی دانشآمــوزان بــرای ورود بــه جامعــه
و اســتفاده از ظرفیــت فکــری آنهــا افزایــش
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پیــدا میکنــد ،گفــت« :آینــده کشــور در
دســت دانشآمــوزان قــرار دارد و هــر اقدامــی
بــرای آنهــا تضمینــی بــرای آینــده کشــور
اســت .البتــه صنــدوق اقداماتــی نیــز بــرای
مهدهــای کــودک دارد .ایــن برنامــه در خصــوص
شــناخت و پــرورش اســتعداد کــودکان حاضــر
در ایــن مهدهاســت .هــدف ایجــاد اکوسیســتم
آموزشــی از خانــه بــه مهــد و از مهــد بــه جامعــه
و دانشــگاه اســت».
رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشگــران و
فنــاوران معاونــت علمــی در ادامــه بــا اشــاره
بــه توســعه علمــی کشــور و افزایــش مــدت
زمــان حمایــت از پژوهشگــران بــه  10ســال
بیــان کــرد« :یکــی از اقدامــات صنــدوق کــه
در ارتبــاط بــا حمایــت از طرحهــای پژوهشــی
و بهتبــع آن توســعه علمــی کشــور انجــام
میشــود ،اعطــای کرســیهای پژوهشــی بــه
پژوهشگــران اســت کــه مــدت آن بــه 10
ســال افزایــش یافتــه اســت کــه پنــج ســال
اول داخلــی و پنــج ســال دوم بــا حداقــل یــک
همــکاری بینالمللــی ادامــه مییابــد».
ضرغــام دربــاره حمایــت از پایاننامههــای
دکتــری نیــز گفــت« :ســومین فراخــوان حمایت
از رســالههای دکتــری نیــز کــه در اواخــر ســال
گذشــته اعــام و تــا اواســط اردیبهشــتماه
تمدیــد شــده اســت ،بــا اســتقبال پژوهشگــران
روبــهرو شــده بهگونــهای کــه پیشبینــی
میشــود تعــداد پایاننامههــای دریافتــی تــا
پایــان ســال جــاری افزایــش قابــل توجهــی در
مقایســه بــا ســالهای گذشــته داشــته باشــد».

جشنواره و منایشگاه گیاهان دارویی و
طب ایرانی برگزار میشود

برگــزاری جشــنوارهها و نمایشــگاهها یکــی
از راهکارهایــی اســت کــه ســتاد توســعه
فناوریهــای گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی
معاونــت علمــی بــه کار گرفتــه اســت تــا بتــوان
فناوریهــای نویــن را بــا گیاهــان دارویــی

همــراه کــرد و شــاهد رشــد و شــکوفایی هرچــه
بیشــتر ایــن بخــش باشــیم.
پــس از برگــزاری موفــق ســه دوره ،چهارمیــن
جشــنواره و نمایشــگاه گیاهــان دارویــی،
فرآوردههــای طبیعــی و طــب ایرانــی (ســنتی)
بــا مشــارکت حداکثــری فعــاالن علمــی و
تجــاری ،عالقهمنــدان و ســایر ذینفعــان در
تاریــخ  21تــا  24آبانمــاه  1397در محــل
مصلــی امــام خمینــی(ره) تهــران برگــزار
میشــو د .
ایــن جشــنواره و نمایشــگاه بــا هــدف معرفــی
آخریــن پیشــرفتهای علمــی و صنعتــی
در محصــوالت فناورانــه گیاهــان دارویــی و
فرآوردههــای طبیعــی در راســتای گســترش
اقتصــاد غیرنفتــی ،وفــاق ملــی در جهــت رفــع
موانــع و شــکافهای پیــش روی توســعه صنعــت
گیاهــان دارویــی ،عــزم ملــی و همافزایــی
ســازنده در راســتای عملیاتــی نمــودن نقشــه
راه ســند ملــی گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی،
ارتقــا و ترویــج فرهنــگ اقتصــاد دانشبنیــان
بــه منزلــه پیشرانــی بــرای تحرکبخشــی
بــه اقتصــاد مقاومتــی بــر مبنــای زیســتبوم
کارآفرینــی برگــزار میشــود.
از دیگــر اهــداف ایــن رویــداد میتــوان بــه
فراهـمآوری زمینــه تعامــل جدیــد و موفــق بیــن
فعــاالن عرصــه گیاهــان دارویــی و ایجــاد فضــای
رقابتــی راهگشــا همــگام بــا رشــد کمــی و کیفــی
محصــوالت و برندســازی محصــوالت باکیفیــت
داخلــی ،فراهمســازی بســتری جهــت مشــاوره
ســاختارمند و مبــادالت ایدههــای نوآورانــه
و فناورانــه بیــن پژوهشگــران و بنگاههــای
اقتصــادی بهعنــوان زیرســاختهایی بــرای
تجاریســازی یافتههــای پژوهشــی ،تســهیل
فراینــد شــتابدهی در جهــت تشــکیل و
تقویــت کســبوکارهای نوپــا (اســتارتآپها)
بــا حضــور شــتابدهندههای تخصصــی اشــاره
کــرد.
ایــن جشــنواره شــامل پنــج بخــش خواهــد

بــود .ایــن بخشهــا نمایشــگاه محصــوالت
گیاهــان دارویــی و فرآوردههــای طبیعــی،
جشــنواره دانشآمــوزی ،ســامتکده طــب
ایرانــی (ســنتی) ،فنبــازار (نوآوریهــای
صنعــت گیاهــان دارویــی) ،نمایــش گیاهــان
زنــده (هربراتــوم) ،تــاالر معرفــی ســرمایه
و فرصتهــای صنعــت گیاهــان دارویــی و
فرآوردههــای طبیعــی در اســتانهای کشــور
هســتند.

نخستین سمپوزیوم تصویربرداری در
مطالعات پیشبالینی برگزار شد

نخستین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در
مطالعات پیشبالینی توسط آزمایشگاه پیشبالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .هدف از
برگزاری این رویداد توسعه تحقیقات و بروز
ایدههای نو در این حوزه بوده که ویژه اساتید و
پژوهشگران پزشک ،متخصصان حوزه پزشکی،
علوم پایه پزشکی و مهندسی ،دندانپزشکی و
داروسازی بود.
«نخستین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در
مطالعات پیشبالینی»  ۲۴اردیبهشتماه سال
جاری در تاالر ابنسینا دانشگاه علوم پزشکی
تهران برگزار شد.
در فرایند توسعه دارو ،مطالعات پیشبالینی و
مطالعات غیربالینی ،مرحله تحقیقاتی است که
قبل از شروع آزمایشات بالینی (آزمایش روی
انسان) آغاز میشود و طی آن امکانپذیری
استفاده از دارو ،آزمایش تکراری و دادههای ایمنی
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مواد جمعآوری میشود .اهداف اصلی مطالعات
پیشبالینی تعیین دوز ایمن برای مطالعه اول
در انسان و ارزیابی مشخصات ایمنی محصول
است .محصوالت ممکن است شامل دستگاههای
جدید پزشکی ،داروها ،راهحلهای ژندرمانی،
سلولدرمانی و ابزارهای تشخیصی باشد .به طور
متوسط تنها یک مورد در هر پنجهزار ترکیب
که در مرحله توسعه و کشف دارو قرار دارد ،یک
داروی معتبر میشود .به دلیل اهمیت مطالعات
پیشبالینی و فقدان امکانات مورد نیاز جهت
این تحقیقات ،آزمايشگاه پيشبالينی دانشگاه
علوم پزشکی تهران با حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری تیرماه سال گذشته به
بهرهبرداری رسید.

نخستین جشنواره مهارتی علمی،
تخیلی ایران 1435

پرویز کرمی ،دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد
دانشبنیان ،گفت« :چگونگی موثر کردن فرایند
آموزش و هدف نهایی آنکه انتقال علوم،
مهارتها و ارزشهاست ،یکی از مهمترین
دغدغهها در نظامهای آموزشی است .یکی از
روشهای آزمونشده در تحول فرایند تبدیل
آموزش به فناوری با رویکرد کارآفرینی ،سوق
دادن محیطهای آموزشی به محلی برای یادگیری
با تکیه بر خالقیت ،ایدهپردازی و مهارتهای
تفکر است که باعث افزایش بهرهوری آموزشی در
قیاس با روشهای سنتی بر پایه حفظ و سنجش
خواهد شد .در این میان تبدیل ایدهها و تفکرات
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خالقانه به متن ،نقاشی ،داستان و ...ذهن خالق
دانشآموز و کودک را در مسیر تبدیل ایده و فکر
ممتاز به پدیده ،هر چند در سطح اولیه آماده
میکند .آینده فناوری و نیز زیستبوم کارآفرینی
کشور به دست توانمند کودکان و نوجوانان این
مرز و بوم ساخته خواهد شد و اجرای برنامههایی
برای پرورش نسل خالق و نوآور از ضروریاتی
است که این جشنواره در پی توجه دادن به آن
است .اصوال این جشنواره بستری برای تقویت
ایدهپردازی و تبدیل ایده به نمونه محصول اولیه
تصویری دانشآموزان است که باید از دوران
کودکی نگاه مبتنی بر فناوری و تخیل هوشمند
فناورانه را در دانشآموزان تقویت کنیم».
دبیر جشنواره ایران  1435افزود« :افرادی
که تمایل به شرکت در این جشنواره را دارند،
میتوانند با ورود به سایت www.wikiwall.
 irو اپلیکیشن آن و در نهایت با انتخاب عنوان
جشنواره مهارتی علمی  -تخیلی کودک و
نوجوان ایران  1435نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
دانشآموزان و نوجوانان میتوانند از مشورت و
راهنمایی و مشارکت اولیا کمک گرفته و با تصور
آینده ،هر ایدهای از فناوریها ،بازیها ،شهرها،
تکنولوژیها ،شهربازیها ،شغلها ،مدارس و
هر مورد دیگری که اشکال آن در آینده به
ذهنشان میرسد ،در قالب فیلم ،متن ،عکس،
بازی رایانهای یا فایل صوتی و حتی انیمیشن و
موشنگرافی در سایت جشنواره بارگذاری کنند.
بارگذاری ایدههای خلق شده محدودیت ندارند
میتوان یک یا چند مورد را با هم در سایت
بارگذاری کرد».
براساس این گزارش ،شرکتکنندگان تا پایان
خرداد زمان دارند نسبت به ارسال طرح و ایده
خود اقدام کنند و مهارت تبدیل افکار و ذهن
خالق خود را به محصول تقویت کنند .این
جشنواره با همکاری ستاد فرهنگسازی اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی ،وزارت آموزش و
پرورش و شرکت دانشبنیان آیندهپژوهان ابر
زندگی برگزار میشود.

سومین فراخوان صندوق علمی مشرتک
راه ابریشم منترش شد

صندوق علمی مشترک راه ابریشم ( )SRSFدر
سومین سال اجرای خود از فعالیتهای پژوهشی
مشترک میان محققان ایرانی و آکادمی علوم
چین ( )CASدر شش زمینه علمی حمایت
میکند .این زمینههای علمی شامل فناوری
نانو ،انرژیهای تجدیدپذیر ،علوم شناختی،
مواد پیشرفته ،علوم آب و مهندسی پزشکی
است .بر اساس این گزارش ،در چارچوب این
فراخوان سه نوع حمایت پروژههای تحقیق و
توسعه مشترک ،برگزاری کارگاههای مشترک
و تبادل محققان در دورههای کوتاهمدت از
پژوهشگران انجام میشود.
این صندوق حداکثر از شش پروژه تحقیقاتی
مشترک حمایت میکند .پژوهشگران ایرانی
میتوانند تا  10خردادماه سال جاریپروپوزالهای
مشترک خود را در سامانه صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران معاونت علمی ثبت
کنند .البته تمامی پروپوزالها باید به صورت
همزمان و جداگانه به صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران معاونت علمی (توسط
محقق ایرانی) و ( CASتوسط محقق چینی)
ارائه شوند .درخواستهایی که فقط از یک
جانب ارائه شده باشد مورد ارزیابی قرار نخواهد
گرفت .همچنین پژوهشگران میبایست تنها
یک زمینه علمی از شش زمینه ذکر شده در
فراخوان را به عنوان زمینه علمی پروپوزال
خود انتخاب کنند و آن دسته از طرحهای

پیشنهادی که امکان اجرای آنها در ایران
و بدون مشارکت همکار چینی وجود داشته
باشد ،در اولویت حمایت فراخوان قرار نخواهد
گرفت .محقق اصلی ایرانی باید عضو هیئت
علمی یکی از دانشگاهها یا پژوهشگاههای ایران
باشد و محقق اصلی چینی نیز باید در یکی
از پژوهشگاهها یا دانشگاههای زیرمجموعه
آکادمی علوم چین اشتغال داشته باشد.
مسئولیت یافتن محقق چینی در بازه زمانی
اعالم شده ،از موسسات وابسته به آکادمی علوم
چین بر عهده خود پژوهشگر است .آن دسته از
پژوهشگرانی که در سال گذشته و درچارچوب
 SRSFپروپوزال طرح پژوهشی مشترکشان به
تصویب رسیده است ،مجاز به ارسال پروپوزال
طرح مشترک پژوهشی در فراخوان امسال
نیستند .حداکثر زمان هر پروژه سه سال بوده
و شروع پروژه از ابتدای سال  2019میالدی
است .همچنین صندوق راه ابریشم حداکثر از
سه کارگاه مشترک حمایت میکند .این کارگاه
میتواند صرفا در کشور چین یا ایران برگزار
شود.
برنامه تبادل پژوهشگر نیز شامل بازدید
به مدت حداکثر یک هفته از یک یا چند
موسسه یا دانشگاه زیرمجموعه آکادمی علوم
چین توسط یک پژوهشگر ایرانی است .این
صندوق از حداکثر  24تبادل یک هفتهای
حمایت میکند .ارسال درخواست تبادل محقق
از سوی پژوهشگران ایرانی تنها به صندوق
حمایت از پژوهشگران و فناوران انجام شده
و الزم نیست درخواست بازدید به صورت
مشترک با طرف چینی تهیه و ارسال شود .در
این راستا متقاضیان ایرانی باید دعوتنامه ای
از موسسه یا موسسات مورد نظر جهت بازدید
در آکادمی تهیه کرده و در سامانه پژوهشی
صندوق بارگذاری کنند .زمان انجام تبادل
باید در سال  2019میالدی باشد .عالقهمندان
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت صندوق
مراجعه کنند.
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معماری

ا� ن
ت
ا� را تغییـر یمدهند
غر� معماری ی
وق� مفاهیـم ب

حریم در معماری ایرانی
سیدشهاب میرفتاح

خانه نهادی است که بر اساس سلسلهای از
اهداف ساخته میشود .همانطور که مشخص
است ،خانه و ساختن آن بهشدت متاثر از
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فرهنگ و اقلیم است .همین تفاوتهای
فرهنگی و اقلیمی را میتوان بهراحتی در
ساختار خانههای ایرانی دید .معماری و فرهنگ

نسبت به یکدیگر متاثر هستند و تا زمانی که
معماری بر اساس فرهنگ یک منطقه مطابقت
داشته باشد ،قابل قبول است و کارکردهای
مفیدی خواهد داشت .از زمانی که معماری
در جهت مقابل فرهنگ قرار بگیرد ،دچار
کژکارکردی میشود و قابلیتهای خود را تا
حدی از دست میدهد .خانهای را در خطه
شمالی ایران در کنار خزر به یاد بیاورید و
با خانهای در فالت مرکزی کشورمان مقایسه
کنید .در این قیاس بهراحتی متوجه تفاوتهای
زیادی در اجزا و اندام خانهها میشوید .اما در
این سرزمین پهناور یکی از نکاتی که در تمام
خانهها رعایت شده ،حریم است .ایرانیان از
دیرباز بر این عقیده بودهاند که خانههایشان
حریم دارد و در ساخت مسکنهایشان طرحی
در میاندازند که این مفهوم را به بهترین شکل
رعایت کنند .خانه جایی است برای کسب
آرامش روحی و معنوی ،زیرا مهمترین نتیجه
آرامش ،تلطیف و معنویت فضای خانه است که
باعث پاسخگویی به نیازهای روحی انسان ایرانی
میشود.
یکی از مهمترین مفاهیمی که در معماری
ایرانی باید رعایت شود ،همین موضوع حریم
است .در گذشته نهچندان دور پس از گذر
از آستانه در و قبل از ورود به داخل خانه به
فضای واسط و میانجی وارد میشدیم .فضای
میان آستانه در تا درون را هشتی میگفتند.
این فضای واسط برای این ساخته میشد که
خانهها دارای حریم بود و هرگز از بیرون به
یکباره نمیشد به اندرون قدم گذاشت .هشتی
در اغلب خانهها هشت پهلو و گاه هشت و
نیم هشت ساخته میشد و اگر خانه از برای
افراد متمول جامعه بود ،میتوانستیم تزیینات
زیبایی را در آن به نظاره بنشینیم .معموال
هشتیها 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.

این فرهنگ و نگرش ما بود که باعث شد در
تمام این سالیان دراز خانههایمان را به این
شکل طراحی کنیم و بسازیم ،ولی امروزه با
توجه به تقلیدهای بیچونوچرای طراحان و
معماران ما از معماری غرب ،اندامهای خانه
ایرانی دیگر دیده نمیشوند .ساختمانهای
امروزی ما با فرهنگ ما آنطور که شایسته
است ،در یک راستا نیست و همانطور که در
باال گفته شد ،این موضوع باعث میشود نه
فرهنگ ما خود را بهدرستی نشان دهد و رشد
کند و نه معماری ما .البته شاید شما بر این
باور باشید که به دلیل کوچکی فضای خانههای
ماست که معماران مجبورند برای قسمتهای
اصلیتر فضا در نظر بگیرند و از بقیه چشمپوشی
کنند .اما در همین محدودیتهای فضایی است
که هنر معماری و توانایی فضاسازی معمار
مشخص میشود .این هنر نیست که در یک
زمین وسیع و بدون محدودیت خانهای طراحی
کنیم که تمام نیازهای کاربر ایرانی را برآورده
کند.
معماری تقلیدی امروزی ما باعث شده وقتی
در خانهای باز میشود ،کسی که بیرون خانه
ایستاده ،میتواند اندرون را ببیند و برای افراد
خانه دیگر حریمی وجود ندارد و آن آزادی
عمل گذشته را نمیتوان برایشان متصور شد.
حتما خانههایی را دیدهاید که بعد از عبور از
در با اولین نگاه میتوانید درون خصوصیترین
فضای خانه یا همان اتاق خواب را ببینید.
از این دست موارد در معماری ما بسیار دیده
میشود که با فرهنگ ایرانی همخوانی ندارد.
بسیاری از معماران و سازندگان ما به هیچکدام
از این موارد مهم توجه نمیکنند و مسیری
را در پیش گرفتهاند که انتهایش ناکجاآباد
است و ما در این مسیر غلط با چنان شتابی در
حرکتیم که نیاز به یک عزم جدی در اصالح
آن است .امروز معماری خانههای ما شتر گاو
پلنگی از تمام نقاط دنیاست و کوچکترین
مقاربتی با فرهنگ و گذشته ما ندارد.
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ت
ث� بگذارند
استارتآپها چگونه یمتوانند ب� صنعت گردشگری � ی

چرا سفر نکنی چون
کبوتر طیار؟

ایــن ســالها دربــاره صنعــت توریســم یــا گردشــگری
بســیار گفتــه و شــنیدهایم .هربــار روی داشــتههای طبیعــی
و فرهنگــی خــود تاکیــد کردهایــم و از مکانهــای دیدنــی
ایــران نــام بردهایــم .مشــکالت و مســائل ایــن حــوزه بــر کســی
پوشــیده نیســت .میشــود لیســت مشــکالت را نوشــت و بــرای
نداشــتهها غصــه خــورد .امــا ایــن کار دردی را درمــان نمیکنــد.
وقتــی حتــی ایرانیهــا بــرای اســتراحت و خوشگذرانــدن
کشــورهای دور و نزدیــک را بهعنــوان مقصــد انتخــاب میکننــد،
چطــور میشــود انتظــار داشــت کــه مــردم ســایر کشــورها ســفر بــه
ایــران را انتخــاب کنند؟البتــه طــی ســالهای گذشــته بــه دلیــل بهبــود
روابــط بینالمللــی و فعالیتهــای دوســتداران فرهنــگ و طبیعــت
ایــران در فضاهــای مجــازی صنعــت گردشــگری بــا تحــوالت مثبتــی
روبــهرو بــوده اســت ،امــا همچنــان لــزوم نــگاه کارشناســی بــه ایــن
حــوزه و شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت احســاس میشــود.
یکــی از مهمتریــن چیزهایــی کــه میتوانــد رونقبخــش ایــن حــوزه
باشــد ،اســتارتآپهایی هســتند کــه تمرکــز خــود را روی بخشهــای
مختلــف ســفر گذاشــتهاند .اســتارتآپها بــه خــودی خــود رفتــار
خالقان ـهای در مقابــل مســائل و مشــکالت دارنــد و میتواننــد بــا ایجــاد
فضــای رقابتــی هزینــه ســفر را بهگونـهای کــم کننــد کــه هــر شــخصی
بــا هــر میــزان درآمــد بتوانــد لــذت ســفر را تجربــه کنــد .در ایــن
شــماره مجلــه ســرآمد ،بــه ایــن صنعــت مهــم و تاثیــر اســتارتآپها
بــر گردشــگری پرداختهایــم .مطالبــی کــه در صفحــات آتــی خواهیــد
دیــد ،زوایــای تــازهای را از صنعــت گردشــگری روشــن خواهــد کــرد.
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جذابیتهای دنیای سنتی
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احتمــاال دقــت کردهایــد کســانی کــه نزدیــک
اماکــن گردشــگری خــاص و منحصربهفــردی
هســتند ،عمومــا بســیار کمتــر بــه آنجــا ســر
میزننــد ،یــا حتــی ممکــن اســت تــا حــاال
بازدیــدی از آنجــا نداشــته باشــند .خیلــی
وقتهــا بــوده کــه از دوســتان همدانــی
خــودم پرســیدهام آیــا غارعلیصــدر رفتهایــد؟
یــا از دوســتان خرمآبــادیام پرســیدهام آیــا
تابهحــال وارد قلعــه فلــک االفــاک شــدهاید؟
یــا از دوســتان مشــهدیام میپرســم ســاالنه
چنــد بــار بــه حــرم امــام رضــا میرویــد؟ و...
در کمــال تعجــب میبینــم برخــی از دوســتان
حتــی یــک بــار بــه ایــن اماکــن گردشــگری
خودشــان نرفتهانــد! واقعــا چــرا؟
ایــن موضــوع را در نــگاه کالن و بــرای اماکــن
و تفریحگاههــای شناختهشــده مثــال زدم تــا
عمــق مســئله بیشــتر برایتان شــفاف شــود .در
روســتاهای کشــور قضیــه از ایــن دردناکتــر
اســت .از ایــن بابــت کــه آنهــا عــاوه بــر ایــن
مــورد ،بــا مــوارد زیــر نیــز مواجــه هســتند:
 عــدم توجــه بــه داشــتهها :بــرای مــردمروســتایی ایــن مســئله جــا نیفتــاده اســت
کــه یــک ســبک خــاص از پختــن نــان ،یــک
چشــمه جوشــان ،یــک راه خاکــی ،یک دشــت
وســیع ،یــک مزرعــه گنــدم ،یــک خــروس و
چنــد مــرغ یــا حتــی اتاقــک خشــتی و گلــی
یــا ایــوان و بامــی کــه شــبها در آن بــا
یــا بــدون پشــهبند میخوابنــد ،میتوانــد
بــرای مــردم شــهری دورمانــده از خاســتگاه
خویــش ،یــک حســرت ابــدی باشــد ،و بــرای
آن حاضرنــد هــر هزینــهای پرداخــت کننــد.
متاســفانه عمــوم مــردم روســتایی بــا توجــه
بــه قاطبــه غلبهکــرده فضــای تبلیغاتــی صــدا
و ســیما و فرهنــگ عمومــی جامعــه ایــن
ســبک از زندگــی را مبنــای عقبافتادگــی
میداننــد و در تــاش بــرای دوری از آنهــا
هســتند .ســنتها و کاالهــا و محصــوالت آبــا
و اجــدادی مــا دارنــد نابــود میشــوند.
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 عــدم شــناخت ویژگیهــای یــک کار یــامــکان تفریحــی :الزم نیســت جایــی پــارک و
فضــای ســبز باشــد تــا بتــوان در آن تفریــح
کــرد .چقــدر قشــنگ اســت بســتن یــک طناب
بــه شــاخه درختــان و دایــر کــردن تابــی بلنــد
در دامنــه یــک کــوه .نیــاز نیســت همــه چیــز
شــیک و مــدرن باشــد تــا بتــوان از آن لــذت
بــرد .نمیدانــم چــه شــده کــه روســتاییها
هــم عالقهمنــد بــه آپارتماننشــینی شــدهاند
و آپارتماننشــینهای مــا متمایــل بــه فــرار از
آن .انــگار همــه چیــز روی محــور اشــتباهی در
حرکــت اســت .ایــن محــور را بایــد بــا آگاهــی
و دانــش دادن بــه روســتاییها اصــاح کــرد.
 دســت بــه دامــان دولــت :بعضــی مواقــع بــهخــودم میگویــم در ســرزمینی کــه خداونــد
برکــت خــود را بــر آن نــازل کــرده اســت ،از
گل و طبیعــت و چشــمه و خــاک و آب و،...
چطــور میشــود انســان ،اشــرف مخلوقــات،
دســت از ایــن مواهــب و نعمتهــای الهــی
و البتــه ایــن پتانســیلهای درآمدزایــی
میشــوید تــا بــه اســتخدام اداره یــا ســازمانی
درآیــد و عمــر گرانبهــای خــود را بــه رایــگان
در اختیــار آنهــا قــرار دهــد .دولتهــای مــا
طــی ســالیان گذشــته اقتصــاد گردشــگری
و کشــاورزی و دامپــروری را بــه گونــهای
ســاختهاند کــه ریســک همیشــه یکــی از
ارکان زندگــی روســتاییان و کشــاورزان باشــد
و همــه هراســان از ایــن ریســک بــه دنبــال
مامنــی بــرای گــذران زندگــی خویــش باشــند.
 زمیــن منشــأ ثــروت :ســری بــه روســتاهایکشــور ،مخصوصــا شــمال ایــران ،بزنیــد .آنچه
توجــه شــما را بــه خــود جلــب خواهــد کــرد،
غلبــه ســودآفرینی فــروش زمیــن بــه کســب
درآمــد از زمیــن اســت .و ایــن متاســفانه بــای
جــان زمینهــا و ثــروت بــزرگ مردمــان ایــن
مــرز و بــوم شــده اســت.
 نداشــتن اتحــاد و همیــاری :روســتاهایکشــور و مردمــان ســاکن آن بــه تبــع ســاختار

حاکمیتــی کشــور ،ســاختار اتحادگونــهای
بــرای بهبــود فضــای زیســت و زندگــی خــود
و کســب درآمــد از یکپارچگــی ندارنــد و ایــن
موضــوع بعضــا هــم آســیب زده اســت و هــم
مانــع توســعه عالقهمنــدان بــه توســعه آن
مناطــق شــده اســت.
و اما چه کنیم:
آنچــه نگارنــده ایــن ســطور را امیــدوار بــه
آینــده میکنــد ،سیاســتهای دولــت و
ریلگــذاری آینــده آن نیســت ،بلکــه حرکــت
و جنبوجوشــی اســت کــه طــی ایــن
ســالهای اخیــر در فضــای اســتارتآپی
کشــور رخ داده اســت؛ جوانانــی کــه
عالقهمنــد هســتند تکنولــوژی و اینترنــت را
بــه عرصــه زندگــی مــردم وارد کننــد .امــا ایــن
بــه اصطــاح اســتارتآپها چــه میکننــد
کــه دولتــی بــه ایــن بزرگــی و بــا ایــن منابــع
مالــی نمیتوانــد کنــد:
 -آگاهیبخشــی روســتاییان و رجــوع بــه

د ا شــتهها
 پیگیری تجارب بینالمللی ساخت بستر و پلتفرم بازاریابــی خدمــات روســتاییان بــه صــورتاصولــی
 کارایی و بهرهوریو اینجاســت کــه دولتهــا و ســازمانها
تــوان رقابــت بــا ایــن پلتفرمهــا را نخواهنــد
داشــت و تــاش دارنــد کــه ناکارآمــدی خــود
را بــا کارآمــدی ایــن سیســتمها جبــران
کننــد .همچنیــن امیــدوارم طــی ســالهای
آتــی پلتفرمهایــی در عرصــه گردشــگری
روســتایی ،بومگــردی و گردشــگری
کشــاورزی کشــور شــکل بگیرنــد کــه کســب
درآمــد از زمیــن از قیمــت زمیــن پیشــی
بگیــرد و مــردم روســتایی هــم بــا افتخــار
ســبک زندگــی خــود را بــه رخ همــه مــردم
ایــران و جهــان بکشــند ،نــه اینکــه حســرت
زندگــی مــدرن را بخورنــد.
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پرونده

عیل ف
کش� ،بنیانگذار استارتآپ فالیتیو ،از ظرفیتها و فرصتهای
استارتآپهای گردشگری یمگوید

حتی یک درصد اقتصاد گردشگری
هم شکوفا نشده!
مهسا اماموردیلو

صنعت گردشگری را متحولکننده اقتصاد کشور دانستهاند .از سویی استارتآپها
هستند که در سیستم خدماترسانی جامعه تحولآفرینی میکنند .از اینرو
شاید استارتآپهای حوزه گردشگری ،پدیدههای بالقوهای باشند که بتوان
بهعنوان تکیهگاه اقتصاد کشور در آیندهای نهچندان دور به آنها نگریست.
در گفتوگو با علی کشفی ،مدیرعامل استارتآپ فالیتیو که در زمینه فروش
بلیت پروازهای داخلی و خارجی فعال است ،به جایگاه فعلی و چشمانداز
آینده استارتآپهای گردشگری در اقتصاد گردشگری کشور پرداختهایم.
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آقای کشفی ،فکر میکنید استارتآپهای
حوزه گردشگری ،چقدر میتوانند به اقتصاد
گردشگری در گام نخست و به اقتصاد کشور
و مشکل بیکاری در گام دوم کمک کنند؟
یکی از کشورهایی که ما از نظر رشد اقتصادی خود
را با آن مقایسه میکنیم ،ترکیه است .ترکیه از
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 بهعنوان جایگزین منابع طبیعی
کار کردهاند .کشور ما ،هم در زمینه اکوتوریسم و
هم در زمینه میراث فرهنگی و باستانی بسیار غنی
است ،تمدن بزرگی دارد و مکانهای گردشگری
فراوانی هستند که به دلیل گردشگری محدود،
برای دنیا ناشناختهاند .ولی امروز گردشگران
زیادی تمایل دارند از ایران دیدن کنند .طبیعتا
بخش مهمی از گردشگری داخلی وابسته به
اقتصاد است .اگر در سبد خانوار هزینههای سفر
وجود داشته باشد ،میتوانند سفر کنند .ولی
موضوع اصلی گردشگری که همیشه درباره آن
صحبت میشود ،ورود گردشگر خارجی است.
ورود گردشگر خارجی برابر است با ورود ارز و
افزایش درآمد ارزی که اصل فایده کشور از صنعت
گردشگری است .استارتآپهای گردشگری ،چه
آنها که بر گردشگری داخلی متمرکز هستند و
چه آنها که بر گردشگری اینکامینگ (برای
خارجیهایی که به ایران میآیند) ،جای کار
زیادی دارند .یک ضعف بزرگ ما در گردشگری
این است که مرجع معتبر و خوبی از اطالعات
ایران برای گردشگر خارجی نداریم .همیشه یک
گردشگر وقتی میخواهد به شهر یا کشوری سفر
کند ،درباره آن جستوجو و تحقیق میکند.
ولی ما یک رفرنس کامل از کشورمان نداریم تا
این نیاز را برطرف کند .تنها چیزی که هست،
کتابهایی هستند که گردشگران خارجی که به
ایران سفر کردهاند ،از جاذبههای گردشگری ایران
تهیه کردهاند .ما در کشور اطالعات زیادی داریم

و افراد مطلع هم فراواناند .این محتوا تنها باید
دستهبندی و یکپارچه شده و تبدیل به محتوای
کاربردی شود و سپس به زبان انگلیسی منتشر
شود .اگر با ارائه محتوای خوب ،توانستیم گردشگر
خارجی را جذب کنیم ،گام بعدی این است که
خدمات به آنها 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  50هزار میلیاردی است .این آغاز
کار است .گام بعدی ،رونق مکانهای گردشگری
است که استارتآپها میتوانند اطالعات خوبی در
این زمینه به گردشگران ارائه کنند .استارتآپها
میتوانند گردشگران داخلی و خارجی را بازار
هدف بدانند و در این زمینه کار کنند .االن مردم
خودمان در کشور خودمان ،هنوز خیلی از مناطق
را ندیدهاند .ما برنامههایی برای این کار داریم ،ولی
این بازار به اندازهای بزرگ است که برای بسیاری از
استارتآپها جای کار دارد.
اقتصاد گردشگری اقتصاد بزرگی است که
بخش کوچکی از آن آنالین شده است .به
نظر شما اقتصاد گردشگری چقدر ظرفیت
آنالین شدن دارد؟ آیا همه بخشهای آن را
میتوان آنالین کرد ،یا برخی بخشها ماهیتا
باید آفالین بمانند؟ ظرفیتهای پیش رو
برای راهاندازی استارتآپها ،آنالین کردن
این بازار و توجه به اقتصاد آنالین گردشگری
چقدر است؟
بازار تیکتینگ ،یعنی فروش بلیت و رزرو هتل در
کشورهای توسعهیافته  90تا 95درصد آنالین
است .این یعنی در کشور ما این بازار هنوز خیلی
ظرفیت برای رشد دارد .درصد باقیمانده هم
خرید و فروشی است که غالبا در فرودگاهها توسط
کانترهای نماینده ایرالینها انجام میشود .در
موضوع گردشگری بخشهای دیگری مانند تورها
و بستههای گردشگری را داریم که میتوانند به
اقتصاد کشور کمک کنند .درصد باالیی از بازار
این بخش با توجه به ماهیت آن ،هنوز در بسیاری
از کشورها آفالین است .بخش رزرو را میتوان
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آنالین کرد ،ولی بخشهایی چون تورلیدری و
بازدید از مکان غالبا آفالین است .گردشگران با
مواردی مانند ترنسفر ،تورلیدرها و شرکتهای
خدماترسان مستقیم در ارتباط هستند .گردشگر
وارد یک شهر میشود ،میخواهد از خدمات آن
مانند رستوران ،بازار و مکانهای دیدنی استفاده
کند و این بخش هم آفالین است.
برای اینکه این بخش آفالین هم بتواند
آنالین شود ،چه زیرساختهایی در اقتصاد
گردشگری نیاز داریم؟ چه کارهایی در
قانونگذاری ،نهادهای حاکمیتی و ...باید
انجام شود تا آنالین شدن سریعتر انجام
شود؟ مثال شما در کارهای روزانه چه نیازی
احساس میکنید که اگر برطرف میشد ،رشد
شما سریعتر اتفاق میافتاد یا دردسر کمتری
داشتید ،یا اگر میخواستید بخش دیگری در
زمینه تور راهاندازی کنید ،راحتتر این کار را
میکردید؟
هنوز سرعت اینترنت و دسترسی فراگیر به اینترنت
پرسرعت برای توسعه گردشگری آنالین از مسائلی
است که در ایران باید به آن توجه شود .ما یکی از
پایینترین سرعتهای اینترنت دنیا را داریم .برای
ارائه خدمات آنالین ،اینترنت پرسرعت هم ه جا
باید در دسترس باشد .بسیاری از نقاط کشور هنوز
به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند .موارد دیگری
که میتوانم از سمت دستاندرکاران اکوسیستم
استارتآپی به آن اشاره کنم ،این است که تولید
محتوا یکی از مبناهای کار و زیرساختهایی است
که بهطور جدی و در سطح کالن باید به آن توجه
شود .هرچه اطالعات بیشتر و قویتری 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
میآید ،از بلیتی که میگیرد تا ویزا و شهری که
میخواهد برود و اقامتگاهی که انتخاب میکند،
بازدید از مکانهای دیدنی و ...همه در کنار
هم نیازمند توسعه همهجانبه استارتآپهای
گردشگری در بخشهای مختلف است .مثال
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تاکسیهای آنالین میتوانند کمکی باشند به
رونق گردشگری .اگر تاکسیهای آنالین با
استارتآپهای گردشگری همراه شوند و خدمات
یکپارچه ارائه دهند ،توریست خدمات ترنسفر را
هم همراه دیگر خدمات میتواند بگیرد .درباره هتل
و رستوران همچنین .یعنی گردشگر همه خدمات
مورد نیاز خود را در یک پکیج کامل خدمات
گردشگری دریافت کند .بسیاری از کشورهای
دنیا این خدمات را یکپارچهسازی کردهاند .این
امکان نیازمند تسهیل و تسریع کردن کار از سمت
حاکمیت است .باید افرادی که کامال با موضوع
آشنا هستند ،در رأس تصمیمگیری به کار گرفته
شوند .از سمت استارتآپها و مردم کارها خیلی
سریع انجام میشود ،ولی همیشه دولت عقب
است و شتاب جامعه و استارتآپها را میگیرد.
دولت اگر بتواند به یک ادبیات مشترک با خود و
استارتآپها برسد و کار را تسهیل کند ،همه این
خدمات خیلی سریع میتواند رشد کند.
در استارتآپهای گردشگری هم احتمال خطا و
مشکالت وجود دارد .مثال مشکلی که برای تاکسی
آنالین رخ داد ،این بود که به یک مسافر تعرض
شد .واقعیت این است که پیش از این هم اگر
چنین اتفاقی رخ میداد ،اصال دیده نمیشد .در
حوزه استارتآپها نظارت بر کار گسترده است و
مشکالت در مقایسه با سیستم قبلی کاهش مییابد
که این یک دستاورد است .همه درحال آزمون و
خطا هستیم و راههای بهتری را یاد میگیریم.
به جز بحث رزرو بلیت و اتاق ،چه بخشهایی
از اقتصاد گردشگری در حوزه آفالین،
میتواند سریعتر آنالین شود و ظرفیت آن
برای آنالین شدن وجود دارد؟ تا جایی که
بتواند چشمانداز سال  97برای ورود بسیاری
از استارتآپها باشد.
یکی از مهمترین بخشهای گردشگری که میتواند
آنالین شود ،بحث حملو نقل توریست است.
این بازار یک ظرفیت برای تاکسیهای آنالین
است .رفتوآمد گردشگران ،خدمات جادهای،
گشتوگذار ،ورود و خروج هنوز به صورت سنتی

انجام میشود .آنالین شدن سیستم رزرو رستوران
و اماکن گردشگری هم به تکمیل سبد مصرفی یک
گردشگر کمک میکند.
سرمایهگذاری روی استارتآپهای
گردشگری چقدر با نیاز این بازار همسنگ
است و چقدر نیاز است که سرمایه به سمت
این بازار بیاید؟
در برابر ظرفیت باالیی که بازار گردشگری دارد،
سرمایهگذاری بسیار ناچیز است .علت آن هم ترس
سرمایهگذار ،عدم ریسکپذیری و مشکالت کالن
اقتصاد ماست .در ایران پولها به سمت بازار دالر و
ارز و طال میرود .موفقیت تعدادی از استارتآپها،
میتواند بخشی از پولها را به این سمت بیاورد.
اگر به مدلهای مختلف اکوسیستم استارتآپی
در دنیا نگاه کنیم ،حجم سرمایههایی که به آن
اکوسیستم میرود ،اینقدر زیاد است که میتوان
انتظار یک رشد سریع را داشت .این برمیگردد به
نرخ انتظار بازگشت سرمایه در کشورها .شاید در
کشوری به صورت عادی نرخ بازگشت سرمایه و
دوبرابر شدن آن 15 ،10یا  20سال است .در ایران
بانکها پنج ساله این کار را با ریسک بسیار پایین
انجام میدهند .درحالیکه استارتآپها حوزه
پرریسکی هستند .همچنین تا مسائل کالن اصالح
نشود و سرمایهگذاران موفقیتهای بزرگ در این
بخش نبینند ،شاید پولها به این سمت نیاید ،ولی
جای بسیاری برای سرمایهگذاری دارد و کمکم این
اتفاق خواهد افتاد.
ظرفیت گردشگری کشور ما بسیار باالست .در
حوزه گردشگری سالمت کارهای بسیاری میتوان
انجام داد .در ایران کیفیت پزشکی و درمان باالست
و هزینههای درمان مناسب است .این موضوع برای
بسیاری از کشورها جذاب است و استارتآپها
میتوانند در این بخش فعال شوند.
اگر بخواهیم به ظرفیتهای استفادهنشده نگاه
کنیم ،کافی است تعداد هتلهای فعال ایران و
ترکیه را مقایسه کنیم .البته این یک بحث کالن
در گردشگری است.
بهعنوان یکی از بزرگترین استارتآپهای

گردشگری ،بزرگترین چالشی که شما با آن
روبهرو هستید ،چیست؟
اگر بخواهم از بیرون بگویم ،بزرگترین چالش
ما ضعف قوانین است .قوانین ما در اسرع وقت و
در همه بخشها نیاز به اصالح دارد .در بسیاری
از قوانینی که ما امروز بر اساس آن کار میکنیم،
هیچ درک و شناختی از شرایط روز اقتصاد دنیا،
جامعه و شرایط پیش رو وجود ندارد .نمونه بارز آن
قوانین مالیاتی بسیار چالشبرانگیز ماست .ویژگی
استارتآپها این است که خیلی زود رشد میکنند
و میتوانند 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 استارتآپ برخورد میکند .دیدگاهشان
هم این است که اگر در اینجا باز است ،پس
شما سود دارید ،پس باید مالیات بدهید .برایشان
باورپذیر نیست که شرکتی شاید تا  10یا  15سال
سوددهی نداشته باشد و باید برای آن هزینه کرد.
اوبر ،بزرگترین استارتآپ دنیا که 70 ،60میلیارد
دالر ارزش دارد ،هنوز زیانده است .نهادهای ما این
شرایط را درک نمیکنند و این بزرگترین چالش
بیرونی ماست .یکی از چیزهایی که من با آن مواجه
بودم ،این بود که گفتند چهار درصد درآمد شما
منطقا باید صرف تبلیغات شود و الباقی را سود
کنید .درحالیکه  80 ،70درصد درآمد ما هزینه
تبلیغات است .این مشکالت میتواند به ناامیدی و
گریز نیروهای قوی جامعه بینجامد .در چالشهای
درون سازمانی ،ضعف نیروی انسانی کارآمد داریم.
ما در کشور برای تربیت نیروی انسانی ،نیاز به
آموزشهای کاربردی ،حرفهای و بهروز داریم .این
هم یک فرصت برای استارتآپهایی که در زمینه
آموزش کار میکنند .متاسفانه دانشگاه و آموزش
عالی ما ،دانشجویان را برای بازار کار آماده نمیکند.
ما هرکسی را در هر زمینهای جذب میکنیم ،به
جز آنهایی که تجربه کاری خوب در شرکتهای
بزرگ داشتند ،کار را اینجا یاد میگیرند .این
سرمایه زیادی را صرف آموزش و سعی و خطای
آنها میکند.
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پرونده

مد� توسعه کسبواکر استارتآپ عیل ب� ب�
مسعود ملکحممدی ،ی

گردشگری ،میانبر محرومیتزدایی
و ثروتزایی است!

در جوامع توسعهیافته ،اقتصاد آنالین و اقتصاد دیجیتال نقش مهمی در کلیت
اقتصادی کشور ایفا میکنند .همچنین بسیاری کشورها بنیان اقتصاد خود را بر
صنعت گردشگری نهادهاند .در گفتوگو با مسعود ملکمحمدی ،مدیر توسعه
کسبوکار استارتآپ علیبابا ،یکی از بزرگترین و مهمترین استارتآپهای
حوزه گردشگری کشور ،به نقش استارتآپهای حوزه گردشگری در اقتصاد
دیجیتال و آنالین پرداختهایم .علیبابا از بازیگران مهم این حوزه و از پیشروان
موفق استارتآپهای گردشگری در کشور است ،تا جایی که عملکرد آن در سال
گذشته به کل اکوسیستم استارتآپی کشور ،انگیزههای زیادی تزریق کرده است.
در این گفتوگو ،ملکمحمدی تاکید دارد با نگاهی به سیستم این صنعت و فراهم
کردن زیرساختها میتوان آوردههای فراوانی برای اقتصاد کشور فراهم کرد.
 92سرآمد/شمارهچهلوچهار/اردیبهشتماه 97

بهعنوان اولین سوال میخواهم بپرسم
هنگامی که از بازار گردشگری دیجیتال
صحبت میکنیم ،دقیقا درباره چه چیزی
صحبت میکنیم؟ بازار گردشگری دیجیتال
یک تعریف درست است ،یا نباید میان
گردشگری سنتی و دیجیتال فاصله و تفاوتی
قائل شویم؟ بازار گردشگری دیجیتال دارای
ویژگیهایی است که بتوانیم تعریف روشن و
واحدی از آن داشته باشیم؟
با توجه به سرعت رشد تکنولوژی ،مرزها هر آن
جابهجا میشوند .اکنون بازار دیجیتال و آنالین
فاصله بسیار کمی دارند و به هم نزدیک شدهاند.
زمانی اینترنت ضعیف بود و دسترسی به اینترنت
پرسرعت و گوشی هوشمند وجود نداشت .بنابراین
دیجیتال را از آنالین جدا میکردیم .مثال یک
دانشنامه را در کامپیوتر ذخیره میکردیم و این
یک امکان دیجیتال بود .االن کسی نرمافزار
دانشنامه را در گوشی ذخیره نمیکند .همه در
پایگاههای اینترنتی اطالعات را پیدا میکنند.
برای همین از دید ما مرز آنالین و دیجیتال
بسیار کم شده است .در برخی صنایع هم مرز
آنالین و آفالین کم شده است .در حوزههای
گوناگون ،بازارهایی داریم که به دالیل گوناگونی
از آفالین به آنالین تغییر یافتهاند .راحتی،
شفافیت و چندین عامل دیگر از دالیل آن هستند.
در بازار گردشگری این اتفاق دیر افتاد و اکنون
استارتآپهای گردشگری بیش از پنج سال
ندارند .در صورتی که مثال دیجیکاال نزدیک به
 12سال است که در زمینه فروش آنالین کار
میکند .در گردشگری بخشهای متفاوتی داریم.
همانگونه که در علیبابا هم میبینید ،بلیت قطار،
بلیت پرواز داخلی ،بلیت پرواز خارجی ،رزرو هتل
و تور هرکدام یک بازار جداگانه هستند و سهم
آنالین و آفالین آنها متفاوت است ،ولی سهم
آنالین آنها بهسرعت رشد میکند .شاید بتوان
گفت االن پنج درصد کل این بازار آنالین است،
ولی  90درصد مردم موبایل و  70درصد مردم
گوشی هوشمند دارند .این یعنی ارتباط آنالین

وجود دارد ،ولی فرد هنوز مشتری آنالین نشده
است .نکته دیگر این است که بزرگ شدن این
بازار نیاز به اعتمادسازی دارد که بهتدریج
درحال شکلگیری است .عموم مردم  10هزار
تومان پول تاکسی یا  30هزار تومان پول کاال را
اینترنتی پرداخت میکنند ،ولی سه میلیون پول
یک تور یا بلیت خارجی را اینترنتی نمیپردازند.
استارتآپهای زیادی برای سرمایهگذاری به ما
مراجعه میکنند ،مثال میگویند بازار هدف ما فعال
یک میلیون دالر است ،ولی ما آن را یک میلیارد
دالر میبینیم .چون سرعت رشد خیلی باالست.
فرض کنید در روز  40تا  50هزار بلیت خارجی
در ایران فروخته میشود .شاید سهم آنالین آن
مثال دو هزار بلیت باشد .ولی خیلی روشن است
که این عدد روزی دو هزار تا باقی نمیماند .هفته
بعد سه هزار بلیت و ماه بعد ممکن است  10هزار
بلیت باشد .ممکن است برخی بازارها در فضای
آنالین کوچک باشند ،ولی ما آن را کوچک
نمیبینیم ،بلکه کل بازار را میبینیم .زیرا این رشد
اجتنابناپذیر است.
عدد و رقمهای خود بازار گردشگری ایران
در حال حاضر به چه شکل است؟ همیشه
این نقد به گردشگری ایران وجود داشته
که نسبت به جاذبههای گردشگری کشور،
اقتصاد گردشگری کوچک است.
یکی از معیارهایی که میزان نفود یک حوزه در
اقتصاد را با آن میسنجند ،تاثیر آن بر GDP
است GDP .کل گردش اقتصاد کشور و کل
کاالیی است که خرید و فروش و خدماتی است که
ارائه میشود .وقتی به آمار کشورهای پیشرفته نگاه
میکنیم ،درصد خدمات در  GDPدرصد باالیی
است .در کشورهای کمتر توسعهیافته این درصد
پایین و درصد صنعت و معدن باالتر است .بخش
ل توجهی از گردشگری در خدمات تعریف
قاب 
میشود .در ایران درصد مستقیم گردشگری در
 GDPدو 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 پایینتر
است .این کشورها با شیب باالیی رشد کردهاند.
نکته دیگر ،تعداد شغلی است که گردشگری ایجاد
میکند .بر اساس این آمار ،گردشگری در ایران
 476هزار شغل ایجاد کرده است که یک و نه
دهم درصد از کل اشتغال ماست .این آمار در
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.
یعنی تعداد مشاغل گردشگری در ایران نصف
میانگین خاورمیانه است .سهم سرمایهگذاری در
گردشگری هم سه درصد کل سرمایهگذاریهای
کشور است .این آمارها نشان میدهد که تفاوت ما
با کشورهایی که مشابهت جغرافیایی و فرهنگی
با ما دارند ،زیاد است .از طرفی در برنامه ششم
توسعه هزینه ایجاد هر شغل چهارصد میلیون
تومان است .در صورتی که میتوان با یک مغازه
روستایی ،توسعه بومگردی یا سایت و با هزینه
خیلی کمتر شغل ایجاد کرد .االن علیبابا 400
کارمند دارد و اگر برای هر یک شغل قرار بود 400
میلیون هزینه کند ،باید  16میلیارد هزینه میکرد.
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 میشود از اقتصاد
تولیدی به سمت اقتصاد خدماتی برویم که بسیار
بهینهتر و پاکتر است و مشاغل زیادی با هزینه
کمتر ایجاد میشود.
از وقتی فضای آنالین در کلیت اقتصاد
بیشتر تقویت شده ،بخش گردشگری چقدر
رونق گرفته است؟ در آمارهایی که بهویژه
درباره ترکیه اعالم کردید ،آیا درباره ایران
هم میتوانیم این رشد را ببینیم؟ از وقتی
که پنج درصد بازار گردشگری آنالین شده
است ،آیا در رشد کل گردشگری تاثیرگذار
بوده و اگر بوده ،ناشی از چیست؟ ناشی از
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سهولت دسترسی به خدمات است ،یا ناشی
از تضمین کیفیت برخی خدمات است ،یا
پشتیبانی پس از خرید بسته مسافرتی
است؟
قطعا با آنالین شدن پنج درصد بازار گردشگری،
این صنعت رشد داشته ،ولی نه به اندازهای که در
حوزههای دیگر رخ داده ،یا حق صنعت گردشگری
است .به نظر من برای بررسی دلیل این رشد
کمی باید به عقب برگردیم .دلیل اینکه مجید
حسیننژاد سایت علیبابا را راهاندازی کرد ،این
بود که او یک بیزینسمن بود ،آژانس حضوری
داشت و به چین و کشورهای دیگر زیاد سفر
میکرد .یکی از قصههای علیبابا این است که
ایشان روزی میبیند که فردی میخواهد بلیت
خارجی بخرد ،خیلی زود کار او را راه میاندازند
و کسی که بلیت داخلی میخواست ،برای اینکه
سود کمتری میرساند ،کانتر فروش او را زیاد
معطل نگه داشته بود .برای یک بلیت  300هزار
تومانی 80 ،70 ،هزار تومان سود میگرفتند .این
یک سود سوپرنرمال است که باعث میشود تقاضا
کاهش یابد ،چون فرد خیلی بیشتر از ارزش واقعی
برای آن پول میداد .آنالین 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 واسطهها! سود سوپرنرمال
به ایرالین که کننده کار بود ،نمیرسید .به
واسطههای آژانسها میرسید .این مسائل و
زحمت خرید حضوری باعث شد که مردم از خرید
آنالین بلیت و تور استقبال کنند .االن نفوذ بازار
بلیت داخلی نزدیک به  50درصد است و برخالف
فروش بلیت داخلی ،این آمار باال را دارد .دالیل
آن پایین آمدن هزینهها و سهولت خرید است .در
مورد بلیت خارجی ،خیلیها از سایتهای خارجی
خرید میکنند .برای همین سود سوپرنرمالی
نیست که شکسته شود .اگر کسی  100هزار
تومان کمیسیون میدهد ،در همه سایتهای
داخلی و خارجی این دریافت میشود .از طرفی
چه آنالین خرید کنید ،چه آفالین ،کار سریع

انجام میشود و برای همین نیاز به جایی نرسیده
است که هجوم زیادی برای خرید بلیت خارجی
آورده شود .فرض کنید شما برای خرید بلیت
قطار باید ساعتها در صف میایستادید ،ولی االن
خیلی راحت بلیت میخرید ،یا برای سفر در نوروز
از مدتها قبل پیشخرید میکنید .امروز یکی از
موضوعات مهم اقتصاد بهرهوری است .در گذشته
از عوامل دیگر مانند تورم ،نرخ بهره ،نرخ بیکاری
و اشتغال صحبت میکردند .من پیش از علیبابا
در یک شرکت سرمایهگذاری کار میکردم .وقتی
شرکتهای بورسی را تحلیل میکردیم ،عاملی که
برای رشد آینده آنها در نظر میگرفتیم ،بهرهوری
بود .میگفتیم تکنولوژی و مدیریت جدید میآید
و ب ه جز اینکه میزان تولید و قیمت تغییر کند،
شرکت نیز باید رشد کند .این افزایش بهرهوری
چیزی است که مردم را به سمت خرید آنالین
سوق میدهد .یعنی تنها سهولت در کار نیست.
بلکه بهرهوری زندگی آنها باالتر میرود .در زمان
کمتر ،صرف انرژی کمتر ،راحتتر و با هزینه کمتر
یا مساوی میتوانند خرید کنند.
آنالین شدن گردشگری لزوما به
این معنی نیست که این فضا در دست
استارتآپهاست .ایرالینها هم بخش
آنالین راهاندازی کردهاند .استارتآپهای
حوزه گردشگری در چه وضعیتی هستند،
از کی راه افتادهاند ،االن در کدام ایستگاه
هستند و چشمانداز آنها چیست؟
اصطالحی هست که میگویند اگر در حوزهای
مردم خیلی ناراضی باشند ،شما هر کاری بکنید،
استقبال میکنند .به کسانی که میخواهند
استارتآپ راهاندازی کنند ،میگوییم به حوزهای
وارد شوید که هیچ خدمات و امکاناتی وجود ندارد.
در این صورت میتوانید رضایت کاربر را جلب
کنید .گردشگری هم چنین شرایطی داشت .در
زمینههایی که خدمات گسترده و متنوعی به کاربر
ارائه میشود ،از رضایت کاربر عبور میکنیم و به
تجربه کاربر میرسیم ،ولی در زمینه گردشگری
موضوع همچنان رضایت کاربر است .گام جدید ما

در سال  97این است که دپارتمان تجربه کاربر در
مجموعه داشته باشیم .البته این در کارهایمان بود،
ولی از محصول جدا نبود .همانطور که گفتید،
سایتهای زیادی هستند که صرفا یک سرویس
آفالین را آنالین میکنند .این شاید نیازها را
برطرف نکند ،تجربه کاربری خوبی به فرد ندهد،
شاید نتواند سرعت پاسخگویی باالیی داشته باشد.
اگر ما خیلی به سود توجه کنیم ،در این چاه
میافتیم .باال آوردن یک سایت فروش کار زیادی
ندارد و یک کارشناس فنی بهراحتی میتواند این
کار را بکند .چنانکه سایتهای فروش بلیت هم
بسیار زیاد هستند .مهم این است که ما بتوانیم
از مشتری بهخوبی حمایت کنیم .وقتی پرواز لغو
میشود ،او را آگاه کنیم و جایگزین ارائه دهیم
و بسیاری حمایتهای دیگر داشته باشیم .در
پشت صحنه علیبابا فرایند پیچیدهای در جریان
است .مثال بخش بزرگی از رزرواسیون هتلها
هنوز آفالین است ،ولی شما تصور میکنید که
روی سایت آنالین هتل رزرو میکنید .شما در
سایت میخواهید یک اتاق رزرو کنید ،ما اینجا
با هتل تماس میگیریم و میپرسیم که فالن اتاق
خالی است ،او میگوید خالی است و ما آن را رزرو
میکنیم و در سایت به مشتری پیغام میدهیم که
رزرو شما نهایی شد .این یک بستر تکنولوژیک
خاص نیاز دارد .بسیاری از شرکتهای خارجی که
برای کار به ایران میآیند ،با بنچمارک شرکتهای
مشابه در خارج از کشور آغاز میکنند و به اشتباه
ابتدا سراغ هتلها میروند .درحالیکه زیرساخت
هتلها هنوز آماده نیست و هنوز آفالین هستند.
باید ببینند که آندرالین کاندیشن هتلها در
ایران چه هستند .در این فضا ،چنانچه بخواهند
با تبلیغات فروش را باالتر هم ببرند ،باید روزی
صدها زنگ به یک هتل بزنند که این برای هتل
بار و مشکل ایجاد میکند .باید بتوانیم به هتل
سرویسی بدهیم و به او بگوییم ما یک سیستم
رزرو داریم ،شما ظرفیت هتل خود را روی آن
تعریف کنید ،تا ما بتوانیم رزرو برای شما انجام
دهیم .بسیاری از استارتآپهای ایران به دلیل
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محدودیت امکانات ،از الیه آخر آغاز میکنند.
یعنی فقط میخواهند بفروشند .درصورتی که
ما باید به صنعت هم کمک کنیم .مثال بتوانیم
رزرواسیون آنالین برای هتلها ایجاد کنیم .مثال
بتوانیم سیستم تابلوی فرودگاهی داشته باشیم
که بهطور اتوماتیک بتوانیم به مشتریان پروازهای
باتاخیر را اطالع دهیم .همه اینها کیفیت کار و
تجربه کاربر را جابهجا میکند .نگه داشتن مشتری
خیلی سخت است .سر پیشفروش 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 آنالین از
دست بدهند ،یا از سایت رقیب خرید کنند.
حاال اگر به سوال شما برگردیم ،میگویم که ما
هنوز خیلی کار داریم .علیبابا سه سال است که
کار را آغاز کرده است .همیشه وارد یک حوزه
شدن از الین جلو آغاز میشود و شما میفروشید.
کمکم شما آماده میشوید که به زیرساختهای
صنعت کمک کنید ،ابتدا رضایت و سپس تجربه
مشتری را تامین کنید .رشد  GDPاتفاق افتاده
است ،ولی در این زمینه هنوز علیبابا خیلی کار
دارد.
شما مختصاتی از گردشگری ایران گفتید.
ما هم میدانیم گردشگری ما مالحظاتی
دارد که ویژه همین جغرافیاست .وقتی
درباره گردشگری داخلی صحبت میکنیم،
آیا گردشگری ایران ویژگیهایی دارد که
برای آنالین شدن این حوزه فرصت یا
تهدید به شمار رود؟ مثال شاید بومگردی
در ایران یک فرصت باشد ،چون در فرهنگ
ما مهماننوازی ارزش است و مهمان شدن
خیلی راحت است.
اگر بخواهم از چالشها بگویم ،مهمترین آن
آنالین شدن هتلها و اقامتگاههاست .سرویس
دادن را کند میکند و عدم قطعیت ایجاد میکند.
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وقتی ما باید به مشتری بگوییم صبر کن برویم
بررسی کنیم و برگردیم ،مشتری هم نیم ساعت
پای سیستم منتظر میماند ،تجربه آنالین
نمیکند .این تجربه آنالین نیست .ولی از طرفی
ایران یک کشور بزرگ است ،یک میلیون و 600
هزار کیلومتر مربع مساحت 80 ،میلیون جمعیت
و آبوهوای چهارفصل دارد .از لحاظ تنوع بوم ما
در شرایط خیلی خوبی هستیم .نکته مهمتر 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 میکنند .ولی وقتی سطح سواد ،نفوذ
رسانهها و اینترنت باالتر میرود و بحث کیفیت
زندگی مطرح میشود ،این یعنی مردم به دنبال
راههایی هستند تا آسایش بیشتری داشته باشند.
بستر تکنولوژی میتواند به این کار کمک کند.
بهطور سنتی ما یکسری سیستم حملونقل و
یکسری اقامتگاه داریم ،افرادی هم هستند که از
اینها استفاده میکنند .قیمتگذاری و تنوع این
سیستم ،بر اساس تجربه است ،ولی وقتی تمام این
دیتاها شناسایی میشود ،ما میتوانیم بهینهسازی
کنیم .مثال ممکن است یک هتل در سه روز آخر
هفته شبی یک میلیون تومان باشد و در روزهای
دیگر حتی خالی باشد .یا هواپیما در روزهایی
ترافیک مسافر داشته باشد و در روزهایی از
وسط هفته خالی باشد .ما با استفاده از تکنولوژی
میتوانیم قیمت را بهینهسازی کنیم .یکی از
شعارهای علیبابا این است که هر ایرانی بتواند
و بداند که میتواند با سطح درآمد خود ،تجربه
شایستهای از سفر داشته باشد .شما میتوانید با
 100هزار تومان یک سفر بومگردی خیلی خوب
داشته باشید .نکته اینجاست که میتوانید ،ولی
نمیدانید .دیتا کمک میکند که این اتفاق بیفتد.
کسی که درآمد بیشتر و زمان محدودتری دارد،
آخر هفته میرود و هزینه بیشتری میپردازد.
کسی با درآمد کمتر میتواند همان تجربه را در
روزی وسط هفته داشته باشد .بستر تکنولوژی این
امکان را میدهد .بسیاری از چارترها و ایرالینها

نمیتوانند اینگونه با قیمت بازی کنند ،چون
دیتای کافی ندارند و اگر دارند ،الگوریتمهای
دیتاماینینگ و ماشین لرنینگ درست انجام نشده
است .اگر این اتفاق بیفتد و ما اقامتگاه و حملونقل
را بهدرستی ترکیب کنیم ،میتوانیم 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 بخشهایی از اقتصاد گردشگری بیشتر
آنالین شده و چه بخشهایی در راه آنالین
شدن است و چه بخشهایی مغفول است؟
در حملونقل پرواز داخلی ،پرواز خارجی،
اتوبوس و قطار را داریم .در بخش اقامتی هتل
داخلی ،هتل خارجی و اقامتگاههای بومگردی
هستند .در بازار گردشگری ،خدمات افزوده مانند
اکتیویتیها ،تورها ،تورهای مجازی و رزرو بلیت
اماکن گردشگری داریم .در کنار همه اینها،
زیرساختهای دیتایی در گردشگری مهم هستند.
با وجود دیتاها ،سرویس قیمتگذاری به ایرالینها
و هتلها میفروشید و سرویس مسیرگذاری به
ایرالینها پیشنهاد میدهید .ما این دیتا را داریم.
مثال مشتری در سایت ،پرواز یاسوج به زنجان
را جستوجو میکند .ما این جستوجو را ثبت
میکنیم ،حتی اگر پروازی برای آن وجود نداشته
باشد .پس با گذر زمان دیتای بزرگی از نیازهای
حملونقل ،اقامتگاه و غیره شکل میگیرد .االن
بخش زیادی از رزرو بلیت قطار و هواپیما آنالین
شده است .در هتلها شاید  50تا  60درصد
آنالین شده است .اقامتگاهها کمتر آنالین
شدهاند .همان تعداد اندک هم اقامتگاههای کیش،
شمال و اطراف تهران هستند .ولی درصد آن پایین
است و استارتآپهای کوچکی هستند که با
گردش مالی ماهانه  20یا  30میلیون کار میکنند
و در بخش دیتا هنوز خیلی جواناند .ویچوال
ریلیتیها ،ویچوال تورها ،قیمتگذاری و مسیریابی
برای ایرالینها هستند .در این زمینه انرژی و
سرمایه کمتری گذاشته شده ،شاید برای اینکه

ریسک بازگشت سرمایه در آنها باالتر است .دقیقا
نمیدانیم هریک از خدمات آنالین مانند تورهای
مجازی و ...ظرف چه مدت به سوددهی میرسد
و با چه مکانیسمی میتوان به جذب مشتری و
درآمدزایی رسید.
همانگونه که شما گفتید ،گردشگری هم
در اقتصاد پایدار قرار میگیرد و هم اقتصاد
پاک محسوب میشود .یکی از راههای نجات
اقتصاد بیمار کشور هم به گفته کارشناسان
تکیه بر گردشگری است .ولی گردشگری
هم مانند هر اقتصاد دیگری نیاز به نیروی
انسانی ماهر دارد .زمانی رشته گردشگری
و هتلداری به دانشگاهها وارد شد ،االن
آموزشهای تورلیدری خیلی جدی پیگیری
میشود .ولی شیفت شدن گردشگری روی
آنالین به تخصصها و نیروهای خاصی نیاز
دارد .این تخصصها چه هستند و چطور باید
این نیروها را آموزش داد؟ نقش نهادهای
آموزشی مختلف در این میان چیست؟
برای پاسخ به این پرسش ،ذهن من میرود به
سمت مصاحبههای استخدامی که یک سال
اخیر در علیبابا داشتیم و اینکه من از کسانی
که میخواهم استخدام کنم ،چه میخواهم.
چیزهایی که من از افراد مختلف میخواهم،
لزوما به گردشگری مربوط نیست .به نظر من
باید فضای فرهنگ کار در کشور متحول شود.
یکی از شعارهای علیبابا تحول فرهنگ کار از راه
تمرین موثر راهبری است .یعنی ما کلمه تغییر را
استفاده نمیکنیم ،چون تغییر دارای محدودیت
است .نیروی انسانی مانند مایع یا گاز باید شکل
ظرف را بپذیرند .فرد وقتی از دانشگاه بیرون آمد،
باید آمادگی شکل ظرف شدن را داشته باشد.
با این آمادگی ،فرد به هر حوزهای وارد شود،
میتواند آن فضا را متحول کند .شما ببینید ما
چند مهندس غیر کامپیوتر در کشور داریم ،ولی
در حوزههای مختلف صنعت مانند کشاورزی،
مکانیک ،معدن و ...چند استارتآپ قوی و فعال
داریم؟ ما از همکاران یادگیر بودن ،توانایی کار
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گروهی و ارتباط خوب با همکاران میخواهیم.
خوبی بخش گردشگری این است که افرادی
که در این حوزه کار میکنند ،روحیه خوب ،باز
و پرانرژی دارند .بسیاری از آنها طبیعتگرد،
کوهنورد یا تورلیدر هستند و با طبیعت ارتباط
دارند .ولی انرژی همه چیز نیست .یادگیری از
این نظر مهم است که گردشگری ما بسیار عقبتر
از جایی است که باید باشد .وقتی عقب است،
محتوایی برای مراجعه کردن و یاد گرفتن نداریم.
شما االن بخواهید در ایران پتروشیمی بسازید،
اطالعات کامل آن وجود دارد ،ولی اگر بخواهید
یک استارتآپ موفق گردشگری بسازید ،آگاهی
خاصی ندارید .پس خیلی باید یادگیر باشید .نکته
دیگر این است که یک بخش استارتآپهای
گردشگری ،گردشگری است .بخشهای دیگر آن،
تکنولوژی ،مدیریت ،آیتی و بازاریابی است .یک
استارتآپ نیاز به توسعهدهنده متخصص دارد
که بتواند در بخش تکنولوژیک مجموعه را به
جلو هل بدهد .بخش مدیریتی ،نیاز به روشهای
جدید مدیریت دارد .روش  OKRیک روش نوین
است که اغلب شرکتهای تکنولوژیک برنامهریزی
خود را بر اساس آن انجام میدهند .در این روش
هرم سازمان برعکس میشود ،به افراد اختیار
زیادی میدهند و با روشهای انگیزشی آنها
را مدیریت میکنند .ما یک سال روی این روش
وقت گذاشتیم ،خواندیم ،آموختیم و بر اساس
فرهنگ سازمانی ایران آن را تعریف و پیادهسازی
کردیم .مهمانی از گوگل آمده بود ،از او پرسیدیم
که شما چگونه کار میکنید و او  OKRرا به ما
معرفی کرد .این همان یادگیری است .علیبابا با
یک بودجه محدود ،یک بازاریابی فوقالعاده انجام
داده است .همه به ما میگویند خیلی پولدارید.
شما را همه جا میبینیم .در صورتی که اگر
بودجه بازاریابی ما را کنار شرکتهایی بگذارند که
یکدهم فروش ما را دارند ،بودجه ما کمتر است.
کار مهمی که دانشگاهها میتوانند انجام دهند،
این است که توانایی کار گروهی را در افراد باالتر
ببرند ،یادگیری را یاد بدهند و روی کارآموزیها
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حساس باشند .من در دانشگاه تهران تحصیل
کردم .همکالسهای ما برای کارآموزی یک
امضای صوری از نزدیکان و آشنایان میگرفتند .در
صورتی که این کارآموزی است که کمک میکند
تا افراد کار خود را درست انتخاب کنند .در کنار
آن ،نیاز داریم که کارآفرینان و مفهوم کارآفرینی
را به دانشگاهها ببریم .دانشجویان سواالتی دارند
که کسی در دانشگاه نیست تا به آنها پاسخ دهد.
ولی یک کارآفرین موفق میتواند پاسخ دهد .من
شاید در  28سالگی بفهمم تورم کسبوکار من را
از کنترل خارج میکند و نمیدانم تاثیر تورم را
چگونه ببینم و کنترل کنم .شاید اگر در دانشگاه
در اینباره میآموختم ،یا میفهمیدم که راهکاری
هست ،میتوانستم برای کارم فکری بکنم.
کارآفرینی لزوما به این معنا نیست که هرکس
کسبوکار خود را داشته باشد .یک رویکرد ذهنی
است که من هم وقتی کنار مجید حسیننژاد کار
میکنم ،این رویکرد را دارم .به این معنا که بتوانم
چابک باشم ،در زمان کم بهترین تصمیمها را
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؟
گری همل کتاب باارزشی به نام «اولویت در
چیست» دارد .او ضد بروکراسی ،ضد ساختارهای
بزرگ ،ضد مدیران زیاد و ضد قدرت به دست
گرفتن است .ساختار به خودی خود بد نیست
و وجود دارد .ولی ساختارهای بزرگ نسبت به
تغییرات بسیار سخت هستند .در صورتی که
االن عصر تغییر و تکنولوژی است .شما هرچه
ساختارهای فشردهتر و پیچیدهتر داشته باشید،
چابکی خود را از دست میدهید .چابکی را از
دست بدهید ،یک دانشجو با دوستانش یک
سایت میزنند و تمام بازار شما را میگیرند.
دولتها غالبا یک ساختار بزرگ هستند .االن
در کشورهای توسعهیافته هرچه دولت کوچکتر
باشد ،معیار موفقیت اوست .ورود دولت به برخی
زمینهها ،بهخاطر ساختار بزرگی که دارد ،چابکی

را از آن زمینه میگیرد .وقتی کاری به صورت
خصوصی و با تعداد کم انجام میشود ،بهینهسازی
هزینه و درآمد هم بهتر انجام میشود .ولی در
یک ساختار بزرگ ،هماهنگی هزینه و درآمد
سخت است .اگر کاری را که در بخش خصوصی
بهتر انجام میشود ،دولت انجام دهد ،انگیزه در
کارآفرینان کاهش مییابد و از ترس رقابت با
دولت ،دست به کار نمیزنند .از طرفی به دلیل
همان ساختارها ،موفقیت در آن کار دور از ذهن
است و پس از مدتی با تغییر مدیران ،کار رها
میشود و کاری که فرد دیگری میتوانست در
آن رشد کند ،عقب میافتد .دولت باید زیرساخت
فراهم کند و بر آموزش و دانشگاهها متمرکز شود.
کاری که صندوق نوآوری شکوفایی انجام میدهد،
فوقالعاده است ،ولی هرچه ساختار سادهتر باشد،
یادگیری باالتر است و آنها هنوز باید یاد بگیرند.
مثال کسی که تازه از دانشگاه بیرون آمده،
میخواهد با همکالسهایش یک کار ایجاد کند
و حداقل یک اتاق نیاز دارد .در برخی کشورها
سالنهای خیلی بزرگی هست که به هریک از این
گروهها با شرایطی یک میز کار میدهند .این فرد
در آغاز کار نگران تدارک تلفن و اینترنت و مجوز
شرکت نیست .صندوق نوآوری شکوفایی این
خدمات را میدهد ،ولی باید یاد بگیرد .مثال به
این شرکتها وام میدهند ،ولی میتوانند اعطای
وام و شرایط آن را راحتتر کنند .در استارتآپها
کارها خیلی سریع پیش میرود و اگر در زمینهای
موفق نباشند ،با چابکی میتوانند شیفت کنند
روی موضوع دیگر .با این کار تجربه میکند و در
بلندمدت به دانش و موفقیت میرسد.
علیبابا چه چشماندازی از آینده گردشگری
برای خود دارد؟
در علیبابا ما تاکنون زیرساختها را برای خود
آماده میکردیم .حاال وقت آن است که رویاهای
بزرگ خود را تحقق بخشیم .یکی از رویاها،
توسعه مناطق محروم کشور از طریق مجهز
کردن افراد بومی به ابزار تکنولوژیک است.
صدها روستا در کشور هستند که باید به آنها

رسیدگی شود .برخی از آنها اورژانسی هستند.
آنها کسانی هستند که سرویس ارائه میدهند،
ولی کسی آنها را نمیبیند .باید به ابزاری مجهز
شوند که مردم با آنها آشنا شوند ،سفر کنند و
از آن استفاده کنند .یعنی ما بتوانیم بومگردی
را گسترش دهیم و امکان سفر به همه جا را
فراهم کنیم .یک بخش دیگر ،استفاده از دیتا در
تصمیمگیریهای روزانه است .استفاده از دیتا
باعث میشود هزینه تمامشده سفر کاهش یابد
و مردم با هر سطح درآمدی بتوانند سفر کنند.
ما میخواهیم بهترین مسیر و قیمتگذاری
را به ایرالینها پیشنهاد دهیم .یکی دیگر از
رویاها ،تحول فرهنگ کار است .ما یک فرهنگ
سازمانی داریم که انرژی زیادی گذاشتیم و
روی آن سرمایهگذاری میکنیم .به هرکس
میگوییم برای خودت کار کن .یا شایستگی
خود را نشان میدهی و ما قدر تو را میدانیم
و پیشرفت میکنی ،یا ما نمیبینیم ،کس
دیگری میبیند و او باعث رشد تو میشود .در
هر صورت برندهای .این فرهنگ را به نهادهای
همکار و مشتریان نیز منتقل میکنیم .برنامه
دیگر ما این است که بتوانیم تجربه بهتری برای
مشتریان فراهم کنیم .مثال فیچر رنک ایرالین،
فیچر رضایت از سفر ،فیچر رنک هتل و ...را
قرار دهیم و کاربران رنک دهند و ما آگاهی
بیشتری از کیفیت محل یا خدمات بدهیم.
چون شما به سفر میروید تا به حاشیه فکر
نکنید ،چالش نداشته باشید و آسوده باشید.
یکی دیگر از کارهایی که میخواهیم انجام
دهیم ،تور است .تور ،تعهد ما به کشور است.
اگر بتوانیم تور مدرن را به صورت آنالین ارائه
کنیم تا همه فعاالن گردشگری بتوانند تور را
با هزینه کم روی علیبابا تعریف کنند ،این به
رونق گردشگری و بومگردی میانجامد .چون
سفر و بلیت و هتل که پیش از این آفالین
یا آنالین بود .ولی هرچه تعداد تور باالتر رود
و امکان بهتری برای بومگردها باشد ،ما به
گردشگری کل کشور کمک کردهایم.
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گفتوگو ب� اکمران عسگری ،مدیـرعامل سایت «لست سکند»

پرونده

دریافتمجوزهایقانونی؛مشکلعمده
استارتآپهایحوزهگردشگری
مریم طالبی

حوزه گردشگری ازجمله صنایع سودآوری است که ظرفیت باالیی هم برای
فعالیت استارتآپها دارد .کامران عسگری ،مدیرعامل سایت «لست سکند» و
شرکت «آویژه» ،توانسته است از این ظرفیت استارتآپی بهخوبی 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 جهتگیری و جانبداری و بدون واسطه است .همچنین به گفته
او ،اشتراکگذاری تجارب مسافران در بخشهای مختلف از ویژگیهای خاص این
سایت محسوب میشود که با استقبال زیاد کاربران نیز مواجه شده است.
عسگری معتقد است بزرگترین مشکلی که استارتآپهای حوزه گردشگری با آن
دست به گریباناند ،مسئله دریافت مجوزهاست .همچنین او گالیه دارد که میزان
حمایتهایی که باید در حوزه گردشگری از استارتآپها به عمل بیاید ،اصال مطلوب
نیست .گفتوگوی سرآمد با این کارآفرین استارتآپی را از نظر میگذرانید.
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کمــی در مــورد ســایت «لســت
ســکند» برایمــان بگوییــد .از چــه
ســالی مشــغول بــه فعالیــت شــده
اســت و کاربــرد ایــن ســایت چیســت؟
این ســایت در ســال  89تاســیس شــده اســت
و تقریبــا میتــوان گفــت از قدیمیتریــن
ســایتهایی اســت کــه در زمینــه ارائــه
اطالعــات گردشــگری یــا Market Place
فعالیــت میکنــد .هــدف اصلــیاش تمرکــز
بــر تورهــای لحظــه آخــری اســت کــه حتــی
اســم قدیمــی ایــن ســایت هــم «تــور لحظــه
آخــری» بــود کــه اخیــرا بــه «لســت ســکند»
تغییــر نــام داده اســت.
تمرکــز لســت ســکند ابتــدا روی تورهــا بــود،
بــه ایــن معنــا کــه پنلهایــی را بــه آژانسهــا
میدادیــم و آنهــا اطالعــات تورهــا را وارد
میکردنــد .بــه مــرور زمــان اطالعاتــی هــم
در ســایت درج کردیــم؛ اطالعاتــی کــه ابتــدا
از اخبــار شــروع شــد و کمکــم جاذبههــای
گردشــگری هــم بــه آن اضافــه شــد .بــا
ایــن وجــود بــه تصــور مــن ،اینکــه فقــط
اخبــار و جاذبههــای گردشــگری را وارد
کنیــم ،جذابیــت کافــی بــرای کاربــر نــدارد.
مــا بایــد کاری میکردیــم کــه مثــل ســایت
( TripAdvisorبرتریــن ســایت گردشــگری
دنیــا) اطالعــات را از زبــان خــود کاربــران
دریافــت و در ســایت منتشــر کنیــم.
زمانــی کــه هنــوز اســتفاده از چنیــن
ســایتهایی متــداول نبــود ،مــن از چنیــن
ســایتهایی زیــاد بهــره میبــردم .در نتیجــه
قســمت سفرنامهنویســی را در وهلــه اول
اضافــه کردیــم .کاربــران میتواننــد اطالعــات،
خاطــرات و عکسهــای سفرشــان را بــه همراه
نــکات مهمــی کــه در ســفر تجربــه کردنــد،
بــرای مــا بفرســتند تــا بــا بقیــه بــه اشــتراک
بگذارنــد .البتــه در حــال حاضــر هــر کســی
میتوانــد یــک پنــل داشــته باشــد و دیگــر
نیــازی نیســت کــه بــرای مــا ارســال شــود.

بهتدریــج بخــش نقــد و بررســی هتلهــا
هــم بــه ســایت اضافــه شــد کــه ایــن بــه نوبــه
خــود انقــاب بزرگی بــود .گاهــی مســافر وارد
هتــل ســه ســتارهای در اســتانبول میشــود،
امــا سرویســی کــه از آن هتــل دریافــت
میکنــد ،بــه انــدازه یــک ســتاره هــم نیســت.
مــا ایــن امــکان را بــه کاربــر میدهیــم کــه
ســتارههایی را کــه بــه آن هتــل میدهــد،
در لســت ســکند بــا بقیــه کاربرها به اشــتراک
بگــذارد و حتــی عکسهــای آن هتــل را هــم
درج کنــد ،کــه ایــن کار بــه انتخــاب کاربــران
دیگــر خیلــی کمــک میکنــد .بنابرایــن کاربــر
میتوانــد چنیــن اطالعــات و تجاربــی را در
اختیــار دیگــر کاربــران و مســافران قــرار دهد.
حرکــت مهــم دیگــری کــه در لســت ســکند
انجــام میشــود ،نقــد و بررســی آژانسهــای
مســافرتی اســت .مســافران میتواننــد در
ایــن فضــا از آژانسهــای مســافرتی تشــکر
یــا انتقــاد کننــد .طــی آمــاری کــه در ســال
اول بــه دســت مــا رســید ،مــا توانســتیم
جلــوی  90شــکایت بــه ســازمان گردشــگری
را بگیریــم .مســافر نظــرش را نســبت بــه
فــان آژانــس در ســایت مینوشــت و بــه
آن امتیــاز مـیداد .کاربــران دیگــر هــم طبــق
نظــرات کاربــران قبلــی کــه از آن آژانــس
مســافرتی اســتفاده کــرده بودنــد ،بلیــت تهیــه
میکردنــد ،یــا حتــی بلیــت قبلــی خــود را
کنســل میکردنــد.
درواقــع بــه واســطه ایــن حرکتــی کــه در
لســت ســکند انجــام شــد ،آژانسهــا بــه
مشــتریان و کاربرانــی کــه از طــرف ســایت مــا
بــه آنهــا مراجعــه کردهانــد ،بهــای ویــژهای
میدهنــد ،چراکــه میداننــد حضــور ایــن
کاربــر ،هــم میتوانــد یــک ریســک باشــد
و هــم یــک فرصــت بــرای تبلیــغ آژانــس
مسافرتیشــان .بنابرایــن در درازمــدت،
نهتنهــا مســافران بهــره خواهنــد بــرد ،بلکــه
آژانسهــای مســافرتی هــم تــاش میکننــد
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کیفیــت خــود را ارتقــا دهنــد تــا ضمــن
دریافــت امتیــاز باالتــر از کاربــران ،از رقبــای
خــود عقــب نماننــد.
لســت ســکند برنامــه سفرنامهنویســی را در
قالــب چنــد مســابقه اجــرا کــرد کــه اســتقبال
خوبــی از آن شــد .مــوارد مســابقه شــامل
سفرنامهنویســی ،نقــد و بررســی هتــل ،نقــد و
بررســی آژانــس و ارســال ویدیــو اســت کــه هــر
کاربــری میتوانــد اینهــا را در پنلــش قــرار
دهــد .بهطــور کلــی میتوانــم بگویــم کــه
حــدود  40درصــد اطالعــات ســایت بــه صورت
 DCMاســت ،کــه یعنــی یــا کاربــران یــا
آژانسهــا ایــن اطالعــات را تامیــن میکننــد.
ایــن ســایت تاکنــون بــرای چنــد
نفــر اشــتغالزایی داشــته اســت؟
تعــداد  20نفــر داخــل شــرکت بــه صــورت
مســتقیم و حــدود پنــج نفــر نیمهوقــت
و غیرمســتقیم بــا مــا همــکاری دارنــد.
البتــه مطلــع هســتیم کــه در آژانسهــای
مســافرتی هــم اشــتغالزایی داشــتهایم ،بــه
ایــن صــورت کــه برخــی از آژانسهــا یــک
نفــر را بهعنــوان ادمیــن بــرای رصــد کــردن
ســایت لســت ســکند اســتخدام کردهانــد.
بنابرایــن میتــوان گفــت کــه لســت ســکند
بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــرای
حــدود  50نفــر اشــتغالزایی داشــته اســت.
پتانســیلهای اقتصــاد گردشــگری
کشــور را چطــور ارزیابــی میکنیــد؟
کشــور مــا کشــور چهارفصــل اســت و
پتانســیلهای گردشــگری فراوانــی دارد ،امــا
در موقعیتــی قــرار گرفتهایــم کــه مســافران
خارجــی بــا محدودیتهایــی مواجــه هســتند.
درنتیجــه آنطــور کــه بایــد ،از ایــن پتانســیلها
اســتفاده نشــده اســت .تــا زمانــی کــه
رویکردمــان را مثــل کشــورهایی مثــل امــارات
نســبت بــه توریســت تغییــر ندهیــم ،وضعیــت
بــه همیــن منــوال پیــش خواهــد رفــت.
در زمینــه تورهــای  outgoingو ســفر
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ایرانیــان بــه خــارج از کشــور هــم بایــد
گفــت فقــط پســرفت داریــم .شــاید بهظاهــر،
تعــداد بــاال باشــد ،امــا واقعیــت ایــن اســت
کــه وضعیــت بــه حــدی نامطلــوب اســت کــه
حــدس میزنــم تــا پایــان امســال ،تعــدادی
از آژانسهــای مســافرتی بــا ورشکســتگی
مواجــه شــوند.
عــاوه بــر قوانینــی کــه بــرای مســافران
خارجــی وضــع شــده ،قوانینــی هــم کــه بــرای
ایرانیــان وضــع شــده ،مشــکلآفرین اســت.
یکــی از ایــن قوانیــن ،عــوارض خــروج از
کشــور اســت کــه طبــق مصوبههــای اخیــر،
بــه یــک معضــل بــزرگ تبدیــل شــده اســت.
یــک خانــواده چهــار نفــره کــه میخواهــد بــا
یــک تــور  700هــزار تومانــی بــه اســتانبول
بــرود ،بــا وجــود ایــن قوانیــن ترجیــح
میدهــد ســفرش را کنســل کنــد .هرچنــد
کــه نوســانات ارز هــم بــر ایــن مســئله ،تاثیــر
مســتقیم میگــذارد.
چــه حوزههایــی از صنعــت
گردشــگری کشــور ،پتانســیل ایــن را
دارد کــه بیشــتر بــه آن بپردازیــم؟
همانطــور کــه بســیاری از فعــاالن حــوزه
گردشــگری بــه آن واقفانــد ،بخــش
 incomingدر حــوزه گردشــگری پتانســیل
بســیار باالیــی بــرای جــذب گردشــگر را
داراســت .بــه دالیلــی مثــل چهــار فصــل
بــودن کشــورمان ،جذابیتهــای تاریخــی
و همینطــور مهماننــوازی ایرانیــان ،از
پتانســیل ویــژهای در ایــن حــوزه برخورداریــم.
متاســفانه بهخاطــر ناامنــی منطقــه
خاورمیانــه و همینطــور مســائل داخلــی
کشــور ،نتوانســتهایم ایــن امــکان بالقــوه را
بــه بالفعــل برســانیم.
همچنیــن اگــر بخواهــم بــه حــوزه گردشــگری
داخلــی بپــردازم ،متاســفانه بایــد بگویم شــرایط
چنــدان مطلــوب نیســت .قیمــت هتــل بــرای
ایرانیــان بســیار باالســت ،بــه گونـهای کــه اگــر

کســی قصــد ســفر بــه کیــش داشــته باشــد،
هزینــهاش بــا یــک ســفر اســتانبول برابــری
میکنــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه امکاناتــی کــه در
ســفر بــه اســتانبول تجربــه میکنــد ،در ســفر
بــه کیــش تجربــه نمیکنــد.
بــرای رشــد فعالیــت اســتارتآپها
در حــوزه گردشــگری کشــور ،نیــاز
اســت کــه چــه حمایتهایــی از ایــن
اکوسیســتم صــورت بگیــرد؟
بزرگتریــن مشــکلی کــه اســتارتآپها در
ایــن حــوزه بــا آن دســت بــه گریبانانــد،
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میــراث فرهنگــی بــه درخواســت تعــدادی از
آژانسهــای مطــرح و بانفــوذ ،نام ـهای بــه کل
آژانسهــا زد کــه تبلیغــات در لســت ســکند
ممنــوع اســت .حــدود یــک ســال و چنــد مــاه
از زمــان مــا درگیــر رفــع همیــن مشــکل شــد.
شــرایط بــه گونـهای شــده بــود کــه توســعه و
پیشــرفت مــا بهطــور کامــل قطــع شــد.
پــس از آن بــه دنبــال دریافــت مجــوز «تــی
نمــاد» رفتیــم و حــدود یــک ســال و نیــم هــم
درگیــر ایــن کار بودیــم و دســت آخــر «ای
نمــاد» کــه توســط وزارت صنعــت و معــدن
ارســال میشــود« ،تــی نمــاد» را نپذیرفــت
و اعــام کــرد کــه غیرقانونــی اســت .یعنــی
دو ،ســه ســال از زمــان مــا صــرف مســئلهای
شــد کــه اصــا ضرورتــی نداشــت .مــا حتــی
مطــرح کردیــم کــه مجــوز آژانسهایــی را
هــم کــه بنــد «ب» دارنــد ،برایشــان ارســال
میکنیــم ،امــا نمیپذیرنــد و میگوینــد
خودتــان بایــد آژانــس باشــید.
بنابرایــن میــزان حمایتهایــی کــه بایــد در
حــوزه گردشــگری از اســتارتآپها شــود،
اصــا مطلــوب نیســت .حداقــل از لســت
ســکند کــه تــا بــه امــروز حمایــت خاصــی
صــورت نگرفتــه اســت .مســائلی مثــل بیمــه و
مالیــات و ...هــم کــه جــای خــود دارد .ایــن در
حالــی اســت کــه در کشــورهای توســعهیافته،

حمایتهــا و تســهیالت ویــژهای در اختیــار
اســتارتآپها قــرار میگیــرد تــا بتوانــد
بهعنــوان یــک اهــرم کمکــی ،بــه پاگرفتــن
ایــن کســبوکارهای نوپــا کمــک کنــد.
آیــا خألهــای قانونــی خاصــی را در
زمینــه ارتقــای گردشــگری کشــور
بهویــژه جــذب در بخــش گردشــگر
خارجــی ،احســاس میکنیــد؟
بــه نظــرم بیشــتر از اینکــه خألهــای
قانونــی وجــود داشــته باشــد ،کمبــود مســائل
زیرســاختی هســتند کــه مشــکلآفریناند
و جــذب گردشــگر خارجــی را بــا مشــکل
مواجــه کــرده اســت .از مشــکالت ویــزا گرفتــه
تــا هتلهــا و دستشــوییهای بینراهــی
در جــذب ایــن گردشــگران مشــکلآفرین
شــده اســت .البتــه همانطــور کــه قبــا
هــم اشــاره کــردم ،مســئله ناامنــی منطقــه
خاورمیانــه هــم مزیــد بــر علــت اســت.
چــه کنیــم کــه ویســیها و
ســرمایهگذاران بــه حــوزه گردشــگری،
عالقــه نشــان دهنــد و ســرمایههای
خــود را در ایــن مســیر هــم قــرار دهند؟
از آنجایــی کــه لســت ســکند تــا امــروز بــا
ســرمایهگذاران همــکاری نداشــته اســت
(کــه البتــه صحبتهایــی هــم پیــش
آمــد ،امــا مــا اســتقبال نکردیــم) ،چنــدان
نمیتوانــم در ایــن حــوزه اظهارنظــر کنــم.
بــا ایــن وجــود ،ایــن نکتــه بســیار واضــح
اســت کــه روش ســرمایهگذاری در بســیاری
از اســتارتآپها چنــدان هوشــمند نیســت.
اینکــه مثــا مقــدار زیــادی پــول بــه
یــک اســتارتآپ تزریــق شــود ،در خیلــی
اوقــات ،جــز اینکــه بــازار را برهــم بزنــد،
هیــچ کار دیگــری نمیکنــد .بنابرایــن بــرای
ورود ســرمایهگذاران بــرای حمایــت از
اســتارتآپهای حــوزه گردشــگری بایــد
بســیار ســنجیده و دقیــق عمــل کــرد تــا
منابــع هــدر نــرود.
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کارآفرینی
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ین�وی ب�لقوه منابع ن
انسا�

چطور از کارمندهای معمولی ،کارمند
«خوب» بسازیم؟
ترانه رجبیان

رابرت ایتون ،مدیرعامل کرایسلر ،یکی از موفقترین مدیران دنیا و جزو آن
دسته از کسانی است که بهخوبی اهمیت منابع انسانی را درک کردهاند و به
این دیدگاه رسیدهاند که به قول ایتون «دارایی ارزشمندی که برای ما مزیت
رقابتی ایجاد میکند ،کارکنان ما هستند ».با وجود اهمیتی که کارکنان هر
سازمانی در موفقیت یا شکست آن دارند ،بااینحال هنوز خیلیها هستند که
نمیدانند وقتی در مورد منابع انسانی حرف میزنیم ،دقیقا از چه چیزی صحبت
میکنیم و مدیریت منابع انسانی نه یک علم ،بلکه تنها شیوهای برای سروکله
زدن با کارمندهای جورواجور به نظر میرسد .اما مدیریت منابع انسانی واقعا چه
اهمیتی در مدیریت موثر یک سازمان دارد و باید چطور و از کجا شروع شود؟

منابع انسانی قابلمدیریت کردن است

در تعاریــف مدیریتــی منابــع انســانی بــه همــه
افــرادی گفتــه میشــود کــه تحــت یــک عنــوان
شــغلی مشــخص در یــک ســازمان یــا نهــاد یــا
موسســه گــرد هــم جمــع شــده و بــر اســاس
برنامهریزیهــای انجامشــده و اســتراتژیهای
از پیــش تعیینشــده ،بــرای رســیدن بــه یــک
هــدف خــاص تــاش میکننــد .بنابرایــن
ســازمانی میتوانــد متعالــی باشــد کــه بتوانــد همه
نیروهایــی را کــه بــه صــورت بالقــوه در کارکنــان یا
بهاصطــاح منابــع انســانی آن ســازمان وجــود دارد،
بــه صــورت بالفعــل درآورد و فرهنگــی بــر اســاس
ارزشهــای مشــترک میــان کارمنــدان ایجــاد کرده
و زمینــه را بــرای اعتمــاد آنهــا بــه یکدیگــر و
توانمندسازیشــان فراهــم کنــد.
در ســال  ،1992دو پژوهشگــر بــه نامهــای دلــون
و مکلیــن بــا بررســی بیــش از یکصــد مقالــه در
زمینــه موفقیــت در یک ســازمان ،مدلــی را طراحی
کردنــد کــه بــر اســاس آن معیارهــای گوناگونــی

بــرای اندازهگیــری موفقیــت یــک سیســتم در نظر
گرفتــه میشــود .مکلیــن ازجملــه کســانی اســت
کــه بــر مدیریت منابع انســانی تاکیــد ویــژهای دارد
و میگویــد« :مديريــت منابــع انســاني عمدتــا بــر
طراحــي ،تدويــن و اجــراي سياسـتها و رويههــاي
موثــر بــر كاركنــان در همــه ســطوح تمركــز دارد.
ازجملــه ايــن سياســتها و روشهــا ميتــوان
بــه برنامهريــزي ،جــذب و اســتخدام ،آمــوزش و
توانمندســازی ،نگهداشــت بــا جبــران خدمــت و
مزايــا و بهبــود روابــط كاری ،توســعه بــا مديريــت
عملكــرد و ارتقای شــغلی و جانشــينپروری اشــاره
كــرد».

مدیریت منابع انسانی
در کشاکش سنت و مدرنیته

در اواخــر دهــه  1920در آمریــکا مدیــران شــرکت
«وســترن الکتریــک» شــروع بــه انجــام یکســری
مطالعــات کردنــد تــا ببیننــد کــه چطــور میتوانند
بــا بهبــود ابزارهــای الزم بــرای کار و افزایــش
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بهــرهوری روشهــای بــه کار گرفتهشــده ،کارایــی
تیمشــان را بیشــتر کننــد و بــه ســود باالتــری
برســند .ایــن مطالعــات کمکــم شــکل جدیتــری
بــه خــود گرفــت و باعــث شــد جنبشــی مهــم
در ایــن زمــان در آمریــکا و ســپس در کل دنیــا
شــکل بگیــرد کــه امــروز تحــت عنــوان «جنبــش
روابــط انســانی» شــناخته میشــود و مدیریــت
منابــع انســانی بهعنــوان یــک علــم از دل ایــن
جنبــش بیــرون آمــده اســت .تــا پیــش از ایــن و در
مدیریــت ســنتی ،کارمنــدان تنهــا بهعنــوان یــک
نــوع ســرمایه درنظــر گرفتــه میشــدند و در عمــل
تفــاوت چندانــی با ســایر تجهیزات کاری نداشــتند.
مدیــران ،کارمنــدان خــود را عاملــی بــرای تولیــد
بیشــتر میدانســتند کــه بایــد تحــت بهرهبــرداری
قــرار بگیرنــد و بــه پیشــرفت ســازمان کمــک
کننــد .دیــدگاه مدیــران ســنتی بــه کارمنــدان این
بــود کــه آنهــا را جــزو فاکتورهــای اصلــی هزینــه
میدانســتند و معتقــد بودنــد کــه کارمنــدان
مصرفکننــدگان اصلــی و اساســی داراییهــای
یــک ســازمان هســتند ،درحالیکــه در مدیریــت
مــدرن ،کارمنــدان بهعنــوان ارزشــمندترین
ســرمایه یــک ســازمان در نظــر گرفتــه میشــوند
کــه بیشــترین ارزش افــزوده را دارنــد و منجــر بــه
افزایــش یادگیــری در یــک ســازمان میشــوند.
مدیــران موفــق مــدرن ،کارمنــدان خــود را عاملــی
مهــم و تاثیرگــذار بــرای پیشــبرد اهــداف ســازمانی
میداننــد و بــا آنهــا مثــل موتــور نــوآوری رفتــار
میکننــد .جالــب اینکــه طــی ســالهای اخیــر
کارمنــدان یــا همــان نیروهــای انســانی ،پایــه و
اســاس داراییهــای نامشــهود یــک ســازمان را
تشــکیل دادهانــد کــه بــه گفتــه لــو بــاروچ ،اســتاد
دانشــگاه نیویــورک دارای ســه بخــش اصلی اســت؛
یعنــی «حــق اختــراع ،آرم تجــاري ،برنامههــاي
 ،R & Dنوآوريهــا»« ،تكنولــوژي ،رضايــت
مشــتري» و «آمــوزش ،فرهنــگ ،رهبــري».
جالبتــر اینکــه بــر اســاس پژوهشهــای
انجامشــده توســط موسســه تحقیقاتــی بروکینــگ،
از دهــه  1980تاکنــون درصــد داراییهــای
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نامشــهود یــک ســازمان از  38درصــد بــه حــدود
 85درصــد رســیده اســت.

از مدیریت منابع انسانی تا موفقیت
چند قدم فاصله است؟

اهــل فــن مدیریــت منابــع انســانی را دارای
نقــش اســتراتژیک در موفقیــت یــک ســازمان
میداننــد .مایــکل آرمســترانگ ،رئیــس هیئــت
امنــای دانشــگاه جانــز هاپکینــز در کتــاب
«مديريــت اســتراتژيك منابــع انســاني» بــه اهمیت
ایــن مســئله اشــاره میکنــد و نقــش مديريــت
منابــع انســاني را شــامل مــواردی ازجملــه ایجــاد
تفاهــم روانشــناختي مثبــت ،افزایــش انگیــزه و
تعهــد کارکنــان ،افزایــش مهارتهــای شــغلی،
امــکان واگــذاری مســئولیتهای گســترده بــه
کارکنــان ،شــفاف شــدن فرصتهــای شــغلی،
توســعه مســتمر و ...میدانــد .او معتقــد اســت
اســتراتژیهای مدیریــت منابــع انســانی تنهــا
زمانــی در سیســتم جــواب میدهــد 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 مخالفتهــا
و مشــکالت را داشــته باشــد .ازجملــه مهمتریــن
ایــن اســتراتژیها میتــوان بــه اســتراتژيهاي
پــاداش ،روابــط کارکنــان ،توســعه منابــع انســاني،
مديريــت عملكــرد ،جــذب کارکنــان ،توســعه
روابــط کاری و ...اشــاره کــرد.

ایران و مدیریت منابع انسانی

تحليلــي بــر وضعيــت مديريــت منابــع انســاني در
جهــان نشــان میدهــد کــه آن دســته از مدیرانــی
میتواننــد در ایــن زمینــه موفــق باشــند و خــود را
بــه کالسهــای بــاالی بینالمللــی نزدیــک کننــد
کــه بتواننــد شــوق و اشــتیاق منابــع انســانی تحت
نظــر خــود را برانگیزنــد ،بتواننــد اختیــارات الزم را
بــرای فعالیــت کــردن در اختیــار آنهــا قــرار دهند
و از توانایــی مربیگــری و توانمندســازی کارمنــدان
خــود بهرهمنــد باشــند .بــه عبــارت دیگــر ،یــک

مدیــر موفــق بایــد مردمشــناس خوبــی باشــد تــا
بتوانــد از بیشــترین نیــروی منابــع انســانی کــه در
اختیــار دارد ،بهتریــن نتیجــه را بگیــرد.
درحالیکــه در قــرن بیســتویکم ارزش منابــع
انســانی در شــرکتهای خارجــی بیــش از
ترازنامههــای مالــی آنهاســت ،امــا بــه نظــر
نمیرســد کــه در ایــران هنــوز آنقــدر کــه بایــد و
شــاید ،بــه ایــن مســئله توجــه شــود .بهطوریکــه
بــر اســاس آمارهــای منتشرشــده ،رتبــه توســعه
نیــروی انســاني ايــران در جهــان از نــگاه ســازمان
ملــل متحــد ،در ســال  ،2008جایــگاه  123بــوده،
درحالیکــه کشــوری نظیــر ســوئد از ایــن نظــر
بهتریــن وضعیــت را دارد.

برای موفقیت ،کارمندتان را
خوشحالکنید!

رضایــت شــغلی یکــی از مهمتریــن مفاهیمــی
اســت کــه در مدیریــت منابــع انســانی مطــرح
میشــود .بــه ایــن معنــا کــه اگــر بتوانیــد نگــرش
مثبتــی در کارمندانتــان نســبت بــه شــغلی کــه
بــر عهــده دارنــد ،ایجــاد کنیــد ،میتوانیــد
موفقیــت ســازمانتان را نیــز تضمیــن کنیــد .از
آنجــا کــه اغلــب افــراد شــاغل بیــش از نیمــی
از ســاعت بیــداری خــود را در محــل کارشــان
میگذراننــد ،بنابرایــن احساســی کــه نســبت بــه
آن دارنــد ،بهطــور قطــع تاثیــر چشــمگیری بــر
عملکــرد ،خالقیــت شــغلی و موفقیتهایشــان
خواهــد داشــت .درحالیکــه اگــر کارمنــدی از
شــغل خــود رضایــت نداشــته باشــد ،یــا خیلــی
ســریع آن را تــرک میکنــد و ســراغ کار دیگــری
مـیرود ،یــا خــودش را پیــش از موعــد بازنشســته
میکنــد ،یــا اگــر ســر کارش بمانــد ،بایــد انتظــار
اشــتباهات کاری ،بیانگیزگــی ،تاخیــر در اتمــام
مســئولیتهای محولشــده و ...را داشــته باشــید.
عوامــل زیــادی میتوانــد در رضایــت شــغلی
کارمنــدان اثرگــذار باشــد؛ ازجملــه حقــوق و
پــاداش ،تیــم کاری ،شــیوههای مدیریتــی ،ســختی
یــا تکــراری بــودن مســئولیتها ،ویژگیهــای

فــردی و ...جالــب اســت بدانیــد کــه در تحقیقــی
کــه بهتازگــی انجــام شــده ،نشــان داده شــده
اســت کــه اگــر کارمندهــا یــک وعــده غــذای
مجانــی طــی روز دریافــت کننــد ،بیشــتر احســاس
شــادی و نشــاط میکننــد و حــدود  50درصــد از
افــراد شــرکتکننده در ایــن مطالعــه گفتهانــد کــه
اگــر دنبــال شــغل جدیــد باشــند ،بــه ایــن موضوع
توجــه میکننــد کــه آیــا شــرکت نوشــیدنی و
غــذای مجانــی بــه کارمندانــش میدهــد یــا نــه!

چطور کارمندهای خوب را به کارمندهای
بیانگیزهتبدیلم یکنیم؟

همانطــور کــه اشــاره شــد ،عوامــل زیــادی وجــود
دارد کــه بــر بهــرهوری کارمنــدان یــک ســازمان
تاثیــر میگــذارد؛ از ابتــکار مدیــران گرفتــه ،تــا
آموزشهــای شــغلی مــداوم و ...امــا بااینحــال
هنــوز هــم در ایــران یکــی از معضــات جــدی
مدیریــت منابــع انســانی ایــن اســت کــه مدیــران
نمیتواننــد بهــرهوری کارمندانشــان را افزایــش
دهنــد .امــا ســوال اصلــی اینجاســت کــه چــه
اتفاقــی میافتــد کــه ســطح بهــرهوری کاهــش
پیــدا میکنــد؟
ناامنــی شــغلی و تبعیــض میــان کارمنــدان
ف مدیریتــی اســت ،یکــی از
کــه ناشــی از ضع ـ 
مهمتریــن دالیــل کاهــش بهــرهوری نیــروی
انســانی اســت .همچنیــن اگــر مدیــری در
برنامهریــزی میانمــدت یــا بلندمــدت ناتــوان
باشــد ،بــه مــرور انگیــزه کارمندانــش را از بیــن
میبــرد .در ایــن میــان کنتــرل نکــردن عملیــات
در یــک ســازمان یــا بیثباتــی در ایــن فراینــد
نیــز میتوانــد منجــر بــه کاهــش بهــرهوری
شــود .جالــب اینجاســت کــه تقريبــا همــه
عوامــل پاییــن آمــدن بهــرهوري نيــروی انســاني
بــه ضعفهــای مديريتــی در یــک ســازمان
برمیگــردد و در ایــن میــان نبایــد مســئله
پاییــن بــودن دســتمزد در ایــران در مقایســه
بــا افزایــش هزینههــای زندگــی و تــورم را نیــز
نادیــده گرفــت.
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موفقیت

چرا ب�ید حواستان به اهدافتان ب�شد

برای موفقیت دهانت را ببند!
مستانه تابش

درک سیورز ،نویسنده و کارآفرین آمریکایی در یک سخنرانی
تد میگوید چرا نباید اهدافتان را جار بزنید.
لطفــا همــه شــما که امــروز در این ســالن هســتید،
بــه بزرگتریــن هــدف شــخصی کــه داریــد ،فکــر
کنیــد .واقعــا ایــن کار را انجــام دهیــد .چنــد
دقیقــه وقــت بــه شــما میدهــم ،چــون بایــد ایــن
کار را انجــام بدهیــد تــا بتوانیــد آن را درک کنیــد.
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بــه خودتــان فرصــت بدهیــد و بــه بزرگتریــن
هدفــی کــه در زندگــی داریــد ،فکــر کنیــد .حــاال
تصــور کنیــد کــه بایــد همیــن حــاال و در همیــن
لحظــه تصمیــم بگیریــد کــه ایــن کار را انجــام
بدهیــد .حــاال پیــش خودتــان تصــور کنیــد کــه بــا

کســی مالقــات میکنیــد و هــدف خــود را بــا او
در میــان میگذاریــد .فکــر کنیــد او از ایدهتــان
تعریــف و شــما را بهخاطــر هــدف بزرگــی کــه
داریــد ،تشــویق میکنــد .حــاال آیــا حــس خوبــی
نداریــد کــه بخواهیــد دربــاره هدفتــان بــا صــدای
بلنــد حــرف بزنیــد .فکــر نمیکنیــد یــک قــدم
بــه تحقــق آن نزدیکتــر شــدهاید ،انــگار کــه
از همیــن حــاال آن هــدف جزئــی از هویــت شــما
شــده باشــد؟
خــب ،خبــر بــد اینکــه بایــد دهانتــان را بســته
نگــه داریــد ،آن هــم دقیقــا بــه دلیــل همیــن حس
خوبــی کــه بــه شــما میدهــد .بعــد از چنین حس
خوشــایندی انگیــزه کمتــری خواهیــد داشــت کــه
بــرای رســیدن بــه هــدف تــاش کنید .تسـتهای
روانشناســی کــه بارهــا تکــرار شــدهاند ،ایــن
مســئله را تاییــد میکننــد کــه وقتــی هدفتــان را
بــا کســی در میــان میگذاریــد ،احتمــال کمتــری
وجــود دارد کــه آن هــدف محقــق شــود  .وقتی
هدفــی در ســر داریــد ،کارهــای مختلفــی را بایــد
انجــام دهیــد تــا بــه آن هــدف برســید .یعنــی تــا
زمانــی کــه آن هــدف محقــق شــود .در حالــت
ایــدهآل نبایــد تــا وقتــی بــه آن هــدف میرســید،
راضــی شــوید ،ولــی وقتــی هدفتــان را بــا دیگــران
در میــان میگذاریــد و آنهــا تشــویقتان
میکننــد ،پدیــدهای بــه نــام واقعیــت اجتماعــی
شــکل میگیــرد کــه یــک جــور ترفنــد مغز اســت
تــا احســاس کنــد کــه واقعــا بــه هــدف رســیده
اســت .درحقیقــت فــرد بهخاطــر آن رضایــت
ظاهــری کــه بــه دســت مـیآورد ،انگیــزه کمتــری
دارد تــا آن مقــدار کاری را کــه الزم اســت ،انجــام
بدهــد .ایــن نظریــه دقیقــا در مقابــل ایــن شــیوه
تفکــر قدیمــی قــرار میگیــرد کــه بایــد اهدافمــان
را بــا دوســتانمان درمیــان بگذاریــم ،مگــر نــه؟ پس
شــیوه تفکــر معمــول بــه مــا میگویــد کــه بایــد
ایــن کار را انجــام بدهیــد ،ولــی بیاییــد نگاهــی بــه
دالیــل و مســتندات علمــی بیندازیم .کــورت لوین،
موســس روانشناســی اجتماعــی ،در ســال1926  
ایــن وضعیــت را فراینــد جانشــینی نامیــد .در

 ،1933ورا ماهلــر بــه ایــن نتیجــه مهــم رســید که
وقتــی شــما بــه وســیله کســی تاییــد میشــوید،
ایــن تعریــف و تاییــد در ذهنتان معنــای واقعیت را
پيــدا خواهــد کــرد .پیتــر گولویــزر در ســال 1982
کتابــی در ایــن زمینــه نوشــت و در ســال 2009
آزمایشــی در ایــن مــورد انجــام داد کــه نتایــج آن
را منتشــر کــرده اســت  .آزمایش بــه ایــن شــکل
انجــام شــد کــه  163نفــر در قالــب چهــار گــروه
قــرار گرفتنــد و هــر کــدام اهــداف شخصیشــان
را روی کاغــذ نوشــتند .نیمــی از ایــن افــراد تعهــد
خــود نســبت بــه ایــن هــدف را در جمــع اعــام
کردنــد و نیــم دیگــر ایــن کار را نکردنــد .ســپس
بــه آنهــا گفتــه شــد کــه  45دقیقــه وقــت دارنــد
تــا کاری را انجــام دهنــد کــه آنهــا را بهطــور
مســتقیم بــه هدفشــان راهنمایــی میکنــد ،البتــه
بــه ایــن شــرط کــه هــر وقــت خواســتند ،دســت از
کار بکشــند .حــاال کســانی که حرفــی نــزده بودند،
بهطــور متوســط  45دقیقــه روی آن کار کــرده و
گفتنــد کــه احســاس میکننــد هنــوز راه زیــادی
دارنــد تــا بــه هدفشــان برســند .امــا آنهایــی کــه
هدفشــان را بــه جمــع اعــام کــرده بودنــد ،بهطــور
متوســط  33دقیقــه بعــد دســت از کار کشــیدند و
وقتــی بعــدا از آنهــا ســوال شــد ،جــواب دادنــد
کــه احســاس میکردنــد خیلــی بــه رســیدن بــه
هدفشــان نزدیــک شــدهاند.
اگــر ایــن قضیــه درســت باشــد ،بایــد چــه کار
کــرد؟ شــما میتوانیــد در برابــر ایــن وسوســه
مقاومــت کنیــد کــه هدفتــان را بــه همــه بگوییــد
و میتوانیــد لذتــی را كــه تشــويق 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 .مثــا بگویید:
مــن واقعــا دوســت دارم در مســابقه ماراتون شــرکت
کنــم ،بنابرایــن بایــد هفتـهای پنــج جلســه تمریــن
کنــم و اگــر ایــن کار را انجــام ندهــم ،خــودم را تنبیه
میکنــم .پــس اگــر دفعــه بعــد وسوســه شــدید کــه
هدفتــان را بــا کــس دیگــری در میــان بگذاریــد،
میدانیــد کــه چطــور بایــد ایــن کار را انجــام بدهید.
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موفقیت

تن
شکس� قواعد
پیش به سوی

نابغههایی با جورابهای خندهدار!
مائده تابش

نســبت بــه جــوراب چــه احساســی داریــد؟
بســته بــه اینکــه چطــور بــه جورابهایتــان
نــگاه میکنیــد ،ممکــن اســت فقــط یــک تکــه
ضــروری از لباسهایتــان باشــند  -کــه در ایــن
صــورت یــک جفــت جــوراب مشــکی یا طوســی
یــا قهــوهای کفایــت میکنــد  -یــا میتوانــد
دریچــهای بــرای نشــان دادن شــخصیت
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منحصربهفــرد شــما و نگرشهایتــان باشــد.
احمقانــه بــه نظــر میرســد؟ خــب ،پــس البــد
خیلــی تعجــب میکنیــد اگــر بدانیــد محققــان
دانشــگاه هــاروارد در پژوهشــی تــازه بــه ایــن
نتیجــه رســیدهاند کــه پوشــیدن جورابهایــی
بــا طرحهــای عجیــب و غریــب و خنــدهدار و
حتــی گاهــی کمــی احمقانــه نهتنهــا رازهــای

زیــادی را در مــورد شــما برمــا میکنــد،
بلکــه حرفهــای زیــادی هــم دربــاره طــرز
تفکــر دیگــران نســبت بــه شــما دارد .ســازگاری
بــا دیگــران و پیــروی از قواعــد و اصــول
پذیرفتهشــده چیــزی اســت کــه خیلــی از مــا
زندگیمــان را بــر پایــه آن بنــا کردیــم .نیــاز
مــا بــرای اینکــه بــه یــک مجموعــه تعلــق
داشــته باشــیم و میلمــان بــه طــرد نشــدن
بهطــور عمیقــی در وجــود مــا ریشــه دوانــده و
خــودش را در شــیوه صحبــت ،رفتــار و لبــاس
پوشــیدنمان نشــان میدهــد .امــا بــر اســاس
تحقیقــات جدیــد بــه نظــر میرســد عمــل
کــردن برخــاف هنجارهــای اجتماعــی نهتنهــا
بــد نیســت ،کــه گاهــی وقتهــا ســودآور اســت.

جورابهای خندهدار
و آنچه درباره شام میگویند

بــر اســاس نتایــج مطالعــهای کــه در
نشــریه  Consumer Researchمنتشــر
شــده ،افــرادی کــه خــارج از هنجارهــای
اجتماعــی رفتــار میکننــد ،بهطــور بالقــوه
نســبت بــه آنهایــی کــه بــه ایــن هنجارهــا
پایبنــد هســتند ،در وضعیــت باالتــری بــوده
و توانمندتــر و الیقترنــد .بنابرایــن پوشــیدن
جورابهــای شــبرنگ و خالخالــی و
رنگینکمانــی چــه رازهایــی را در مــورد شــما
برمــا میکنــد؟ خــب مشــخص شــده اســت
افــرادی کــه چنیــن جورابهایــی میپوشــند،
در چشــم دیگــران تواناتــر بــه نظــر میرســند.
درواقــع بــا پوشــیدن ایــن جورابهــا باعــث
میشــوید دیگــران شــما را خالقتــر،
باهوشتــر و موفقتــر بداننــد .ســیلویا بیلیــزا،
فرانچســکا جینــو و آنــات کینــان ،نویســندگان
ایــن مقالــه از دانشــگاههــاروارد ،میگوینــد:
«بــه نظــر مــا در شــرایط کامــا مشــخص،
عمــل کــردن برخــاف هنجارهــا بیشــتر بــه
ســود فــرد تمــام میشــود ،بهخصــوص بــرای
آنهایــی کــه میخواهنــد وارد جامعــه شــوند».

بهای خندهدار
بینش جورا 

اگــر از الگوهــا و رنگهــای خنــدهدار و
مضحــک فراتــر برویــم ،بــه شــناخت مفهومــی
میرســیم ،یعنــی مفهــوم جالبــی کــه بــه مــا
میگوینــد چطــور راه و رســم هــر فــرد بــرای
انتخابهــای لباسهایــش میتوانــد روی
فرایندهــای شــناختی او اثــر بگذارد  .دکتــر
آدام گالینســکی ،یــک روانشــناس اجتماعــی
از دانشــگاه نــورث وســترن بــا انجــام ســه
مطالعــه مختلــف نشــان داده اســت کــه نحــوه
لبــاس پوشــیدن مــا میتوانــد روی فکــری
کــه میکنیــم ،رفتــاری کــه بــروز میدهیــم
و آنچــه احســاس میکنیــم ،تاثیــر داشــته
باشــد و ایــن شــامل جورابهایــی کــه هــر
روز بــه پــا میکنیــم هــم میشــود .پوشــیدن
جورابهــای عجیــب و غریــب و خنــدهدار
بهطــور خــاص منحصربهفــرد بــودن مــا و
اعتمادبهنفســمان را نشــان میدهــد .ایــن کار
بــه مــا کمــک میکنــد احســاس خوبــی در
مــورد خودمــان داشــته باشــیم ،ایــن قــدرت
را داشــته باشــیم تــا هــر لباســی کــه دلمــان
خواســت ،بپوشــیم و از پوشــیدن آن راضــی و
خوشــحال باشــیم .رســیدن بــه چنیــن درکــی
بــه مــا کمــک میکنــد تــا بــدون تــرس و
اعتمادبهنفــس پاییــن ،بــه موفقیتهــای
بیشــتری دســت پیــدا کنیــم .ایــن مســئله در
مــورد نــگاه بیرحمان ـهای کــه اجتمــاع نســبت
بــه فــرد دارد و آنچــه دیگــران دربــاره مــا فکــر
میکننــد ،منعکــس شــده اســت .جورابهــای
ســیاه و ســفید ســاده بــه مــا ایــن اجــازه را
میدهــد کــه خودمــان را در پسزمینــه
هنجارهــای اجتماعــی پنهــان کنیم  .بنابرایــن،
اگــر عاشــق جورابهــای عجیــب و غریــب
هســتید ،همانهــا را بپوشــید و پــا بــه اجتمــاع
بگذاریــد .ایــن کار نهتنهــا شــما را بهعنــوان
یــک شــخصیت غیرمتعــارف و منحصربهفــرد
بــه دیگــران معرفــی میکنــد ،بلکــه باعــث
میشــود در وضعیــت خوبــی بمانیــد!
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موفقیت

شیوههای استخدایم گذشته منسوخ شدهاند

برای یافتن شغل تواناییها را پررنگ
کنید ،نه تجربهها
مهشید تابنده

تعداد کمی از ما توانستهایم در دنیای کار ،مشاغلی را بیابیم که بهطور مستقیم
مرتبط با مدرک تحصیلی و تجربههایی است که در گذشته داشتهایم .در این
سخنرانی تد که در سال  2018انجام شد ،جیسون شن با بیان تجربههای خودش
میگوید چطور باید برای پیدا کردن یک شغل مناسب از تجربهها فاصله بگیریم
و تواناییها و قابلیتها را پررنگ کنیم .خود او در دانشگاه درس زیستشناسی
خوانده ،ولی در حال حاضر در یک شرکت فناوری بهعنوان مدیر تولید کار میکند.
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فکر میکنید من به چه کسانی حسادت
میکنم؟ کسانی که در جایگاه شغلی قرار
دارند که متناسب با رشت ه دانشگاهیشان است.
خبرنگارهایی که درس روزنامهنگاری خواندند،
مهندسانی که در دانشگاه رشته مهندسی
خواندند و ...واقعیت این است که این آدمها در
حال حاضر قاعده نیستند ،بلکه جزو استثناها
محسوب میشوند .یک مطالعه در سال 2010
نشان داده است که فقط  1/4از افرادی که از
دانشگاه فارغالتحصیل میشوند ،مشغول انجام
کاری هستند که متناسب با مدرکی است که از
دانشگاه گرفتهاند.
خود من نه با یک مدرک ،بلکه با دو مدرک در
رشته زیستشناسی از دانشگاه فارغالتحصیل
شدم .در میان ناامیدی پدر و مادرم ،من االن نه
یک دکتر هستم و نه یک دانشمند.
سالها مطالعه و تحقیق در زمینه همانندسازی
دیانا ِی و فتوسنتز ،مرا تا حدودی برای یافتن
یک شغل در زمینه فناوری آماده کرد .پس از
آن مجبور بودم همه چیز را در مورد شیوههای
فروش و بازاریابی ،تدوین استراتژیهای فروش
و ...یاد بگیرم و حتی کمی هم با برنامهنویسی
آشنا شوم .من تا پیش از اینکه روزمهام را برای
 Etsyبفرستم ،هیچوقت عنوان مدیر تولید را
نداشتم و قبال گوگل و خیلی از شرکتهای
دیگر درخواست مرا برای یافتن یک شغل
رد کرده بودند .من کمکم داشتم امیدم را از
دست میدادم .این شرکتی که االن برای آن
کار میکنم ،بهتازگی عمومی اعالم شده بود.
بنابراین من عالوه بر اینکه درخواستم را
برایشان فرستادم ،همه چیز را جزء به جزء در
مورد عرضه اولیه سهام در بازار بورس خواندم
و از پیشنویسهایی که داشت ،یک سایت
طراحی کردم که شامل بررسیها و تجزیه و
تحلیلهای من از کسبوکار و همچنین چهار
ایده جدید برای داشتن امکانات جدید بود .بعد
از آن معلوم شد که تیم آنها به شکل فعاالنه
در زمینه دو تا از آن ایدهها کار کرده و ایده

سوم مرا بهطور جدی مورد بررسی قرار داد .من
باالخره توانستم آن شغل را به دست بیاورم.
همه ما کسانی را میشناسیم که اول
نادیده گرفته میشوند ،اما بعد میتوانند به
منتقدانشان ثابت کنند که دربارهشان اشتباه
کردهاند .میخواهید بدانید داستان مورد عالقه
من چیست؟ داستانی که خیلی دوستش دارم،
در مورد برایان اکتور است .یک مهندس و
یک مدیر که قبل از اینکه برای راهاندازی
واتساپ وارد شراکت شود ،توسط شرکتهایی
مثل توییتر و فیسبوک رد شده بود .و پس
از آن واتساپ را پایهگذاری کرد؛ یک برنامه
پیامرسان تلفن همراه که به رقم  19میلیارد
دالر فروخته شد.
امروز روشهایی که ما در قرن  20برای استخدام
نیروی کار ابداع کردیم ،ما را به سمت شکست
میبرند و باعث میشوند خیلی از آدمهایی را
که تواناییهای منحصربهفرد دارند ،از دست
بدهیم .پیشرفتهایی که در زمینه علم رباتیک
و یادگیری ماشینی به دست آمده ،باعث شده
که روشهای کاری ما دگرگون شود .با وجود
چنین شرایطی همه ما باید انتظار داشته باشیم
که در مسیر حرفهایمان مجبور به انجام
کارهایی شویم که قبال هیچوقت آن کارها را
انجام ندادیم .بنابراین ما به یکسری ابزار یا
راهبرد احتیاج داریم که بتوانیم رهبران سازنده
آینده را بشناسیم .این ابزارها و راهبردها چه
چیزهایی هستند؟ من برای پیدا کردن جواب،
با رهبران زیادی صحبت کردم .دهها گزارش
و مقاله و پژوهش علمی را مطالعه کردم و
آزمایشهای استعدادیابی خودم را پیش بردم.
درست است که هدف تحقیقات من چیزی
فراتر از این است ،اما در حال حاضر سه ایده
دارم تا به سمت جلو حرکت کنیم.
 .1جستوجوهای خود را توسعه بدهید :اگر
همیشه برای پیدا کردن آدمهای مستعد سراغ
جاهایی برویم که قبال جستوجو کردیم-
جاهایی مانند برنامه کودکان بااستعداد ،برنامه
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استعدادیابی ورزشی و - ...به همان نتایجی
میرسیم که همیشه داشتیم .ورزش بیسبال
زمانی متحول شد که تیم اوکلند اتلتیکس
که از نظر مالی توان چندانی نداشت ،شروع به
استفاده از بازیکنانی کرد که بر اساس معیارهای
سنتی این ورزش ،بازیکنهای امتیازآوری مثال
در گرفتن امتیاز با دویدن در مسابقه ،محسوب
نمیشدند ،ولی توانستند برای تیمشان امتیاز
به دست بیاورند و باعث پیروزی در مسابقهها
شوند .این ایده در محیطهای خارج از عرصه
ورزش هم صادق است .یک بار سرپرست تیم
طراحی و تحقیق پینترست به من گفت که آنها
توانستهاند یکی از متنوعترین و بهرهورترین
تیمهای طراحی را در سراسر سیلیکون ولی
به وجود بیاورند ،چون به این موضوع اعتقاد
دارند که هیچکس استعداد منحصربهفردی
ندارد .آنها برای جمعآوری تیم خیلی سخت
کار کردند تا فراتر از مرزهای معمول فناوری را
ببینند .درواقع آنها روی نتیجه کار طراحان
تمرکز کردند نه روی نژاد یا اصلیتشان.
 .2آدمها را بهخاطر عملکرد و کاراییشان
استخدام کنید :من با توجه به تجربه شخصی
خودم در زمینه شغلیابی ،در تاسیس و
راهاندازی یک پایگاه استخدامی آنالین به
نام هدالیت سهیم شدم که این امکان را به
متقاضیها میداد تا بتوانند خودشان را نشان
دهند .دقیقا مثل تیمهای ورزشی که از
بازیکنها تست میگیرند ،یا بازیگرهایی که
برای بر عهده گرفتن یک نقش مورد آزمایش
قرار میگیرند ،داوطلبان یک شغل هم باید
قبل از اینکه استخدام شوند ،مهارتها و
قابلیتهای خود را ثابت کنند .مشتریهای
ما از پشتوانه  85سال تحقیق و بررسی در
زمینه استخدام نیروی کار سود میبرند که
نتایج نشان میدهد نمونه کار هر کسی یکی
از روشهای پیشبینی میزان موفقیت یک فرد
در شغلی است که میخواهد به دست بیاورد.
اگر میخواهید یک تحلیلگر اطالعات رایانهای
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استخدام کنید ،به او یک صفحه گسترده از
دادههای قدیمی بدهید و ببینید که این ایده
چه مفهومی برایش دارد .اگر میخواهید
مدیر بازاریابی استخدام کنید ،از او بخواهید
طرحی برای بازاریابی یک محصول جدید در
بازار به شما ارائه کند .و اگر خودتان متقاضی
کار هستید ،منتظر نمانید که کارفرما از شما
بخواهد ،بلکه خودتان دنبال روشی باشید که
بتوانید با استفاده از آن ،مهارتها و تواناییها
و قابلیتهای منحصربهفرد خود را خارج از
چهارچوب رزومه و ضمایم اثبات کنید.
 .3سعی کنید تصویر بزرگتری از مسائل
پیش رو داشته باشید :من چیزهای زیادی
در مورد کارفرماهایی شنیدم که بهخاطر چند
تجربه کوتاهمدت در رزومه کاری متقاضیها به
آنها انگ میزنند که مدام از این شاخه به آن
شاخه میپرند ،یا در مورد استادانی شنیدم که
پیغامهای بعضی دانشجوها را با وجود اینکه
محتوای یکسانی دارند ،نادیده میگیرند،
فقط چون دانشجویی که آن را ارسال کرده،
سیاهپوست یا آسیایی است ،نه سفیدپوست.
وقتی بچه بودم ،نیازهای خاصی داشتم .یک
ماه از رفتنم به مهد کودک گذشته بود که
مربیام یادداشتی برای والدینم نوشت و در
آن تذکر داد که جنبوجوش من زیاد است
و در عوض میزان توجهم کم است .او نوشت
من به طرز شگفتانگیزی کنجکاو هستم ،ولی
سروکله زدن با من خستهکننده است .مدیر
مهد کودک خواست که پدر و مادرم را ببیند
و بعد از مادر سوال کرد که آیا موقع تولدم
مشکل خاصی وجود داشته؟ و بعد پیشنهاد
کرد که من برای مشاوره نزد روانشناس مرکز
بروم .پدرم میدید که اتفاقی در حال وقوع
است و بالفاصله وضعیت خانوادگیمان را برای
مدیر توضیح داد .او گفت ما مهاجرانی تازهوارد
هستیم که در یک اتاق زیر شیروانی در خانهای
زندگی میکنیم که افراد ناتوان ذهنی در آن
مراقبت میشوند .پدر و مادر من مجبور بودند

شبها هم کار بکنند تا دخل و خرجمان یکی
باشد .بنابراین من فرصت کمی داشتم تا با
بچههایی که همسنوسال خودم بودند ،باشم.
آیا خیلی تعجبآور است که یک پسربچه پنج
ساله کمجنبوجوش بعد از گذراندن یک
تابستان کامل بهتنهایی وقتی وارد کالس
میشود ،کمی به هیجان بیاید؟
تا زمانی که ما بتوانیم به دید کاملی از آدمها
برسیم ،قضاوتمان در مورد آنها ناکامل
خواهد بود .بنابراین بیایید تجربه افراد را با
تواناییها و قابلیتها ،و مدرک تحصیلیشان
را با شایستگیشان یکی نکنیم .اجازه بدهید
از گزینه امن و آشنا کمی فاصله بگیریم و

در را برای کسانی که میتوانند منحصربهفرد
باشند ،باز کنیم .الزم است کارفرماها روشهای
قدیمی استخدام را کنار بگذارند و سراغ
روشهای جدیدی برای شناسایی و پرورش
استعدادها بروند .متقاضیان شغل هم میتوانند
با یاد گرفتن اینکه چطور باید ماجرایشان
را به شیوهای قدرتمند و متقاعدکننده بازگو
کنند ،به کمک خودشان بیایند .ما میتوانیم در
دنیایی زندگی کنیم که مردم برای چیزی که
واقعا قادر به انجام آن هستند ،دیده شوند و این
فرصت را به آنها بدهیم که تمام تواناییشان را
محقق کنند .پس بیایید برویم و چنین دنیایی
بسازیم.
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ت
ث�ات ورزش که ن�دانستید
چند نکته از � ی

سالمت

موفقها ورزش میکنند ،شما چطور؟
مائده رجبی

ویژگی مشترک وارن بافت که بهعنوان موفقترین
سرمایهگذار قرن بیستم شناخته میشود ،با مارک
زاکربرگ ،اپرا وینفری و ...چیست؟ ممکن است فکر
کنید که همه آنها کارآفرینهایی بسیار موفق و
جزو ثروتمندترین آدمهای کره زمین یا آدمهای
پرتالش و خالق هستند ،اما این تنها ویژگی
مشترکشان نیست .درواقع همه این آ دمها یک
دلبستگی مشترک دارند و آن ورزش کردن است!
اما ورزش چه کمکی به این افراد میکند که حتی
در شلوغترین و پرهیاهوترین یا سختترین روزهای
زندگیشان هم آن را کنار نمیگذارند؟

ورزش کردن و بهبود خل قوخو

این یک واقعیت علمی اثباتشده است که ورزش
کردن مرتب میتواند ریسک ابتال به افسردگی را
کاهش دهد .ورزش کردن ترشح اندورفینها را
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در بدن افزایش میدهد که با افزایش احساس
شادی و نشاط همراه است .درواقع اندورفینها،
انتقالدهندههای عصبی «حال خوب» در بدن
هستند که  20دقیقه بعد از فعالیت ورزشی اثرشان
شروع میشود .البته نه فقط در کوتاهمدت میتوانند
قوخو موثر باشند ،بلکه در بلندمدت
در بهبود خل 
هم سالمت روانی را افزایش میدهند.

ورزش و کاهش اضطراب

ورزش کردن نه فقط باعث میشود زندگی شادتری
داشته باشیم ،بلکه سطح استرس و اضطراب را هم
پایین میآورد و اینبار هم پای اندورفینها در میان
است .درواقع به دنبال ورزش و با افزایش سطح
اندورفین در بدن ،احساس نگرانی و اضطراب نیز
به مرور کم میشود .از طرف دیگر افراد هنگام
ورزش بیشتر روی فعالیت بدنی که انجام میدهند،

متمرکز هستند تا مشکالت و مسائل روزمره و ...و
بعد از ورزش هم انرژی باالتری برای مواجهه با این
چالشها دارند.

ورزش کردن و رصفهجویی اقتصادی!

شاید فکر کنید ثبتنام در یک کالس ورزشی
یا خرید وسایل و کفش مناسب ،هزینه زیادی
داشته باشد و یک حرکت لوکس و تجمالتی به
نظر برسد ،اما واقعیت این است که ورزش کردن
با پیشگیری از ابتالی فرد به بیماریهای حاد و
مزمن ،درنهایت یک صرفهجویی اقتصادی بزرگ و
یک سرمایهگذاری مهم برای آینده است .افرادی
که مرتب ورزش میکنند ،کمتر سرما میخورند،
کمتر مستعد ابتال به آنفلوآنزا هستند و انرژی
بیشتری نسبت به همسنوسالهای خود دارند و
جالب اینکه کمتر هم از دانشگاه یا محل کار غیبت
میکنند.

ورزش کردن و تقویت حافظه

ورزش کردن نه فقط عضالت و استخوانهایتان
را قوی میکند ،بلکه باعث تقویت عملکرد
شناختیتان نیز میشود .مطالعات زیادی روی
انسانها و مدلهای حیوانی انجام شده که نشان
میدهد سالمت سیستم عصبی در افرادی که مرتب
ورزش میکنند ،بهخصوص در نواحیای مانند مرکز
حافظه بیشتر است .البته الزم نیست برای تقویت
حافظه بهشدت ورزش کنید ،یا حتما یک ورزش را
به صورت حرفهای دنبال کنید ،یا یک رشته ورزشی
خاص را یاد بگیرید ،چون حتی پیادهروی مالیم
یا نرم دویدن هم میتواند روی مرکز حافظه مغز
اثر مثبت داشته باشد .یکی دیگر از اثرات ورزش
بر سالمت ،پایین آمدن سطح کورتیزول (یکی از
مهمترین هورمونهای استرس بدن) خون است
که با بهبود خلقوخو ،کاهش استرس و اضطراب
و تقویت حافظه رابطه مستقیم دارد.

ورزش کردن و تقویت مهارتهای فکری

نه فقط حافظه ،بلکه مهارتهای فکری نیز تحت

تاثیر ورزش مرتب و مداوم قرار میگیرد .افرادی که
عادت به انجام فعالیت بدنی دارند ،معموال در حل
مسئله و تصمیمگیری بهتر از دیگران عمل میکنند.
به دنبال ورزش کردن خونرسانی به مغز در همه
بخشها ازجمله قشر پیشانی که مرکز تصمیمگیری
و استدالل است ،بهتر میشود .از طرف دیگر با
انجام فعالیتهایی که نیاز به واکنشهای سریع
دارند ،میزان هوش فرد نیز افزایش پیدا میکند.
جالب است بدانید افرادی که از سنین پایین عادت
به ورزش کردن دارند ،در مدرسه موفقتر هستند،
نمرات باالتری میگیرند و فعالیتهای کالسیشان
هم بهتر از دیگر همشاگردیهایشان است.

ورزش کردن و افزایش عزت نفس

فرقی نمیکند از چند سالگی شروع به ورزش
کردهاید ،یا اصال چه ورزشی را دنبال میکنید ،چون
مطالعات نشان داده انس گرفتن به فعالیتهای بدنی
عزت نفس را باال میبرد و باعث میشود فرد تصویر
بدنی بهتری از خود داشته باشد .در تحقیقاتی که در
سال  2009در ایاالت متحده آمریکا روی کودکان
و نوجوانان مبتال به چاقی یا اضافه وزن انجام شد،
مشخص شد بچههایی که کمتر از  30دقیقه در روز
ورزش میکنند ،به نسبت آنهایی که فعالیت بدنی
خاصی طی روز ندارند ،عزت نفس باالتری دارند و
رشد شخصیتیشان بیشتر است.

ورزش کردن و افزایش خالقیت

اغلب ما همین که جلسه ورزشمان تمام میشود ،با
یک شامپوی بدن و یک حوله روانه حمام میشویم
تا دوش بگیریم و عرق و خستگی را از روی بدنمان
بشوییم .اما شاید بهتر باشد از این به بعد به جای
این کار یک مداد یا خودکار دستمان بگیریم تا
از خالقیت تحریکشدهمان استفاده کنیم! شاید
برایتان کمی عجیب به نظر برسد ،اما به دنبال
انجام ورزش هوازی که ضربان قلب را باال میبرد،
تا یکی دو ساعت فرد خالقتر میشود ،بهخصوص
اگر این ورزش بیرون از منزل یا در هوای آزاد انجام
شده باشد.
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ش
بال� رس بدن یمآورد؟
خ� و عصبانیت چه ی

سالمت

در جستوجوی سالمت ازدسترفته
روشنک رجبپور

شخصیتهای کارتونی را دیدهاید که چطور موقع
عصبانیت بخار از گوشهایشان بیرون میزند،
چشمهایشان گرد و قلنبه شده و قرم ِز قرمز میشود
و رگهایش بیرون میزند و به نظر میرسد همین
حاالست که درست مثل دینامیت منفجر شوند؟
درست است که در دنیای واقعی وقتی دیگ خشم
سرریز میکند ،از گوش کسی بخار بیرون نمیزند،
ولی خشم به این راحتیها هم دستبردار جسم
نیست و شاید عالمتها و تاثیراتش خیلی واضح و
آشکار نباشد ،اما به صورت پنهانی اثر را روی اغلب
ارگانهای بدن میگذارد و حتی میتواند کشنده
باشد .در ادامه شما را با بالهایی که خشم سر بدن
میآورد ،آشنا میکنیم تا اینبار قبل از اینکه 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 میکشد و میتواند
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 غرقکننده که به دلیل نیازهای فرد در زندگی
به وجود میآید و معموال آنقدر زیاد است که یک نفر
بهتنهایی نمیتواند همه بار آن را تحمل کند.
خشم نسبت به خود که همانطور که از نامش
پیداست ،متوجه درون فرد شده و اغلب از نوعی
احساس گناه سرچشمه میگیرد.
خشم قضاوتگر که معطوف به اعمال و رفتار
و شخصیت دیگران است و نوعی احساس
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ناخرسندی و نارضایتی در فرد ایجاد میکند.

خشم و لطمهای که به قلب م یزند

بررسی رابطه خشم و عصبانیت با سالمت قلب و
عروق توسط دکتر یداهلل رستگاری و بهنام پورجوزی
نشان داد که این احساس انسانی میتواند ریسک
ابتال به بیماری انسدادی عروق کرونر قلب را به
مراتب افزایش داده و فرد را در معرض سکته و ...قرار
دهد .نتیجه این مطالعات حاکی از آن بود که افرادی
که در زندگی روزانهشان حجم بیشتری از احساس
خشم را تجربه میکنند ،در مقایسه با دیگران
شانس بیشتری برای گرفتگیهای عروقی دارند.
اگرچه خشم هم میتواند یک احساس سالم باشد،
اما عکسالعملی که فرد در مقابل این احساس نشان
میدهد ،بهشدت میتواند بر سالمت قلب و عروق او
اثر داشته باشد .دکتر دیو مونتگومری ،متخصص قلب
و عروق بیمارستان پیدمونت آتالنتای آمریکا ،معتقد
است عکسالعملهای مخرب نسبت به خشم افراد را
در معرض خطر سکته و حمالت قلبی قرار میدهد.
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
میشود که شدید و کنترلنشده باشد ،وگرنه خشم
معمولی که فرد بهراحتی میتواند آن را مدیریت کند،
تاثیر منفی بر سالمت قلب ندارد .به گفته این محقق
خشم باعث بروز واکنش حمله یا فرار میشود که
در این حالت هورمونهای استرس ازجمله آدرنالین
و کورتیزول در حجم زیادی در خون ترشح شده
و تنفس و ضربان قلب را افزایش میدهند .این
مکانیسم همچنین با تنگ شدن عروق خونی و
افزایش فشار خون همراه است که درواقع فرد را

ت استرسزا آماده میکند ،اما
برای مقابله با موقعی 
اگر طوالنی شود و به دفعات زیاد رخ دهد ،به عروق
خونی آسیب میزند و تهدیدی جدی علیه سالمت
قلب است .در مطالعهای دیگر که در این زمینه انجام
نشده ،مشخص شده است که خطر بروز بیماریهای
قلبی و عروقی در افراد سالمی که بیشتر از دیگران
عصبانی میشوند 19 ،درصد بیشتر از افرادی است
که آرامش نسبی دارند و خونسردتر هستند.

وسواس فکری و عملی و اختالل استرس پس از
ضایعه روانی است.
جهانگیری همچنین خشم را یکی دیگر از علل
بروز افسردگی میداند و میگوید مطالعات مختلفی
افزایش شیوع افسردگی را در افراد عصبانی،
بهخصوص در میان مردان ،تایید کرده است .به گفته
این روانشناس افسردگی باعث میشود که خشم به
صورت منفعالنه بروز پیدا کند و فرد کاری برای مهار
آن انجام ندهد.

خشم عالوه بر قلب و عروق میتواند سیستم ایمنی
بدن را نیز مختل کند .به همین خاطر هم هست
که آدمهای عصبانی معموال بیشتر از دیگران بیمار
میشوند .مطالعهای که در این زمینه در دانشگاه
هاروارد انجام شده ،نشان داده است که بروز خشم و
عصبانیت میتواند تا شش ساعت بعد سطح هورمون
ایمونوگلوبولین  Aرا در بدن باال نگه دارد که خطر
مقدم و اولین سد دفاعی بدن علیه عفونتهاست.

زود از کوره در میروید؟ مراقب ریههایتان
باشید!

خشم و کاهش قدرت دفاعی بدن

خشم و اسرتسی که روز به روز بیشرت
میشود

آتنا جهانگیری ،روانشناس بالینی ،یکی دیگر
از تاثیرات خشم و عصبانیت بر بدن را تشدید
استرس و اضطراب فرد میداند و میگوید :افرادی
که دچار استرس یا اضطراب هستند ،باید بهدقت
روشهای کنترل خشم را یاد بگیرند ،چون هر بار
عصبانیت به این معناست که استرس این افراد
بیشتر میشود .مطالعهای که در سال 2012
انجام و نتایج آن در ژورنال علمی Cognitive
 Behavior Therapyمنتشر شده ،نشان داده
است که افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
(تعمیمیافته) یا Generalized Anxiety
 Disorderبیش از دیگران دچار احساس خشم
میشوند ،و جالب اینکه هر بار عصبانیت میتواند
شدت عالیم این بیماری را بیشتر کند .بد نیست
بدانید که بر اساس تعریف دکتر حسین آرامی در
کتاب «آسیبشناسی روانی اختالالت اضطرابی»
شامل اضطراب تعمیمیافته ،اختالل رعبی ،فوبی،

شاید کمی عجیب و غیرعادی به نظر برسد ،اما
مطالعهای که با حضور بیش از  670داوطلب مرد
در دانشکده پزشکی هاروارد انجام شد ،نشان داد
که ظرف هوازی ریه در مردانی که بیشتر عصبانی
میشوند و به اصطالح زودخشم هستند ،پایینتر بوده
و ریسک ابتال به بیماریهای ریوی در این دسته از
افراد بیش از دیگران است .محققان این تاثیر احساس
خشم بر ریهها را ناشی از تغییر وضعیت هورمونی
بدن به دنبال عصبانیت میدانند و معتقدند که با هر
بار بروز این احساس ،نوعی التهاب در راههای هوایی
ریه به وجود آمده و در درازمدت سالمت این ارگان
مهم و حیاتی را زیر سوال میبرد.

عصبانیها زودتر میمیرند

تاثیرات منفی و مخرب خشم و عصبانیت بر بدن
آنقدر زیاد است که به گفته محققان آمریکایی
دانشگاه میشیگان حتی میتواند مرگ فرد را چند
سالی جلوتر بیندازد! این تیم تحقیقاتی که زندگی
گروهی از افراد را طی یک بازه زمانی  17ساله مورد
مطالعه قرار دادهاند ،میگویند افرادی که زودتر از
کوره در میروند و کنترلی روی خشم و عصبانیت
خود ندارند ،زودتر از سایرین نیز به استقبال مرگ
میروند .بنابراین یادگیری مهارت کنترل خشم از
سن پایین نه فقط برای حفظ روابط بین فردی و
حضور در اجتماع الزم است ،بلکه میتواند زندگی
طوالنیتر افراد را نیز تضمین کند.
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محیط زیست

سه راهحل خالقانه ب�ای حل ب�ران آب

راهکارهای جهانی برای معضلی جهانی
عاطفه مرآتی

بر اساس آمار و ارقامی که توسط سازمان ملل
منتشر شده است ،حدود یکسوم مردم دنیا در
کشورهایی زندگی میکنند که با بحران آب روبهرو
هستند و فقط پنج درصد مردم در حال حاضر
ساکن کشوری هستند که ذخایر آب در آن از 20
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سال گذشته افزایش یافته است .النا مزاهره که
در اردن بزرگ شده ،از سال  1973بحران آب را
درک کرده و از وقتی نوشتن اسم خودش را یاد
گرفته ،مجبور به آموختن روشهای صرفهجویی در
آب نیز شده است .او در حال حاضر یکی از فعاالن

جهانی است که در زمینه بحران آب کار میکند و
در یک سخنرانی تد به همه دنیا میگوید که چطور
میتوانند به مقابله با این مشکل بپردازند.
در ماه مارس سال  ،۲۰۱۷شهردار کیپ تاون
وقوع یک فاجعه محلی را بهطور رسمی اعالم کرد،
چون منابع آب باقیمانده فقط به اندازه مصرف
چهار ماه شهروندان بود .بنابراین آب را جیرهبندی
کردند تا هر نفر روزانه  100لیتر آب مصرف کند.
اما این به چه معنایی بود؟ با داشتن جیره 100
لیتری آب در روز تو فقط میتوانی یک دوش پنج
دقیقهای بگیری ،صورتت را دو مرتبه بشویی و شاید
پنج دفعه هم سیفون توالت را بکشی .اما هنوز
دندانهایت را مسواک نزدی ،لباسهای کثیفت را
نشستی و در کمال تاسف بعد از آن پنج باری که
سیفون کشیدی ،نتوانستی دستهایت را بشویی و
حتی یک جرعه آب هم نخوردی .شهردار وقتی این
قضیه را توضیح میداد ،به مردم گفت این یعنی باید
یک رابطه جدید را با آب شکل بدهیم.
امروز درحالیکه هفت ماه از آن روز گذشته ،من
میتوانم دو نکته را درباره خانه دومم به شما بگویم.
اول اینکه شهر کیپ تاون هنوز آب دارد ،ولی فقط
هنوز .از سوم سپتامبر تا االن جیره روزانه آب در
کیپ تاون به  87لیتر کاهش پیدا کرده است و
شهردار این وضعیت جدید را خشکسالی دائمی
نامید.
دوم اینکه اتفاقی که امروز در کیپ تاون در حال رخ
دادن است ،احتماال در باقی شهرها و کشورهای دنیا
هم اتفاق میافتد .بنا بر اعالم دفتر غذا و کشاورزی
سازمان ملل متحد ،به غیر از کشورهایی که هنوز
اطالعات دقیقی از آنها در دسترس نیست ،تنها
پنج درصد از جمعیت دنیا در کشورهایی زندگی
میکنند که در مقایسه با وضعیت  20سال پیش
خود ،ذخیره آب بیشتری دارند .و باقی مردم ساکن
کشورهایی هستند که ذخیره آب کمتری نسبت به
دو دهه قبل دارند .همچنین یکسوم جمعیت دنیا
نیز در کشورهایی زندگی میکنند که با بحران آب
دست به گریبان هستند.
من در کشور اردن بزرگ شدم .اردن کشور کمآبی

است و از سال  ۱۹۷۳با کمبود شدید آب مواجه
بوده است .در سال  2017میالدی فقط  10کشور
دیگر دنیا میزان ذخایر آبشان از کشور اردن کمتر
بود .بنابراین میشود اینطور تعبیر کرد که مواجه
شدن با کمبود آب به نوعی در وجود من ریشه
دوانده است .وقتی آنقدر بزرگ شده بودم که بتوانم
اسمم را هجی کنم ،لزوم صرفهجویی در مصرف
آب را هم یاد گرفتم .پدر و مادرم همیشه به من
و خواهر و برادرهای دیگرم میگفتند که وقتی
مسواک میزنیم ،شیر آب را ببندیم ،یا وقتی بازی
میکردیم ،از ما میخواستند که بادکنکهایمان را
به جای آب با آرد پر کنیم .البته این کار اصال چیزی
از هیجانانگیز بودن بازی ما کم نمیکرد .چند سال
قبل هم با عدهای از دوستانم به چالش سطل آب
یخ دعوت شدم .ما این بازی را با شن انجام دادیم.
ممکن است با خودتان فکر کنید که این اصال
چالشبرانگیز نیست ،چون شن که مثل یخ سرد
نیست ،ولی به شما قول میدهم که شن راهش را به
همه جا باز میکند و خیلی طول میکشد تا بتوانید
از شر این شنها خالص شوید!
اما چیزی که نه زمان بچگی وقتی با بادکنکهای
پر از آرد بازی میکردم متوجهش بودم و نه در
بزرگسالی وقتی روی سرم شن میریختم ،این
بود که راهکارهایی که از نظر من یا دیگر ساکنان
کشورهای خشک و کمآب کامال طبیعی به نظر
میرسد ،میتواند به ما در مدیریت آنچه بهسرعت
در حال تبدیل شدن به یک بحران جهانی است،
کمک کند.
امروز من میخواهم سه درس مهم را با شما در
میان بگذارم ،سه درس مهم درباره کشورهای
کمآب و اینکه چطور با وجود مواجهه با چنین
بحرانی توانستهاند جان سالم به در ببرند و حتی
به شکوفایی برسند.
درس یکم :به آدمها بگویید که واقعا چقدر آب دارند.
وقتی میخواهیم مشکلی را حل کنیم ،در وهله اول
باید به وجود آن اذعان کنیم .و وقتی موضوع آب در
میان است ،مردم خیلی راحت میتوانند 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
امن و امان است! اما در بعضی کشورهای کمآب
روشهای ساده و خالقانهای به کار گرفته شده تا
مطمئن شوند مردم ،جامعه و شرکتها و نهادها
متوجه هستند که کشورشان تا چه اندازه خشک
و بیآب است.
اوایل امسال که در کیپ تاون بودم ،متوجه
یکسری تابلوی تبلیغاتی الکترونیکی شدم که در
بزرگراهها نصب شده بودند و به همه نشان میدادند
که چقدر از ذخیره آب شهر باقی مانده است .شاید
مسئوالن شهری این ایده را از روش استرالیاییها
گرفته بودند ،وقتی که در فاصله سالهای 1997
تا  2009با مشکل خشکسالی مواجه شده بودند.
در آن دوره سطح آب در شهر ملبورن تا ظرفیت
خیلی کم پایین آمد ،یعنی تا حدود  26درصد .اما
مسئوالن شهری سر مردم داد نزدند و مدام از آنها
نخواستند که آب مصرف نکنند ،بلکه یکسری
تابلوی تبلیغاتی الکترونیکی این طرف و آن طرف
شهر نصب کردند که به همه مردم نشان میداد
چقدر از ذخیره آن شهر باقی مانده است .آنها
در کمال صداقت به شهروندان میگفتند که واقعا
چقدر آب دارند و مسئولیت کار را به خود مردم
واگذار کردند .در پایان دوره خشکسالی مردم نوعی
حس تعلق پیدا کرده بودند و همچنین نسبت به
این موضوع احساس اضطرار میکردند .در آن زمان
از هر سه شهروند ساکن ملبورن یک نفر در زمینه
نصب بشکههای مخصوص جمعآوری آب باران در
منزل مسکونیاش سرمایهگذاری کرد .البته آنها
برای مدیریت بحران آب تنها به نصب این بشکهها
اکتفا نکردند ،بلکه با کمک مدیران شهری توانستند
اقدامی انجام دهند که حتی از قبلی هم موثرتر بود.
این اقدام آنها درس دوم را به من داد؛ توانمند کردن
مردم در زمینه صرفهجویی در مصرف آب .مسئوالن
شهری در ملبورن از مردم خواستند تا مصرف آب
را در منازل خود کاهش دهند و یکی از روشهای
این کار کم کردن زمانی بود که صرف دوش گرفتن
میکردند .البته بعضی از مصاحبهها نشان میداد که
بعضیها ،بهخصوص بعضی خانمها ،در اجرای این
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روش صرفهجویی خیلی ثابتقدم نیستند .بعضی
از شهروندان در کمال صداقت میگفتند که دوش
گرفتن فقط برای این نیست که بتوانند نظافت
کنند ،بلکه این کار برایشان یک جور پناهگاه است.
جایی که میروند تا به آرامش برسند ،نه اینکه
فقط خودشان را بشویند .بنابراین مسئوالن شروع
به توزیع یکسری سردوشیهای رایگان مخصوص
کردند که فشار آب را کاهش میداد .دوباره بعضیها
شکایت کردند که این سردوشیها شکل مناسبی
ندارند ،یا به وسایل حمامشان نمیآید! خب ،تیمی
که من دوست دارم اسمشان را تیم سردوشی
بگذارم ،یک رگالتور کوچک ساختند که روی
همان سردوشیهای موجود نصب میشد .با اینکه
زیبایی سردوش برای من خیلی مهم نیست ،ولی
خوشحالم که اعضای آن تیم تسلیم نشدند و در
عوض یک راهحل ساده و منحصربهفرد پیدا کردند
تا مردم را در زمینه صرفهجویی در مصرف آن
توانمند کنند .طی چهار سال بیش از  460هزار
سردوش در ملبورن عوض شد و وقتی تنظیمکننده
کوچک جریان آب به بازار معرفی شد ،بیش از 100
هزار سفارش برای خرید آن ثبت شد .ملبورنیها
توانستند سرانه مصرف آب را در این شهر تا 50
درصد کاهش دهند.
در سال  2010در امارات متحده عربی که دومین
کشور خشک جهان محسوب میشود ،نرمافزاری
طراحی شد که آن را ابزار قهرمانان کسبوکار
نامیدند .هدف از طراحی این نرمافزار انگیزهبخشی و
توانمندسازی صاحبان کسبوکار برای صرفهجویی
در مصرف آب و انرژی بود .این نرمافزار عمال به
شرکتهای تجاری و بازرگانی یاد میداد که چطور
میتوانند میزان آب مصرفی خود را اندازه بگیرند.
در این نرمافزار همه راهنماییهای الزم برای کمک
به کاهش سطح آب مصرفی لحاظ شده بود .این
نرمافزار موثر افتاد .صدها شرکت این نرمافزار را
دانلود کردند و بعضیها هم عضو چیزی شدند که
با نام شرکت شبکه قهرمانان شناخته میشد ،یعنی
جایی که شرکتها میتوانستند به صورت داوطلبانه
وارد چالشی شوند تا میزان مصرف آب را طی یک

سال کاهش دهند .شرکتهایی که توانستند تا پایان
در این چالش باقی بمانند ،موفق شدند به صورت
متوسط تا  35درصد در مصرف آب صرفهجویی
کنند .بهعنوان مثال یکی از این شرکتها روشهای
صرفهجویی در آب را تا حد ممکن در فضاهای اداری
شرکت پیاده کرد ،ازجمله اینکه همه سیفونها،
شیرهای آب ،سردوشیها و هر چیز دیگری را که
فکرش را بکنید و به آب مربوط میشد ،جایگزین
کردند و درنهایت میزان آب مصرفی کارمندها تا
 50درصد کاهش یافت .اگرچه توانمندسازی افراد و
سازمانها برای صرفهجویی 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 صرفهجویی در مصرف آب
شود .حاال سراغ درس سوم برویم و به عمق مسئله
بپردازیم :صرفهجویی در مصرف میتواند در نقاط
غیرقابل انتظار اتفاق بیفتد .سنگاپور هشتمین کشور
کمآب در دنیاست .این کشور تقریبا برای  ۶۰درصد
از نیاز شهروندانش به آب به واردات وابسته است.
این کشور یک جزیره خیلی کوچک است ،بنابراین
الزم است برای جمعآوری باران از حداکثر فضای
موجود استفاده کند .آنها در سال  ،۲۰۰۸مارینا
باراژ را ساختند که این اولین مخزن آب شهری بود
که درست در وسط شهر ساخته میشد .درواقع
مارینا باراژ بزرگترین آبانبار این کشور است که
تقریبا به اندازه یکششم وسعت سنگاپور مساحت
دارد .نکته منحصربهفرد درباره مارینا باراژ این است
که این آبانبار جوری ساخته شده که از اندازه
بزرگ و موقعیت غیرمنتظره و در عین حال مهمی
که دارد ،به شکل حداکثری استفاده شود .سه فایده
مهم این آبانبار برای سنگاپور این است که :میزان
ذخیره آب این کشور را تا  10درصد باال برده است،
چون با دریا ارتباط دارد .از زمینهای پست اطراف
خود در برابر خطر جاری شدن سیل محافظت
میکند و همچنین یکی از جاذبههای زیبای
سبک زندگی شهری در سنگاپور است که میزبان
بسیاری از رویدادها ازجمله جشنوارههای موسیقی
و نمایشگاههای هنری و ...در این کشور است و توجه

خیلی از دوندهها ،دوچرخهسواران و البته توریستها
را جلب کرده است.
هر ابتکار کاربردی لزوما قرار نیست زیبا یا حتی
قابل دیدن باشد .در خانه اول من در اردن به
این درک رسیده بودند که کشاورزی بزرگترین
مصرفکننده آب شیرین در کشور است .مسئوالن
واقعا میخواستند کشاورزها را تشویق کنند تا
محصوالتی را کشت کنند که به آب کمی برای
رشد نیاز دارند .برای انجام این کار روی نخلهای
خرما و تاکستانهای انگور تمرکز کردند که
محصولشان در مقایسه با سایر میوهها و سبزیجات
در مناطق خشک بادوامتر است .و همچنین هر دو
این محصوالت چه از نظر محلی و چه در بازارهای
بینالمللی محصوالت پرارزشی به شمار میآیند.
مردم محلی در نامیبیا که یکی از خشک و
بیآبوعلفترین کشورهای آفریقای جنوبی است،
از سال  ۱۹۶۸برای نوشیدن از آب بازیافتی استفاده
میکنند .شاید خیلیها بگویند کشورهای مختلفی
بازیافت آب را انجام میدهند .من هم تصدیق
میکنم ،ولی کشورهای کمی هستند که از این آب
بهعنوان آب شرب استفاده کنند .بخش عمدهاش به
این خاطر است که مردم دوست ندارند فکر کنند
که آب دستشوییها به شیرهای آب راه یافته است.
اما نامیبیا توانایی پرداخت هزینه چنین فکرهایی
را نداشت .آنها برای ذخیره آب به عمق مسئله
نگاه کردهاند .بنابراین حاال نمونهای عالی هستند که
نشان میدهد 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  ۳۰۰هزار شهروند در پایتخت این کشور به این
روش فراهم شود.
همانطور که کشورهایی که در گذشته غنی از آب
بودند ،به کشورهایی کمآب تبدیل میشوند ،نباید
وقت را از دست بدهیم و بخواهیم چرخ را دوباره از
اول اختراع کنیم .فقط کافی است به اقداماتی نگاه
کنیم که کشورهای کمآب انجام دادهاند .راهکارها
مشخص است و حاال به خود ما بستگی دارد که چه
وقت دست به عمل بزنیم.
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سینمای جهان

گ
ن�یه به فیمل مرد فوالدیـن

میان دو سرزمین
زهره توحیدی

مدتهــا پیــش در زمانــه گســترش و
توســعه ،نســل اهالــی ســیارهای بــه نــام
کریپتــون در سرتاســر ســتارهها پخــش
شــدند تــا دنبــال دنیایــی جدیــد برای
ســکونت بگردنــد .کریپتونیهــا
پـــایـــــگاههایی در
ســیارههای دیگــر
ســاختند و
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تــاش کردنــد بــا ماشــینهای غولآســا
محیــط آنهــا را متناســب بــا نیازهــای
خــود تغییــر دهنــد .تمــدن ســاکنان ســیاره
کریپتــون پیشــرفت کــرد و بســتر کارهــای
شــگرفی شــد .امــا بــه ســر کریپتــون باشــکوه
چــه آمــد؟ کنتــرل جمعیــت مصنوعــی صورت
گرفــت و منابــع طبیعــی ســیاره بــه حــدی
اســتفاده شــد کــه منجــر بــه ناپایــداری آن
شــد .ســیارهای کــه فیلــم «مــرد فوالدیــن»
( )Man of Steelاز آن حــرف میزنــد،
بیشــباهت بــه زمیــن و سرنوشــت آن
نیســت .پیــش از اینکــه ایــن ســیاره بــه
نابــودی کامــل کشــیده شــود ،یکــی از
دانشــمندان آن بــه نــام جــو ا ِل (بــا بــازی
راســل کــرو) فرزنــدش را در ســفینهای قــرار
داده و بــه زمیــن فرســتاد تــا هــم خــود نجات
یابــد و هــم نســل مــردم کریپتــون

را در ســیارهای دیگــر از نــو زنــده کنــد.
آنچــه جــو ا ِل و همســرش معتقــد بــه
از دســت رفتــن آن در کریپتــون بودنــد،
حــق انتخــاب بــرای فرزنــدان بــود؛ بحرانــی
کــه جوامــع کنونــی زمیــن نیــز از آن رنــج
میبرنــد .انســانها متولــد میشــوند تــا
نقشــی از پیــش تعیینشــده را بــر عهــده
بگیرنــد و آنــی بشــوند کــه جامعــه بــر آنهــا
تحمیــل میکنــد .اگــر فرزنــدی کــه متولــد
میشــود ،بــه دنبــال سرنوشــتی عظیمتــر
باشــد چــه؟ کال ا ِل (بــا بــازی هنــری کاویــل)
تصــور بــاور جــو ا ِل و همســرش بــرای نجــات
فرزنــدان کریپتــون بــود؛ تنهــا مولــود طبیعــی
کریپتــون بعــد از قرنهــا کــه بــه زمیــن
فرســتاده شــد تــا نجــات یابــد .دیاِنا ِی
میلیونهــا نفــر از اهالــی کریپتــون بــا
ســلولهای کال ا ِل ترکیــب شــد تــا نســل
ایــن ســیاره در بــدن او بــه زمیــن منتقــل
شــود.
در فیلــم «مــرد فوالدیــن» نبــر ْد بیــن ژنــرال
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زاد (بــا بــازی مایــکل شــانون) ،فرمانــده ارتش
کریپتــون و کال ا ِل اســت .ژنــرال زاد کــه
پیــش از نابــودی ســیاره علیــه قانونگــذاران
آن کودتــا کــرده بــود ،همــه کهکشــان را بــه
دنبــال فرزنــد جــو ا ِل میگــردد و درنهایــت
او را در زمیــن مییابــد .او پــس از اینکــه
درمییابــد نســل همنوعانــش در ســلولهای
کال ا ِل نهفتــه اســت ،بــرای نابــودی زمیــن و
بــدل کــردن آن بــه کریپتونــی جدیــد حملــه
میکنــد .در ایــن میــان کال ا ِل کــه در
زمیــن کالرک کِنــت نــام دارد و نــزد یــک
زوج آمریکایــی بــزرگ شــده اســت ،تصمیــم
بــه نجــات زمینیــان میگیــرد .درواقــع در
فیلــم «مــرد فوالدیــن» ،نبــرد میــان زمینیــان
و زمینیــان اســت .شــاید کریپتــون مجــازی از
زمیــن کنونــی باشــد و مردمــی کــه در زمیــن
نشــان داده شــدهاند و جــو ا ِل بدانهــا
امیــدوار اســت ،مجــاز از نســل آینــدهای اســت
کــه میتــوان بــرای نجــات زمیــن از تبعــات
عصــر توســعه بدانهــا اعتمــاد کــرد .شــاید
هــم کریپتــون تصویــری از آینــده نهچنــدان
دور زمیــن باشــد و مــردم کنونــی زمیــن هنوز
فرصتــی بــرای نجــات سیارهشــان داشــته
باشــند.
«مــرد فوالدیــن» ترکیبــی از ژانــر فانتــزی و
علمــی -تخیلــی اســت .در ایــن فیلــم کال ا ِل
یــا کالرک کنــت ســوپرمن ،همــان قهرمــان
داســتانهای فانتــزی قدیمــی اســت کــه
بــه پــرده ســینما بازگشــته اســت .آنچــه
ایــن فیلــم را در زمــره آثــار علمــی -تخیلــی
وارد میکنــد ،پرداختــن بــه محــل تولــد
ســوپرمن و چگونگــی پــرورشیافتــن او در
زمیــن اســت .داســتان از ســیاره کریپتــون و
سرنوشــت آن آغــاز میشــود .ایــن بخــش
 20دقیقــه از زمــان  ۱۴۰دقیقــهای فیلــم را
بــه خــود اختصــاص میدهــد .خطــری کــه
کریپتــون را تهدیــد میکنــد ،کودتــای ژنــرال
زاد و تبعیــد او ،متولد شــدن کال ا ِل ،فرســتاده
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شــدن او بــه زمیــن و نابــودی کریپتــون در
همیــن  20دقیقــه نشــان داده میشــوند.
فیلــم در ایــن دقایــق چنــان ســریع رخدادهــا
را مطــرح میکنــد کــه گویــی بــا مــروری بــر
آنچــه در قســمت پیشــین گذشــته اســت،
همــان «آنچــه گذشــت» ،مواجهیــم .ایــن
شــیو ه در روایــت سرگذشــت کالرک کنــت در
زمیــن تکــرار نمیشــود.
گ شــدن کالرک در آمریــکا و مواجهــه
بــزر 
او بــا قــدرت فرازمینــیاش در قالــب
فالشبکهایــی نشــان داده میشــود.
چنیــن شــیوه روایتــی تکههایــی از گذشــته
ســوپرمن را البــهالی داســتان اصلــی فیلــم
بــه نمایــش میگــذارد و اینگونــه از مــرور
شــتابزده آن ،ماننــد آنچــه در روایــت
سرگذشــت کریپتــون اتفــاق افتــاد ،اجتنــاب
میکنــد .کالرک کِنــت بــزرگ میشــود و
درنهایــت در منطق ـهای قطبــی بــا ســفینهای
مواجــه میشــود کــه در آن سرگذشــت
ســیارهاش و علــت بودنــش در زمیــن را از
زبــان روح پــدرش میشــنود .امــا او در
ایــن ســفینه تنهــا نیســت .لوییــس لیــن (بــا
بــازی امــی آدامــز) کــه خبرنــگاری کنجــکاو
و نــامدار اســت ،بــه درون ســفینه راه مییابــد
و در جــدال بــا یکــی از رباتهــای آن توســط
کالرک نجــات پیــدا میکنــد .او تجربــهاش
را در ســفینه قدیمــی منتشــر میکنــد ،بــه
دنبــال کالرک میگــردد ،واقعیــت ماجــرا
را از زبــان او میشــنود و دلباختــه مــرد
نیمهزمینــی میشــود.
بــه نظــر میرســد حضــور لوییــس لیــن در
فیلــم ،عالق ـهای کــه بیــن او و کالرک شــکل
میگیــرد ،مواجهــه او بــا جــو ا ِل و نقشــش در
مبــارزه بیــن ژنــرال زاد و ســوپرمن ،پاســخی
شــتابزده بــه احســاس نیــاز ســازندگان
فیلــم بــه حضــور یــک ماجــرای عاشــقانه
اســت .لوییــس کــه تقریبــا نقــش یــک
قهرمــان مونــث را در فیلــم بــر عهــده دارد،

بــه محــض ورود بــه داســتان بــه ســوپرمن
عالقهمنــد میشــود و بــدون پشــتوانهای
اســتداللی مــورد اعتمــاد او قــرار میگیــرد.
ضعــف در شــخصیتپردازی بــه شــخصیت
لوییــس لیــن محــدود نمیشــود .درواقــع
در فیلــم «مــرد فوالدیــن» ،بــا وجــود دقــت
در پــردازش شــخصیت ســوپرمن ،ســایر
شــخصیتهای فیلــم بــه حــال خــود رهــا
شــدهاند .دربــاره بســیاری از شــخصیتها
میتــوان ســوالهای متعــددی پرســید .مثــا
چــرا ژنــرال زاد در کریپتــون کودتــا کــرد؟
اگــر او در نظــام زای ِــش مصنوعــی بــرای بــر
عهــده گرفتــن نقــش یــک جنگجــو متولــد
شــده بــود ،چگونــه توانســت علیــه رهبــران
خــود اقــدام کنــد؟ چــه چیــزی در او ،کــه
یکــی از میلیونهــا انســان تابــع در کریپتــون
بــود ،انگیــزه از نــو ســاختن ســیارهاش را بــه
وجــود مـیآورد؟ چگونــه جــو ا ِل و همســرش
تصمیــم گرفتنــد بعــد از قرنهــا زایــش
مصنوعــی در سیارهشــان فرزنــدی طبیعــی
بــه دنیــا بیاورنــد؟ زوج آمریکایــیای کــه
ســفینه حامــل کال ا ِل را در مزرعــه خــود
در کانــزاس یافتنــد و او را بــزرگ کردنــد،
بــر خــاف ســایر مــردم عــادی از قــدرت
عجیبــش تعجــب نمیکردنــد ،بلکــه آن
را درک میکردنــد .آیــا در ســقوط نــوزاد
در مزرعــه چنیــن آدمهایــی علتــی پنهــان
بــود؟ در رابطــه لوییــس لیــن و کالرک کنــت
میتــوان حــدس زد کــه لوییــس بــه ســبب
نجــات یافتنــش بــه دســت کالرک شــیفته
قــدرت او شــده اســت ،امــا یــک ابرقهرمــان
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 عالقهمنــد شــد؟ کشیشــی کــه بــه
کالرک گفــت بایــد بــه کاری کــه میخواهــد
ایمــان داشــته باشــد ،کــه بــود؟ و بســیاری
پرســشهای دیگــر کــه از قهرمــان بــودن

هریــک از ایــن شــخصیتها خبــر میدهــد.
امــا از ایــن قهرمانهــا مــا چیــز زیــادی
نمیدانیــم.
زک اســنایدر ،کارگــردان فیلــم ،در «مــرد
فوالدیــن» رســالت تشــریح شــخصیت
ســوپرمن را انجــام داده اســت ،امــا ســایر
شــخصیتها خــارج از محــدوده نیــاز
داســتان تعریــف نمیشــوند .میآینــد کــه
تکــهای از پــازل ماجــرا باشــند .در صورتــی
کــه بــا زمــان  ۱۴۰دقیقــهای فیلــم ،امــکان
پرداختــن بــه آنهــا فراهــم بــود ،اگــر بخــش
قابــل توجهــی از ایــن زمــان صــرف مبــارزات
تنبهتــن طوالنــی نمیشــد؛ مبارزاتــی کــه
شــاید طوالنــی و حتــی تکــراری بودنشــان از
اثرگــذاری کیفیــت نمایششــان کاســته اســت.
بارزتریــن وجــه قــدرت فیلــم ،جلوههــای
ویــژه آن اســت .ایــن فیلــم یکــی از معــدود
نســخههای داســتان ســوپرمن اســت کــه
در آن قــدرت ابرقهرمــان در مبــارزه نمایــش
داده میشــود .امــا گاهــی در ایــن نمایــش
زیــادهروی شــده اســت .مثــا در انتهــای فیلم
وقتــی ســوپرمن و یارانــش پیــروز میشــوند و
ژنــرال زاد از تســخیر زمیــن ناامیــد میشــود،
مبــارزهای بیــن ایــن دو در میگیــرد .ایــن
مبــارزه شــش دقیقــه ادامــه پیــدا میکنــد
و درنهایــت ژنــرال زاد بــا شکســته شــدن
گردنــش توســط ســوپرمن میمیــرد؛ مرگــی
کــه بــرای یــک قهرمــان ،حتــی اگر شــخصیت
منفــی داســتان باشــد ،فاقــد شــکوه اســت.
درواقــع فیلــم «مــرد فوالدیــن» داســتانی
پریشــان اســت کــه بــا تکنیــک قدرتمنــدی
بــه نمایــش در آمــده اســت .جلوههــای ویــژه
فیلــم چــه در ســکانسهای فضایــی ،چــه در
مبــارزات و چــه در ســکانسهای مربــوط بــه
ویــران شــدن زمیــن قابــل تحســین اســت.
همچنیــن ســکانسهایی کــه زندگــی
زمینــی ســوپرمن در هیبــت کالرک کنــت را
نمایــش میدهنــد ،بســیار بهیادماندنیانــد.
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بــازی خــوب دایــان ل ِیــن و کویــن کاســتنر در
نقــش زوجــی کــه کالرک را بــزرگ کردنــد
و دیالوگهــای اثرگــذار و فیلمبــرداری و
موســیقی بــا کیفیــت ،همــه دســت بــه دســت
هــم میدهنــد تــا فالشبکهــای فیلــم بــه
تکههایــی از یــک درام خــوب بــدل شــود
کــه البــهالی یــک فیلــم فانتــزی و علمــی-
تخیلــی جــای گرفتــه اســت.
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امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه وجــه فانتــزی
و علمــی -تخیلــی فیلــم کامــا ضعیــف اســت.
هنــری کاویــل از پس نقــش ابرقهرمــان برآمده
اســت .ابرقهرمانــی کــه در زمیــن زندگــی
میکنــد ،امــا قــدرت فرازمینــی دارد و بیــن
نجــات انســانها و پذیرفتــه شــدن بیــن آنهــا
در جــدال اســت .خونســردی و آرامشــی کــه
از یــک ذهــن قــوی خبــر میدهــد ،مهــری

کــه از او یــک فرزنــد وفــادار میســازد و
دغدغـهای کــه بــه نجــات انســانها تشــویقش
میکنــد ،همگــی در بــازی هنــری کاویــل
قابــل مشــاهده اســت .بــازی راســل کــرو و
مایــکل شــانون نیــز بــه یــاری ســکانسهای
فضایــی فیلــم آمــده تــا بــدان وجــه حماســی
ببخشــد .ولــی حماســی بــودن فیلــم فقــط
متاثــر از قــوت تکنیکــی آن همچــون بــازی
بازیگــران و موســیقی و فیلمبــرداری نیســت.
متاثــر از حقیقتــی تاریخــی اســت کــه در
داســتان آن نهفتــه اســت .رهبــران تمدنــی
باشــکوه بــه دنبــال تســخیر جهــان میرونــد
و چنــان مســحور مکیــدن شــیره جــان
سرزمینشــان میشــوند کــه کمــر بــه نابــودی
مــردم خــود میبندنــد .در ایــن میــان کســانی
بــه نجــات مــردم برمیخیزنــد؛ یکــی بــا امیــد
و دیگــری بــا جنــگ.
در فیلــم «مــرد فوالدیــن» ژنــرال زاد نمــاد
کســی اســت کــه حیــات ملتــش را در
گــرو نابــودی مردمــی دیگــر میبینــد.
خــود او پــس از نابــودی ســفینهای کــه
عملیــات ویــران کــردن زمیــن را بــر عهــده
داشــت ،خطــاب بــه ســوپرمن میگویــد:
«میتوانســتیم در ایــن ویرانــه کریپتونــی
دیگــر بســازیم .ولــی تــو انســانها را بــه مــا
ترجیــح دادی! مــن بــرای حفــظ کریپتــون بــه
دنیــا آمــدهام و هــر کاری کــه میکنــم ،هــر
چقــدر ظالمانــه و وحشــیانه ،بــرای صــاح
مردمــم اســت ».در مقابــل ایــن ناسیونالیســم
افراطــی جــو ا ِل قــرار دارد کــه واقعیــت
نابــودی ســیارهاش را پذیرفتــه و تنهــا راه
چــاره را امیــد میبینــد .امیــد بــه نســلی
کــه در ســیارهای دیگــر متولــد خواهــد شــد.
ایــن ســیاره زمیــن اســت و علیرغــم اعتقــاد
ژنــرال زاد بــرای جایگزینــی مــردم زمیــن بــا
مــردم کریپتــون ،جــو ا ِل 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
میبــرد .در نبــرد بیــن دو دیــدگاه مذکــور
زمیــن اســت کــه نابــود میشــود .در جنــگ
بیــن ســفینههای ژنــرال زاد و ارتــش آمریــکا
ســاختمانها ویــران مــی شــوند و مــردم
وحش ـتزده فــرار میکننــد .قربانیــان اصلــی
ایــن جــدال مردمانــد.
فیلــم «مــرد فوالدیــن» از دنیــای امــروز
ســخن میگویــد .همانطــور کــه پیشتــر
نیــز گفتیــم ،کریپتــون مجــازی از زمیــن
اســت .ماننــد بســیاری از فیلمهــای علمــی-
تخیلــی از آخرالزمانــی ســخن میگویــد
کــه حتــی امــروز هــم میشــود تصــورش
کــرد .بــا وجــود ایــن ویژگــی کــه داســتان را
ملمــوس و آشــنا میکنــد ،از ترکیــب وجــه
علمــی -تخیلــی فیلــم بــا وجــه فانتــزی و
حتــی وجــه درام آن فیلمــی واحــد حاصــل
نشــده اســت .درواقــع زک اســنایدر نتوانســته
اســت از برخــی وجــوه داســتان بگــذرد.
یــک داســتان حماســی و علمــی -تخیلــی
در ســیاره کریپتــون ،داســتانی درام در
مزرعــهای در کانــزاس ،داســتانی رمانتیــک
بیــن یــک ابرقهرمــان و یــک خبرنــگار زرنــگ
و داســتانی فانتــزی دربــاره ســوپرمن معــروف
در فیلمــی  ۱۴۰دقیق ـهای گنجانــده شــدهاند.
بــا وجــود قــدرت قابــل تحســین برخــی از
ایــن داســتانها و تکنیکهــای حرفــهای
اجــرا ،گویــا چــارهای جــز ایجــاز نبــوده
اســت و فقــط وجــه زمینــی ســوپرمن کامــا
تشــریح شــده اســت .بــا اینکــه خاســتگاه
ایــن موجــود زمینــی امــا فرازمینــی و علــت
آمدنــش بــه زمیــن روشــن میشــود ،فیلــم بــا
روایتهایــی از کودکـیاش ابرقهرمــان داســتان
را زمینیتــر میکنــد .شــاید ایــن زمینــی
شــدن در کنــار کنایههایــی کــه میتــوان از
سرنوشــت کریپتــون و مردمــش دریافــت ،از
سرنوشــت زمیــن خبــر میدهــد.
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چطور ن خ�بهها را در کشور نگه ی
دار�؟
طنز

مواد نگهدارنده
مهدی استاداحمد

حاال تشریف داشته باشید! این جمله را هر روز
از افراد مختلفی میشنویم و به افراد مختلفی
میگوییم .حاال تشریف داشته باشید یعنی کمی
بیشتر بمانید .نخبگان هم دوست دارند این جمله
را بشنوند .حتی در حد همین «کمی».
فکرش را بکنید .لب مرز کسی ایستاده بود و
وقتی نخبهای میخواست فرار مغزها بکند ،جلوی
او را میگرفت و با لبخند میگفت حاال تشریف
داشته باشید ،و نخبه مذکور را دستکم برای شام
نگه میداشت .حس خوبی داشت .نه؟
راستی نخبگان را با چه چیزهای میتوان نگه
داشت؟

وعده

مسئوالن در کمال تواضع خودشان را نخبه
میدانند ،همنوع نخبگان محسوب میشوند.
به همین دلیل است که هنگام سخن گفتن با
نخبگان ،حضو ِر لبخند بر لبشان را همواره لحاظ
میکنند .از طرفی خنده بر هر درد بیدرمان
دواست .از طرفی هم نخبهها کجای دنیا میتوانند
چنین لبخندهایی را بر لب مسئوالنشان ببینند.
آیا چنین لبهایی و چنین لبخندهایی در هیچ
جای جهان یافت میشود؟ پاسخ این سوال مسلما
خیر است .یکی از نخبگان فارسیزبان ملقب به
فریدون مشیری در همین باره گفته است بیمار
خندههای توام ،بیشتر بخند.

نرده

ادب حکم میکند که وقتی کسی به خان ه آدم
میآید ،اگر ظهر است ،او را برای ناهار و اگر شب
است ،او را برای شام نگه داریم .یعنی دستکم
یک وعده غذا به مهمان بدهیم .یکی از مواد
نگهدارنده نخبگان همین وعده است .منظورم
از همین وعده ،همین وعدهای که گفتم ،نیست.
بلکه منظورم وعده است .یعنی درواقع منظورم از
وعده ،وعده غذا نیست .منظورم وعده خالی است.
همینجور خالی خالی با وعده میتوان نخبگان
را نگه داشت .میگویید نه؟ کافی است یک بار
نخبه باشید ،یا دستکم یک بار مسئول باشید
تا باور کنید.

ادب حکم میکند که وقتی مهمان میخواهد 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 میکند که به او بگوییم
اگر بروی ،ناراحت میشوم .اگر وی دوباره اعتنایی
به این خواسته نکرد ،ادب حکم میکند 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 میکند که از
قبل فکر اینجایش را کرده باشیم و پشت در نرده
مناسب و مقاومی نصب کرده باشیم که جلوی
رفتن وی را بگیرد .آری! نرده یکی از بهترین مواد
نگهدارنده نخبگان است.

ادب حکم میکند که هنگام معاشرت با
همنوعانمان خنده بر لب داشته باشیم .مخصوصا
اگر طرف نخبه باشد .البته به این دلیل که

این بود معرفی مواد نگهدارند ه نخبگان

خنده
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ما از این مطلب نتیجه میگیریم که مسئوالن ما
خیلی باادباند.

گفتوگو با محمد رهی ،بنیانگذار استارتآپ
خشکشویی آنالین زودشور

در امور روزانه ما ،بسیاری از کارها هستند که انجام آن الزم است ،ولی جزو متن زندگی نیستند
و در ردیف کارهای خردهریز به شمار میروند که بخشی از انرژی و وقت ما را به خود اختصاص
میدهند .یکی از آنها بردن لباس به خشکشویی و دوباره گرفتن آن است .کاری که بهطور
مکرر باید تکرار شود .در جریان ظهور و رشد استارتآپها ،کسانی هم این بخش از نیاز شهروند
امروزی را شناسایی کرده و برای آسان کردن آن آستین باال زدهاند .خشکشویی آنالین،
اولین استارتآپ این حوزه و یکی از موفقترینهای کسبوکار آنالین خشکشویی است
که کاربرانش را از مراجعه به خشکشویی معاف کرده است .محمد رهی ،بنیانگذار زودشور
داستان این استارتآپ را برای ما بازگو کرده و از ظرفیتهای این بازار روبهرشد گفته است.
صفحه 36

ماهنامهخبری،علمی/آموزشی،تحلیلی
بنیادملینخبگان

saramad
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