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 گفت وگو با مرضیه یقینی 
هم بنیان گذار استارت آپ برنا

مرضیه یقینی 30 ساله و متولد اصفهان است و فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع 
و ارشد MBA از دانشگاه شریف. مرضیه علی رغم این که در شرکت های خوبی مشغول به 
کار بوده و به عنوان مدیر برنامه ریزی یک شرکت دارویی و مدیر پروژه تحلیل پورتفولیو 
در یک شرکت مشاوره مدیریت فعالیت داشته است، تصمیم می گیرد کار کارمندی با 

درآمد و پوزیشن اجتماعی خوب را کنار بگذارد و کسب وکار خود را راه بیندازد. 
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جهــل از آن علم به بود صدبار

آب حیوان چو شــد گره در حلق

زهر گشــت ار چه بود نوش و گوار

نه بدان لعنت ست بر ابلیس

کو نداند همی یمین ز یســار

بل بدان لعنت ست کاندر دین

علــم داند به علم نکند کار

سنایی
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ســرمایه اصلــي کشــوري مثــل ایــران چیســت 
و چطــور مي شــود آن را اســتحصال کــرد؟ 
ــا  ــا ایراني ه ــه م ــک صــد ســال اســت ک نزدی
اســتخراج  زمیــن  دل  از  را  گاز  و  نفــت 
و  غربــي  مشــتري هاي  بــه  و  مي کنیــم 
ــون  ــت ممن ــن باب ــیم و از ای ــرقي مي فروش ش
و شــاکر خداونــد متعالیــم کــه چنیــن نعمــت 
ارزشــمندي را ارزاني مــان داشــته. در دنیــا 
ــن  ــه از چنی ــتند ک ــادي نیس ــورهاي زی کش
موهبتــي برخوردارنــد. اگــر بــا جغرافیــاي 
ــه  ــد ک ــید مي دانی ــنا باش ــران آش ــي ای طبیع
خــاک حاصل خیــز ایــران مــواد ارزشــمند 
دیگــري را نیــز در خــود ذخیــره کــرده. 
ــت  ــدازه نف ــه ان ــه ب ــران البت ــس ای ــادن م مع
نمي کنــد  ثــروت  تولیــد  مــا  بــراي  گاز  و 
ــن  ــه ای ــت دارد ک ــن واقعی ــان از ای ــا نش ام
ســرزمین و ســاکنانش متنعمنــد و کاني هــاي 
ــا  ــا و دره ه ــیاري در دل کوه ه ــت بس ذي قیم
ــن  ــس، آه ــر م ــاوه ب ــه شــده اســت. ع تعبی
نیــز بــا خــاک زاگــرس درآمیختــه و ارزش آن 
را بــاال بــرده اســت. در جزیــره هرمــز خداونــد 
ــش را  ــرده و خاک ــام ک ــا تم ــر م ــت را ب نعم
ــتش  ــر مش ــه ه ــه ک ــري درآمیخت ــا عناص ب
هم ســنگ زر و ســیم اســت. نزدیــک نــود 
ــه در  ــم ک ــز داری ــره هرم ــوع خــاک در جزی ن
صنایــع مختلــف از جملــه کاســموتیک بــه کار 
مــي رود. قصــه تلــخ ایــن اســت کــه ســاکنان 
ایــن جزیــره آن چنــان کــه بایــد و شــاید قــدر 
ــز  ــد و ج ــدادادي را نمي دانن ــت خ ــن نعم ای
فــروش خروارخــروار آن بــه راه دیگــري بــراي 

نمي اندیشــند. در مقیاســي  ثــروت  تولیــد 
ــا  ــته ب ــرن گذش ــک ق ــز در ی ــا نی ــر م کان ت
نفــت و ســایر منابــع زیرزمینــی همیــن 
از  را  خــود  ثــروت  و  کرده ایــم  را  معاملــه 
ــم. در  ــه دســت آورده ای ــق خام فروشــی ب طری
ــان  ــردان و اقتصاددان ــالیان دولت م ــول س ط
دل ســوز کــم نبوده انــد کــه منتقــد ایــن 
ــي  ــت خام فروش ــا را باب ــد و م ــیوه بوده ان ش
تقبیــح کرده انــد امــا در کل هیــچ گاه فرصــت 
ــا اوال  ــا م ــده ت و مجــال مناســبي پیــش نیام
نســبتمان را بــا نعمــات خــدادادي تغییــر 
ــا اقتصــاد آســیب پذیر نفتي مــان  بدهیــم، ثانی
را اصــاح کنیــم. به خصــوص در چهــل ســال 
اخیــر همــواره دســت بــه گریبــان بحران هــاي 
کوچــک و بــزرگ بوده ایــم کــه بــه مــا اجــازه 
ــور را  ــادي کش ــت اقتص ــا سیاس ــي داده ت نم
ــک  ــمنان کوچ ــفانه دش ــم. متاس ــر دهی تغیی
ــش  ــت نق ــه اهمی ــز متوج ــران نی ــزرگ ای و ب
نفــت و درآمــد حاصــل از آن در اقتصــاد و 
ــد و  سیاســت و اقتــدار دولــت مرکــزي بوده ان
ــن  ــران اولی ــا ای ــات خــود ب همــواره در منازع
ــروش  ــوي ف ــوده کــه جل اقدامشــان همیــن ب
ــاد  ــت ایج ــد نف ــا در تولی ــد ی ــت را بگیرن نف
اخــال کننــد. ســابقه تحریــم نفــت بــه 
ــا  ــدق ب ــر مص ــه دکت ــردد ک ــي برمي گ زمان
انگلیــس درافتــاد و ملــي شــدن صنعــت 
ــه  ــي را ب ــاي نفت ــاح قرارداده ــت را و اص نف
عنــوان جدي تریــن وظیفــه ملــي میهنــي 
ــت  ــي مي دانس ــس به خوب ــرد. انگلی ــال ک دنب
مهم تریــن شــریان اقتصــادي کــه حیــات 
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ــت  ــد، نف ــداوم می بخش ــران را ت ــت ای حکوم
اســت و اگــر ایــن شــریان را ببنــدد، به ســرعت 
مي توانــد صنعــت و بــازار را فلــج کنــد. تعبیــر 
تحریم هــاي فلج کننــده احتمــاال اولین بــار 
بــا  منازعه شــان  در  بریتانیایي هــا  توســط 
ــه کار رفــت. بعــد از انقــاب  دکتــر مصــدق ب
اســامي هــم همــواره تحریــم نفــت، اســلحه 
ــش  ــکا و متحدان ــت آمری ــدي در دس نیرومن
ــا روي  ــه بهانه هــاي واهــي پ ــود و همــواره ب ب
ــع  ــتند و مان ــادي مي گذاش ــریان هاي اقتص ش
ــه  ــران مي شــدند. ب ســامان یافتــن اقتصــاد ای
ــر  ــي س ــه ب ــد ک ــک دم نش ــاعر »ی ــول ش ق
ــت  ــي گذاش ــس ک ــم/ ابلی ــي کنی ــر زندگ خ
کــه مــا بندگــي کنیــم«. ابلیــس امپریالیســت 
هــم آن قــدر بــراي مــا طــي ایــن چهــل ســاله 
ایجــاد زحمــت کــرد کــه مــا فرصــت نیافتیــم 
اداري  مالــي  غلــط  ســاختارهاي  بعضــي 
مملکــت را اصــاح کنیــم. البتــه خــدا را شــکر 
ــه  ــات خصمان ــد و اقدام ــت پلی ــم نی علي رغ
نظــام ســلطه، نظــام جمهــوري اســامي 
مقتدرتــر از قبــل بــه حیــات پربرکتــش ادامــه 
ــاي  ــه بحران ه ــامتي از هم ــد و به س مي ده
ریــز و درشــت عبــور کــرده، امــا نکتــه قابــل 
ــت  ــا فرص ــا عم ــه م ــت ک ــن اس ــل ای تام
ــت  ــه نف ــان را ب ــتگي اقتصادم ــم وابس نیافتی
قطــع کنیــم یــا بــه حداقــل برســانیم. اتفاقــا 
ــام  ــاب و نظ ــه انق ــئوالن عالي رتب ــر مس اکث
متفطــن ایــن معنــا - یعنــي وابســتگي بیــش 
ــتند  ــد و مي دانس ــت - بوده ان ــه نف ــد ب از ح
کــه   - کرده انــد  اذعــان  هــم  به کــرات   -
مي کنــد،  آســیب پذیرمان  وابســتگي  ایــن 
امــا متاســفانه ابلیــس کــي گذاشــت کــه 
ــتیم و  ــل نتوانس ــم؛ در عم ــي کنی ــا بندگ م
ــروري  ــول و ض ــت معق ــن خواس ــار ای به ناچ
ــه  ــم ک ــر گفت ــم. جلوت ــق انداختی ــه تعوی را ب
ایــران عــاوه بــر نفــت و گاز، مــواد ارزشــمند 
ــره دارد  ــز در خــاک خــود ذخی دیگــري را نی
ــا نقــش  ــدام از آن ه ــه هیچ ک ــا از آن جــا ک ام

موثــر و حداکثــري در اقتصــاد نداشــته اند، 
هیچ کــدام گرفتــار تحریــم - بــه معنــاي 
تحریــم نفتــي - نشــده اند. ایــن حقیقــت 
ــتیم  ــر مي توانس ــه اگ ــد ک ــا مي فهمان ــه م ب
وابســتگي اقتصادي مــان را بــه نفــت بــه 
موثــر  تحریم هــا  نــه  برســانیم،  حداقــل 
بــا اســلحه  نــه اصــا غــرب  مي افتــاد و 
تحریــم بــه جنگمــان برمي خاســت. اگــر 
بــر فــرض مــا درآمــد اصلي مــان از مثــا 
گردشــگري بــه دســت مي آمــد، آن وقــت 
ــراغ  ــه س ــه ب ــورت منازع ــم در ص ــکا ه آمری
تحریــم گردشــگري مي رفــت امــا امــروز 
درآمــد مــا از گردشــگري چنــان انــدک اســت 
کــه آمریکایي هــا را بــه صرافــت تحریــم 
نمي انــدازد. همیــن امــر بدیهــي ملــت و دولت 
ــت،  ــز نف ــا ج ــدازد ت ــر مي ان ــه فک ــران را ب ای
ــد  ــود بیندیش ــدي خ ــع درآم ــر مناب ــه دیگ ب
ــد.  ــگ کن ــت را کم رن ــش نف ــه نق و رفته رفت
بــراي مثــال گردشــگري موضوعــي اســت 
ــم و  ــل بوده ای ــدودي از آن غاف ــا تاح ــه م ک
ــا  ــم. ام ــاز نکرده ای ــژه ب ــاب وی روي آن حس
ــایه  ــم همس ــد توریس ــه درآم ــت ب ــي اس کاف
غربي مــان، ترکیــه، نــگاه کنیــم تــا قــدري در 
ــد  ــه خــرج دهیــم. خداون ایــن امــر جدیــت ب
بــه ایــن جغرافیــا موقعیت هــاي ممتــازي 
داده کــه مي توانــد یکــي از قطب هــاي جــدي 
ــم،  ــر توریس ــاوه ب ــد. ع ــا باش ــم دنی توریس
هنــر، صنایــع فرهنگــی و صنایــع دســتي هــم 
ــازار پررونقــي دارنــد کــه اگــر ایــران  امــروز ب
ــود،  ــل ش ــده در آن داخ ــت و حساب ش درس
قطعــا دســت پــر از آن بیــرون مي آیــد، ضمــن 
ــه  ــدري ک ــلطه آن ق ــام س ــت نظ ــه دس این ک
بــراي تحریــم نفــت و اســلحه بــاز اســت، براي 
ــینما و  ــتي، س ــع دس ــم، صنای ــر، توریس هن
ــه  ــاره این ک ــت. درب ــاز نیس ــاق ب ــع خ صنای
ــران دارد،  ــدي اي در ای ــاي ج ــه رقب ــت چ نف
ــه  ــد ب ــا بای ــت، فع ــم نوش ــل خواهی به تفصی
ــاره  ــده اش ــا فراموش ش ــم ام ــه مه ــن نکت ای
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ــت  ــت نف ــد هنگف ــت و درآم ــه نف ــم ک کنی
ــاب  ــه حج ــل ب ــر تبدی ــال اخی ــد س ــي ص ط
ــه  ــا ب ــا م ــته ت ــه نگذاش ــده ک ــي ش ضخیم
دیگــر منابــع تولیــد ثــروت کشــور، آن چنــان 
ــدر  ــا آن ق ــم. م ــر کنی ــد فک ــاید و بای ــه ش ک
متوجــه نفــت بوده ایــم، ایضــا پــول نفــت 
چنــان زیــر دندانمــان مــزه کــرده کــه از 
ــل  ــدادادي غاف ــات خ ــر نعم ــه دیگ ــه ب توج
یــا  یــا مــس  نفــت  از  شــده ایم. مهم تــر 
ــا  ــه م ــال ب ــد متع ــر و گردشــگري، خداون هن
ــته  ــي داش ــردم« را ارزان ــت »م ــا نعم ایراني ه
ــي  ــه زیرزمین ــران ن ــي ای ــت اصل ــت. نعم اس
ــن،  ــه روي زمی ــات خــاک، ک ــه الي طبق و الب
زنــده و ســاعي کار و کارآفرینــی مي کنــد 
ــت  ــه حرک ــور را ب ــاد کش ــاي اقتص و چرخ ه
درمــي آورد. بي تعــارف بایــد بفهمیــم کــه 
ســرمایه اصلــي کشــور ایرانیــان خوش فکــر و 
ــروت  ــد ث ــچ تولی ــه از هی ــي هســتند ک خاق
مي کننــد و بــدون اتــکا بــه نفــت و پــول 
بــه  و  دولــت دانــش و هنــر مي آفریننــد 
ــم  ــا ه ــا در دنی ــد. اتفاق ــه مي کنن ــا عرض دنی
ــه زوال اســت  مناســبات ســنتي اقتصــاد رو ب
و اقتصــاد دانش بنیــان جایگزیــن آن شــده 
ــان را اصــاح  ــا نگاهم ــي اســت م اســت. کاف
کنیــم و بــه جــاي پافشــاري بیــش از حــد بــر 
نفــت نقــش و اهمیــت کارآفرینــان و صاحبــان 
ــم.  ــش دهی ــان را افزای ــرکت هاي دانش بنی ش
دنیــاي امــروز حتمــا بــه نفــت و مــواد معدنــي 
ــوش  ــول و ح ــي ح ــاز واقع ــا نی ــاز دارد ام نی
ــرد.  ــکل مي گی ــده ش ــب ای ــان هاي صاح انس
ایــن انســان ها هســتند کــه مي تواننــد ثــروت 
ــاد  ــد و اقتص ــد کنن ــال را تولی ــي و ح واقع
را ســامان دهنــد. اتفاقــا االن کــه آمریــکا 
شمشــیرش را از رو بســته و بــا تمــام قــوا بــه 
میــدان آمــده تــا بــه اقتصــاد نفتــي مــا ضربــه 
ــک  ــا ی ــا م ــت ت ــي اس ــت مغتنم ــد، فرص بزن
ــي  ــي و دولت ــف مل ــه تکلی ــراي همیش ــار ب ب
خــود را بــا نفــت معلــوم کنیــم و ایــن میــزان 

وابســتگي را بــه حداقــل برســانیم. در عــوض 
از ایــن موقعیــت حســن اســتفاده را ببریــم و 
اقتصــاد دانش بنیــان و تولیــد »ایران ســاخت« 
را بــا میــدان دادن بــه جوانــان دانــا و صاحــب 
ــد  ــدرن و متعه ــاي م ــه دنی ــنا ب ــده و آش ای
بــه کشــور ســامان دهیــم. تجربــه ایــن 
ــا  ــه هرکج ــد ک ــي مي ده ــاله گواه ــل س چه
مســئولیت  و  کردیــم  اعتمــاد  مــردم  بــه 
ــا دشــمن را بــه آن هــا ســپردیم بــه  مقابلــه ب
توفیــق حداکثــري رســیدیم. ماهیــت انقــاب 
اســامي مردمــي اســت و هــرگاه نقــش مــردم 
- از هــر طبقــه اي - در آن پررنــگ شــود، 
ــا  ــت. هرکج ــوده اس ــش ب ــن راه ــق قری توفی
هــم کــه بنــا بــه ماحظاتــي مــردم از صحنــه 
ــت  ــي دس ــه موفقیت ــده اند، ب ــته ش کار گذاش
راه  بهتریــن  هــم  حــاال  نکرده ایــم.  پیــدا 
ــردم  ــري م ــا ترامــپ حضــور حداکث ــه ب مقابل
ــر شکســت دشــمن  ــار دیگ ــک ب ــا ی اســت ت
ــوت از  ــا دع ــوص ب ــد. به خص ــن کنن را تضمی
ــاالن  ــي و فع ــه ایران ــان دانشــمند و نخب جوان
اســتارت آپ ها  و  دانش بنیــان  اقتصــاد 
مي توانیــم تیرهــاي تحریــم آمریــکا را بــه 

ــانیم.   ــنگ بنش س
زمانــي کــه ایــن ســرمقاله را مي نوشــتم، 
در جامعــه مباحثــي مربــوط بــه وضعیــت 
ــکا،  ــرکات آمری ــي و تح ــاده بین الملل فوق الع
خواهــان تغییــر رویــه مســئوالن بودنــد و 
ــف  ــه و تخفی ــه تخطئ ــد ب ــام نق ــي در مق حت
ــد. از آن طــرف البتــه  مســئوالن رو آورده بودن
طرفــداران دولــت، آن هــا هــم بــا اشــاره 
و  بین المللــي  فوق العــاده  وضعیــت  بــه 
ــاع  ــت دف ــلطه، از دول ــام س ــیطنت هاي نظ ش
ــیر را الزم و  ــن مس ــداوم همی ــد و ت مي کردن

برمي شــمردند.  ضــروري 
ــه در  ــا این ک ــود ت ــان ب ــن مباحــث در جری ای
ــه  ــر فرزان ــاری، رهب ــال ج ــاه س ــر تیرم اواخ
انقــاب مســئوالن دولتــی را بــه حضــور 
ــه  ــرایط و ارائ ــن ش ــن تبیی ــد و ضم خواندن
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تذکــرات در یــک فضــای صمیمــی و پدرانــه، 
نکاتــی دربــاره موقعیــت ممتــاز دولــت یــادآور 
شــدند. از آن جــا کــه فرمایــش معظم لــه، 
اســت،  ســرمقاله  موضــوع  بــا  متناســب 
فرصــت را مغتنــم شــمردم تــا بــا عنایــت بــه 
ــی  ــاب، نکات ــه انق ــر فرزان ــای رهب رهنموده
چنــد را بــه ســرمقاله ایــن شــماره »ســرآمد« 

ــم. ــه کن اضاف
یــک؛ تاکیــد بــر توانایــی کشــور بــرای عبــور 
از مشــکات، بــا کار و تــاش شــبانه روزی 
مســئوالن و همراهــی آحــاد مــردم: ایــن 
ــمن  ــه دش ــت ک ــزی اس ــان چی ــا هم دقیق
درصــدد القــای خــاف آن بــه جامعــه اســت. 
ــای  ــد در فض ــانه های معان ــه رس ــی ک صدای
جامعــه پخــش می کننــد »نمی توانیــم« و 
»ممکــن  و  »نمی گذارنــد«  و  »نمی شــود« 
ــل  ــخ چه ــه تاری ــال آن ک ــت، ح ــت« اس نیس
ســاله انقــاب اســامی گواهــی می دهــد 
ــه  ــا متحــد و یکپارچــه و البت کــه هــر جــا م
ــه  ــر ب ــته ایم، آن ام ــری را خواس ــدوار، ام امی
ــه  ــت. البت ــده اس ــق ش ــو متحق ــن نح بهتری
تصریــح  هــم  رهبــری  کــه  همان طــوری 
اســتمرار  الزامــات  و  شــرایط  کرده انــد 
پیشــرفت و حرکــت پرشــتاب برخــورداری از 
روحیــه قــوی، انگیــزه، شــجاعت و عــزم راســخ 

ــت.  اس
ــی  ــه و انقاب ــع مقتدران ــر مواض ــد ب دو؛ تاکی
برابــر  در  به خصــوص  کشــور،  مســئوالن 

بیگانــگان.
توانایی هــای  و  امکانــات  یــادآوری  ســه؛ 
حــل  نــزدن  گــره  و  کشــور  فوق العــاده 
ــا. ــی اروپ ــای احتمال ــا تضمین ه ــات ب معض

و  حــل  در  دولــت  میــدان داری  چهــار؛ 
ــد  فصــل مشــکات خصوصــا حضــور قدرتمن
در  را  مــا  می توانــد  اقتصــادی  مســئوالن 
فعلــی  ســختی های  و  شــرایط  از  عبــور 
کمــک رســاند. لــذا تقویــت دولــت و حمایــت 
ــه  ــاد و ارکان جامع ــه آح ــئوالن وظیف از مس

اســت. البتــه ایــن تقویــت و حمایــت مانــع از 
ــت. ــازنده نیس ــد س نق

ــر رده و  ــان در ه ــا متخلف ــورد ب ــج؛ برخ پن
ــاب  ــه انق ــر فرزان ــر رهب ــا ام ســطحی، نه تنه
اســت بلکــه جامعــه نیــز از مســئوالن چنیــن 
ــه  ــا را ب ــت م ــه حرک ــزی ک ــی دارد. چی توقع
ــا را در  ــغ م ــته و تی ــرفت آهس ــمت پیش س
ــر دشــمن ُکنــد می کنــد، حضــور همیــن  براب
ــد  متخلفــان و مفســدان اقتصــادی اســت. بای
بــر  را  راه  پاگیــر،  و  دســت  بی ماحظــات 
مفســدان و متخلفــان بســت و از ایــن طریــق 

ــد.  ــردم برگردان ــه م ــت را ب ــاس امنی احس
شــش؛ در ایــن رهگــذر از ترمیــم برخــی 
قوانیــن و اصــاح حقوقــی مقــررات نیــز نبایــد 
ــه اصــاح  ــاز ب غافــل شــد. خیلــی از امــور نی
در  کــه  امــروز  و  دارد  اداری  و  ســاختاری 
موقعیــت ویــژه قــرار گرفته ایــم، خــوب اســت 
کــه بــر ایــن امــر مهــم نیــز اهتمــام بورزیــم.
هفــت؛ جــدی گرفتــن سیاســت های اقتصــاد 
رهبــر  توصیــه  ایــن  آخــر  در  مقاومتــی: 
ــکات  ــا را از مش ــا م ــاب، نه تنه ــه انق فرزان
قله هــای  بلکــه  می رهانــد،  دشــواری ها  و 
پیــش رو نیــز به ســرعت فتــح خواهنــد شــد. 
ــت و  ــدی از خاقی ــاس، بهره من ــن اس ــر ای ب
ایده پــردازی نســل جــوان و تحصیل کــرده 
ــق زیســت بوم  کشــورمان، جــدی گرفتــن رون
ــه  ــر دادن ب ــال و پ ــی، ب ــوآوری و کارآفرین ن
دانش بنیــان،  شــرکت های  و  اســتارت آپ ها 
فــراخ کــردن میــدان پیــش روی صندوق هــای 
ــام و  ــدی تم ــر و بهره من ــورانه و خطرپذی جس
ــه،  ــای فناوران ــاوری و پژوهش ه ــال از فن کم
کار مــا را بــا مشــکات و دشــواری ها یکســره 
ــا را از  ــداف م ــات و اه ــرد و منوی ــد ک خواه
ــد  ــرون خواه ــا بی ــق چالش ه ــای عمی چاه ه
آورد. مشــکات موجــود، گوهــر وجــود مــردم 
ــدن و  ــه تم ــان و گنج خان ــئوالن را نمای و مس
ــر  ــر و زرین ت ــا را پربهات ــت م ــگ و هوی فرهن

ــرد. ــد ک خواه
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سانند ری �ب ن که مسئوالن و دانشمندان چگونه یم توانند به حل مسائل کشور �ی ره ا�ی در�ب

جز به خردمند مفرما عمل
 محمد یوسف نیا 

در دیــدار رهبــری بــا اصحــاب علــم و دانشــگاه 
ــر  ــه اگ ــت ک ــود داش ــانی وج ــه درخش جمل
ــودم آن  ــور ب ــی کش ــران علم ــای مدی ــن ج م
را می نوشــتم و بــاالی ســرم مــی زدم، اگــر 
نــه دســت کم نصــب العیــن خویــش قــرار 
ــز  ــت می ــرا پش ــرود چ ــادم ن ــا ی ــی دادم ت م
مســئولیت نشســته ام. جملــه ایشــان قریــب بــه 
ایــن مضمــون اســت: مســئوالن بایــد دم خانــه 
دانشــمندان برونــد، نــه این کــه دانشــمند 
ــد.  ــه دارن ــل نگ ــود معط ــاق خ ــت در ات را پش
ــدر  ــم، آن ق ــخنرانی مه ــه در آن س ــن جمل ای
ــم آن  ــی عل ــاال اهال ــه احتم ــود ک ــذار ب تاثیرگ
ــت  ــد. واقعی ــت کرده ان ــود ثب ــه خ را در حافظ
ــی  ــن اســت؛ یکــی از معضــات اصل هــم همی
کشــور مــا ایــن اســت کــه دانشــمندان آن طــور 
کــه بایــد و شــاید قــدر نمی بیننــد و بــر صــدر 
ــزرگان مــا  ــی کــه همــه ب نمی نشــینند در حال

در طــول تاریــخ نســبت بــه حفــظ شــأن علمــا 
یکــی  کرده انــد.  کاربــردی  نصیحت هــای 
ــوره  ــل خ ــه مث ــور ک ــروز کش ــات ام از معض
اســتعدادها را می خــورد و کارهــا را معطــل 
ــتم  ــی سیس ــی و تنبل ــذارد، فربه ــی می گ باق
بروکراســی  یک جــور  از  کــه  اســت  اداری 
ــد  ــازه نمی ده ــد و اج ــت می کن ــیده تبعی پوس
ــد و  ــه تولی ــه چرخ ــمندان ب ــا و دانش نخبه ه
تصمیم گیــری وارد شــوند یــا گرهــی از گره هــا 
بــاز کننــد. بــاور کنیــد هیــچ چیــز بــه انــدازه 
ــت.  ــور نیس ــع اداره ام ــی مان ــی قاب بروکراس
نمی خواهــم همــه کاســه و کوزه هــا را ســر 
ــا  ــک روز این ج ــران ی ــکنم، مدی ــران بش مدی
ــر  ــس اگ ــر، پ ــای دیگ ــک روز ج ــتند و ی هس
ــرار اســت کار مهمــی انجــام بدهنــد همــوار  ق
ــش  ــت، دان ــش اس ــعه دان ــیر توس ــردن مس ک
ــد  ــمندان نمی توان ــود دانش ــرون از وج ــم بی ه

ت
اش
دد

یا
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ــمند  ــا دانش ــش ب ــد. دان ــته باش ــی داش معن
ــش  ــدون دانشــمند دان ــا ب مســاوی نیســت ام
توســعه نخواهــد یافــت. ســعدی می گفــت: 
»جــز بــه خردمنــد مفرمــا عمــل/ گرچــه 
عمــل کار خردمنــد نیســت«؛ ایــن پارادوکــس 
چیــزی  آن  همــه  حیرت انگیــز  ظاهــری 
ــنهاد  ــران پیش ــه مدی ــوان ب ــه می ت ــت ک اس
ــم  ــای عل ــا دنی ــه دنی ــوص این ک ــرد به خص ک
و دانــش اســت و اگــر جامعــه ای نتوانــد از 
ــد،  ــتفاده کن ــن اس ــو احس ــه نح ــش ب علمای
ــا کاهلــی  در حــق آن هــا ظلــم نکــرده بلکــه ب

ــت.  ــرار داده اس ــتم ق ــورد س ــود را م خ
ــت  ــرار اس ــر ق ــران اگ ــم مدی ــتم می گفت داش
ــت  ــیر فعالی ــهیل مس ــد، تس ــام بدهن کاری انج
ــر  ــد مدی ــش از ح ــت بی ــت. دخال ــگان اس نخب
در کار علــم می توانــد مخــل تولیــد علــم باشــد 
ــت  ــه دس ــز ب ــه ج ــت ک ــی هس ــا گره های ام
ــه  ــن ک ــا همی ــود. آن ه ــاز نمی ش ــئوالن ب مس
امــکان کار و تحقیــق و پژوهــش دانشــمندان را 
فراهــم کننــد و اجــازه ندهنــد نخبــه بی پناهــی 
کنــد  سیســتم  و  سیاســت زدگی  در  پشــت 
پیش رفــت  بــه  بمانــد،  باقــی  بروکراتیــک 
ــن  ــم در زمی ــد. عل ــک کرده ان ــی کم کار علم
ــر  ــد و طبیعتــا مدی ــرورش می یاب علم دوســتی پ
و مســئولی می توانــد امــکان ایــن کار را فراهــم 
ــته  ــه داش ــاد و عاق ــا اعتم ــه علم ــه ب ــد ک کن
ــون کاری از  ــه و قان ــا بخش نام ــه ب ــد وگرن باش
پیــش نخواهــد رفــت. مــا همان قــدر کــه امــروز 
ــه  ــم، ب ــاز داری ــوده نی ــمندان کارآزم ــه دانش ب
ــم،  ــز محتاجی ــک علم دوســت نی مســئوالن چاب
ــا  ــور ب ــی کش ــورت کار علم ــن ص ــر ای در غی

ــد. ــد ش ــه رو خواه ــمار روب ــع بی ش موان
در پایــان از شــما دعــوت می کنــم فــرازی 
ــامی را  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــخنان رهب از س
ــوان حســن  ــه عن ــی دانشــگاه ب ــع اهال در جم
ختــام ایــن یاددداشــت کوتــاه مطالعــه کنیــد: 
»دانشــگاه در مســائل کشــور، هــم مســئله یابی 
ــدم  ــه دی ــن خوش بختان ــه م ــد -ک ــد بکن بای

ــت  ــا یادداش ــان و این ج ــن آقای ــات ای در بیان
ــا  ــدم واقع ــود[؛ دی ــب ]ب ــی جال ــردم و خیل ک
مثــا  کرده انــد؛  پیــدا  مســئله  نشســته اند 
یــک  ایــن  کــه  می گوینــد  کنیــد  فــرض 
ــه زن  ــد ک ــما می گویی ــه ش ــت ک ــئله اس مس
ــات  ــا تحصی ــم مث ــد، ه ــه دار باش ــم خان ه
ــم  ــا ه ــور ب ــا چط ــد، این ه ــته باش ــه داش عالی
جمــع اســت؛ خــب ایــن یــک مســئله اســت؛ 
ببینیــد، ایــن مســئله یابی خیلــی چیــز مهمــی 
اســت کــه مــا بنشــینیم مســئله یابی کنیــم - 
ــن  ــم. بنابرای ــل کنی ــائل را ح ــد، آن مس و بع
ــم  ــئله یابی، ه ــد در مس ــم می توان ــگاه ه دانش

ــد... ــک کن ــائل کم ــل مس در ح
البتــه مدیــران بایــد بخواهنــد. مــن همیــن جــا 
از آقایــان دولتــی ای کــه این جــا تشــریف دارند، 
]می خواهــم[ در جلســات هیئــت وزیــران ایــن 
مســائل را و مســئله ارتبــاط دانشــگاه و مســائل 
کشــور را جــدی مطــرح کنیــد کــه همــه 
انگیــزه پیــدا کننــد، عاقــه پیــدا کننــد برونــد 
دنبالــش. مــا البتــه بــه یکایــک وزرا می گوییــم. 
ــرادر  ــتم، ب ــی داش ــر نیروی ــی وزی ــن یک وقت م
بســیار خوبــی کــه خــودش تحصیل کــرده 
دانشــگاه امیرکبیــر بــود. ســر یــک قضیــه ای بــا 
ــا  ــه را م ــن قضی ــه ای ــرد ک ــت می ک ــن صحب م
ــت  ــرادر! شــما از هیئ ــم ب ــم؛ گفت مشــکل داری
دولــت یــک قــدم بــرو همیــن دانشــگاهی کــه 
خــودت در آن تحصیــل کــرده ای، ایــن قضیــه 
ــد.  ــت حــل می کنن را آن جــا مطــرح کــن، برای
ــد  ــن تردی ــد؛ م ــل می کردن ــم ح ــا ه مطمئن
ــر شــدن  ــن درگی ــا ای ــر واقع ــی اگ ــدارم. یعن ن
ــران  ــرف مدی ــور از ط ــائل کش ــگاه و مس دانش
جــدی گرفتــه بشــود - کــه اصــل هــم همیــن 
ــه نظــرم پیــش خواهــد رفــت.  ــن ب اســت - ای
ــمند؛  ــه دانش ــرود در خان ــد ب ــر بای ــی مدی یعن
ــد  ــمند نبای ــت. دانش ــن اس ــی ای ــل اساس اص
پشــت اتــاق مدیــر معطــل بمانــد؛ مدیــر بایــد 
بــرود در خانــه دانشــمند و از او درخواســت 

ــد...« کمــک کن
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ان ارشد دولت: هور در نشست مه اندی�ش مد�ی رئیس �ب
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ــن  ــر حس ــلمین دکت ــام و المس ــت االس حج
مدیــران  هم اندیشــی  نشســت  در  روحانــی 
ــد  ــه »بای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــت ب ــد دول ارش
ــن  ــی باالتری ــاف داخل ــتیم و اخت ــد بایس متح
هزینه هــا را بــه مــردم و به ویــژه فقــرا تحمیــل 
ــران  ــم ای ــزار پرچ ــت: »روز اهت ــد«، گف می کن
اســت؛ حاضــرم در برابــر تمــام مخالفیــن و 
ــرای  منتقدیــن خــم شــوم و دســت آن هــا را ب
اتحــاد و همــکاری ببوســم. امــروز بایــد همگــی 
ــتقال و  ــظ اس ــرای حف ــی ب ــات مهم تصمیم
ــان و  ــا پای ــم و ت ــز بگیری ــران عزی ســربلندی ای

ــتیم.« ــرای آن بایس ــای اج ــوان پ ــه ت ــا هم ب
ــال روز  ــام س ــه ای ــاره ب ــا اش ــور ب رئیس جمه
شــهادت شــهید بهشــتی و یارانــش، افــزود: »در 
تاریــخ کمتــر مظلومــی را بــه مظلومیــت شــهید 
ــی و  ــه زندگ ــی ب ــم و وقت ــراغ داری ــتی س بهش
ــدرش  ــاران گران ق ــن شــهید و ی سرگذشــت ای
ــان  ــتادگی در زم ــرای ایس ــم، ب ــگاه می کنی ن
ــر  ــت در براب حاضــر کــه مقطــع ایســتادگی مل

ــم.« ــه می گیری ــت، روحی ــمنان اس دش
دکتــر روحانــی اظهــار داشــت: »ملــت ایــران در 
ســال های ۹۲ تــا ۹۴ تصمیــم بزرگــی گرفــت و 
بــه دنیــا اعــام کــرد در عیــن حــال کــه محکم 
ــا  ــای آرمان هــای خــود ایســتاده، ام و قاطــع پ
حاضــر اســت بــا منطــق و اســتدالل بــا همــان 
ــار  ــور فش ــن کش ــه ای ــال ها ب ــه س ــانی ک کس
ــن  ــر حس ــد و اگ ــو کن ــد، گفت و گ وارد آوردن
ــر  ــق برســد. ب ــه تواف ــان باشــد، ب ــی در می نیت
ایــن اســاس در طــول 30 مــاه تــاش، مذاکــره 
و فــداکاری، توافقــی عظیــم و تاریخــی حاصــل 
ــزرگ  ــن موفقیــت ب ــه تحمــل ای شــد کــه البت
بــرای دشــمنان و بدخواهــان جمهوری اســامی 
ــال  ــا ۱۲ س ــه آن ه ــود؛ چراک ــخت ب ــیار س بس
ــو  ــه زان ــی ب ــود، یعن ــق آرزوی خ ــرای تحق ب
ــد.« ــران، تــاش کــرده بودن ــت ای درآوردن مل

دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه این کــه بــه 
تصریــح و شــهادت بدخواهــان و حتــی بدتریــن 
دشــمنان ملــت ایــران، جمهــوری اســامی 

ــود،  ــت آورده ب ــه دس ــزرگ ب ــروزی ب ــک پی ی
گفــت: »اگرچــه بدتریــن دشــمنان، ایــن توافــق 
ــد  ــف می کردن ــخ توصی ــق تاری ــن تواف را بدتری
کــه بــه آن هــا تحمیــل شــده اســت،  امــا بــاور 
ــی  ــه توافق ــود ک ــن ب ــدا ای ــا از ابت ــاش م و ت
ــور  ــم و همین ط ــت آوری ــه دس ــرد ب ــرد - ب ب
ــا،  ــن مخالفت ه ــال ای ــه دنب ــود. ب ــده ب ــم ش ه
ــی  ــان افراطیون ــه هم ــد ک ــش آم ــرایطی پی ش
ــه  ــی ب ــد توافق ــرده بودن ــاش ک ــا ت ــه ماه ه ک
دســت نیایــد و پــس از حصــول توافــق، تــاش 
کــرده بودنــد از طریــق کنگــره آمریــکا جلــوی 
ــر کار  ــر س ــد، ب ــق را بگیرن ــن تواف ــرای ای اج
آمدنــد و از روز اول چنــان کــه در مبــارزات 
ــد  ــد، تــاش کردن ــه بودن ــی خــود گفت انتخابات

ــد.« ــم بزنن ــر ه ــق را ب ــن تواف ای
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  روحانــی  دکتــر 
بدخواهــان  موضع گیــری  واضح تریــن 
جمهــوری اســامی ایــران علیــه توافــق برجــام، 
مهرمــاه ســال پیــش اعــام شــد، اضافــه کــرد: 
»آقــای ترامــپ در آن مقطــع بــه طــور رســمی، 
ــا  خــط جدیــد سیاســت خارجــی دولتــش را ب
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــب علی ــی نامناس لحن
ایــران تشــریح کــرد و دور جدیــدی از تاش هــا 
ــه  ــرد ک ــاز ک ــام را آغ ــم زدن برج ــر ه ــرای ب ب
البتــه تــا امــروز در ایــن مســیر ناموفــق بــود.«

این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــور 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــان پابرجاس ــام همچن برج
ــه  ــد ک ــور نمی کردن ــز تص ــا هرگ »آمریکایی ه
ــامی  ــوری اس ــوند و جمه ــارج ش ــام خ از برج
ایــران نیــز چنــد ســاعت بعد اعــام نکنــد که از 
ایــن توافــق خــارج شــده اســت؛ ایــن را با ســند 
ــم کــه حتــی سیســتم  و مــدرک اعــام می کن
و  صهیونیســت ها  آمریکایی هــا،  اطاعاتــی 
بدخواهــان جمهــوری اســامی در منطقــه نیــز 
تصــور می کردنــد کــه بــا اعــام خــروج آمریــکا 
از برجــام، ایــران نیــز بــه فاصلــه چنــد ســاعت 
از ایــن توافــق خــارج خواهــد شــد. زمانــی کــه 
جمهــوری اســامی اعــام کــرد بــه درخواســت 
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دوســتان، کشــورهای اروپایــی، روســیه و چیــن 
فرصتــی بــرای حفــظ برجــام بــه ایــن کشــورها 
صهیونیســت ها  و  آمریکایی هــا  می دهــد، 
و  زد  خشکشــان  منطقــه ای  بدخواهــان  و 
آن چنــان ضربــه ای از ناحیــه تدبیــر ملــت 
ایــران بــر آن هــا وارد شــد کــه فکــرش را هــم 
نمی کردنــد. بدخواهــان جمهــوری اســامی 
تصــور هــم نمی کردنــد کــه جمهــوری اســامی 
ــه  ــی نشــده و احساســاتی و از روی عجل عصبان
تصمیــم نمی گیــرد و بــا تامــل مســئله را مــورد 
بازبینــی قــرار می دهــد. ایــن موضــع جمهــوری 
اســامی و کار مهمــی کــه ملــت ایــران انجــام 
ــان  ــدگار خواهــد شــد و جه ــخ مان داد، در تاری
هنــوز در شــگفتی اســت کــه جمهوری اســامی 
ایــران چــه خواهــد کــرد و چــه تصمیمــی برای 

ــت.« ــده خواهــد گرف آین
ــدت  ــرد: »در م ــان ک ــی خاطرنش ــر روحان دکت
ــام  ــذرد، تم ــاق می گ ــن اتف ــه از ای ۵۱ روزی ک
کشــورهای دنیــا ، ترامــپ و حاکمــان آمریــکا را 
محکــوم کردنــد، امــا هیچ کــس ســخنی از ایــن 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــت ک ــه اس نگفت
عقب نشــینی کــرده یــا از تحریــم ترســیده 
اســت و برعکــس از عقــل و تدبیــر ایــران بــزرگ 

ــد.« ســخن گفتن
این کــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  رئیس جمهــور 
ــرار  ــران ق ــت ای ــای مل ــروز ســه راه پیــش پ ام
بــه  رئیس جمهــور  و  »دولــت  گفــت:  دارد، 
ــود را  ــروز خ ــا دی ــی ت ــده مردم ــوان نماین عن
ــون نفــر می دانســتند  ــه رأی ۲۴ میلی متکــی ب
ــه رأی و حمایــت  ــا امــروز خــود را متکــی ب ام
ــم  ــام می کنی ــد و اع ــر می دانن ــون نف 8۱ میلی
ــران و  ــت ای ــتادگی مل ــر ایس ــکا ب ــا ات ــه ب ک
ــا  ــم و ب ــری معظ ــادات رهب ــدی از ارش بهره من
ــط  ــر در خ ــوای دیگ ــی ق ــی و همراه هماهنگ
حفــظ و تامیــن منافــع و مصالــح ملــی حرکــت 

ــرد.« ــم ک خواهی
دکتــر روحانــی در توضیــح اولیــن راهــکاری که 
پیــش روی جمهــوری اســامی در برابــر موضــع 

جدیــد آمریــکا دربــاره برجــام وجــود دارد، 
ــه  ــت ک ــن اس ــکار اول ای ــت: »راه ــار داش اظه
ــپ  ــه ترام ــکا تســلیم شــویم و ب ــر آمری در براب
ــم از نظــر  ــا بینی ــا بنشــینیم ت ــه بی ــم ک بگویی
شــما چــه چیزهایــی بایــد از ایــن توافــق کــم 
ــود.  ــه ش ــه آن اضاف ــی ب ــه چیزهای ــده و چ ش
ــان  ــچ انس ــول هی ــد و قب ــورد تایی ــن راه م ای
عاقــل، وطن دوســت و وطن پرســتی نیســت 
ــر  ــران تســلیم در براب و هیــچ یــک از مــردم ای
را  نابه جــا  فشــار، ظلــم، توهیــن و ســخن 

نمی پذیرنــد.«
ــر  ــر در براب ــه اگ ــان این ک ــا بی ــور ب رئیس جمه
توهیــن و خاف گویــی دشــمن ســر فــرود 
آوریــم، ایــن بــه معنــای مهــر پایانــی بــر 
ــران اســت و در میــان  عــزت تاریخــی ملــت ای
ــم  ــرد: »فکــر نمی کن ــه ک تشــویق حضــار اضاف
ــت  ــر از مل ــون نف ــر از 8۱ میلی ــک نف ــی ی حت
ــر  ــد در براب ــه بای ــن باشــد ک ــران نظــرش ای ای
ــو،  ــده و دروغگ ــان متجــاوز، توهین کنن بدخواه

ــویم.« ــلیم ش تس
دوم،  راهــکار  توضیــح  در  روحانــی  دکتــر 
تصریــح کــرد: »راهــکار دوم ایــن اســت کــه در 
برابــر آمریــکا بایســتیم، امــا اختافــات درونــی 
ــی  ــی باشــد و یک ــوت خــود باق ــه ق ــز ب ــا نی م
ــا در  ــی صرف ــد و یک ــام ســخن گوی ــه برج علی
دفــاع از برجــام و هیچ کــدام بــه وضعیــت 
ــر  ــود ه ــند. می ش ــته باش ــه نداش ــود توج موج
روز مطالبــات مــردم را باالتــر بــرد و دعواهــا را 
بــا قــوت بیشــتر از گذشــته ادامــه داد؛ نتیجــه 
ایــن رویــه ایــن خواهــد بــود کــه مــا در برابــر 
ــن  ــا باالتری ــم، ام ــتادگی می کنی ــکا ایس آمری
ــرا  ــژه فق ــور و به وی ــردم کش ــه م ــه را ب هزین
و افــراد کم درآمــد تحمیــل خواهیــم کــرد. 
انتخــاب ایــن راه یعنــی ایســتادگی بــا باالتریــن 
هزینــه کــه وضعیــت کشــور را در عرصــه 
ــرده، وحــدت را  ــر ک اقتصــادی و فرهنگــی بدت
شــکننده تر کــرده و شــکاف و افتــراق را بیشــتر 

ــرد.« ــد ک خواه
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ســوم  راهــکار  دربــاره  روحانــی  دکتــر 
ــن اســت  ــوم ای ــکار س ــرد: »راه خاطرنشــان ک
برابــر آمریــکا تســلیم  کــه به هیچ وجــه در 
ــظ  ــود را حف ــی تاریخــی خ ــزت مل نشــده و ع
کنیــم و آمریــکا را در مبــارزه اراده هــا بــه زانــو 

درآوریــم.«
ــن بخــش از ســخنانش  ــه ای ــور ک رئیس جمه
نیــز بــا تشــویق ممتــد حاضــران همــراه 
ــاذ  ــا اتخ ــران ب ــت ای ــت: »مل ــود، گف ــده ب ش
ــربلند  ــخ س ــه تاری ــل همیش ــکار مث ــن راه ای
ــد  ــد فهمی ــان خواهن ــد و زورگوی ــد مان خواه
کــه راه غلــط و اشــتباهی را انتخــاب کرده انــد. 
راهــکار ســوم راهــکار مقاومــت و ایســتادگی 
بــا کمتریــن هزینــه اســت بــه ایــن شــکل کــه 
ــات  ــم، توقع ــرار دهی ــر ق ــد نظ ــت را م واقعی
ــا هــم همــکاری  را مدیریــت کنیــم و همــه ب
کنیــم. امــروز دولــت و مــن بــه عنــوان 
دســت  ملــت،  نماینــده  و  رئیس جمهــور 
همــه را می بوســم و در برابــر همــه آحــاد 
ــن  ــه بدتری ــا ک ــی آن ه ــا، حت ــت و جناح ه مل
اهانت هــا را بــه دولــت کردنــد، خــم می شــوم 
و دســت همــه آن هــا را می بوســم. امــروز روز 
ــران  ــت ای ــزاز پرچــم عــزت و عظمــت مل اهت
ــه  ــم ک ــان دهی ــا نش ــه دنی ــد ب ــت و بای اس
می توانیــم ســختی ها و مشــکات را پشــت 
ــتقال،  ــزت، آزادی، اس ــا ع ــم، ام ــر بگذاری س
ــن  ــامیت، دی ــت، اس ــاالری، جمهوری مردم س

ــرد.« ــم ک ــه نخواهی ــان را معامل و فرهنگم
ایــن  »در  داشــت:  اظهــار  رئیس جمهــور 
ــرار دارد و  ــدم ق ــط مق ــت در خ ــارزه دول مب
ــاس  ــن احس ــد ای ــت بای ــران دول ــه مدی هم
مقــدم  خــط  در  کــه  باشــند  داشــته  را 
مبــارزه قــرار دارنــد. کســی کــه در خــط 
مقــدم مبــارزه اســت، یعنــی زیــر پایــش 
میــن دشــمن را احســاس می کنــد و نــه 
ــاره و  ــه، خمپ ــک، توپخان ــش موش ــا آت صرف
بمبــاران هواپیمــای دشــمن، بلکــه آتــش تیــر 
مســتقیم دشــمن را نیــز بــه چشــم می بینــد. 

ــن حضــور در خــط مقــدم، همــان حضــور  ای
ــی  ــر گرام ــه پیامب ــت ک ــدم اس ــط مق در خ
اســام)ص( هــر شــب حضــور در آن را باالتــر 
از گذرانــدن شــب قــدر توصیــف کــرده اســت. 
ــه عنــوان مســئولین کشــور و نیروهــای  مــا ب
خــط مقــدم در کنــار هــم بایــد از عمــق جــان 
ســختی های ایــن ایســتادگی را بــه جــان 
ــاور داشــته باشــیم کــه هــر روز و  بخریــم و ب
ــه این ســو  ــا از ۱8 اردیبهشــت ب ــر شــب م ه
ــن شــعار نیســت،  ــدر اســت. ای روز و شــب ق
بلکــه گفتــه پیامبــر گرامــی اســام)ص( 
اســت چراکــه امــروز در مــرز اقتصــاد، عــزت و 
آبــروی ایــران اســامی ایســتاده ایم و جــان و 
آبرویمــان را بــا افتخــار در ایــن مســیر تقدیــم 

می کنیــم.«
ــا در  ــه م ــت: »هم ــار داش ــور اظه رئیس جمه
ــم  ــت دوازده ــن روز دول ــا آخری ــم ت ــار ه کن
ــادار  ــته ایم وف ــردم بس ــا م ــه ب ــدی ک ــه عه ب
خواهیــم مانــد و خــود را امانتــدار مــردم 
می دانیــم و اعــام می کنــم کــه تــا پــای 
جــان، آبــرو و حیثیــت خــود بــا افتخــار 
ایســتادگی کــرده و هیــچ تــرس و هراســی از 
ــن ایســتادگی  ــه ای ــدارم. البت ــزی ن ــچ چی هی
یــک شــرط مهــم دارد و آن ایــن اســت 
کــه مدیــران دولــت کــه در خــط مقــدم 
ایســتاده اند، بایــد قبــل از دیگــران فشــارها و 
ســختی ها را احســاس کــرده و تحمــل کننــد. 
اگــر بخواهیــم بگوییــم کــه ایــن روزهــا، 
ــران،  ــرای دیگ ــا ب ــای ســختی اســت ام روزه
ــا  ــر ت ــورد. اگ ــم خ ــت خواهی ــا شکس حتم
امــروز روزانــه هشــت ســاعت کار می کردیــم، 
ــاعت و  ــت س ــن هش ــز همی ــردا نی ــد ف نبای
بــا همیــن ســبک و شــیوه مدیریتــی کار 
ــر شــرایط  ــه فکــر تغیی ــد ب ــروز بای ــم. ام کنی
ــد  ــان جدی ــاورین و کارشناس ــیم و از مش باش
ــی  ــد و نوی ــر جدی ــر فک ــم و از ه ــره بگیری به
اســتقبال کنیــم و همــه افــکار و اندیشــه ها را 

ــم.« ــکاری کنی ــه هم ــوت ب دع
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ان ساخت مطرح شد صیص جشنواره ا�ی ن ان �ت ن نشست دب�ی در دوم�ی

انتخاب شتاب دهنده، استارت آپ و نهاد 
مالی برتر حامی ایران ساخت  ش

زار
گ

 علیرضا کشاورزی

دومین نشست هماهنگی »ایران ساخت« با حضور 
دبیر کل و دبیران بخش های تخصصی این رویداد 
برگزار شد. در این نشست پیشنهادهایی در عرصه 
اجرای هرچه بهتر جشنواره ارائه شد و مورد بررسی 

حاضران قرار گرفت.

حامیت از تولید ملی و کاالی ایرانی 
کلید واژه جشنواره ایران ساخت

فناوری  و  علمی  معاون  مشاور  کرمی،  پرویز 
رئیس جمهور و دبیر کل جشنواره ملی فرهنگی 
کرد:  بیان  نشست  این  در  ایران ساخت،  هنری  و 
ملی  جشنواره  این  از  دوره  دومین  »رویکرد 

برای جریان سازی  عزم جدی  هنری،  و  فرهنگی 
و تولید محتوا در ترویج فرهنگ حمایت از کاال 
و خدمات ایرانی است و این مهم با اتکا به ابزارها 
و زیرساخت های فرهنگی، هنری و رسانه ای و با 
مشارکت تمامی فعاالن فرهنگی، هنری و فناوری 
و بخش های مختلف محقق می شود.« دبیر ستاد 
جلسه  دستور  دانش بنیان،  اقتصاد  فرهنگ سازی 
و  دبیران  میان  تعامل  و  هماهنگی  را  نشست 
این جشنواره ملی  مسئوالن بخش های گوناگون 
هماهنگی،  جلسه  این  »در  افزود:  و  کرد  عنوان 
دبیران بخش های گوناگون با سازوکار و توان دیگر 
بخش ها آشنا می شوند و این آگاهی از برنامه های 



17 سرآمد/ شماره چهل وپنجم/ تیرماه  97

بخش های گوناگون، موجب هم افزایی برای بهبود 
کارها و تعامل بیشتر می شود.« دبیر کل دومین 
ابراز  ایران ساخت  هنری  فرهنگی،  ملی  جشنواره 
امیدواری کرد برگزاری این جشنواره با همراهی و 
عزم جدی دبیران اجرایی بخش های گوناگون این 
جشنواره و همراهی مسئوالن کشوری و حمایت 
آحاد جامعه بتواند در جهت فرهنگ سازی شعار 
سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری حمایت 
از کاالی ایرانی و تولید ملی نام گذاری شده است، 

موثر باشد.

ظرفیت فرهنگ سازی حامیت از 
ایران ساخت در بخش دانش آموزی

منصور مجاوری مشاور وزیر آموزش و پرورش و 
دبیر بخش دانش آموزی جشنواره ایران ساخت که 
بخش جدید این دوره از جشنواره »ایران ساخت« 
اشاره  با  نشست  این  در  می شود،  محسوب 
و  پرورش  و  آموزش  ظرفیت  از  بهره مندی  به 
گفت:  جشنواره  این  برگزاری  در  کشور  مدارس 
»ظرفیت خوبی وجود دارد تا با مشارکت سازمان 
وزارت  مختلف  معاونت های  نیز  و  دانش آموزی 
آموزش و پرورش و انجمن های صنفی تولیدکننده 
نوشت افزار و ملزومات مدارس، فرهنگ حمایت از 
تولیدات ایرانی در این عرصه فراهم شود.« وی با 
بیان این که مدارس می توانند از بخش های پایه ای 
به  توجه  مسیر  در  را  کشور  نوجوانان  و  کودکان 
کاالی ایران ساخت هدایت و حمایت کنند، گفت: 
»ایران ساخت می تواند در جشنواره های تربیتی و 
فرهنگی که در سطوح دانش آموزی برگزار می شود 

حاضر باشد و مشارکت کند.«

ایده های نو به کمک حامیت از کاالی 
ایران ساخت می آیند

جذب  و  مدیریت  توسعه  معاون  دلیری،  علیرضا 
سرمایه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و 
دبیر بخش ایده بازار جشنواره ملی فرهنگی و هنری 
ایران ساخت، گفت: »با توجه به این که سال جاری 
از سوی مقام معظم رهبری حمایت از کاالی ایرانی 

نام گذاری شده است، جشنواره ملی فرهنگی و هنری 
ایران ساخت در دوره دوم با ساختاری پویاتر و عزمی 
جدی تر در حمایت  از ایده های نوآورانه کمک کننده 
به حمایت از کاالی ایران ساخت برگزار می شود.« 
وی افزود: »ایده بازار که یکی از بخش های مهم و 
کلیدی این جشنواره به شمار می رود، با روش های 
جدیدی در حمایت از ایده های خاق حوزه بازار 
ویژه  توجهی  امسال  برمی دارد.  گام  ایرانی  کاالی 
به نوآوری و بهره مندی از فناوری در ایده های این 
حوزه صورت می گیرد تا گام ها در عرصه حمایت 

و فرهنگ سازی کاالی ایران ساخت موثرتر باشد.«
معاونت  سرمایه  و جذب  مدیریت  توسعه  معاون 
علمی و فناوری با اشاره به سازوکارها و شیوه های 
نو برای فراخوانی و جذب ایده های گوناگون در این 
دوره   در  کرد: »خوش بختانه  بیان  دوره جشنواره 
پیشین این جشنواره ایده های درخور توجه و خوبی 
با پیاده سازی  نیز  به جشنواره راه یافت و امسال 
ورود  برای  راه  جدید،  محورهای  نیز  و  شیوه ها 
ایده های نو فراهم می شود. چند آیتم جدید در این 
دوره به بخش ایده بازار افزوده می شود. روش های 
سرمایه گذار،  جذب  سرمایه،  تامین  یا  جذب 
ترویج فرهنگ سرمایه گذاری جسورانه، حمایت از 
استارت آپ های ایرانی تشنه ایده های جدید هستند 
و در ساختار جشنواره حمایت می شوند. هم چنین 
ترغیب و هدایت پایان نامه های دانشجویی به این 
سمت وسو نیازمند روش های خاقانه و جدید است 
حمایت  نیز  موضوع  این  در  نو  روش های  از  که 
خواهد شد. انتخاب شتاب دهنده برتر، استارت آپ 
برتر و نهادهای مالی برتر در حوزه حمایت از کاالی 
از بخش های جدید دومین جشنواره ملی  ایرانی 

فرهنگی، هنری ایران ساخت است.«
موضوع جشنواره مورد توجه جامعه قرار گرفت

ناصر فیض، دبیر بخش ادبیات این جشنواره، گفت: 
»علی رغم برگزاری نخستین دوره این جشنواره در 
دو سال گذشته استقبال درخور توجه و چشم گیری 
از سوی هنرمندان عرصه ادبیات و خصوصا شعرا که 
کمتر انتظار می رفت، شد. خوش بختانه مشارکت 
هنرمندان این عرصه نشان داد نگاه به موضوع مورد 
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توجه جشنواره مورد توجه جامعه نیز قرار دارد.«
رئیس خانه ادبیات طنز کشور با تاکید بر ضرورت 
استان ها  سطح  در  جشنواره  این  اطاع رسانی 
افزود: »در این دوره نیز اگر به ظرفیت هنرمندان 
استان ها توجه شود قطعا ضمن استقبال بیش تر برای 
مشارکت در این جشنواره، زمینه اثرگذاری و ترویج 

فرهنگ کاالی ایران ساخت نیز افزایش می یابد.«

نشان ایران ساخت برای کاالی باکیفیت 
ایرانی ارائه شود

شجاعی طباطبایی، دبیر بخش کارتون و هنرهای 
دست اندرکاران  دغدغه  مهم ترین  تجسمی، 
و  ارگان ها  همراهی  و  مشارکت  را  جشنواره  این 
جریان سازی  برای  کشور  اجرایی  دستگاه های 
دانست و گفت: »این رویداد به عنوان یک ضرورت 
برای کشور باید مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد و 
در ساختار جشنواره نیز باید سازوکاری برای ترغیب 
صاحبان اثر بخش هایی که محصول محور هستند و 

سفارش اثر جزئی از کار آن هاست، تمهید شود.«
معاون هنری حوزه هنری کشور افزود: »با توجه به 
استقبال خوب از دوره پیشین جشنواره و هم راستایی 
شعار امسال با این موضوع، این ظرفیت وجود دارد 
که لوگوتایپ منحصر و ویژه »ایران ساخت« طراحی 
و رونمایی شود تا در کاالهای ایرانی حائز کیفیت 
و معیارهای یک کاالی ایران ساخت مورد استفاده 

قرار بگیرد.«

حامیت تشویقی از تولیدکنندگان آثار 
دیداری و شنیداری 

شهاب اسفندیاری، دبیر بخش  رسانه های دیداری 
و شنیداری دومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری 
ایران ساخت، نیز در این نشست بیان کرد: »ظرفیت 
و  ترویج  برای  تصویری  رسانه های  عرصه   ویژه 
اطاع رسانی فرهنگ ایران ساخت بسیار منحصربه فرد 
اندیشیدن  با  می تواند  جشنواره  و  است  ویژه  و 
فعاالن  گسترده  مشارکت  برای  را  راه  تمهیداتی 
این عرصه و افزایش انگیزه تولید اثر در بخش های 
زیرمجموعه این عرصه فراهم کند.« رئیس دانشگاه 

صدا و سیما افزود: »هر چند ما بخش دانشجویی 
را در دوره اخیر نداریم اما توجه به تولیدات جوانان 
که اکثریت جامعه مخاطب ما را تشکیل می دهند، 
ضروری است و امیدوارم از ایده های ناب ایشان در 

این دوره بهره بیشتری را ببریم.«

داوری مردم را در جشنواره امکان پذیر 
کنیم

موسویان، دبیر بخش رسانه های دیجیتال دومین 
جشنواره ملی فرهنگی و هنری ایران ساخت توجه 
را  به نقش فضای مجازی و رسانه های دیجیتال 
بیش از پیش با توجه به آمادگی جامعه در این زمان 
بخش های  اضافه شدن  درخواست  و  شد  متذکر 

نرم افزارهای پیام رسان به جشنواره را داشت.
رئیس مرکز فناوری اطاعات و رسانه های دیجیتال 
هم چنین خواهان توجه به نقش و همراهی مردم 
نیز نظردهی  امکان نظرسنجی و  ایجاد  از طریق 
دومین  در  شد.  جشنواره  بخش های  در  مردمی 
تخصصی  بخش های  دبیران  هماهنگی  نشست 
پیشنهادهای  »ایران ساخت«  جشنواره  دومین 
دبیران بخش های تخصصی مطالعه و مورد ارزیابی و 
تصویب قرار گرفت. دومین جشنواره ملی، فرهنگی 
و هنری »ایران ساخت« با اهداف »جریان سازی و 
تولید محتوا برای فضای مجازی مرتبط با چرخه 
دانش بنیان«،  اقتصاد  و  کارآفرینی  تجاری سازی، 
»حمایت از خدمات و تولیدات دانش بنیان ساخت 
ایران«، »ساماندهی واردات بی رویه و ارج نهادن به 
کاالها و محصوالت ایرانی باکیفیت« و هم چنین 
»کمک به برجسته سازی )نشان تجاری( کاالهای 
هنرهای  ادبیات،  بخش  در  ایرانی«،  مرغوب 
تجسمی، رسانه های دیداری و شنیداری، رسانه های 
به  دانش آموزی  بخش  و  ایده بازار  و  دیجیتال 
همت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری و به دبیر کلی 
پرویز کرمی و با شعار »فناوری ایرانی، کسب و کار 
ایرانی« در دی ماه سال جاری برپا می شود. آخرین 
مهلت ارسال آثار به جشنواره »ایران ساخت«، اول 

آذرماه ۱3۹7 است.
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با تمرکز بر صحنه استارت آپ در ایران 
روند فرار مغزها معکوس شده است

 سارا طوالبی

فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
خردادماه   3۱ ایران،  اسامی  رئیس جمهوری 
همکاری های  همایش  دومین  در  حضور  با 
بین المللی اقتصادی و فناوری ایران و اروپا، طی 
سخنانی خطاب به حاضران بیان کرد: »اجازه 
دهید نگاهی سریع به این مسئله بیندازیم که 
چگونه  ایران،  اسامی  جمهوری  در  نوآوری 
به سمت یک  را  تا کشور  است  مستولی شده 
شاید  دهد.  سوق  خاقیت  بر  مبتنی  اقتصاد 
بدانید که ایران با بزرگ ترین ذخایر گاز و نفت 
جهان، از نظر منابع طبیعی غنی است. هر چند 
این کافی نیست. در سال های اخیر توجه خود 

عنوان  به   انسانی،  سرمایه  توسعه  سمت  به  را 
محرک رشد، معطوف کردیم.

ارتقای 18 مرتبه ای ایران در تولیدات 
علمی 

اسامی  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
ایران با اشاره به این که در خال سال های ۲00۵ 
تا ۲0۱6، ایران شاهد پیشرفت در زمینه علوم و 
در  ایران  جهانی  »رتبه  کرد:  ابراز  بود،  فناوری 
تولیدات علمی به طرز چشم گیری از رده 3۴ به 
۱6 ارتقا یافته است و ایران رتبه اول را در خاورمیانه 
دارد. هم چنین تعداد دانشجویان از ۲/۴ میلیون به 
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۴/8 میلیون نفر افزایش  یافته است. این مسئله ایران 
را از لحاظ تعداد مهندسان فارغ التحصیل در رده 
پنجم کشورهای برتر قرار داده است. مشارکت ایران 
در توسعه فناوری های پیش رفته زیستی )بیو(، نانو، 
انرژی تجدیدپذیر، علوم شناختی و سلول بنیادین، 

رشد بی نظیری داشته است.«

ایران در حال گذار به سمت نوآوری و 
دانش مبتنی بر اقتصاد

وی با تاکید بر این که ایران عاوه بر پیش رفت های 
چشم گیر در علوم و فناوری، اکنون در حال گذار به 
سمت نوآوری و دانش مبتنی بر اقتصاد است، بیان 
کرد: »این گذار به  طور کامل در گزارش کنفرانس 
توسعه و تجارت ملل متحد )UNCTAD( با عنوان 
)در  فناوری«  نوآوری  »علوم، پیش نمای سیاست 

سال ۲0۱7( بررسی  شده است.«

فرار مغزها در ایران معکوس شده است
بخش  در  ایران  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
»ایران  کرد:  بیان  خود  سخنرانی  از  دیگری 
جمعیت بسیاری دارد که عمدتا تحصیل کرده 
دارند.  بسیاری  کارآفرینی  پتانسیل  و  هستند 
ایران  در  و گوشی های هوشمند  اینترنت  نفوذ 
تا   ۲0 )بین  نفر  میلیون   33 باالست؛  بسیار 
می کنند.  استفاده  فناوری ها  این  از  سال(   ۴0
 ۱30 نفر،   ۱00 هر  در  هوشمند  گوشی  نفوذ 
عدد است. ۴7 میلیون کاربر اینترنت در ایران 
کاربران  کل  از  نیمی  تقریبا  آن ها  دارد.  وجود 
می دهند.  تشکیل  را  خاورمیانه  در  اینترنت 
چنین احتماالتی این اطمینان را می دهند که 
کشور ما در بین مکان های بالقوه برای گسترش 

و رونق استارت آپ قرار دارد.«
ستاری ادامه داد: »با تمرکز بر صحنه استارت آپ 
انجام  نوآوری  سیستم  در  اصاحاتی  ایران،  در 
و  تجاری  اکوسیستم  مدل  مثال،  برای  دادیم. 
استارت آپ های جدید شکل گرفته اند؛ امور مالی و 
سرمایه گذاری در اقتصاد مبتنی بر دانش تسهیل 

شده  و فرار مغزها معکوس شده است.

شناسایی 3500 رشکت مبتنی بر فناوری 
در ایران 

بیان  با  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
این که جهت ترویج کارآفرینی در زمینه فناوری، 
طی  فناوری  بر  مبتنی  شرکت   3۵00 از  بیش 
با  »ما  افزود:  شناسایی شده اند،  اخیر  سال  شش 
گمرکی،  معافیت های  مالیاتی،  معافیت های  ارائه 
وام های کم بهره و بسیاری از امکانات توانمندسازی 
آن ها  از  فعاالنه  کسب وکار،  ترغیب  برنامه های  و 
حاضر  حال  در  شرکت ها  این  می کنیم.  حمایت 
ساالنه ۱۲ میلیارد دالر آمریکا گردش سالیانه دارند 
)تقریبا( 300 هزار شغل مستقیم  ایجاد  باعث  و 

جدید شده اند.«

صادرات داروهای بیولوژیک ایرانی به 
ده ها کشور

وی هم چنین درباره موارد دیگر فعالیت های موفق 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان ایرانی توضیح 
داد: »ایران در زمینه تولید داروهای بیولوژیک رتبه 
اول را در خاورمیانه دارد. داروهای بیولوژیک ساخت 

ایران به ده ها کشور صادر می شود.«
رئیس هیئت امنای صندوق حمایت از پژوهشگران 
این  از  برخی  این که  به  اشاره  با  فناوران کشور  و 
استارت آپ ها در شرف دست یابی به درآمد بی نظیر 
میلیارد دالری در ایران هستند، ابراز کرد: »رونق 
سریع  رشد  حال  در  که  استارت آپ هایی  چنین 
هستند، روی دیگِر پیش رفت های اخیری است که 
در نوآوری ایران و رتبه بندی کارآفرینی دیدید؛ در 
چهار سال اخیر، شاخص نوآوری جهانی ایران از 
۱۲0 به 78 جابه جا شده است؛ ایران هم چنین در 
زمره پنج کشور برتری است که بیشترین رشد را در 
رتبه کارآفرینی جهانی )سال ۲0۱7 در مقایسه با 

سال ۲0۱6( دارند.«

ایجاد اکوسیستم تجاری جدید در ایران
بیان  هم چنین  ایران  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
کرد: »عاوه بر منابع مالی دولت، منابع خصوصی 
بیش از پیش به شرکت های مبتنی بر فناوری و 
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می شوند.  داده  اختصاص  خاق  استارت آپ های 
برای مثال در دو سال اخیر، ۱3 صندوق سرمایه 
توسط اوراق بهادار و سازمان بورس ایران تصویب 
جسورانه  سرمایه گذاری  صندوق  چند  و  شدند 
مانند  کارگزاران  دیگر  هستند.  تایید  انتظار  در 
شرکت های  تجاری،  فرشتگان  شتاب دهندگان، 
سرمایه گذاری جسورانه و صندوق های سرمایه علوم 
و فناوری نیز در زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر در 
کشور فعال هستند. در حال حاضر 3۲ صندوق 
سرمایه علوم و فناوری عاوه بر ۲۲ شتاب دهنده 
خصوصی فعال در اکوسیستم نوآوری کشور وجود 

دارند.«

معافیت مالیاتی 2400 رشکت ایرانی برای 
تحقیق و توسعه

اسامی  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
ایران در ادامه ابراز کرد: »از لحاظ تسهیات مالی 
و  تحقیق  برای  شرکت   ۲۴00 از  بیش  نوآوری، 
توسعه فعالیت های مربوطه از مالیات معاف شده و 
اعتبار بانکی دریافت کرده اند که این فقط در سال 
مالی محلی گذشته رخ داده است. در سه سال اخیر، 
پلتفرمی برای همکاری با دانشمندان و کارآفرینان 
ایرانی که در خارج کار می کنند، تاسیس کردیم. 
این پلتفرم فارغ التحصیان ایرانی مقطع دکتری از 
۱00 دانشگاه برتر جهان، اعضای ۲00 دانشکده 
برتر و هم چنین کارآفرینان و کارشناسانی که در 
شرکت های برجسته فناوری کار می کنند، خطاب 
از ۴۲00 متخصص و محقق  قرار می دهد. بیش 
ایرانی به نوعی از این پلتفرم برای بازدید از کشور، 
استفاده و پروژه های همکاری با شرکای ایرانی را 

شناسایی کرده اند.«

تاسیس بیش از 100 استارت آپ ایرانی 
از سوی تحصیل کنندگان در دانشگاه های 

خارجی
ادامه  در  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
بیش  اشاره کرد که  نکته  این  به  سخنرانی خود 
جوان  کارشناسان  توسط  استارت آپ   ۱00 از 

ایرانی خلق شده اند که در خارج تحصیل  کرده اند 
و تصمیم گرفته اند با استفاده از بهترین تجارب و 
شبکه جهانی خود در ایران، زندگی و سرمایه گذاری 
کنند. این استارت آپ ها مشاغل تخصصی بسیاری 
مانند  حوزه هایی  در  ایرانی  کارشناسان  برای 
پزشکی،  تجهیزات  ارتباطات،  و  اطاعات  فناوری 

بیوتکنولوژی و نوآوری شهری ایجاد کرده اند.

خوش بینی به آینده مشرتک همکاری های 
اقتصادی و فناوری ایران و اروپا

ستاری در بخش دیگری از سخنرانی خود در دومین 
همایش همکاری های بین المللی اقتصادی و فناوری 
ایران و اروپا، با تاکید بر این که به آینده مشترک 
خوش بین است، افزود: »همکاری با شرکای اروپایی 
این فرایند را تسریع می کند و مزایای کان و نتایج 
مطلوبی برای هر دو طرف دارد. جمهوری اسامی 
ایران کاما از چنین مشارکت هایی بین شرکت های 

ایرانی و اروپایی حمایت می کند.«
امکانات  بدون  »ظاهرا  کرد:  اظهار  پایان  در  وی 
الزم برای پیوند و تحرک کارآفرینان و شبکه های 
ارتباطی بین آن ها، همکاری مشترک میسر نخواهد 
همکاری های  دیگر  و  مالی  تراکنش های  شد. 
سازمانی ضروری بین دو طرف، اهمیت بسیاری در 
ایجاد همکاری دارند؛ بنابراین آماده هستیم تا دست 
در دست کشورهای اتحادیه اروپا، این زیرساخت ها 
و کانال های ضروری را برای همکاری تاسیس کنیم. 
نقش اتحادیه اروپا در بهره برداری از این همکاری 

بسیار حائز اهمیت است.«
دومین همایش همکاری های بین المللی اقتصادی 
طرفین  همکاری های  محوریت  با  اروپا  و  ایران 
روی موضوعاتی چون توسعه اقتصادی و فناوری، 
بین المللی سازی  نیز  و  استارت آپی  جامعه  رشد 
سورنا  دکتر  شد.  برگزار  دانش بنیان  شرکت های 
رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری، 
اسامی ایران، برای حضور در این همایش که 3۱ 
خرداد تا اول تیرماه سال جاری برگزار شد، در راس 
یک هیئت بلندپایه، عازم بروکسل پایتخت بلژیک و 

محل استقرار نهادهای اتحادیه اروپا شد.



سرآمد/ شماره چهل وپنجم/ تیرماه  2297

ان: هوری به زیست بوم اکرآفری�ن ا�ی پیام معاون عیمل و فناوری رئیس �ب
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گ
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
شرکت های  کارآفرینان،  به  خطاب  پیامی  در 
دانش بنیان، استارت آپی ها و دیگر فعاالن زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری بر ضرورت تاش و ایستادگی 
در مسیر خاقیت، نوآوری و خلق ارزش افزوده از 
مسیر دانش و نوآوری با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان 
و توانمندی های تاریخی و نیروی انسانی کشورمان 

را تاکید کرد.
متن پیام معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به 

شرح زیر است:
»با درود به مردم سربلند ایران خصوصاً جوانان خاق 

کارآفرین

طول  در  باشد  که  شکلی  هر  به  است.  بد  جنگ 
شش هزار سال تاریخ این کشور ما هزاران جنگ را 
این بخش  در  ایرانیان  اما همچنان  بوده ایم.  شاهد 
زندگی  تاریخ  قدیمی ترین کشور  عنوان  به  دنیا  از 
می کنند. یونانیان، رومیان، مغول ها و حتی صدام و 
بسیاری دیگر آمده اند و رفته اند ولی ما همچنان پابرجا 
ایستاده ایم. حدود صد سالی است که با پیدایش نفت 
تربیتی،  فکری،  زیرساخت های  غلط  فرهنگ  یک 
اجتماعی و اقتصادی ما را به چالش کشیده است. 
مانند غده سرطانی عمق جامعه را از آن خود کرده 
است. فرهنگ نفتی ما را چنان در خود اسیر کرده 
است که زندگی بدون آن را برای خود غیرممکن 
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می دانیم، پس این کشور در طول تاریخ چگونه در 
علم، فناوری، تجارت و فرهنگ، آقایی بر دنیا را تجربه 
کرده است. کدام اقتصاد پیشرفته در دنیا را سراغ 
دارید که با تکیه بر منابع زیرزمینی پیشرفت کرده 
باشد. نفت مفاهیم زندگی ما را عوض کرد، جامعه 
ما را به یک جامعه منابع پایه تبدیل کرد، ارزش های 
انسانی را زیر سوال برد، فکر کردیم می توانیم همه 
چیز را بخریم از جمله علم، دانش و تکنولوژی هم 
در  انسانی  شرافت  و  هویت  حتی  است،  خریدنی 
چنین جامعه ای خریدنی است. فرهنگ نفتی به ما 
انسانیت، نوع دوستی،  یاد داد که ارزش هایی مانند 

کارآفرینی همگی خریدنی است.

نسل در حال مبارزه افیون اقتصاد نفتی
حال این اشتباه موجب خسران جامعه شده است. 
اکنون اما موج جدیدی در کشور به پا خاسته، نگاه ها 
سرمایه هایشان  که  جوانانی  است،  تغییر  حال  در 
دیگر  نمی شود.  تامین  دولتی  استخدام  و  نفت  از 
سرمایه این جوانان در جیب هایشان نیست بلکه در 
کسب وکار  راه اندازی  برای  دیگر  است.  سرهایشان 
احتیاج به گرفتن وام و توصیه  های نفتی ندارند، بلکه 
از یک زیرپله به همه جا می رسند. این ها راه تبدیل 
علم به ثروت عظیم برای خود و کشورشان را می دانند 
و در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین شرکت های 
کشور هستند. نسل جوان کارآفرین که در زیست بوم 
دانش بنیان رشد پیدا کرده اند، نشان دادند که آنچه 
خریدنی نیست نوآوری بشر است. حاال مدتی است 
این نسل در حال مبارزه است با افیون اقتصاد نفتی 
که همه فرهنگ، اقتصاد و حقوق جامعه را از آن خود 
کرده است و در این مبارزه به سرعت در حال پیشرفت 
است. محیط کسب وکار نفتی اجازه فعالیت به این 
به تنهایی  این محیط را دولت  جوانان را نمی دهد، 
نساخته است، فرهنگ جامعه باید متحول شود تا 
کارآفرینی بر مبنای علم و دانش، ارزش و جایگاه 
خود را پیدا نماید. باید بفهمیم هر چیزی در جامعه 
که با پول مفت نفت تغذیه شود محکوم به نابودی 
است، حتی علم، دانش و پژوهش و فرهنگی که با 
پول نفت تامین مالی گردد. آنچه می ماند علم، دانش، 

پژوهش و فرهنگی است که از درون جامعه بلند شود. 
چرا فرهنگ عاشورا زنده است، چون از بطن جامعه 
بلند شده و هیچ گاه در طول قرون از هیچ نظام دولتی 

نشئت نگرفته است.
شکل  نفتی  اقتصاد  با  مبارزه  بزرگوارم!  هموطنان 
تازه ای به خود گرفته است. در اقتصاد نفتی مفاهیم 
ایده، خاقیت، نوآوری بی معنی است. استخدام و زیر 
چتر دولتی رفتن، بای کارآفرینی و نوآوری است 
فرزندانمان  به  که  است  خیانتی  بزرگ ترین  این  و 
می کنیم. زیست بوم کارآفرینی و نوآوری قرن هاست 
در سرزمین کهن ما جاری بوده است، اقتصاد نفتی 
این زیست بوم را تا مرز نابودی برده است و ما را چنان 
به نفت معتاد کرده که حتی تصور یک روز جدایی 
از آن را نمی کنیم. اما در این مبارزه در چهار سال 
گذشته افسران و سرداران بسیاری مهیا شده اند. بیش 
از 3600 شرکت دانش بنیان با فروش بیش از 60 
هزار میلیارد تومان و هزاران استارت آپ که هر روز 
جامعه ما را بر اساس دانش، ابتکار و نوآوری تحت 
رئیس جمهور  و همان گونه که  قرار می دهند  تاثیر 
روحانی گفتند، این تیم منسجم و متحد در کنار 
دولت و ملت بیش از پیش در خدمت کشور هستند. 
از این فرزندان خود حمایت کنید و بگذارید که آن ها 
در این مبارزه با حمایت اجتماعی شما پیروز گردند.

منسجم و متحد در کنار دولت
از  قابل توجهی  ما متعهد شده ایم که بخش  همه 
درآمد کشور تنها بر مبنای ارزش افزوده دانش تولید 
به هوش، خاقیت  وابسته  تنها  شود؛ درآمدی که 
و نوآوری است و هیچ چیزی نمی تواند جلوی این 
جوانان پرشور و با اعتمادبه نفس را در شرکت های 
دانش بنیان بگیرد. آن ها تنها از ما به عنوان دولت و 
شما فرصت اعتماد می خواهند. آن ها خود باعث ایجاد 
فرهنگ خودباوری عمومی و تزریق نوآوری و امید در 

جامعه بی انگیزه نفتی می شوند.
این مبارزه ادامه دارد و هر روز ما در این مبارزه هزینه 
می دهیم اما در پایان روز وقتی گرد و غبار این مبارزه 
فرو می نشیند، می فهمیم که قدمی پیشرفت کرده ایم. 

تا پیروزی راهی نمانده است.«
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و«: زدید از استارت آپ »دا�ن ستاری در �ب

زیست بوم حمایت از صنایع خالق و 
فرهنگی مساعد می شود

ش
زار

گ
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
ایجاد  به  اشاره  با  »دانرو«  از استارت آپ  بازدید  در 
زیرساخت های حمایت از صنایع خاق و فرهنگی و 
استارت آپ های این حوزه گفت: »بخشی از اقداماتی 
که ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت 
است،  عهده دار  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
از کسب وکار حوزه صنایع خاق و  حمایت جدی 
فرهنگی است.« ستاری با بیان این که فرهنگ سازی 
این حوزه و توسعه استارت آپ های حوزه فرهنگی و 
خاق از اولویت های اصلی سال جاری معاونت علمی 
و فناوری به  شمار می رود، اظهار کرد: »مجموعه پیک 
برتر یکی از صدها شرکت فعال در حوزه صنایع خاق 

و فرهنگی به شمار می رود و از ایجاد چند استارت آپ 
در حوزه تولید و تحلیل محتوا حمایت می کند اما 
کم  این چنینی  اشتغال آفرین  و  موفق  نمونه های 
نیستند و رشد فزاینده این دست کسب وکارها در 

سال جاری نیز هم چنان ادامه می یابد.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیروی انسانی 
خاق و تحصیل کرده را به عنوان مهم ترین سرمایه 
استارت آپ های صنایع خاق فرهنگی ارزیابی کرد 
و گفت: »ویژگی استارت آپ های خاق و فرهنگی 
این است که می توانند نیاز به تولید و تحلیل محتوا 
اپلیکیشن های  بستر  بر  و  داخلی  توانمندی  با  را 
ایران ساخت با تکیه به خاقیت و توانمندی جوانان 

 مرضیه اسدی
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تحصیل کرده تامین کنند.« وی با تاکید بر ضرورت 
ایجاد زیرساخت مساعد برای تولیدات استارت آپی 
ایران ساخت افزود: »به طور مثال در حوزه نمایش 
تصویر، استارت آپ های موفقی در کشور رشد یافته اند 
که روزانه بیش از 7۵ میلیون بازدید را دارند. اگر 
از این استارت آپ ها حمایت نشود باید میدان را به 

نمونه های خارجی واگذار کنیم.«

استارت آپی ها رسبازان پیشتاز اقتصاد 
دانش بنیان

رئیس بنیاد ملی نخبگان، فعاالن جوان استارت آپی 
سربازان پیشتاز عرصه اقتصاد دانش بنیان هستند، افزود: 
»این جوانان خاق که توانستند در محیط های محدود 
و با امکانات اندک در قلب شلوغی شهر استارت آپ های 
خاق خود را پیش ببرند، می توانند ضمن رونق اقتصاد 
زمینه ایجاد اشتغال برای دیگر همنوعان خود را فراهم 
به  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون  کنند.« 
حمایت مالیاتی از شرکت های دانش بنیان اشاره کرد 
و افزود: »ذیل قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
بیش از ۱30 خدمت به شرکت های مشمول قانون ارائه 
می شود و این شرکت ها از معافیت های مالیاتی ذیل این 
قانون استفاده می کنند که در این راستا وزارت اقتصاد 
و سازمان امور مالیاتی کشور همکاری و همراهی خوبی 

داشته اند.«

استارت آپ های خدماتی و خالق، الزمه 
رشد رشکت های دانش بنیان و فناور

خدماتی  استارت آپ های  رونق  اهمیت  ستاری 
افزود:  و  شد  یادآور  را  خاق  شرکت های  و 
بازاری  ایجاد  زمینه ساز  خدماتی  »استارت آپ های 
مساعد برای شرکت های فناور و دانش بنیان هستند 
و مادامی که شرکت های خدماتی در کار نباشند، 
انتظار  را  دانش بنیان  شرکتهای  توسعه  نمی توانیم 
داشته باشیم. به همین خاطر حمایت از این دست 
استارت آپ ها را آغاز کردیم و از آن جا که در قانون 
برای  فضایی  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت 
حمایت از این دست کسب وکارها پیش بینی نشده 
است، خط حمایتی جدیدی را برای حمایت از صنایع 

خاق و استارت آپ های خدماتی تعریف کردیم.«
ستاری حمایت های بیمه ای را بخش دیگری از ایجاد 
فضای مساعد برای این شرکت عنوان کرد و گفت: 
»در حوزه بیمه موافقت هایی با وزیر کار، رفاه و تعاون 
اجتماعی داشتیم. به ما قول های مساعدی داده شده 
شرکت های  قانون  از  حمایتی  بخش  این  تا  است 

دانش بنیان محقق شود.«

پررنگ  شدن نقش کسب وکارهای 
استارت آپی در سپهر اقتصاد دانش بنیان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به 
مساعد  زیرساخت  ایجاد  ساختن  فراهم  ضرورت 
و  فرهنگی  و  خاق  شرکت های  از  حمایت  برای 
از  حمایت  قانون  کنار  در  استارت آپ ها  هم چنین 
شرکت های دانش بنیان ادامه داد: »استارت آپ های 
حوزه صنایع خاق و فرهنگی با توجه به چارچوب 
دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  قانون  خاص 
بیان  با  وی  می شوند.«  حمایت  دیگر  بستری  در 
این که نقش کسب وکارهای دانش بنیان استارت آپی 
کشور  سپهر اقتصاد دانش بنیان  ایران ساخت در 
پررنگ تر شده است، افزود: »این دست کسب وکارها 
در اقتصاد کشور حرف های زیادی برای گفتن دارند و 
به طور متوسط توانسته سال گذشته به گردش مالی 
60 هزار میلیارد تومان برسد. ویژگی این کسب وکارها 
هم این است که در زمان محدود و یک فضای کوچک 

می توانند به درآمد اشتغالی قابل توجه برسند.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ابراز امیدواری 
کرد با رونق صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و 
تمایل بیشتر سرمایه گذار بخش خصوصی به حضور 
در حوزه دانش بنیان استارت آپی و گام های رو به جلو 
تومان  از ۵00 میلیارد  اعطای ماهیانه بیش  مانند 
تسهیات در قالب وام به یک شرکت دانش بنیان از 
سوی سیستم بانکی کشور، جایگاه شرکت های خاق 
و استارت آپی ارتقا یابد. شرکت پیک برتر فعال در 
حوزه رسانه و محتوا ضمن فعالیت در حوزه تولید 
محتوای تخصصی در حوزه مشارکت کسب وکار و 
کارآمدسازی فضای کسب وکار، زمینه اشتغال نیروی 

انسانی تحصیل کرده را فراهم کرده است.
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ن منت�ش شد؛
گ

باک ن اطالعیه جدید بنیاد میل �ن

 شرایط استفاده از 
معافیت مالیاتی و جایزه های تحصیلی

ش
زار

گ

»اعطای  آیین نامه  اساس  بر  نخبگان  ملی  بنیاد 
جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد 
برتر«، تسهیات ویژه ای از قبیل راتبه دانشجویی، 
اعتبار  پژوهش یاری،  اعتبار  آموزش یاری،  اعتبار 
فن یاری، اعتبار توان مندی آموزشی، اعتبار ارتباطات 
علمی و اعتبار توان مندی کارآفرینی را به دانشجویان 
اعطا  کشور  پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها  مستعد 

می کند.
شرایط بهره مندی از این تسهیات و مهم ترین نکات 

آن به شرح زیر است:
۱- دانشجویان هر یک از دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی کشور که واجد شرایط مذکور در »شیوه نامه 
دانشجویان صاحب  به  جایزه های تحصیلی  اعطای 
استعداد برتر در سال تحصیلی ۹8-۱3۹7« هستند، 

می توانند در این رقابت شرکت کنند.
تاریخ  از  دانشگاه ها  فعلی  دانشجویان  نام  ثبت   -۲
۱3۹7/۴/۵ آغاز می شود و فرصت نهایی برای تکمیل 
سال  مردادماه  ارائه درخواست، پانزدهم  و  پرونده 
متقاضی،  دانشجویان  است  ضروری  جاری است. 
مثبته،  مدارک  تصاویر  همراه  به  را  خود  اطاعات 
 sina.bmn.ir به نشانی بنیاد  در سامانه اطاعاتی 
بارگذاری یا به روزرسانی کنند و پس از آن، حداکثر 
بررسی  »درخواست  ۱3۹7/۵/۱۵ گزینه  تاریخ  تا 
پرونده برای جایزه های تحصیلی« را در بخش ثبت 
ذکر  شایان  کنند.  انتخاب  سامانه  درخواست های 

است این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
از  متقاضیان،  تحصیلی  معدل  آخرین   -۱ تذکر 
دانشگاه محل تحصیل استعام خواهد شد و در این 

 ماجده مقدم
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خصوص نیازی به درج مدرک در سامانه نیست؛ اما 
برای معدل های مقاطع قبلی، الزم است مستندات در 

سامانه ثبت شود.
تذکر ۲- زمان ثبت نام دانشجویان نوورود در هر یک 
از مقاطع تحصیلی، مهرماه سال جاری خواهد بود که 

اطاعیه آن متعاقبا در وب گاه بنیاد درج خواهد شد
3- پس از بررسی پرونده ها و انتخاب برگزیدگان، 
متقاضیان  اطاع  سینا به  طریق سامانه  از  نتایج 
خواهد رسید. ثبت اطاعات،  بررسی پرونده و اعام 
صورت  به  و  مذکور  سامانه  طریق  از  صرفا  نتایج، 

الکترونیکی انجام می شود.
به تازگی  سینا  سامانه  این که  به  توجه  تذکر 3- با 
راه اندازی شده است، بدیهی است مانند هر سامانه 
با مشکاتی مواجه خواهد  ابتدای کار  دیگری، در 
شد که با صبوری و همراهی مخاطبان و نیز دریافت 
بازخوردهای آنان، به تدریج مرتفع خواهند شد. از این 
رو خواهشمند است مشکات، نظرات و پیشنهادهای 
contact- خود را در خصوص سامانه سینا به نشانی

us@bmn.ir ارسال فرمایید.

اعالم رشایط استفاده رشکت های 
دانش بنیان از معافیت مالیاتی سال 1396

سیدمحمد صاحبکار خراسانی، رئیس مرکز شرکت ها 
و موسسات دانش بنیان، ضمن اشاره به اعمال معافیت 
مالیاتی سال ۹6 برای شرکت های دانش بنیان تولیدی و 
نوپای نوع )۱( گفت: »برای این منظور شرکت های نوپا 
و تولیدی باید به قسمت پیام های کارتابل اختصاصی 
خود بر سامانه ارزیابی شرکت های دانش بنیان به نشانی 
رویت  از  بعد  و  مراجعه   reg.daneshbonyan.ir
اطاعات موجود در پیام »مصادیق مشمول معافیت 
مالیاتی سال مالی ۹6« اظهارنامه خود را بر اساس آن 
اطاعات تکمیل کنند. این اطاعات به سازمان امور 

مالیاتی هم ارسال خواهد شد.«
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری بیان 
کرد: »همانند سال های گذشته، با هماهنگی سازمان 
امور مالیاتی، اطاعات شرکت های دانش بنیان که تا 
پایان سال ۱3۹6 به تایید کارگروه ارزیابی شرکت های 
دانش بنیان رسیده اند، به همراه مصادیق فعالیت های 

دانش بنیان آن ها، به منظور اعمال معافیت مالیاتی به 
سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد. لذا الزم است به 
منظور جلوگیری از مشکات بعدی، در صورت وجود 
ایراد در پیام ارسالی، به خصوص مصادیق معرفی شده 
tax@مشمول معافیت، مراتب جهت اصاح به آدرس

daneshbonyan.ir اطاع رسانی شود.« 
ایشان هم چنین ضمن اشاره به الزام تکمیل اظهارنامه 
مالیاتی و داشتن دفاتر مالی برای استفاده از معافیت 
مالیاتی افزودند: »تمام شرکت های متقاضی استفاده 
از معافیت مالیاتی در سال ۹6 حتما باید اظهارنامه 
مالیاتی را تکمیل و ارسال کنند و مشمول معافیت 
بودن به معنی عدم ارسال اظهارنامه نیست. مطابق 
قانون مالیات مستقیم در صورت عدم ارائه اظهارنامه 
مالیاتی و دفاتر مالی امکان استفاده از هیچ معافیت 

مالیاتی وجود ندارد.«
رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان درباره 
مالیاتی  معافیت های  از  بهره مندی  زمان  و  میزان 
»شرکت های  کرد:  اظهار  دانش بنیان  شرکت های 
می توانند  کارگروه  در  تایید  تاریخ  از  دانش بنیان 
از  بخشی  اگر  بنابراین  کنند.  استفاده  معافیت  از 
تاریخ  از  فروش کاالها و خدمات دانش بنیان، قبل 
تایید کارگروه محقق شده باشد، نمی توانند برای آن 

معافیت مالیاتی تقاضا کنند.«
مراحل  در  شرکت ها  چنان چه  صاحبکار،  گفته  به 
کاالها  فهرست  به  خود  مالیاتی  اظهارنامه  تکمیل 
و خدمات دانش بنیان و تاریخ تایید شرکت توسط 
کارگروه توجه نکنند، ممکن است در مسیر رسیدگی 
پرونده های مالیاتی توسط ممیزان ادارات امور مالیاتی، 
اشکاالتی پیش آمده و ضمن عدم امکان استفاده از 

معافیت ها، مشمول برخی جرایم مالیاتی شوند.«
صاحبکار در انتها در مورد تکمیل اظهارنامه مالیاتی 
بیان کرد: »سطر )۲8( جدول شماره )6( مربوط به 
معافیت مالیاتی ماده )3( قانون حمایت از شرکت ها 
و موسسات دانش بنیان است و حتما باید به صورت 
زمان  در  دانش بنیان  شرکت های  توسط  کامل 
ارسال اظهارنامه مالیاتی تکمیل شود.« شایان ذکر 
آماده  تلفن 83۵3۴  به شماره  است مرکز مشاوره 
پاسخ گویی به سواالت شرکت های دانش بنیان است.



سرآمد/ شماره چهل وپنجم/ تیرماه  2897

ره رویداد دانشاکر در گفت و گو �ب عیل رج�ب ن در�ب مهه چ�ی

از کارآموزی به کارآفرینی
 نیلوفر منزوی

فاصله میان دانشگاه و صنعت، همواره موضوع بحث 
برای  کارآفرینی  دغدغه  که  است  بوده  کارشناسانی 
فارغ التحصیان دانشگاهی را داشته اند. دانشگاه بی اطاع 
از نیازهای دنیای صنعت، در فضایی کاما آکادمیک 
به  می دهد.  آموزش  دانشجویان  به  را  تئوری  مسائل 
این ترتیب فارغ التحصیان در حالی قدم به بازار کار 
می گذارند که با فضای صنعت ناآشنا هستند و از نظر 
عملی مهارتی کسب نکرده اند. هر اقدامی که بتواند این 
فاصله را میان دانشگاه و دانشگاهیان و صنعت کم کند، 
شایسته تقدیر است. به همین جهت ستاد فرهنگ سازی 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  دانش بنیان  اقتصاد 
جمهوری و پارک فناوری پردیس از رویداد »دانشکار« 
استارت آپ  مدیرعامل  رجبی،  علی  می کنند.  حمایت 
دانشکار، درباره روزهای آغازین کار می گوید: »در ابتدا 
ما سه نفر بودیم که هم دغدغه بسترسازی فضای کار 
را داشتیم و هم دغدغه کارآفرینی. عقیده ما این بوده 
و هست که نقطه اثرگذار در فضای کار منابع انسانی 
است و ما هم تمرکز خود را روی آموزش منابع انسانی 
گذاشتیم. به همین علت با کمک ستاد توسعه فرهنگ 

گذشته  سال  تابستان  پردیس  پارک  و  دانش بنیان 
استارت آپ دانشکار را راه اندازی کردیم و امروز تعدادمان 
به ۱۲ نفر رسیده است.« او درباره پیشرفتی که طی این 
یک سال داشته اند، می گوید: »ما تابستان گذشته رویداد 
دانشکار را اجرا کردیم و امسال هم قرار است این کار را 
انجام دهیم. مهلت ثبت نام تا پایان خردادماه بود که به 
پایان رسید. اما قرار است دانشکار از حالت رویداد خارج 
و تبدیل به پلتفرم شود؛ پلتفرمی که به طور پیوسته 
ارتباط بین کارآموز و کارفرما را برقرار می کند. آموزش ها 
هم قرار است به صورت الکترونیک باشند که از بهار 
رونمایی می شود.«  رجبی که کارشناسی خود را در رشته 
مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت به پایان رسانده 
و پس از آن کارشناسی ارشد کمدیریت کارآفرینی را در 
همان دانشگاه خوانده است، درباره نحوه عملکرد رویداد 
دانشکار این طور توضیح می دهد: »رویداد دانشکار که 
از ترکیب نام دانشگاه و صنعت نام گذاری شده است و 
به این صورت عمل می کند که آموزش هایی به صورت 
تئوری و عملی ارائه می کند. کارجوهایی که وارد دانشکار 
کارشناسی،  مقطع  دانشجویان  می توانند  می شوند 

گو
ت�و

گف
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کارشناسی ارشد، دکترا و حتی فارغ التحصیل باشند. 
این افراد می توانند در قدم نخست پکیج »شایستگی« 
را دریافت کنند. این پک شامل مهارت های عمومی و 
او در توضیح مهارت های عمومی و  تخصصی است.« 
پک  عمومی  »مهارت های  می گوید:  شایستگی  پکیج 
شایستگی شامل مهارت های شغلی از جمله مهارت های 
ارتباطی، مهارت های یادگیری، جست وجوی پیش رفته، 
خودشناسی شغلی، رزومه نویسی و... است. در کنار این 
نیز طراحی  آزمون های شخصیت شناسی  برخی  پک، 
 شده است که به خودشناسی شرکت کنندگان کمک 
می کند. مسئله این است که در نهایت حداقل اتفاقی 
که برای کارآموزهای ما می افتد، این است که خودشان 
می گوید:  ادامه  در  او  می شناسند.«  را  عایقشان  و 
و  دانش بنیان  شرکت های  موضوع،  دو  این  کنار  »در 
این  کارفرماهای  به عنوان  صنعتی  شرکت های  سایر 
تعریف  دانشکار  در سایت  را  کارآموزی  فرصت  طرح، 
می کنند. الزم به ذکر است که کارآموزی در دانشکار با 
کارآموزی های دیگر متفاوت است. این کارآموزی به دو 
صورت مهارت افزایی و منجر به استخدام تعریف می شود. 
افرادی که کارگاه های حضوری و پک شایستگی را پشت 
سر می گذارند، فرصت های کارآموزی را هم بررسی کرده 
و با توجه به آموزش هایی که در راستای رزومه سازی 
دیده اند، برای این فرصت های کارآموزی درخواست خود 
را ارسال می کنند. پس از بررسی کارفرماها و کارجوها 
آمار،  طبق  می شود.  آغاز  کارآموزی  دوره  مصاحبه،  و 
نزدیک به 70 درصد این درخواست ها منجر به ورود 
صنعت  به  دانشگاهی  فارغ التحصیان  و  دانشجویان 
می شود. در این مرحله پک شایستگی تخصصی از سوی 
کارفرماها که بهترین آموزگارها هستند ارائه می شود. 
کارآموزان دوره ای ۲00 تا 300 ساعت را می گذرانند. در 
این مرحله از طرف دانشگاه فردی با عنوان »رهیار« هم 
کارجو را هدایت می کند و هم حافظ منافع کارفرماست. 
این نوع کارآموزی هدفمند محسوب می شود. بعد از 
کارآموزی نیز ممکن است تحت عناوین متفاوتی مانند 
استخدام پاره وقت، نیمه وقت و پروژه ای کارجو و کارفرما 
همکاری کنند.« او درباره کارفرماهایی که در رویداد 
اکثرا  »کارفرماها  می گوید:  می کند،  شرکت  دانشکار 
شرکت های دانش بنیان نوپا هستند. ما چندان دنبال 

برند و اسم نیستیم، هر چند ممکن است شرکت های 
اسم و رسم دار خودشان به ما مراجعه کنند، همان طور 
که تا امروز این اتفاق افتاده است. ما تمام سعی خود را 
می کنیم که رابطه کارفرما و کارجو معدله ای برد  برد 
باشد. از طرفی کارجو فضای واقعی صنعت را می بیند 
به اضافه  این فرد  و مهارت تخصصی کسب می کند. 
مهارت های عمومی که به دست آورده و برای کارفرماها 
خیلی مهم هستند، فردی پاالیش شده است که می تواند 
کارش را در فضای صنعت ادامه دهد. او رزومه ای قوی 
دارد و حتی می تواند خودش کارآفرین باشد. اصا شعار 
دانشکار  است.  کارآفرینی«  به  کارآموزی  »از  دانشکار 
در پکیج عمومی موضوعی را نیز در نظر گرفته است 
تا افرادی که ایده شخصی دارند راهی برای ادامه ایده 
خود پیش بگیرند. با کمک این طرح تیم هایی که ایده 
دارند می توانند وارد فضای کارآفرینی شوند.« او درباره 
روش های تامین سرمایه و کسب درآمد در استارت آپ 
دانشکار می گوید: »شروع این کار خیلی سخت بود و 
باید از خودمان پول می گذاشتیم. مدل ها تغییر می کرد 
و امتحان می شد. حلقه فرضیه، آزمون و یادگیری را 
داشتیم. در حال حاضر هم از کارفرما و هم از کارجو 
مبلغی دریافت می شود. روش کار هم به این صورت 
است که اول عده ای ثبت نام می کنند و پس از بررسی 
اولیه، عده ای تایید می شوند. بعد پکیج عمومی به این 
افراد ارائه می شود و آن ها می توانند رزومه خود را برای 
کارفرماها ارسال کنند. چنان چه بین کارفرما و کارجو 
می شود.«  شروع  کارآموزی  دوره  شود،  حاصل  توافق 
به گفته رجبی، در دوره گذشته ۵00 نفر در رویداد 
دانشکار ثبت نام کردند که از این میان ۱00 نفر تایید و 
60 نفر وارد دوره کارآموزی شدند و در نهایت نزدیک به 
30 نفر به استخدام شرکت ها درآمدند و دو تیم نیز نیز 
وارد فضای کارآفرینی شدند.« او درباره رویداد تابستان 
به  نزدیک  رویداد  این  »در  می گوید:  دانشکار  امسال 
دوهزار نفر ثبت نام اولیه داشته اند که نزدیک به ۵00 
نفر برای شرکت در دوره انتخاب خواهند شد.« گفتنی 
با حمایت ستاد  تابستان »دانشکار«  ویژه  است طرح 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و پارک 
فناوری پردیس این معاونت، برای دانشجویان تمامی 

مقاطع و فارغ التحصیان برگزار می شود.
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درخشش دانش آموز ایرانی در مسابقات 
جهانی »دانش مغز«

ــش  ــی »دان ــابقات جهان ــتمین دوره مس بیس
مغــز« هم زمــان بــا کنفرانــس فدراســیون 
علــوم اعصــاب اروپــا هفتــه جــاری بــا حضــور 
نماینــدگان ۲۵ کشــور جهــان در شــهر برلیــن 
آلمــان برگــزار شــد و نماینــده کشــورمان در 
ــن  ــی ای ــام چهارم ــرده مق ــت فش ــک رقاب ی

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــابقات را ب مس
مهســا آرمــان از مدرســه فرزانــگان یــک 
اول  رتبــه  امســال  فروردین مــاه  مشــهد 
ــران را  ــز در ای ــش مغ مســابقات کشــوری دان
ــش  ــی دان ــابقات جهان ــت آورد. مس ــه دس ب
ــی  ــزاری یک ــا برگ ــان ب ــاله هم زم ــز هرس مغ
در  اعصــاب  علــوم  حــوزه  کنگره هــای  از 
ــود  ــزار می ش ــان برگ ــی از کشــورهای جه یک
ــن  ــر در ای ــک دوره دیگ ــرای ی و کشــورمان ب

ــت. ــرده اس ــرکت ک ــابقات ش مس
ســیدکمال خــرازی دبیــر ســتاد توســعه علــوم 
و فناوری هــای شــناختی معاونــت علمــی کــه 
ــد  ــران ارش ــت از مدی ــک هیئ ــراه ی ــه هم ب

ــره  ــرکت در کنگ ــور ش ــه منظ ــتاد ب ــن س ای
بین المللــی علــوم اعصــاب اتحادیــه اروپــا بــه 
برلیــن آلمــان ســفر کــرده اســت، کســب رتبه 
ــی  ــابقات جهان ــران در مس ــده ای ــر نماین برت
ــم و  ــده عل ــز را نشــانه رشــد فزاین ــش مغ دان
ــک  ــا تبری ــت و ب ــورمان دانس ــش در کش دان
ــده شایســته  ــه نماین ــت علمــی ب ــن موفقی ای
ایــران در ایــن مســابقات جهانــی، بــر آمادگــی 
ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای شــناختی 
در حمایــت گســترده از ترویــج و ارتقــای 
دانــش علــوم شــناختی در ســطح کشــور 

ــد کــرد. تاکی
مســابقات  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
ــغ  ــان نواب ــترده می ــی گس brain bee رقابت
ــه  ــت ک ــی اس ــطح جهان ــوزی در س دانش آم
ــج،  ــرای تروی ــای الزم را ب ــترها و فرصت ه بس
ــا  ــط ب ــته های مرتب ــترش رش ــعه و گس توس
ــا  ــان مهی ــوم شــناختی در کشــورهای جه عل

. می کنــد
انجمــن علــوم اعصــاب ایــران بــه عنــوان 
ــز در  ــش مغ ــابقات دان ــزاری مس ــی برگ متول
ایــران بــا کمــک وزارت آمــوزش و پــرورش و 
ــوم و فناوری هــای  ــت ســتاد توســعه عل حمای
ــن  ــاله ای ــر س ــی، ه ــت علم ــناختی معاون ش
تمــام  در  مرحلــه  دو  طــی  را  مســابقات 

می کنــد. برگــزار  اســتان ها 
ــز  ــش مغ ــابقات دان ــزاری مس ــدف از برگ ه
همه جانبــه  حمایــت  بــا  کــه  ایــران  در 
فناوری هــای  و  علــوم  توســعه  ســتاد 
ــود،  ــام می ش ــی انج ــت علم ــناختی معاون ش
میــان  رقابــت  نتیجــه  در  اســتعدادیابی 
فضــای  ترســیم  و  نخبــه  دانش آمــوزان 
در  آنــان  تحصیــل  ادامــه  بــرای  ایــده آل 
رشــته های علــوم شــناختی در ســطح کشــور 
اســت. هم چنیــن نماینــدگان ایــران در دو 
دوره گذشــته مســابقات جهانــی دانــش مغــز 
موفــق بــه کســب مقام هــای چهــارم و پنجــم 

ایــن مســابقات شــدند.
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طراحی روبات امدادرسان تونل های بین 
شهری توسط مخرتع ایرانی

محمــد کاظمــی راد مختــرع »روبــات امدادرســان 
ــا پشــتیبانی  ــاره ایــن اختــراع کــه ب تونــل« درب
صنــدوق حمایــت از فنــاوران و پژوهشــگران 
معاونــت علمــی ثبــت شــده اســت، اظهــار 
کــرد: »ایــن روبــات مجهــز بــه سیســتم کنتــرل 
ــز  ــی نی از راه دور اســت و از مســافت های طوالن
می تــوان آن را کنتــرل کــرد. البتــه تنهــا کاربــرد 
ــاده ای  ــوانح ج ــات و س ــه تصادف ــوط ب آن مرب
اســت. خصوصــا در تونل هــای بیــن شــهری کــه 
ــدارد.  ــی نیــز وجــود ن امــکان امدادرســانی هوای
ــای  ــانحه ای در تونل ه ــه س ــی ک ــن زمان بنابرای
بیــن شــهری رخ می دهــد و دسترســی بــه 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــود، ب ــوار می ش ــه دش حادث
ــانی  ــرای امدادرس ــرعت ب ــوان به س ــات می ت روب
بــه محــل حادثــه رســید و بــا اســتفاده از 
ــرد  ــع ک ــده را رف ــاد ش ــک ایج ــات ترافی امکان
به ســرعت  آمبوالنــس  نیــاز  صــورت  در  تــا 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرع ب ــد.«این مخت ــل برس ــه مح ب
ــا  ــات ب ــن روب ــت: »ای ــات گف ــن روب ــات ای امکان
امکاناتــی هم چــون پــودر خشــک و وجــود 
CO۲ آتــش را خامــوش می کنــد. هم چنیــن 
ــا  ــی تعبیــه شــده اســت ت ــاالی آن جرثقیل در ب
ــری  ــد. به کارگی ــا کن ــه را جابه ج ــین حادث ماش
ــا وضــوح  ــه حــرارت و ب دوربین هــای حســاس ب

ــت.« ــات اس ــن روب ــات ای ــر امکان ــاال از دیگ ب
ــوان  ــراع عن ــن اخت ــازی ای ــاره تجاری س وی درب
کــرد: »تنهــا یــک نمونــه از ایــن روبــات را 

طراحــی کــردم و هنــوز ســرمایه گذاری روی 
شــاید  اســت،  نشــده  انجــام  اختــراع  ایــن 
احســاس نیــازی در ایــن زمینــه وجود نــدارد. در 
صورتــی کــه ایــن روبــات بســیار کاربــردی اســت 
ــه  ــه محــل حادث ــر رســیدن ســریع ب و عــاوه ب
ــه علــت مــدل طراحــی اش، می توانــد در رفــع  ب

ــد.« ــذار باش ــک تاثیرگ ترافی

یک گام به رونق توامنندی های داخلی 
نزدیک تر شدیم

ــات و  ــر ارتباط ــی، وزی ــواد آذری  جهرم محمدج
ــت  ــه کیفی ــان این ک ــا بی ــات، ب ــاوری اطاع فن
الزمــه اســتقبال و حمایــت مصرف کننــدگان 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــاخت اس ــدات ایران س از تولی
ــت و  ــت، قیم ــون کیفی ــف هم چ ــل مختل »عوام
ــه ســوی محصــوالت  امنیــت در اقبــال مــردم ب
ــت  ــذار اس ــل تاثیرگ ــاخت داخ ــدات س و تولی
ــوارد توســط  ــن م ــرار دادن ای ــا مدنظــر ق کــه ب
تولیدکننــدگان قطعــا شــاهد حمایــت بیشــتری 

ــود.« ــم ب ــدگان خواهی ــوی مصرف کنن از س
آذری  جهرمــی در ادامــه بیــان کــرد: »ایــن 
وزارت خانــه نیــز اقداماتــی بــرای حمایــت از 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــام داده اس ــی انج کاالی ایران
بــه بســته سیاســت گذاری بــرای حمایــت از 
کاالی ایرانــی اشــاره کــرد کــه نمونــه ای از اقــدام 
ــاوران  ــه فن ــت. البت ــه اس ــن زمین ــی در ای عمل
خــاق ایرانــی در حــوزه ارتباطــات نیــز در ایــن 
حــوزه کــم نگذاشــته اند و دســتاوردهای خوبــی 
ــز دارد.  ــی نی ــازار خوب ــه ب ــد ک ــد کرده ان تولی
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ــه  ــه وزارت خان ــن نکت ــه ای ــا توجــه ب ــن ب بنابرای
ــت  ــی باکیفی ــه محصول ــاق ک ــای خ از گروه ه
در عرصــه ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات تولیــد 

می کننــد، حمایــت می کنــد.«
ــا  ــب وکارهای نوپ ــد کس ــه رش ــاره ب ــا اش وی ب
ــب وکارها  ــن کس ــت: »ای ــزار گف ــوزه نرم اف در ح
مــورد حمایــت مجموعه هــای مختلــف قــرار 
ــد کــه خــود مصــداق حمایــت از محصــول  دارن
ــت.  ــوآور اس ــاق و ن ــده خ ــی و تولیدکنن ایران
بنابرایــن بــا تکیــه بــر داشــته هایمان کــه 
ــای  ــت و ظرفیت ه ــاق اس ــروی خ ــن نی همی
موجــود، مســیر رو بــه رشــدی پیــش روی 

ــرار دارد.« ــه ق ــن عرص ــدگان ای تولیدکنن
ــت  ــات حمای ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
تکیــه  را  ایرانــی  کاالی  و  ایران ســاخت  از 
ابــراز  و  دانســت  داخلــی  ظرفیت هــای  بــر 
بــه  کشــور  مشــکات  از  »بســیاری  کــرد: 
ــد حــل  ــروی خــاق و توانمن ــن نی دســت همی
می شــود. اگــر بــه جــای تکیــه بــر فــروش 
نفــت بــه ایــن اســتعدادها اعتمــاد کنیــم، مســیر 
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــان ق ــش رویم ــواری پی هم
را شــکوفا می کنــد. خریــد  اقتصــاد کشــور 
کاالی باکیفیــت ایرانــی نیــز قدمــی اســت 
کــه مصرف کننــده را در ایــن مســیر همــراه 

» . می کنــد
آذری  جهرمــی تولیــد محتــوا بــرای فضــای 
مجــازی بــا محــور حمایــت از تولیــدات داخلــی 
ــن  ــازی ای ــرای فرهنگ س ــب ب را راه کاری مناس
ــزاری جشــنواره هایی  ــه برگ موضــوع دانســت ک
ایــن  می توانــد  »ایران ســاخت«  هم چــون 
ــداد  ــن روی ــه ای ــد. چراک ــوار کن ــیر را هم مس
اقدامــی مناســب در راســتای فرهنگ ســازی 
ــه  ــی ک ــت؛ موضوع ــی اس ــغ کاالی ایران و تبلی
اســتمرار آن ذهــن مخاطــب را درگیــر می کنــد 

ــرد.« ــی بب ــئله پ ــت مس ــه اهمی ــا ب ت
ــری  ــی فرهنگــی هن ــن دوره جشــنواره مل دومی
و  جریان ســازی  اهــداف  بــا  »ایران ســاخت« 
ــط  ــازی مرتب ــای مج ــرای فض ــوا ب ــد محت تولی

ــا چرخــه تجاری ســازی، کارآفرینــی و اقتصــاد  ب
ــدات  ــات و تولی ــت از خدم ــان، حمای دانش بنی
ســاماندهی  ایــران،  ســاخت  دانش بنیــان 
بــه کاالهــا و  نهــادن  ارج  واردات بی رویــه و 
محصــوالت ایرانــی باکیفیــت و همچنیــن کمــک 
ــای  ــاری( کااله ــان تج ــازی )نش ــه برجسته س ب
ــای  ــات، هنره ــش ادبی ــی در بخ ــوب ایران مرغ
تجســمی، رســانه های دیــداری و شــنیداری، 
بخــش  و  ایده بــازار  و  دیجیتــال  رســانه های 
دانش آمــوزی بــه همــت ســتاد توســعه فرهنــگ 
ــت  ــان معاون ــاد دانش بنی ــاوری و اقتص ــم، فن عل
علمــی و فنــاوری و بــه دبیــر کلــی پرویــز 
کرمــی و بــا شــعار »فنــاوری ایرانــی، کســب وکار 
ایرانــی« در دی مــاه ســال جــاری برپــا می شــود. 
آخریــن مهلــت ارســال آثــار بــه جشــنواره 

اســت.  ۱3۹7 آبان مــاه   ۱۵ »ایران ســاخت« 

پایش نخبگانی امری رضوری برای توسعه 
کشور است

مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس بنیــاد نخبــگان 
اســتان یــزد بــا حضــور محمدصالــح ترکســتانی 
ــی  ــاد مل ــع بنی ــت و مناب ــاون توســعه   مدیری مع

نخبــگان برگــزار شــد.
در ایــن مراســم، ترکســتانی ضمــن تقدیــر از 
زحمــات دکتــر مصطفــی شــاه نظری، رئیــس 
پیشــین بنیــاد نخبــگان اســتان یــزد، گفــت: 
»امیــدوارم بــا حضــور دکتــر کانتــر در بنیــاد 
ــای  ــرفت و اعت ــاهد پیش ــزد ش ــگان ی نخب
جایــگاه نخبــگان و بنیــاد در اســتان یــزد 
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باشــیم.« وی بــا بیــان این کــه حضــور نخبــگان 
ــای  ــه فضاه ــدود ب ــا مح ــد تنه ــه نبای در جامع
پژوهشــی باشــد، بــر لــزوم تعریــف صحیــح 

ــرد. ــد ک ــور تاکی ــگان در کش ــگاه نخب جای
ترکســتانی ســپس پایــش نخبــگان و ایجــاد 
ــز  ــگان را نی ــرات در سیســتم انتخــاب نخب تغیی
ضــروری خوانــد و گفــت: »عــاوه بــر توجــه بــه 
ــی  ــای فرهنگ ــت زمینه ه ــادی، تقوی ــور اقتص ام
و  مانــدگاری  راســتای  در  نیــز  معنــوی  و 
ــری از مهاجــرت  ــگان و جلوگی ــری نخب به کارگی

ــرورت دارد.« ــان ض آن
ــی  ــاد مل ــع بنی ــت و مناب ــاون توســعه  مدیری مع
نخبــگان بــا تاکیــد بــر این کــه انتشــار فراخــوان 
نخبــگان  جــذب  در  به تنهایــی  نمی توانــد 
واقعــی جامعــه موثــر باشــد، مداخلــه دانشــگاه ها 
ــگان  ــایی نخب ــرای شناس ــه ب ــای علمی و حوزه ه
را ضــروری دانســت. ســید مهــدی کانتــر، 
ــم در  ــزد، ه ــتان ی ــگان اس ــاد نخب ــس بنی رئی
ــی از  ــه یک ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــم ب ــن مراس ای
ــازمانی  ــل بین س ــزد تعام ــتان ی ــوت اس ــاط ق نق
ــئله  ــن مس ــت ای ــت: »رعای ــار داش ــت، اظه اس
ــرفت در  ــبب پیش ــد س ــتانی می توان ــر اس در ه
ــگان اســتانی  ــور شــود. بنیادهــای نخب تمــام ام
ــی  ــه اتصــال دســتگاه های اجرای ــد حلق می توانن
ــرایط  ــند و ش ــتانی باش ــر اس ــگان در ه و نخب

ــد.« ــم کنن ــگان را فراه ــدن نخب مان

توسعه همکاری های علمی و تحقیقاتی 
حوزه شناختی میان ایران و آملان

ســیدکمال خــرازی، دبیــر ســتاد توســعه علــوم 
علمــی،  معاونــت  شــناختی  فناوری هــای  و 
بازدیــد  برلیــن  مغــز  و  ذهــن  دانشــکده  از 
و  اهــداف  بازدیــد،  ایــن  در  خــرازی  کــرد. 
سیاســت های راهبــردی و حمایتــی ایــن ســتاد 
در امــر ترویــج و ارتقــای دانــش علــوم شــناختی 
در ســطح مراکــز علمــی، پژوهشــی و دانشــگاهی 
ایــران و هم چنیــن گســترش همکاری هــای 
ــناختی را  ــوم ش ــای عل ــی در حوزه ه ــن الملل بی
تشــریح و بــر لــزوم انتقــال تجــارب و یافته هــای 
ــان دو کشــور  ــان محقق ــی می علمــی و تحقیقات
ــترک  ــی مش ــای آموزش ــزاری دوره ــز برگ و نی
ــور  ــه دو کش ــی ب ــای تحقیقات ــزام گروه ه و اع

ــرد. ــد ک تاکی
همچنیــن مایــکل پــاون، رئیــس دانشــکده ذهن 
و مغــز برلیــن، در جریــان ایــن بازدیــد خواســتار 
توســعه و گســترش همکاری هــای مشــترک 
تحقیقاتــی و تخصصــی میــان کشــورش بــا 
ــوم  ــای عل ــران در حوزه ه جمهــوری اســامی ای

ــد. ــناختی ش ش
ــن  ــز برلیــن در ای رئیــس دانشــکده ذهــن و مغ
بازدیــد کــه جمعــی از مدیــران و مســئوالن ایــن 
ــز در آن  ــناختی نی ــوم ش ــتاد عل ــکده و س دانش
ــن  ــات ای ــا و اقدام ــتند، فعالیت ه ــور داش حض
دانشــکده در حیطه هــای علــوم شــناختی و نیــز 
نحــوه پذیــرش دانشــجو در مقاطــع کارشناســی 

ارشــد و دکتــری را تشــریح کــرد.
وی در گفت وگــو و تبــادل نظــر بــا مدیــران 
ارشــد ســتاد علــوم شــناختی ایــران، لــزوم 
بخش هــای  در  مشــترک  همکاری هــای 
تحقیقاتــی، تخصصــی، تبــادل اســتاد و دانشــجو 
و نیــز برگــزاری دوره هــای آموزشــی و همــکاری 
شــناختی  علــوم  تخصصــی  مراکــز  میــان 
دو کشــور را مــورد تاکیــد قــرار داد. پــاون 
ــای  ــعه همکاری ه ــرد: »توس ــان ک ــن بی هم چنی
مشــترک میــان دانشــکده ذهــن و مغــز برلیــن 
و دانشــگاه های ایــران بــه تقویــت پایه هــای 
ــات  ــز و موسس ــان مراک ــی می ــی و تخصص علم
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علــوم  حوزه هــای  در  کشــور  دو  تحقیقاتــی 
ــد.« ــد ش ــر خواه ــناختی منج ش

ــارت  ــت نظ ــن تح ــز برلی ــن و مغ ــکده ذه دانش
ــاتیدی  ــارکت اس ــا مش ــت و ب ــگاه هومبول دانش
ــاب  ــوم اعص ــه عل ــال در حیط ــات فع از موسس
دانشــکده های  شــامل  آلمــان  شــناختی 
ــاری  ــوم رفت ــش عل ــفه، بخ ــی، فلس روان شناس
ــش  ــک و بخ ــس پان ــه ماک ــناختی، موسس ش
ــت  ــریطه فعالی ــکی ش ــگاه پزش ــوژی دانش نورول
دارد. ایــن دانشــکده بــا جــذب دانشــجویان 
ــی در  ــه مطالعات ــری ب کارشناســی ارشــد و دکت

خصــوص ذهــن و مغــز می پــردازد.

جهش 10 پله ای ایران در رتبه بندی 
شاخص جهانی نوآوری

در رتبه بنــدی شــاخص جهانــی نــوآوری در 
ســال ۲0۱8، جمهــوری اســامی ایــران بــا 
جهشــی قابــل توجــه از رتبــه 7۵ در ســال 
ــگاه 6۵ در ســال ۲0۱8 رســیده  ــه جای ۲0۱7 ب
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه رتبــه ایــران در 
ایــن شــاخص در ســال ۲0۱۵، ۱06 بــوده اســت.

ــام گزارشــی اســت  ــوآوری ن ــی ن شــاخص جهان
کــه هــر ســاله توســط ســازمان جهانــی مالکیــت 
ــه  فکــری )WIPO( منتشــر می شــود و در آن ب
رتبه بنــدی کشــورها از منظــر نــوآوری میپــردازد 
ــت علمــی  ــا اقدامــات معاون ــه ب کــه خوش بختان
و فنــاوری ریاســت جمهــوری اســامی ایــران در 
ــای  ــز دســتگاه ها و نهاده ــو و نی ــا وایپ ــل ب تعام
مرتبــط علــم و فنــاوری کشــور، زمینــه ارتقــای 

ــده  ــم ش ــزارش فراه ــن گ ــران در ای ــگاه ای جای
اســت. ایــن رشــد قابــل توجــه مرهــون رشــد در 
ابعــادی همچــون خروجیهــای دانــش و فنــاوری 
ــه جایــگاه ۴۱  )از جایــگاه ۹0 در ســال ۲0۱۵ ب
)از  خــاق  و خروجی هــای  ســال ۲0۱8(  در 
ــگاه ۵۹  ــه جای ــال ۲0۱۵ ب ــگاه ۱۱6 در س جای
در ســال ۲0۱8( اســت کــه بیشــک توســعه 
ــن  ــی و هم چنی ــوآوری و کارآفرین ــت بوم ن زیس
توســعه اســتارت آپ های فعــال در بخشــهای 
ــی در کســب  ــش بی بدیل ــف اقتصــادی نق مختل

ایــن جایــگاه داشــته اســت.
اســاس گــزارش ســال ۲0۱8 ســازمان  بــر 
ــدی  ــا رش ــران ب ــری، ای ــت فک ــی مالکی جهان
۱0 پلهــای یکــی از بیشــترین رشــدها را در 
ــراز خــود داشــته اســت.  میــان کشــورهای هم ت
ــورمان  ــگاه کش ــه جای ــه این ک ــل توج ــه قاب نکت
 Innovation( در شــاخص کارایــی نــوآوری
ســال  در   ۵6 رتبــه  از   ،)Efficiency Ratio
ــیده  ــال ۲0۱8 رس ــه ۱۱ در س ــه رتب ۲0۱7 ب
وضعیــت  مرهــون  بیشــتر  امــر  اســت. این 
ابعــاد  بــه  مربــوط  شــاخص های  مناســب 
ــوع دارد  ــن موض ــان از ای ــت و نش ــی اس خروج
ــف در  ــم ضع ــت علیرغ ــته اس ــران توانس ــه ای ک
ورودیهــا،  بــه  مربــوط  برخــی شــاخص های 
ــه  ــی را ارائ ــیار مطلوب ــه بس ــای نوآوارن خروجیه
ــران در  ــور، ای ــزارش مذک ــاس گ ــر اس ــد. ب ده
ــاال  ــه ب ــد متوســط ب ــا درآم ــان 3۴ کشــور ب می
 )upper-middle-income countries(
رتبــه ۱6 و در میــان ۹ کشــور آســیای  در 
ــه دوم  ــیا در رتب ــی آس ــوب غرب ــزی و جن مرک
قــرار دارد. براســاس جدولــی کــه در آن جایــگاه 
ــی  ــی شــاخص جهان کشــورها در رتبه بنــدی کل
ــه شــده اســت، رتبــه کشــورمان از  ــوآوری ارائ ن
ــگاه 6۵  ــه جای ــال ۲0۱۵ ب ــگاه ۱06 در س جای
در ســال ۲0۱8 رســیده اســت کــه در مقایســه 
بــا گــزارش ســال ۲0۱7، بعــد ســرمایه انســانی 
ــه  ــل رتب ــالهای قب ــد س ــز همانن ــش نی و پژوه
قابــل اعتنایــی داشــته اســت و در رتبــه ۴۵ 
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بیــن کشــورهای مــورد بررســی قــرار دارد. بعــد 
ــگاه ۹۹  ــود از جای ــه بهب ــا ۱۲ رتب ــاخت ب زیرس
بــه جایــگاه 87، پیچیدگــی کســب وکار بــا 
هفــت پلــه بهبــود از رتبــه ۱۱۵ بــه رتبــه ۱08، 
ــا شــش پلــه بهبــود رتبــه از  ــازار ب پیچیدگــی ب
ــد  ــر بع ــگاه ۱06، در آخ ــه جای ــگاه ۱۱۲ ب جای
ــگاه ۱06  ــزل، از جای ــه تن ــا چهــار رتب ــا ب نهاده
بــه جایــگاه ۱۱0 در بیــن کشــورهای مــورد 

ــت.  ــیده اس ــی رس بررس
بنــا بــر ایــن گــزارش، یکــی از ویژگیهــای 
نــگاه  نــوآوری،  جهانــی  شــاخص  گــزارش 
ــذار  ــاد اثرگ ــه ابع ــه هم ــوازن ب ــه و مت همه جانب
ــدول  ــای ج ــرور دادهه ــت و م ــوآوری اس ــر ن ب
ســازمان  در  کشــورها  رتبه بنــدی  جدیــد 
جهانــی مالکیــت فکــری نشــان از ایــن دارد 
کــه رشــد شــاخصهای کشــور، چــه در بازههــای 
ــا ۲0۱8( و چــه  چهــار ســاله )از ســال ۲0۱۵ ت
در مقایســه بــا ســال گذشــته، در اغلــب قریــب 
ــوده اســت.  ــا رشــد همــراه ب ــه اتفــاق ابعــاد، ب ب
ــل توجــه این کــه علی رغــم رشــد  ــا نکتــه قاب ام
ــی  ــر، برخ ــالهای اخی ــور در س ــی کش ــه کل رتب
از ابعــاد کــه بــه ورودیهــای نــوآوری برمیگــردد 
ــدم  ــف و ع ــن ضع ــدارد و ای ــی ن ــه مطلوب رتب
ــل  ــد قاب ــا رش ــد ب ــاد، نبای ــه ابع ــوازن در رتب ت
ــه  ــر ک ــاد دیگ ــه بســیار خــوب ابع ــه و رتب توج
ــی شــده اســت،  ــه کل ــود در رتب ــه بهب ــج ب منت

ــود. ــه ش ــده گرفت نادی

برگزاری نشست بهره برداری از 
فناوری های داخلی حوزه سالمت

ــی و  ــز درمان ــی مراک ــای اصل ــی از دغدغه ه یک
بیمارســتان های کشــور، اســتفاده از ظرفیــت 
ــا  ــی ب ــاور داخل ــان و فن ــرکت های دانش بنی ش
ــه  ــات ب ــه خدم ــره وری و ارائ ــش به هــدف افزای
ــر، شــرکت های  ــن اســت. از طــرف دیگ مراجعی
ــا  ــو پارک ه ــاور عض ــای فن ــان، واحده دانش بنی
و مراکــز رشــد و همچنیــن صنایــع نوینــی 
ــه  ــتند ک ــال هس ــوزه فع ــن ح ــور در ای در کش
ــد  ــان می توان ــوالت و خدماتش ــا، محص فناوری ه

ــد. ــن هــدف کمــک کن ــه ای ب
ــر  ــی در نظ ــت  علم ــی معاون ــازار مل ــز فن ب مرک
فناوری هــای  از  بهره بــرداری  »نشســت  دارد 
ــزات پزشــکی«  ــی حــوزه ســامت و تجهی داخل
ــتان ها و  ــران بیمارس ــنایی مدی ــدف آش ــا ه را ب
ــان و  ــوالت دانش بنی ــا محص ــی ب ــز درمان مراک
فناوری هــای داخلــی ایــن حــوزه، با حضــور 
ــوزه  ــن ح ــاور ای ــان و فن ــرکت های دانش بنی ش
از متخصصــان و متولیــان مراکــز  و جمعــی 
کشــور  سراســر  بیمارســتان های  و  درمانــی 

ــد. ــزار کن برگ
ــن نشســت، مواجــه کــردن طرفیــن  رویکــرد ای
ــا  ــوالت و فناوری ه ــه محص ــر و عرض ــا یکدیگ ب
بــه مدیــران بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی 
ملزومــات  و  تجهیــزات  حوزه هــای  در 
ــزات  ــگاهی، تجهی ــزات آزمایش ــکی، تجهی پزش
دندان پزشــکی، تجهیــزات و لــوازم هتلینــگ 
بیمارســتانی، لــوازم مصرفــی پزشــکی و فنــاوری 

ــت. ــتی اس زیس
ــاری و  ــال ج ــاه س ــه مردادم ــت ک ــن نشس ای
ــاور  ــان و فن ــرکت های دانش بنی ــور ش ــا حض ب
بخــش  دو  شــامل  می شــود،  برگــزار  فعــال 
ــه محصــوالت  ــه ارائ ــود: بخــش اول ب ــد ب خواه
و دســتاوردهای شــرکت های منتخــب در قالــب 
نمایشــگاه بــه مدیــران اختصــاص دارد و در 
ــی  ــره اختصاص ــات مذاک ــز جلس ــش دوم نی بخ
خریــداران  و  عرضه کننــدگان  بیــن   )B۲B(
ــن  ــود. هم چنی ــزار می ش ــوالت برگ ــن محص ای
ــش  ــن همای ــت، »دومی ــن نشس ــا ای ــان ب هم زم
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ــی بیمارســتان هوشــمند و راه کارهــای  بین الملل
ــوزی  ــاز بازآم ــه امتی ــا ارائ ــراه ب ــی« هم عملیات

ــد. ــد ش ــزار خواه ــز برگ نی

استانداری تهران برای تحقق »شهر 
هوشمند« قدم برمی دارد

ــگاه  ــن روز از نمایش ــران در آخری ــتاندار ته اس
و  اســتارت آپ ها  غرفــه  در  اینوتکــس 
و  یافــت  حضــور  دانش بنیــان  شــرکت های 
ایــن  جــوان  بنیان گــذاران  و  شــرکت ها  بــا 

پرداخــت. گفت و گــو  بــه  شــرکت ها 
ــاد  ــش از اقتص ــن بخ ــت ای ــه اهمی ــی ب مقیم
کشــور اشــاره کــرد و گفــت: »اســتانداری خــود 
ــت  ــرای تســهیل فعالی ــا ب ــد ت را موظــف می دان
اســتارت آپ هایی کــه بــا نــوآوری امــور پیچیــده 
زندگــی را آســان می کننــد، اقدامــات الزم را 
ــی  ــرایط فعل ــان در ش ــن جوان ــد. ای ــام ده انج
ــی  ــد و تحوالت ــاد کنن ــتغال ایج ــته اند اش توانس

ــد.« ــم بزنن ــه رق ــز در جامع را نی
ــن نمایشــگاه یعنــی  ــه شــعار ای ــا اشــاره ب وی ب
بــه  هوشــمند«  زندگــی  هوشــمند،  »شــهر 
بــرای  تهــران  شــهرداری  کــه  قابلیت هایــی 
ــه یــک شــهر هوشــمند  ــل شــهر تهــران ب تبدی
ــا  ــت: »م ــرد و گف ــاره ک صــورت داده اســت اش
در اســتانداری ســعی داریــم همــه دســتگاه های 
ــار  ــرای تحقــق شــهر هوشــمند کن ــی را ب اجرای
هــم قــرار دهیــم تــا بتواننــد هــر یــک وظایــف 
ــد. از  ــام دهن ــوب انج ــکل مطل ــه ش ــود را ب خ
آن جــا  کــه امــروزه نــوآوری و فناوری هــای 

جدیــد اهمیــت یافتــه اســت، اســتانداری خــود 
را متعهــد می دانــد بــا توجــه بــه اولویــت 
ســازمان ها و دســتگاه هایی مثــل پارک هــای 
ــات الزم  ــگاه ها اقدام ــاوری و دانش ــی و فن علم
را جهــت تســهیل فعالیــت آن هــا انجــام دهــد.«
و  نــوآوری  بین المللــی  نمایشــگاه  هفتمیــن 
بزرگ تریــن   ،)۲0۱8  INOTEX( فنــاوری 
و  فنــاوری  حــوزه  در  تخصصــی  نمایشــگاه 
ــاه ۱3۹7  ــا ۱6 تیرم ــران از ۱۴ ت ــوآوری در ای ن
ــهرداری  ــی ش ــگاه های تخصص ــل نمایش در مح

ــد. ــزار ش ــو( برگ ــتان گفتگ ــران )بوس ته

چهارمین نشست کارگروه فناوری های کارا 
ایران و اتریش برگزار شد

ــت  ــورمان و هیئ ــوری کش ــفر رئیس جمه در س
همــراه بــه ســوئیس و اتریــش، عــاوه بــر 
و  علمــی  همــکاری  فرصت هــای  بررســی 
فنــاوری میــان ایــران و ســوئیس و امضــای 
همــکاری  موافقت نامه هــای  و  تفاهم نامه هــا 
ــن  ــور، چهارمی ــن دو کش ــورمان و ای ــن کش بی
نشســت کارگــروه فناوری هــای کارا ایــران و 

ــد. ــا ش ــز برپ ــش نی اتری
در ایــن ســفر، بــا در نظــر داشــتن جایــگاه 
شــاخص های  در  ســوئیس  کشــور  مطلــوب 
نــوآوری جهانــی، فرصت هــای همکاری هــای 
در  کشــور،  دو  بیــن  علمــی  و  فناورانــه 
ــاوری  ــی و فن ــرم علم ــاون محت ــتور کار مع دس
ــت.  ــرار گرف ــران ق ــامی ای ــوری اس رئیس جمه
ــترک  ــرات مش ــس از مذاک ــور پ ــفر مذک در س



سرآمد/ شماره چهل وپنجم/ تیرماه  3797

هیئت هــای عالی رتبــه دو کشــور، دو بیانیــه 
ــه همــکاری بهداشــتی  همــکاری علمــی و بیانی
و یــک موافقت نامــه حمــل و نقــل جــاده ای بــه 

ــید. ــور رس ــدگان دو کش ــای نماین امض
رســمی  نشســت های  ســفر  ایــن  ادامــه  در 
ــش در  ــران و اتری ــور ای ــی دو کش ــات عال مقام
ــای  ــر ماقات ه ــاوه ب ــد و ع ــزار ش ــن برگ وی
ــج  ــور، پن ــات دو کش ــن مقام ــده بی ــام ش انج
انرژی هــای  حوزه هــای  در  همــکاری  ســند 
تجدیدپذیــر، آب، اقتصــادی، بهداشــت و معــدن 

ــد. ــا ش ــور امض ــات دو کش ــن مقام بی
بنــا بــر ایــن گــزارش، چهارمیــن نشســت 
کارگــروه فناوری هــای کارا ایــران و اتریــش 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــئولیت معاون ــا مس ــه ب ک
ریاســت جمهــوری ایــران و ذیــل نقشــه راه 
همکاری هــای اقتصــادی پنج ســاله دو کشــور 
ــت  ــفر هیئ ــا س ــان ب ــرد، هم زم ــورت می گی ص
ــط  ــن توس ــش در وی ــه اتری ــی ب ــه ایران بلندپای
مرکــز تعامــات بین المللــی علــم و فنــاوری 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــت علم معاون
نشســت صمیمانــه بــا بیــش از ۴00 نفــر از 
ــای  ــه برنامه ه ــش از جمل ــم اتری ــان مقی ایرانی
ــود  ــراه ب ــت هم ــوری و هیئ ــر رئیس جمه دیگ
کــه در هتــل محــل اقامــت رئیس جمهــوری در 

ــا شــد. ــن برپ وی

گام های جدی تهران برای حرکت به سوی 
شهر هوشمند و نوآور

شــتاب دهنده  از  بازدیــد  در  تهــران  شــهردار 

پرســیس ژن فعــال در حــوزه زیســت فناوری و 
کارخانــه نــوآوری تهــران، ضمــن تاکیــد بــر رشــد 
روز افــزون کشــور در فتــح قلــه فنــاوری و 
قدردانــی از تــاش جــدی معاونــت علمــی بــرای 
ــمند و  ــهر هوش ــه ش ــت ب ــدن پایتخ ــل ش تبدی
ــرای  ــران ب ــهرداری ته ــدی ش ــزم ج ــوآور، از ع ن
حرکــت در مســیر توســعه فنــاوری و نــوآوری در 
شــهر تهــران خبــر داد. محمدعلــی افشــانی، 
ــوآوری  ــز ن ــد از مرک ــران، در بازدی ــهردار ته ش
ــورای  ــه در ش ــی ک ــی از برنامه های ــت: »یک گف
شــهرداری تهــران ارائــه  شــده اســت، شــهر 
ــا بیــان این کــه  ــوآور اســت.« وی ب هوشــمند و ن
ــتفاده از  ــوآور اس ــمند و ن ــهری هوش ــه ش الزم
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــاوری روز دنیاس ــش و فن دان
ــوری  ــاوری ریاســت جمه ــت علمــی و فن »معاون
ــه موفقــی در کل کشــور به خصــوص شــهر  تجرب
شــرکت های  راه انــدازی  بــرای  تهــران 
همین طــور  و  اســتارت آپ ها  و  دانش بنیــان 
ــان و  ــرکت های دانش بنی ــول از ش ــد محص تولی
تجاری ســازی آن هــا داشــته اســت. حرکــت 
ــه  ــه قل ــتیابی ب ــوی دس ــور به س ــتاب کش پرش
فنــاوری قابــل توجــه اســت و جــا دارد در ایــن راه 
از فعالیــت و تاش هــای ســورنا ســتاری، معــاون 
علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری، تشــکر ویــژه 
ــا  ــه افزایــش تعامــل ب شــود.« شــهردار تهــران ب
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در 
زمینه هــای  و  زیرســاخت ها  ایجــاد  راســتای 
ــمند و  ــهر هوش ــه ش ــت ب ــدن پایتخ ــل ش تبدی
ــتا  ــن راس ــت: »در ای ــرد و گف ــاره ک ــوآور اش ن
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  بــا  جلســه ای 
ــی آن  ــم کــه در پ ــزار کردی رئیس جمهــوری برگ
بنــا شــد در برنامــه ای  مشــترک در شــهر تهــران و 
ــم  ــی فراه ــوردار امکانات ــر برخ ــای کمت محله ه
ــا در ایــن پهنه هــای صنعتــی و متــروک  شــود ت
ــا  ــن ب ــانی هم چنی ــود. افش ــام ش ــی انج کارهای
حضــور در دانشــگاه صنعتــی شــریف ضمــن 
ــریف از  ــاوری ش ــات فن ــع خدم ــد از مجتم بازدی
و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــا  نزدیــک 
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ــنا  ــع آش ــن مجتم ــتقر در ای ــتاب دهنده مس ش
شــد. افشــانی بــا اشــاره بــه این کــه ایــن 
ــان و  ــرکت های دانش بنی ــار ش ــا در اختی مکان ه
جوانــان تحصیل کــرده، نخبــگان و افــراد مســتعد 
قــرار می گیــرد تــا موجــب اشــتغال زایی و تولیــد 
ــدام  ــن اق ــرد: »ای ــار ک ــود، اظه ــزوده ش ارزش اف
می توانــد موجــب تحــرک و حیــات بیشــتر 
به خصــوص  تهــران  شــهر  مختلــف  مناطــق 
مناطــق محــروم باشــد.« شــهردار تهــران دربــاره 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  فزاینــده  رشــد 
گفــت:  کســب وکارها  ایــن  مطلــوب  شــتاب 
»بازدیــد از مرکــز مجتمــع فنــاوری شــریف، 
ــوآوری،  ــه ن ــیس ژن و کارخان ــتاب دهنده پرس ش
محلــی کــه ســال ها متــروک مانــده بــود و امــروز 
بــه یــک محــل مناســب بــرای ایجــاد اشــتغال و 
ــم در  ــی مه ــت، گام ــده اس ــدل ش ــکوفایی ب ش
راســتای توســعه فنــاوری اســت. در ادامــه نیــز بــا 
بازدیــدی کــه از مرکــز نــوآوری دانشــگاه صنعتــی 
شــریف صــورت گرفــت، تــاش داریــم بــه کمــک 
ــم.«  ــوآور ایجــاد کنی هــم شــهری هوشــمند و ن
افشــانی بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات یــاد شــده 
دارای پیامدهــای مطلــوب و مثبتــی بــرای شــهر 
تهــران اســت، ادامــه داد: »نخســتین ویژگــی ایــن 
اســت کــه بــا ایــن اقدامــات، جوانانــی کــه 
ســرمایه اصلــی کشــور هســتند در ایــران ماندگار 
ــادرات  ــوان در ص ــن می ت ــد. هم چنی ــد ش خواهن

ارز کشور صرفه جویی کرد.«

توان صادراتی رشکت های دانش بنیان 
حوزه تجهیزات پزشکی تقویت می شود

بین المللــی  نمایشــگاه  روز  نخســتین  در 
ــب و کار  ــعه کس ــه توس ــث، تفاهم نام ــران هل ای
ــاور  ــان و فن ــرکت های دانش بنی ــی ش بین الملل
ــت  ــق تقوی ــکی از طری ــزات پزش ــوزه تجهی ح
بیــن  انتقــال تکنولــوژی  و  تــوان صادراتــی 
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم و وزارت بهداش

ــد. ــا ش امض
ایــن تفاهم نامــه بــه امضــای رضــا مســائلی 
ــکی  ــزات پزش ــر کل تجهی ــر و مدی ــاور وزی مش
ــم  ــگ قائ ــی بی رن ــت و علی مرتض وزارت بهداش
ــور  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــام مع مق
در امــور بیــن الملــل و رئیــس مرکــز تعامــات 
ــی و  ــت علم ــاوری معاون ــم و فن ــی عل بین الملل

ــید. ــوری رس ــت جمه ــاوری ریاس فن
مقاومتــی،  اقتصــاد  تحقــق  ارکان  از  یکــی 
ــان  ــاد دانش بنی ــعه اقتص ــه توس ــژه ب ــه وی توج
ــب وکار  ــی کس ــعه بین الملل ــه توس ــه ب ــت ک اس
شــرکت های دانش بنیــان وابســته اســت و در 
اســناد باالدســتی کشــور از جملــه سیاســت های 
کلــی علــم و فنــاوری، سیاســت های کلــی 
اقتصــاد مقاومتــی، نقشــه جامــع علمــی کشــور، 
ــعه ای  ــای توس ــی برنامه ه ــکام دائم ــون اح قان
کشــور و قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر، 
محصــوالت  صــادرات  توســعه  بــه  توجــه 
در  بنگاه هــا  ســطح  ارتقــای  و  دانش بنیــان 
رســیدن بــه ایــن هــدف واال، به صراحــت مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق تاکی
در ایــن تفاهم نامــه مقــرر شــده اســت کــه 
از تقویــت تــوان صادراتــی و انتقــال فنــاوری 
حــوزه  فنــاور  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــور در  ــد حض ــژه تمهی ــکی به وی ــزات پزش تجهی
اســتانداردهای  اخــذ  بین المللــی،  رویدادهــای 
بــازار و ثبــت  انجــام تحقیقــات  بین المللــی، 
خارجــی محصــوالت حمایــت صــورت گیــرد. 
کارگــزاران  ظرفیــت  از  اســتفاده  هم چنیــن 
صادراتــی  تخصصــی  خدمــات  ارائه دهنــده 
ارائــه  بــرای  مناســب  کارگــزاران  معرفــی  و 
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و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  خدمــات 
و  حمایتــی  برنامه هــای  اطاع رســانی  فنــاور، 
حمایت هــای  اطاعــات  اشــتراک گذاری  بــه 
ــاور  ــان و فن ــه شــرکت های دانش بنی انجام شــده ب
و هم چنیــن رفــع موانــع توســعه کســب و کار ایــن 
شــرکت ها در ســطح ملــی و بین المللــی از دیگــر 

مــوارد ایــن تفاهم نامــه اســت.

نسل جدیدی از موتورهای سنگین دیزلی 
در کشور شکل گرفته است

در حاشــیه مراســم افتتاحیه ششــمین نمایشــگاه 
ــور  ــا حض ــی، ب ــل ریل ــل و نق ــی حم بین الملل
رئیس جمهــوری،  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــدن  ــت، مع ــر صنع ــازی، وزی ــر راه و شهرس وزی
ــی  ــزل مل ــور دی ــاع از موت ــر دف و تجــارت و وزی
۱300 اســب بخــار بــا قطعــات داخلــی رونمایــی 
ــور  ــتین موت ــی از نخس ــم رونمای ــد. در مراس ش
تجــاری دیــزل ســنگین ملــی بــا قطعــات 
ــاش  ــه ت ــاره ب ــا اش ــتاری ب ــورنا س ــی، س داخل
ــور  ــور کش ــت موت ــت اندرکاران صنع ــه دس هم
ــد،  ــط تولی ــن خ ــیدن ای ــر رس ــه ثم ــرای ب ب
گفــت: »قطعــا جامعــه علمــی و فنــاوری کشــور 
از راه انــدازی خــط تولیــد نخســتین موتــور 
تجــاری دیــزل ســنگین ملــی بــا قطعــات داخلی 
خوشــحال اســت. بــا راه انــدازی خــط تولیــد ایــن 
نــوع موتــور ســنگین، نســل جدیــدی از خانــواده 

ــد شــده اســت. ــور در کشــور متول موت
ــاخت  ــر س ــال حاض ــتاری، در ح ــه س ــه گفت ب
ــاز  ــی آغ ــک مگاوات ــدرت ی ــا ق ــور ب ــن موت ای

ــا نســل ۵  ــدوار هســتیم ت ــه امی شــده اســت ک
و 6 مگاواتــی ایــن نــوع موتورهــای ســنگین 
ــکر از  ــا تش ــد. وی ب ــعه یاب ــور توس ــز در کش نی
حمایت هــای وزیــر راه و شهرســازی از ایــن 
طــرح بیــان کــرد: »پیش خریــد موتورهــای 
ــدی توســط وزارت راه و شهرســازی باعــث  تولی
شــکل گیری درصــد قابــل توجهــی از بــازار 
ایــن محصــول شــده اســت کــه امیدواریــم 
ــور  ــازار موت ــعه ب ــث توس ــا باع ــن حمایت ه ای
ــور تجــاری  ــد داخــل شــود.« موت ســنگین تولی
دیــزل ســنگین ملــی بــا قطعــات داخلــی 
در زمینه هــای ریلــی، نیروگاهــی و دریایــی 
کاربــرد فــراوان دارد. ســاخت ایــن موتــور ملــی 
ــخت کوش  ــان س ــت جوان ــه دس ــال ۹3 ب از س
کشــور شــروع شــد و بــدون شــک ســاخت ایــن 
ــتقال  ــی اس ــاخص های اصل ــی از ش ــور یک موت
ــس از  ــی رود. پ ــمار م ــه ش ــور ب ــی کش صنعت
مراســم رونمایــی، نیــروی دریایــی ارتــش اعــام 
کــرد کــه یکــی از خریــداران ایــن موتــور دیــزل 
می شــود  پیش بینــی  و  بــود  خواهــد  ملــی 
ــال  ــد در س ــادر باش ــنگین ق ــزل س ــرکت دی ش
۵0 دســتگاه موتــور از ایــن نــوع را تولیــد کنــد.

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد منصوب شد

ــتاری،  ــورنا س ــر س ــوی دکت ــی از س ــی حکم ط
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان، ســیدمهدی کانتــر 
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان یــزد شــد. در متــن 
حکــم دکتــر ســتاری خطاب بــه دکتر ســیدمهدی 
کانتــر آمــده اســت: »نظــر بــه ضــرورت تمهیــد و 
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ــز  ــگان عزی تســهیل شــکوفایی و ثمربخشــی نخب
ــری و  ــت همفک ــاد و تقوی ــزد و ایج ــتان ی در اس
همــکاری میــان نخبــگان و مســئوالن آن اســتان و 
بــا توجــه بــه مراتــب علمــی، تعهــد و کارآمــدی که 
از آن برخورداریــد، جناب عالــی را به عنــوان رئیــس 
ــم.  ــزد منصــوب می نمای ــگان اســتان ی ــاد نخب بنی
ــال،  ــد متع ــه خداون ــکال ب ــا ات ــت ب ــته اس شایس
ــگان،  ــی نخب ــاد مل ــاس نامه بنی ــوب اس در چارچ
آیین نامــه تاســیس و اداره دفتــر نخبــگان اســتان 
و مصوبــات هیئــت امنــای بنیــاد و بــا بهره منــدی 
از مشــاوره نخبــگان و صاحبــان اســتعدادهای 
ــور  ــی ام ــه هماهنگ ــف، ب ــطوح مختل ــر در س برت
مربــوط بــه نخبــگان و کمــک بــه شناســایی 
و شــکوفایی اســتعدادهای برتــر و پشــتیبانی از 
تاش هــای ذی قیمــت آنــان بــا اســتفاده بهینــه از 
توانمندی هــای گســترده و ارزشــمند اســتان همت 
گماریــد. بدیهــی اســت اســتاندار محتــرم و روســا 
ــی،  ــز علم ــگاه ها و مراک ــرم دانش ــران محت و مدی
فرهنگــی و صنعتــی اســتان همــکاری شایســته را 
ــد داشــت. توفیــق  ــی مبــذول خواهن ــا جناب عال ب
ــر  ــئولیت خطی ــن مس ــام ای ــی را در انج جناب عال
از خداونــد متعــال خواســتارم. شــایان ذکــر اســت، 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــات جن ــیله از زحم ــن وس بدی
مصطفــی شــاه نظری و خدمــات ارزنــده ایشــان در 
دوران تصــدی مســئولیت، کمــال تشــکر بــه عمــل 

می آیــد.«

دومین هامیش همکاری های بین املللی 
اقتصادی و فناوری ایران و اروپا برگزار شد

ــات  ــز تعام ــس مرک ــگ، رئی ــی بیرن علی مرتض
ــی و  ــت علم ــاوری معاون ــم و فن ــی عل بین الملل
فنــاوری ریاســت جمهــوری، بــا اشــاره بــه 
همکاری هــای  همایــش  دومیــن  برگــزاری 
ــا  ــران و اروپ ــاوری ای ــی اقتصــادی و فن بین الملل
در بروکســل، گفــت: »ایــن همایــش 3۱ خــرداد 
تــا اول تیرمــاه ســال جــاری بــا هــدف مقابلــه بــا 
ــکا از  ــروج آمری ــس از خ ــی پ ــروژه ایران هراس پ
توافــق هســته ای و در مقابــل سیاســت های 
آمریــکا بــرای برهــم زدن توافــق برجــام برگــزار 
شــد. ایــن همایــش بــا محوریــت همکاری هــای 
توســعه  چــون  موضوعاتــی  روی  طرفیــن 
ــز  ــتارت آپی و نی ــه اس ــد جامع ــادی، رش اقتص
دانش بنیــان  شــرکت های  بین المللی ســازی 
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  و  شــد  برگــزار 
ــه آن  ــم افتتاحی ــز در مراس ــوری نی رئیس جمه

سخنرانی کرد.«
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــگ، مع ــه بیرن ــه گفت ب
رئیس جمهــوری پــس از شــرکت در مراســم 
افتتاحیــه و ســخنرانی در خصــوص اکوسیســتم 
ایــران  در  اســتارت آپ ها  وضعیــت  نــوآوری، 
دانش بنیــان،  شــرکت های  ظرفیــت  نیــز  و 
بــا برخــی مقامــات عالی رتبــه در بلژیــک و 

ــرد. ــات ک ــز ماق ــا نی ــه اروپ اتحادی
ــش  ــن همای ــرد: »ای ــح ک ــن تصری وی هم چنی
به همــت موسســه مطالعاتــی رونــد و بــا مشــورت 
ــا موضــوع همکاری هــای  ــور خارجــه ب وزارت ام
ــوان  ــه عن ــل ب ــاوری در بروکس ــادی و فن اقتص
مقــر اصلــی اتحادیــه اروپــا برگــزار شــد؛ دور اول 
ــن  ــش در وی ــال پی ــه س ــز س ــش نی ــن همای ای

برگــزار شــده بــود.«
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  قائم مقــام 
رئیس جمهــور در امــور بین الملــل ادامــه داد: 
موجــب  آمریــکا  هراس آفرینــی  و  »جنجــال 
ــی در  ــه بســیاری از شــرکت های اروپای شــده ک
ــت  ــاط را رعای ــب احتی ــران جان ــا ای ــکاری ب هم
کننــد؛ امــا هرگونــه کمــک بــه مقابلــه بــا 
ــت در  ــازی مثب ــق فضاس ــات از طری ــن اقدام ای
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ــس  ــا کاری ب ــران و اورپ ــای ای ــورد همکاری ه م
ــت های  ــرد سیاس ــه پیش ب ــت و ب ــروری اس ض

می کنــد.« کمــک  کشــورمان 
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــگ در بخ بیرن
بیــان کــرد: »در ایــن برنامــه از مقامــات بلژیکــی 
ــده  ــوت ش ــا دع ــه اروپ ــیونرهای اتحادی و کمیس
کوچــک  دانش بنیــان  شــرکت های  و  بودنــد 
و متوســط نیــز در ایــن همایــش مشــارکت 

ــد.« کردن
ایــران  همکاری هــای  »همایــش  افــزود:  وی 
ــد« و  ــم انداز جدی ــت »چش ــا محوری ــا ب و اروپ
ــد  ــای جدی ــردن افق ه ــخص ک ــدف مش ــا ه ب
همــکاری در زمینه هــای فنــاوری، راه انــدازی 
کســب وکارهای نــو، فنــاوری مالــی، انــرژی 
منابــع  بــر  تمرکــز  بــا  طبیعــی  منابــع  و 
ســرمایه،  ریســک  معــادن،  تجدیدپذیــر، 
ــط  ــاری، توس ــق آزاد تج ــرمایه گذاری و مناط س
بین المللــی  و  اقتصــادی  مطالعــات  موسســه 
 - اقتصــادی  همکاری هــای  مرکــز  و  رونــد 
تجــاری ایــران و اروپــا IEBC، بــا همــکاری 
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون

ــد.« ــزار ش برگ
ایــن  کــرد: »در  تصریــح  ادامــه  در  بیرنــگ 
تصمیم گیــران  و  سیاســت گذاران  همایــش 
ــران،  ــی از ای ــد اجرای ــران ارش ــه و مدی عالی رتب
ــادل نظــر در خصــوص  ــرای بحــث و تب ــا ب اروپ
شناســایی  همــکاری،  جدیــد  افق هــای 
ظرفیت هــای موجــود و فرصت هــای اجرایــی 
در راســتای شــکوفا کــردن اقتصــاد و مشــخص 
در  امیدوارکننــده  چشــم اندازهای  کــردن 

شــرایط فعلــی، حضــور یافتنــد.«
روزه،  دو  همایــش  ایــن  در  وی،  گفتــه  بــه 
ــون  ــی چ ــا موضوعات ــی ب ــت های تخصص نشس
ایــران«،  در  اســتارت آپ ها  انــداز  »چشــم 
)فناوری هــا  فین تــک  حــوزه  در  »مشــارکت 
و  »ســرمایه گذاری  مالــی(«،  نوآوری هــای  و 
کســب و کار در ایــران«، »انــرژی و منابــع ملــی« 
جســورانه«  ســرمایه گذاری  »صندوق هــای  و 

ــد. ــزار ش ــز برگ نی
رئیــس مرکــز تعامــات بین المللــی علــم و 
ــش  ــه داد: »بخ ــی ادام ــت علم ــاوری معاون فن
نمایشــگاهی اســتارت آپ ها، بخــش نمایشــگاهی 
تجــارت و ســرمایه گذاری، کارگاه بــا موضــوع 
ــرای  ــژه ب ــق )Compliance( فرصــت وی تطبی
از   B۲B نشســت های  و  ایرانــی  بانک هــای 
ــود.« دیگــر بخش هــای ایــن همایــش دو روزه ب

عزم جدی معاونت علمی و فناوری برای 
مشارکت در طرح های فناورانه

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســورنا ســتاری، 
پروژه هــای  از  بازدیــد  در  رئیس جمهــوری، 
فناورانــه مشــترک جهــاد دانشــگاهی و معاونــت 
علمــی و فنــاوری بــا اشــاره بــه آمادگــی معاونــت 
علمــی و فنــاوری بــرای حمایــت از تجاری ســازی 
طرح هــای فنــاور دانشــگاهی و پژوهشــگاهی 
ــور  ــه ط ــاوری ب ــی و فن ــت علم ــت: »معاون گف
ــارکت در  ــن مش ــا ضم ــی دارد ت ــل آمادگ کام
ــت را  ــازی از صنع ــه نی ــه ک ــای فناوران طرح ه
تامیــن می کنــد، بــا ایجــاد زیرســاخت های 
ــت و  ــه صنع ــا ب ــن طرح ه ــیر ورود ای الزم مس

بازار تجاری هموار شود.«
ســتاری بــا اشــاره بــه طرح هــای مشــترک میــان 
ــاوری و جهــاد دانشــگاهی  ــت علمــی و فن معاون
گفــت: »معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری 
حســاب مشــترکی بــا جهــاد دانشــگاهی دارد که 
پروژه هــا را بــا ســهم ۵0 درصــد بــرای هــر یــک 

ــد.« ــی می کن ــن مال ــن تامی از طرفی
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ــه در  ــاره ب ــا اش ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
ــا  ــن طرح ه ــتن ای ــرار داش ــرفت ق ــیر پیش مس
افــزود: »خوش بختانــه پــس از حــدود ســه 
ــال  ــترک، در ح ــن کار مش ــروع ای ــال از ش س
ــه  ــل ب ــاده تحوی ــی آم ــای خوب ــر پروژه ه حاض

ــم.« ــت داری صنع
ــت  ــدی معاون ــزم ج ــر ع ــد ب ــا تاکی ــتاری ب س
ــه  ــرای ب علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ب
ــه  ــا و ایجــاد زمین ــن طرح ه نتیجــه رســیدن ای
صنایــع  در  دســتاوردها  ایــن  از  بهره منــدی 
ــتیبانی  ــاوری پش ــی و فن ــت علم ــت: »معاون گف
ــا  و حمایت هــای خــود از طرح هــای مشــترک ب
جهــاد دانشــگاهی را بــه همــان شــکل گذشــته و 
ــه می دهــد.« در بســتر همــکاری مشــترک ادام

ــوری در  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــه  نخســتین بخــش از بازدیــد طرح هــای فناوران
جهــاد دانشــگاهی بــا رونــد پیشــرفت مجموعــه 
ــتگاه های  ــدرت و دس ــرق ق ــوزه ب ــای ح پروژه ه
الکترونیــک مــورد نیــاز قطارهــای شــهری و 
هم چنیــن  ســتاری  شــد.  آشــنا  ایســتگاه ها 
ضمــن بازدیــد از مجموعــه تجهیــزات بــرق 
ــاژ،  ــت ولت ــی، تس ــل جابه جای ــوی قاب ــار ق فش
مبدل هــای بــرق قــدرت، تجهیــزات ســامانه 
شــهری،  قطارهــای  پیش رانــش  و  رانــش 
تجهیــزات  و  موتــور  دور  کنتــرل  تجهیــزات 
الکترونیــک صنایــع ریلــی از توانمندی هــا و 
ــگاهی در  ــاد دانش ــه جه ــرفت های مجموع پیش
 )UPS( حــوزه تولیــد تجهیــزات بــرق اضطــراری
دیــدن کــرد. ســومین بخــش از بازدیــد معــاون 
ــای  ــزات و دکل ه ــه تجهی ــاوری ب ــی و فن علم
ــط  ــده توس ــاخته ش ــام س ــت خ ــی نف نمک زدای
دانشــگاهی  جهــاد  فنــاوران  و  پژوهشــگران 

ــت. ــاص یاف اختص
ــا ســرمایه گذاری  ــا ب ــن طرح ه گفتنــی اســت ای
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــترک معاون مش
ــده  ــی ش ــگاهی اجرای ــاد دانش ــوری و جه جمه
و  مــادی  حمایت هــای  انجــام  بــا  و  اســت 
زیرســاختی زمینــه ورود ایــن طرح هــا بــه بــازار 

تجــاری و حــل نیازهــای صنعــت فراهــم شــده 
اســت.

ــس  ــی رئی ــد ســیدحمیدرضا طیب ــن بازدی در ای
جهــاد دانشــگاهی، پیمــان صالحــی معــاون 
ــماعیل  ــاوری و اس ــازی فن ــوآوری و تجاری س ن
ــای  ــعه فناوری ه ــز توس ــس مرک ــر رئی قادری ف
راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری ســتاری را 

ــد. ــی کردن همراه

پذیرش واحدهای فناور دریایی در مراکز 
رشد کشور عملیاتی می شود

در راســتای حمایــت از ایده هــای فناورانــه و 
ایجــاد اشــتغال و رونــق اقتصــادی دوازده واحــد 
ــاوری  ــارک فن ــی در مرکــز رشــد پ ــاور دریای فن
اســتان هرمــزگان پذیــرش می شــوند، ایــن 
فنــاوری  مکانیــک،  حوزه هــای  در  واحدهــا 
ــاوری اطاعــات، تبلیغــات و پلیمــر  ــی، فن دریای
هســتند کــه پــس از داوری در شــورای فنــاوری 

به تصویب نهایی رسید.
ــای  ــد واحد ه ــز رش ــر مرک ــی، مدی ــان ادیب پوی
فنــاور پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان، تصریــح 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــت کل ــرد: »سیاس ک
حمایــت از ایده هــای فناورانه و ایجاد کســب وکار 
ــا از  ــم ت ــاش کرده ای ــه ت ــن زمین اســت و در ای
ــول  ــد محص ــه تولی ــر ب ــه منج ــو ک ــای ن ایده ه
ــت  ــا حمای ــم. ب ــت کنی ــه می شــود حمای فناوران
از ایده هــای فناورانــه و کمــک بــه تجاری ســازی 
ایــن محصــوالت رونــق می گیــرد  آن بــازار 
ــدار  ــتغال پای ــاد اش ــبب ایج ــر س ــن ام ــه ای ک
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می شــود.« مدیــر مرکــز رشــد واحد هــای فنــاور 
ــن از  ــزگان هم چنی ــاوری هرم ــم و فن ــارک عل پ
ــا  ــد ب ــز رش ــاور از مرک ــد فن ــازده واح ــروج ی خ
ــارک  ــد پ ــز رش ــاوری مرک ــورای فن ــب ش تصوی
ــان  ــی خاطرنش ــر داد. ادیب ــاوری خب ــم و فن عل
کــرد: »ســه میلیــارد و 680 میلیــون ریــال 
ــرار  ــاور ق ــد فن ــار ۱7 واح ــهیات در اختی تس
ــردی  ــات کارب ــوص تحقیق ــرد.« در خص می گی
و  پایان نامه هــا  بــه  بایــد  دانشــکده  ایــن 
رســاله های دانشــجویی چنــد ســال اخیــر گــروه 
زیست شناســی دریــا در زمینــه زیســت فنــاوری 
ــه شناســایی و اســتحصال  ــرد ک ــا اشــاره ک دری
و  جانــوران  از  زیســت فناورانه  محصــوالت 
گیاهــان دریایــی ماننــد مــواد دارویی و آرایشــی، 
درمانــی  و  تغذیــه ای  مکمل هــای  آنزیم هــا، 
آنتی اکســیدانی،  خاصیــت  دارای  ترکیبــات  و 
پاک ســازی  زیســتی،  ضدفولینگ هــای 
ــتفاده از  ــا اس ــتی )Bioremediation( ب زیس
از  میکروارگانیســم ها  و  دریایــی  جلبک هــای 
ــن  ــردی ای ــات کارب ــه دســتاوردها و تحقیق جمل

ــت. ــکده اس دانش

تسهیل فضای کسب وکارهای دانش بنیان 
مهم ترین اقدام دولت است

بــه منظــور تســهیل کســب وکارهای دانش بنیــان 
جلســه ای مشــترک بــا حضــور علــی ربیعــی وزیر 
ــتاری  ــورنا س ــی و س ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــکات و  ــل مش ــرای ح ــی ب ــزار و تصمیمات برگ

موانع کسب وکارهای دانش بنیان اتخاذ شد.
ــون  ــرای قان ــه اج ــاره ب ــا اش ــتاری ب ــورنا س س
بیــان  دانش بنیــان  شــرکت های  از  حمایــت 
کــرد: »تــاش معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
کســب وکارهای  از  حمایــت  بــر  جمهــوری 
ــتگاه های  ــا دس ــون ب ــت. تاکن ــان اس دانش بنی
ــتاد کل  ــرک و س ــات، گم ــد مالی ــی مانن مختلف
ــژه ای  ــاص و وی ــلح مســیرهای خ ــای مس نیروه
ــی و  ــان طراح ــب وکارهای دانش بنی ــرای کس ب

ــرا شــده اســت.« اج
ــم وزارت  ــیار مه ــش بس ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و ســازمان تامیــن 
کســب وکار  فضــای  تســهیل  در  اجتماعــی 
دانش بنیــان بیــان کــرد: »بــه دلیــل نوپــا بــودن 
ــکاتی  ــان، مش ــب وکارهای دانش بنی ــب کس اغل
در تعامــل بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی وجــود 
دارد کــه بایــد بــرای آن هــا راه حلــی ارائــه داد.«

ربیعــی نیــز در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر 
اهمیــت کســب وکارهای دانش بنیــان گفــت: 
»موضــوع اشــتغال یکــی از مســائل اصلی کشــور 
ــرای اشــتغال  ــژه ب ــه صــورت وی ــد ب اســت و بای
فارغ التحصیــان در برنامــه توســعه اشــتغال 
ــتایی و  ــتغال روس ــعه اش ــه توس ــر و برنام فراگی

ــد.« ــدارک دی ــژه ای را ت ــیر وی ــایری مس عش
ــور  ــته کش ــات گذش ــه تجربی ــاره ب ــا اش ــی ب ربیع
ــد از  ــرد: »بای ــان ک ــتغال بی ــعه اش ــه توس در زمین
ــرکت های  ــدی و ش ــی و تولی ــای صنعت زنجیره ه
بازاریابــی و فــروش حمایــت کــرد کــه تعــداد زیادی 

ــد.« ــرک وادار کن ــه تح ــراد را ب ــا و اف از بنگاه ه
ــاون، کار  ــی وزارت تع ــه آمادگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــن اجتماع ــی و ســازمان تامی ــاه اجتماع و رف
موسســات  و  شــرکت ها  از  حمایــت  بــرای 
دانش بنیــان افــزود: »در حــوزه حــق بیمــه 
قــرارداد و ایجــاد شــعبه تخصصــی بــرای انجــام 
کل امــور بیمــه ای شــرکت های دانش بنیــان، 
ســعی  و  می شــود  صــادر  ویــژه ای  دســتور 
می شــود مشــکات در ایــن زمینــه بــا همــکاری 

ــد.« ــل برس ــه حداق ــی ب ــت علم معاون
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در ایــن جلســه محمــد حســن زاده، معــاون 
بیمــه ای تامیــن اجتماعــی، گفــت: »بــر اســاس 
کلیــه  مشــترک،  نشســت  ایــن  مصوبــات 
ــرکت های  ــا ش ــری آن ه ــه مج ــی ک قراردادهای
دانش بنیــان باشــند و در حــوزه فعالیت هــای 
ــف  شــده باشــند،  ــان آن شــرکت تعری دانش بنی
بــا معرفــی و تاییــد معاونــت علمــی از محاســبه 
ــب و پرداخــت حــق بیمــه پیمــان معــاف  ضرای
ــوط  ــود و صــدور مفاصــا حســاب من ــد ب خواهن
ــد  ــر خواه ــد حساب رســی از دفات ــه اخــذ تعه ب
بــود.« وی بــا اشــاره بــه تعامــل ســازمان 
بســیار  بخش هــای  بــا  اجتماعــی  تامیــن 
متنوعــی از فعــاالن اقتصــادی بیــان کــرد: »بــه 
ــه امــور بیمــه ای  منظــور رســیدگی تخصصــی ب
شــرکت های دانش بنیــان شــعبه های خاصــی 
بــه  رســیدگی  و  ثبت نــام  بــرای  تهــران  در 

اعتراضــات ایجــاد می شــود.«
در ایــن جلســه عیســی منصــوری معاون توســعه 
کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی، علیرضــا دلیــری معــاون توســعه 
ــی،  ــت علم ــرمایه معاون ــذب س ــت و ج مدیری
و  سیاســت گذاری  معاونــت  الیاســی  مهــدی 
ــد  ــن محم ــی و هم چنی ــت علم ــعه معاون توس
صاحبــکار رئیــس مرکــز شــرکت ها و موسســات 
ــتند. ــور داش ــی حض ــت علم ــان معاون دانش بنی

فراخوان رومنایی از محصوالت برتر 
فناورانه پارک فناوری پردیس معاونت 

علمی اعالم شد

برترین هــای  »اجــاس ســالیانه و جشــنواره 
ــت علمــی« هــر  ــس معاون ــاوری پردی ــارک فن پ
ســاله بــا هــدف ارائــه گــزارش یــک ســاله 
ــات و  ــن اقدام ــارک، آگاهــی از آخری عملکــرد پ
ــی از  ــو، رونمای ــرکت های عض ــتاوردهای ش دس
انتخــاب  فناورانــه،  برجســته  دســتاوردهای 
ــارک و ســازمان و  ــن شــرکت های عضــو پ برتری
زمینه هــای  در  همــکار  حقوقــی  اشــخاص 
مختلــف بــا حضــور مدیــران ارشــد شــرکت ها و 
نماینــدگان برخــی از ســازمان های دولتــی و 
صنعتــی مرتبــط بــا فعالیت هــای پــارک برگــزار 
دســتاورهای  آخریــن  از  رونمایــی  می شــود. 
از  یکــی  نیــز  عضــو  شــرکت های  فناورانــه 

برنامه های اصلی این رویداد است.
در شــهریورماه ســال جــاری و در »پانزدهمیــن 
برترین هــای  جشــنواره  و  ســالیانه  اجــاس 
ــت علمــی« نیــز  ــارک فنــاوری پردیــس معاون پ
هماننــد هــر ســال ناظــر بــر رونمایــی از آخریــن 
دســتاوردهای برتــر فناورانــه شــرکت های عضــو 

ــود.  ــد ب ــارک خواه ــن پ ای
ــن دوره  ــان در ای ــه محصوالتش ــرکت هایی ک ش
از اجــاس ســالیانه و جشــنواره برترین هــای 
علمــی  معاونــت  پردیــس  فنــاوری  پــارک 
رونمایــی می شــود، عــاوه بــر بهره منــدی از 
ــم  ــزاری مراس ــی برگ ــای ذات ــا و مزای فرصت ه
محصــول  لیزینــگ  از  می تواننــد  رونمایــی، 
ــال،  ــارد ری ــقف دو میلی ــا س ــده ت ــی ش رونمای
ــرای توســعه  تســهیل فراینــد جــذب ســرمایه ب
در  گرفتــن  قــرار  و  رونمایی شــده  محصــول 
ــدت  ــه م ــازار ب ــامانه فن ب ــای س ــش ویژه ه بخ
ــن  ــت ای ــر مزی ــد شــوند. دیگ ــاه بهره من ــک م ی
ــری و  ــش خب ــه پوش ــت ک ــن اس ــی ای رونمای
تبلیغاتــی از طریــق ســاخت مســتند، انجــام 
مصاحبــه و هماهنگــی پخــش در رســانه های 
دیــداری، شــنیداری و نوشــتاری، هماهنگــی 
ــی  ــات در نشــریات تخصصــی و معرف درج تبلیغ
ــدا  ــی ص ــای تخصص ــور در برنامه ه ــرای حض ب

وســیما صــورت می گیــرد.
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بسته های جدید خدمات شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهربدی 

معاونت علمی 

توســعه  رئیــس مرکــز  قادری فــر،  اســماعیل 
فناوری هــای راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری، بــا اشــاره بــه افزایــش خدمات 
راهبــردی  فناوری هــای  آزمایشــگاهی  شــبکه 
معاونــت علمــی در ســال جــاری، گفــت: »به تدریج 
شــبکه  خدمــات  از  جدیدتــری  بســته های 
آزمایشــگاهی فناوری هــای راهبــردی معاونــت 
ــب باشــگاه مشــتریان، مخاطبــان و  علمــی در قال
اعضــای ایــن شــبکه ارائــه خواهــد شــد. در یــک 
ســال منتهــی بــه اردیبهشــت ماه ســال ۹7، 
حــدود 88 هــزار کاربــر از پایــگاه اینترنتــی شــبکه 
بازدیــد  راهبــردی  فناوری هــای  آزمایشــگاهی 
ــه  ــبت ب ــران نس ــتفاده کارب ــد و اس ــد. بازدی کردن
ــش  ــته افزای ــال گذش ــک س ــابه در ی ــدت مش م
یافتــه اســت.« بــه گفتــه قادری فــر، ۴6 درصــد از 
کاربــران پایــگاه اینترنتــی شــبکه آزمایشــگاهی در 
ایــن مــدت، کاربــران جدیــد بوده انــد کــه آمــاری 
بســیار قابــل توجــه اســت. وی هم چنیــن تصریــح 
کــرد: »طــی ایــن مــدت، پایــگاه اینترنتــی شــبکه 
ــاه 7600  ــط در م ــور متوس ــه ط ــگاهی ب آزمایش
ــه طــور  ــر فعــال داشــته اســت کــه یعنــی ب کارب
ــتفاده  ــگاه اس ــر از پای ــه ۴38 کارب ــط روزان متوس
بــه  منتهــی  مــاه  شــش  طــی  کرده انــد. 
اردیبهشــت ماه ۹7 خروجــی بانک هــای اطاعاتــی 
شــبکه آزمایشــگاهی در حــدود ۲۵ هــزار بازدیــد 
شــده اســت.« وی هم چنیــن بــه راه انــدازی و 

ایجــاد یــک پلتفــرم خصوصی بــرای ارائــه خدمات 
ــت: »در  ــرد و گف ــاره ک ــگاهی اش ــبکه آزمایش ش
ــر  ــدی ت ــارکت ج ــا مش ــرم و ب ــن پلتف ــب ای قال
ــداوم  ــا ت ــز ب ــبکه و نی ــو ش ــگاه های عض آزمایش
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــی معاون ــت حاکمیت حمای
ریاســت جمهــوری بــه زودی شــاهد ارتقــای 
ــه  ــه جامع ــبکه ب ــات ش ــت خدم ــت و کمی کیفی

علمی کشور خواهیم بود.«

حامیت از برگزاری رویدادهای ترویجی 
هوایی 

توســعه  ســتاد  دبیــر  منطقــی،  منوچهــر 
ــی و  ــان هوای ــای دانش بنی ــع و فناوری ه صنای
هوانــوردی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــا اشــاره بــه حمایت هــای ســتاد  جمهــوری، ب
از  »ســتاد  گفــت:  ترویجــی،  اقدامــات  از 
برگــزاری رویدادهــای ترویجــی هوایــی در 
ــی  ــجویی، بنگاه ــوزی، دانش ــطوح دانش آم س
و دانشــگاهی در ســطوح اســتانی، منطقــه ای، 
از  می کنــد.  حمایــت  بین المللــی  و  ملــی 
جملــه ایــن حمایت هــا می تــوان بــه حمایــت 
از برگــزاری مســابقات دانشــجویی طراحــی و 
و  سرنشــین  بــدون  هواپیمــای  ســاخت 
ایده پــردازی  دانش آمــوزی  مســابقات 
هواپیمایــی در ســال ۲0۵0 اشــاره کــرد. ایــن 
مســابقات بــا هــدف ترویــج موضوعــات هوایــی 
و هوانــوردی در جامعــه و در ســطوح مختلــف 
ــی از  ــج خوب ــون نتای ــود و تاکن ــزار می ش برگ

این مسابقات داشته ایم.«
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کتاب جابه جایی بین املللی دانشجویان 
و تحصیل کردگان در سطح ایران و جهان 

منترش شد

ــگان از انتشــار  ــی نخب ــاد مل مشــاور رئیــس بنی
کتــاب جابه جایــی بین المللــی دانشــجویان و 
و جهــان  ایــران  تحصیل کــردگان در ســطح 
ــاپ  ــه چ ــاره ب ــا اش ــی ب ــز کرم ــر داد. پروی خب
کتــاب جابه جایــی بین المللــی دانشــجویان و 
ــان در  ــران و جه ــطح ای ــردگان در س تحصیل ک
اردیبهشــت ماه ســال جــاری، بیــان کــرد: »ایــن 
بررســی  و  آمــاری  مطالعــه  نتیجــه  کتــاب 
روندهــای جابه جایــی بین المللــی دانشــجویان و 
ایــران  و  تحصیل کــردگان در ســطح جهــان 
سیاســت گذاری  برنامــه  توســط  کــه  اســت 
پژوهشــکده  در  نخبــگان  مهاجــرت 
صنعــت  و  فنــاوری  علــم،  سیاســت گذاری 
دانشــگاه صنعتــی شــریف انجــام و منتشــر شــده 
اســت. بــا توجــه بــه فقــدان مطالعــات تخصصــی 
در ایــن زمینــه در کشــور، ایــن کتــاب در تــاش 
ــه روز از  ــن و ب ــبتا روش ــری نس ــا تصوی ــت ت اس
آخریــن تحــوالت حــوزه جابه جایــی بین المللــی 

دانشـجویان و تحصیل کرد گان ارائه کند.«
بــه گفتــه مشــاور رئیــس بنیــاد ملی نخبــگان در 
ایــن کتــاب بــرای ارائــه تصویــر کلــی از وضعیــت 
ــی دانشــجویان، در  ــی بین الملل ــد جابه جای و رون
بخــش اول وضعیــت جهانــی تحــرک دانشــجویی 
بــه صــورت اجمالــی ترســـیم و ســپس در بخش 
ــن  ــران در ای ــور ای ــگاه کش ــت و جای دوم وضعی

زمینــه تبییــن شــده اســت.«

ــش  ــرد: »در بخ ــح ک ــن تصری ــی همچنی کرم
به اختصــار  نیــز  کتــاب  پایانــی  و  ســوم 
ــت  ــذب و نگه داش ــای ج ــت ها و برنامه ه سیاس
مــورد  کشــورها  در  بین المللــی  دانشــجویان 

ــت.« ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  مشــاور 
بخــش  »در  داد:  ادامــه  رئیس جمهــوری 
پیوســت ها نیــز اطاعــات مفیــد و کاربــردی در 
ــری  ــاخص گذاری و اندازه گی ــف، ش ــه تعری زمین
آمــار جمعیتــی مهاجــران ارائــه شــده اســت کــه 
بــه طــور خــاص وضعیــت آمــاری ایرانیــان در دو 
کشــور آمریــکا و کانــادا مــورد اشــاره قــرار گرفته 
اســت.« عاقه منــدان بــرای مطالعــه کتــاب 
http://isti.ir/  می تواننــد بــه ســایت اینترنتــی
  pdf.۹703۱۲_uploads/mobilestudent

ــد. ــه کنن مراجع

فراخوان سومین جایزه ملی سلول های 
بنیادی و پزشکی بازساختی

فراخــوان ســومین جایــزه ملــی ســلول های 
ــت  ــه  هم ــه ب ــاختی ک ــادی و پزشــکی بازس بنی
ــوم و فناوری هــای ســلول های  ســتاد توســعه عل
بنیــادی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
شــد.  اعــام  می شــود،  برگــزار  جمهــوری 
بخش هــای ایــن جایــزه شــامل ایــده برتــر، 
ــر  ــراع برت ــر و اخت ــه برت ــر، پایان نام ــه برت مقال
اســت. عاقه منــدان تــا 3۱ تیرمــاه ســال جــاری 
ــه  ــه دبیرخان ــود را ب ــار خ ــا آث ــد ت ــت  دارن مهل

این رویداد ارسال کنند.
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جایــزه ملــی ســلول های بنیــادی و پزشــکی 
تشــویق  و  شناســایی  به منظــور  بازســاختی 
فعــاالن عاقه منــد بــه ایــن حــوزه از ســال 
۹۴ بــه  صــورت ســالیانه برگــزار می شــود و 
از برگزیــدگان ایــن دوره از جایــزه ملــی در 
ــی  ــره بین الملل ــی و کنگ ــنواره مل ــومین جش س
بازســاختی  پزشــکی  و  بنیــادی  ســلول های 

ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ــل ب تجلی
شــرایط الزم بــرای متقاضیــان در بخــش ایــده برتر 
ایــن اســت کــه متقاضــی بایــد در زمــان ثبت نــام 
دانشــجو باشــد. ایــده متقاضــی بایــد در حوزه هــای 
ــوآوری برخــوردار  ــوده و از شــرط الزم ن مرتبــط ب
باشــد. ایــن بخــش یــک برگزیــده خواهــد داشــت. 
در بخــش مقالــه برتریــن متقاضــی در زمــان 
ــام بایــد زیــر 3۵ ســال تمــام باشــد. مقالــه  ثبت ن
بایــد اصیــل بــوده و موضــوع آن بایــد در حوزه های 
ــا  ــد نویســنده اول ی ــط باشــد. متقاضــی بای مرتب
مســئول بوده و وابســتگی ســازمانی اول ذکر شــده 
بــرای متقاضــی ایــران باشــد. تاریــخ چــاپ مقالــه 
بایــد ۲0۱7 یــا ۲0۱8 باشــد. مقالــه بایــد در پایگاه 
ISI نمایــه شــده و حداقــل ضریــب تاثیــر آن بایــد 
دو باشــد. ایــن بخــش نیــز یــک برگزیــده خواهــد 
داشــت. شــرایط الزم بــرای متقاضیــان پایان نامــه 
برتــر بــه ایــن صــورت اســت که ســن متقاضــی در 
زمــان ثبت نــام بایــد زیــر 3۵ ســال باشــد. موضــوع 
ــط باشــد. در  ــای مرتب ــد در حوزه ه ــه بای پایان نام
ــش از دو ســال  ــد بی ــان شــروع فراخــوان نبای زم
از فارغ التحصیلــی متقاضــی گذشــته باشــد. تنهــا 
پایان نامه هایــی کــه دارای صورت جلســه دفــاع 
ــت.  ــد گرف ــرار خواهن ــی ق ــورد بررس ــتند، م هس
متقاضــی بایــد حداقــل دو مقالــه اصیل مســتخرج 
ــر یکــی  ــب تاثی ــه داشــته باشــد. ضری از پایان نام
ــه دوم  ــوده و مقال ــاال ب ــه ب از مقــاالت بایــد ســه ب
نیــز بایــد در مجله هــای بــا ضریــب تاثیــر دو بــه 
بــاال چــاپ شــده باشــد. ثبــت اختــراع بین المللــی 
معــادل بــا مقالــه بــا ضریــب تاثیــر ســه در نظــر 
گرفتــه خواهــد شــد. ایــن بخــش یــک برگزیــده 
خواهــد داشــت. در بخــش اختــراع برتــر نیــز بایــد 

ــر 3۵ ســال  ــام زی ســن متقاضــی در زمــان ثبت ن
تمــام باشــد. موضــوع اختــراع بایــد در حوزه هــای 
مرتبــط بــا علــوم و فناوری هــای ســلول های 
بنیــادی و پزشــکی بازســاختی باشــد. ایــن بخــش 

یــک منتخــب خواهــد داشــت.
ــی  ــره بین الملل ــی و کنگ ــنواره مل ــومین جش س
علــوم و فنــاوری ســلول های بنیــادی و پزشــکی 
ــاه ۱3۹7، در محــل  ــا ۱0 آذرم بازســاختی، 3 ت
ســالن اجــاس ســران و توســط ســتاد توســعه 
بنیــادی  ســلول های  فناوری هــای  و  علــوم 
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون

برگــزار خواهــد شــد.

اعطای »گرنت آغاز« به فارغ التحصیالن 
ایرانی مقطع دکرتی

ــر  ــداف ه ــاوری از اه ــم و فن ــازی در عل پیش ت
کشــوری اســت. ســرمایه گذاری و حمایــت از 
تحقیــق و توســعه آن باعــث تحقــق ایــن هــدف 
ــن  ــق و توســعه مهم تری ــه تحقی می شــود، چراک
ــوآوری در  ــن ن ــت. ای ــوآوری« اس ــش ران »ن پی
قالــب تولیــد کاال، خدمــات و فرایندهــا می توانــد 
ــای  ــی، ارتق ــاه اجتماع ــش رف ــه افزای ــر ب منج
ــری  ــت رقابت پذی ــی، تقوی ــتانداردهای زندگ اس
فنــاوری،  دانــش،  به وجودآمــدن  و  ملــی 

کارآفرینی و اشتغال جدید شود.
در ایــن راســتا صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و 
فنــاوران معاونــت علمــی پشــتیبانی از فعالیت هــای 
علمی پژوهشــگران سراسر کشــور را دستور فعالیت 
خــود قــرار داده اســت. حمایت هایــی کــه هــر ســال 
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نســبت بــه گذشــته بــا رشــد روبــه رو اســت. اعطای 
گرنــت آغــاز بــه پژوهشــگران یکــی از ایــن اقدامات 
صنــدوق اســت. اقدامــی کــه در راســتای حمایــت 
بیشــتر از ارتقــای کیفیــت علمــی در مراکــز علمــی 
کشــور و جــذب و نگه داشــت فارغ التحصیــان 
ــع  ــری انجــام می شــود. در واق ــی مقطــع دکت ایران
افــرادی کــه از یکــی از صــد دانشــگاه  معتبــر 
ــز  ــی از مراک ــده و در یک ــل ش ــا فارغ التحصی دنی
علمــی کشــور آغــاز بــه فعالیــت کرده انــد، از ایــن 
ــای  ــه پروژه ه ــوند. البت ــد می ش ــت بهره من حمای
ــد  ــا بای ــده آن ه ــنهادی و ارائه ش ــی پیش تحقیقات
منطبــق بــا اولویت هــای تحقیقاتــی کشــور باشــد. 
ــال  ــارد ری ــک میلی ــقف ی ــا س ــت ت ــن حمای ای
اســت. ســال گذشــته ۴3 پژوهشــگر، متخصــص و 
محقــق ایرانــی درخواســت دریافــت گرنــت آغــاز را 
داشــتند کــه هفــت گرنــت مصــوب شــد. دو ثبــت 
اختــراع، شــش نمونــه محصــول تولیــد شــده، ۱۵ 
ــه آی اس آی و  ــی و پژوهشــی، ۱7 مقال ــه علم مقال
تولیــد یــک نرم افــزار برخــی از دســتاوردهای ایــن 

حمایــت اســت.

فراخوان شناسایی و حامیت از رشکت های 
خالق حوزه ICT منترش می شود

مهــدی یوســف زاده، معــاون ســتاد توســعه فناوری 
ــت:  ــازی، گف ــای مج ــات و فض ــات، ارتباط اطاع
ــد  ــیل رش ــرکت های دارای پتانس ــت از ش »حمای
همــواره از اهــداف ایــن ســتاد بــوده و طــرح 
خــاق  شــرکت های  از  حمایــت  زیســت بوم 
ــرکت های  ــت از ش ــرای حمای ــب ب ــی مناس اقدام

خــاق و فنــاور حــوزه ICT کشــور خواهــد بــود. از 
ســال گذشــته فراینــد تغییــر نگــرش و حمایــت از 
شــرکت ها در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری شــکل گرفــت و مــا معتقدیــم حمایــت 
از شــرکت ها فقــط محــدود بــه حمایت هــای 
مالــی از ایــن شــرکت ها نیســت و موفقیــت ایــن 
ــا  ــواع حمایت ه ــه از ان ــک چرخ ــه ی ــرکت ها ب ش
ــت  ــر حمایت هــای دول ــد اســت و عــاوه ب نیازمن
ــی  ــای خصوص ــی بخش ه ــکاری و همراه ــه هم ب
ــات  ــه اقدام ــت ب ــن موفقی ــم و ای ــز نیازمندی نی

دولت خاصه نخواهد شد.«
یوســف زاده ادامــه داد: »در حــال حاضــر تعــدادی 
ــا در  ــات آن ه ــا اطاع ــه قب ــرکت ها ک ــن ش از ای
ــای  ــط کارگروه ه ــود، توس ــده ب ــت ش ــتاد ثب س
فعــال در ســتاد بــا ارزیابی هــای قبلــی شناســایی 
ــا  ــن مزای ــی از ای ــد نهای ــد از تایی ــده اند و بع ش
بهره منــد خواهنــد شــد. در ایــن مرحلــه درصــدد 
شناســایی شــرکت های بیشــتری در ایــن بخــش 
ــات  ــی اطاع ــی فراخوان ــه زودی ط ــتیم و ب هس
ایــن شــرکت ها جمــع آوری و در کارگروه هــای 

ــد شــد.« ــی خواهن ــه ارزیاب مربوط
معاون ســتاد توســعه فنــاوری اطاعــات، ارتباطات 
ــزود: »در  ــی اف ــت علم ــازی معاون ــای مج و فض
ــن  ــه ای ــر مجموع ــروه زی ــر ۱0 کرگ ــال حاض ح
ــادل داده،  ــای تب ــت فض ــن امنی ــا عناوی ــتاد ب س
فنــاوری اطاعــات، فضــای مجــازی و توســعه 
صــادرات، الکترونیــک، ارتباطــات و روباتیک، شــهر 
هوشــمند و اینترنــت اشــیا، ســامت الکترونیــک، 
ــای  ــب و کارها و ایده ه ــت از کس ــعه و حمای توس
خدمــات  و  پرداخــت  بانــک داری،  خاقانــه، 
ــرمایه گذاری های  ــی و س ــن مال ــک، تامی الکترونی
خطرپذیــر، مراکــز داده و رایانــش ابــری و پیوســت 
ــد کــه وظیفــه ایــن  فنــاوری اطاعــات قــرار دارن
ارزیابــی را بنــا بــر ضوابــط مشخص شــده بــر 
عهــده خواهنــد داشــت. در ایــن طــرح بیشــتر از 
ــرای توســعه فعالیت هــا و  30 حمایــت مختلــف ب
موفقیــت بیشــتر ایــن شــرکت ها در نظــر گرفتــه 
ــا ایــن حمایت هــا در نظــر اســت  شــده اســت و ب
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در پارامترهایــی نظیــر افزایــش تولیــدات داخلــی، 
افزایــش میــزان اشــتغال، افزایــش صــادرات 
ــهم  ــت آوردن س ــه دس ــی، ب ــرکت های داخل ش
بیشــتر از بــازار، نــوآوری در محصــول و ارائــه 
خدمــات و حــل مشــکات و معضــات کشــور از 
طریــق خدمــات ایــن شــرکت ها و بســیاری دیگــر 
از موضوعــات محقــق شــود.«  یوســف زاده در پایان 
ــامانه  ــوان، س ــن فراخ ــان ای ــه زودی زم ــزود: »ب اف
ثبــت اطاعــات، شــرایط برخــورداری از حمایــت 
شــرکت های خــاق و پارامترهــای مــورد ارزیابــی 

ــه شــکل کامــل اعــام خواهنــد شــد.« ب

تشکیل هسته های نخبگانی زمینه ساز 
بالندگی اقتصاد کشور است

طــرح شــهید احمــدی روشــن بــا حضــور محمود 
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــام بنی ســعادت فومنی، قائم مق
اســتان  دانشــگاه های  اســاتید  از  جمعــی  و 

خراسان  رضوی در مشهد اجرایی شد.
محمــود ســعادت فومنی در نشســت آغــاز طــرح، 
ــاد  ــدازی بنی ــه ای از راه ان ــریح تاریخچ ــه تش ب
ملــی نخبــگان و تعریــف نخبــه و اســتعداد  
ــر پرداخــت و گفــت: »بنیــاد ملــی نخبــگان  برت
ــام  ــه مق ــا توصی ــه ب ــت ک ــی اس ــازمان جوان س

ــت.« ــده اس ــاد ش ــری ایج ــم  رهب  معظ
ــور در  ــردی کش ــند راهب ــن س ــپس تدوی وی س
امــور نخبــگان را از مهم تریــن عملکردهــای بنیــاد 
ــهیل  ــزود: »تس ــت و اف ــر دانس ــال های اخی در س
مســیر نخبگانــی بــرای مســتعدان  برتر دانشــگاهی 
ــل  ــذاری بی بدی ــه اثرگ ــه نقط ــان ب ــیدن آن و رس

یــا کم بدیــل در جامعــه تخصصــی، یکــی از 
ــی نخبــگان اســت.«  ــاد مل رســالت های مهــم بنی
تشــریح  بــه  ادامــه  در  ســعادت فومنی 
ــان  ــت و خاطرنش ــی پرداخ ــته های نخبگان هس
اولین بــار  هســته ها  ایــن  »تشــکیل  کــرد: 
ــال  ــری در س ــم  رهب ــام  معظ ــخنرانی مق در س
ــد.  ــرح ش ــر مط ــجویان برت ــع دانش ۹۱ در جم
ــک  ــول ی ــگاه ها ح ــر در دانش ــب اگ ــن ترتی بدی
ــر مجموعــه ای از دانشــجویان  اســتاد جــوان برت
ــی  ــته نخبگان ــک هس ــوند، ی ــع ش ــتعد جم مس
ــترش  ــر و گس ــا تکثی ــه ب ــود ک ــکیل می ش تش
آن می تــوان کشــور را در مســیر دســت یابی 
ــاد  ــام بنی ــی ســوق داد.« قائم مق ــداف مل ــه اه ب
ملــی نخبگان وجــود هســته های نخبگانــی را 
نیــاز کشــور بــرای رســیدن بــه اقتصــادی بالنــده 
ــای  ــی از پایه ه ــزود: »یک ــت و اف ــا دانس و پوی
ــان  ــی، اقتصــاد دانش بنی ــی اقتصــاد مقاومت اصل
اســت. اســاس و پایــه اصلــی اقتصــاد دانش بنیان، 
نیــروی  انســانی مســتعد و برتــر اســت.« وی بــا 
از آموزش هــای الزم  این کــه بســیاری  بیــان 
بــرای نیــروی متخصــص در حوزه هــای مختلــف 
در دانشــگاه انجــام می شــود، ادامــه داد: »از 
ــی و  ــای مهارت ــا و ضعف ه ــردن کمبوده ــن ب بی
تکمیــل آموزش هــای الزم بــرای تربیــت نیــروی 
انســانی متخصــص، از اقداماتــی اســت کــه بنیــاد 
ملــی نخبــگان در برنامــه کاری خــود قــرار داده 
اســت تــا بتوانــد بــه عنــوان نهــادی فراســازمانی، 
تکمیــل  را  دانشــگاه  در  افــراد  آموزش هــای 
کنــد. آمــوزش و توانمندســازی دانشــجویان 
مســتعد در قالــب حــل مســئله و هم چنیــن 
ــردی  ــائل راهب ــان در مس ــارکت آن ــش مش افزای
بــرای  اساســی  راه حل هــای  ارائــه  و  کشــور 
ــداف  ــن اه ــادی از مهم تری ــکات بنی ــل مش ح

ــت.«  ــی اس ــته های نخبگان ــکیل هس تش
الزم بــه ذکــر اســت، در پایــان ضمــن برگــزاری 
ــگاهی  ــاتید دانش ــخ، اس ــش و پاس ــت پرس نشس
بــه بیــان نظــرات خــود پیرامــون مباحــث 

پرداختنــد. مطرح شــده 
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فناوری های نوین در خدمت معماری
 سیدشهاب میرفتاح

نوین  فناوری های  از  استفاده  در جهان  امروزه 
است.  شده  متداول  امری  ساختمان سازی  در 
مهندسان و طراحان سعی می کنند در آخرین 
به  را  تکنولوژی ها  باالترین  خود  ساخته های 
کار ببرند. با توجه به رشد روزافزون دانش در 
دهه های گذشته ما شاهد ساخت بنا هایی بودیم 
که باعث حیرت شدند. یکی از نمونه های بارز 
استفاده درست از فناوری های نوین را می توان 
در ساخت تاالر شهر لندن دید؛ ساختمانی که 
برای شهرداری شهر لندن توسط نورمن فاستر، 

معمار معروف معاصر، طراحی و ساخته شد. 
تاالر شهر لندن در نگاه اول شبیه به نیم کره ای 
است که از زمین سر برآورده و هالی از ماه را 
انتخاب شد  این رو  از  فرم  این  می کند.  تداعی 
آن  روی  را  ایده های خود  بتوانند  که طراحان 
متر   ۴۵ ارتفاع  با  ساختمان  این  کنند.  عملی 

و ۱۱ طبقه در کنار رودخانه تایمز خودنمایی 
می کند. زیربنای کلی ساختمان حدود ۱7۵0 
با قطر  و  تقریبا مدور  است. طبقات  متر مربع 
تا ۲۵ متر طراحی شده است.  بین ۱6  متغیر 
یکی از عناصر داخلی این ساختمان زیبا، رمپ 
با  انتها  تا  اول  طبقه  از  که  است  آن  عمومی 
باالترین  به  را  بازدیدکنندگان  مایمی  شیب 
این  در  بازدیدکنندگان  می کند.  هدایت  نقطه 
دیوار های  پشت  از  می توانند  مارپیچ  مسیر 
منظره ای  بنا،  خارجی  تراس های  و  شیشه ای 
زیبا از رودخانه و شهر لندن را مشاهده کنند. 
بازدید از این رمپ برای عموم آزاد است تا به 
داشته  نظارت  شهرداری  کار  بر  بتوانند  نوعی 

باشند.
فاستر یکی از پیش گامان معماری پایدار است. 
او در این بنا تمام امکانات را به خدمت درآورده 
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در  بود،   ۲00۲ سال  شایسته  که  را  آن چه  تا 
تاالر شهر لندن به نمایش بگذارد. فاستر در نظر 
داشت تا طراحی جدیدش نمونه ای بی همتا در 
کاهش مصرف انرژی باشد. از همین رو شکل 
درصد   7۵ حدود  که  شده  باعث  ساختمان 
ساختمان های  با  مقایسه  در  کمتری  سطح 
بگیرد.  قرار  خورشید  نور  معرض  در  متداول 
نتایج اولیه شبیه سازی ساختمان نشان داد که 
انرژی در یک ساختمان  کاهش عمده مصرف 
فلزی  پوشش های  از  استفاده  با  باید  اداری 
برای کنترل اتاف گرما و اشعه دریافتی باشد. 
مایل  پانل های  در  خورشیدی  انرژی  جذب 
میزان  بررسی  است.  باالی ساختمان، حداکثر 
و نحوه کسب انرژی توسط هر یک از پانل های 
به  چگونه  مفصل  هر  که  داد  نشان  مفصل دار 
تنظیم میزان جذب پانل ها کمک می کند. فرم 
روی  طبقه  هر  شده  باعث  ساختمان  پلکانی 
فرم  این  کند.  سایه اندازی  خود  زیرین  طبقه 
به  نمای جنوبی  زاویه 3۱ درجه در  با  پلکانی 
آفتاب  تابش  از  گرم  فصول  در  تا  رفته  عقب 
جلوگیری کند و در فصول سرد با کاهش زاویه 

تابش، نور خورشید را دریافت  کند. 
بخش اعظم ساختمان در بخش اداری پوششی 
از شیشه سه جداره با دریچه هایی جهت تهویه 
چشم گیر  کاهش  موجب  پوسته  این  دارد. 
جذب و اتاف گرما می شود. این پانل های ۱/۵ 
متری توسط دستگاه های برنامه ریزی شده و به 
صورت لیزری برش خورده اند. جنس پانل های 
پانل  و  است  شیشه  از  خارجی  جداره  تک 
و واحد های  پانل عایق  از یک  داخلی متشکل 
که  است  خورشیدی  انرژی  کنترل  جداره  دو 
در پوشش هایی درون دریچه ها جاسازی شده 
مفاصل  باشد،  مناسب  هوا  که  هنگامی  است. 
فراهم  را  طبیعی  تهویه  امکان  و  می شوند  باز 
دریچه ها  و  مفاصل  آن که  ضمن  می آورند. 

توسط ساکنان ساختمان قابل کنترل هستند.
ساختمان  طراحی  پروسه  در  اولیه  توجه 
بود.  آن  سرمایی  و  گرمایی  بار  کردن  محدود 

این  بیان گر  بنا  ساختار  غیرمعمول  هندسه 
پانل های شیشه ای در زوایای  مطلب است که 
پانل های  در  شده اند.  متصل  هم  به  مختلف 
نور  مشابه سازی  تکنیک  از  مدل سازی شده 
روز و آنالیز سه بعدی نورپردازی استفاده شده 
گرمایی  انرژی  به  روشنایی  تبدیل  با  است. 
خورشیدی  تابش  تابع  می توان  پانل  هر  برای 
را محاسبه کرد. به این ترتیب نمودار حداکثر 
گرمای دریافتی از خورشید در هر متر از نما به 
دست آمده و این نمودار می تواند در هر نقطه 
تاالر  مشخص  هندسه  کند.  پیدا  بهبود  بنا  از 
از  حرارتی  اتاف  و  دریافتی  اشعه  کاهش  با 
طریق پوشش بیرونی، میزان بهینه انرژی را در 
ارتباط با سایت و جهت گیری ساختمان کسب 
هر  حرارتی  نقشه  علمی،  تحلیل  این  می کند. 
کدام از بخش های ساختمان را که در معرض 
تابش اشعه خورشید قرار دارند، نمایش داد و 
هم چنین سطوح با پوشش فلزی را نیز تعیین 
کرد. در جایی که بزرگ ترین سطح سایه مورد 
سطوح  به  شیشه خور  سطوح  نسبت  بود،  نیاز 
فلزی و غیرشفاف کاهش پیدا کرده و سیستم 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  بازشو  بادگیر های 

است.
مهندسان با بررسی های انجام شده متوجه شدند 
تاالر شهر لندن روی سفره آب های زیرزمینی 
مهندسان  نعمت  این  به  توجه  با  دارد.  قرار 
مصرف  در  را  طراحی ها  پربازده ترین  از  یکی 
بهینه انرژی و آب به نمایش گذاشتند. در این 
به  فضا  کل  در  موجود  اضافی  طراحی گرمای 
طریق لوله کشی در سفره  گرم از  صورت آب 
آب زیرزمینی ذخیره می شود و در زمان مورد 
نیاز از طریق پمپ آب برای مصارفی همچون 
آبیاری  و  سرمایشی  سیستم های  راه اندازی 

فضای سبز استفاده می شود.
این مطالب گوشه ای از فناوری های نوین تاالر 
الزم  ما  طراحان  و  مهندسان  بود.  لندن  شهر 
است به دقت تمام ظرایف این کار را درک کنند 
تا بتوانند در کار های خود از آن استفاده کنند.
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�ن گفت وگو �ب مرضیه یقی�ن مه بنیان گذار استارت آپ �ب

 هدف ما مهارت آموزی 
و بهبود سالمت نوجوانان است

 سیمین اسپیدکار

چقدر  شده اید.  خاص  حوزه  یک  وارد  شما   
خودتان در این حوزه تخصص دارید؟

ما با گروهی از روان شناسان دانشگاه تهران در ارتباط 
هستیم و در واقع هر محتوایی که تولید می کنیم، 
زیر نظر این افراد است. در تیم خودمان هم افراد 
کمک  ما  به  زمینه  این  در  که  داریم  روان شناس 
می کنند. ولی شناخت بازار و گسترش آن در حوزه 
تخصصی خودم است و از دانش آکادمیک در این 

زمینه استفاده می کنم.
 استارت آپ برنا چه خدماتی به کاربرانش ارائه 

می دهد؟
طریق  از  نوجوانان  روان  سامت  بهبود  برنا  هدف 
آموزش است. ما در این مسیر دو سال کار تحقیقاتی 
انجام دادیم تا نیازهای نوجوانان ایرانی را شناسایی 
کنیم و در حال حاضر محتوای آموزشی هدفمند 
می کنیم.  تولید  نوجوانان  روان  سامت  زمینه  در 
هم چنین در حال توسعه یک اپلیکیشن بازی هستیم 
که هدف آن این است که مدیریت احساسات را به 

نوجوانان بیاموزد.
زمینه هایی  از  یکی  آموزشی  محتوای  تولید   

مرضیه یقینی 30 ساله و متولد اصفهان است و فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع و 
ارشد MBA از دانشگاه شریف. مرضیه علی رغم این که در شرکت های خوبی مشغول به کار بوده 
و به عنوان مدیر برنامه ریزی یک شرکت دارویی و مدیر پروژه تحلیل پورتفولیو در یک شرکت 

مشاوره مدیریت فعالیت داشته است، تصمیم می گیرد کار کارمندی با درآمد و پوزیشن اجتماعی 
خوب را کنار بگذارد و کسب وکار خود را راه بیندازد. او درباره این کسب و کار می گوید: »من حدود 

پنج سال کارمند بودم. ولی همیشه عالقه داشتم کسب وکار خودم را داشته باشم چون عالوه 
بر این که به من حس اثربخشی بیشتری می داد، ایده هایی داشتم که دوست داشتم در محیط 

کسب وکار آن ها را پیاده کنم و به نظر در این محیط خالقیت و ابتکار عمل بیشتری وجود داشت 
که می توانستم از توانمندی هایم حداکثر استفاده را بکنم. ایده این استارت آپ از یک دغدغه 
شکل گرفت. دغدغه ای که می خواستم یک کار اجتماعی انجام دهم که افراد جامعه سالم تر 

زندگی کنند. از طرفی بابک، یکی از دوستان هم دانشگاهی ام، به واسطه این که در گذشته شاهد 
اتفاقات ناگواری بود که بعد از طالق پدر و مادر یک نوجوان برایشان رخ داده بود، همواره به این 
فکر می کرد که مرجعی را برای نوجوان راه بیندازد تا آن ها بتوانند از طریق آن سواالت خود را 
مطرح کنند و نسبت به مسائل مختلف آگاهی پیدا کنند. از طرفی خودم هم فکر می کردم اگر 

زمانی که وارد دانشگاه شدم مرجعی وجود داشت که می توانستم مهارت های مختلف اجتماعی و 
ارتباطی را از آن طریق یاد بگیرم، بسیار در زندگی موفق تر عمل می کردم. به صورت کلی اگر در 
دوران نوجوانی یک سری مهارت ها کسب شود، در بزرگ سالی افراد در زندگی موفق تر خواهند 
بود. بر همین اساس تصمیم گرفتیم استارت آپی در حوزه توانمندسازی نوجوانان راه بیندازیم.«
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است که استارت آپ های زیادی را حول خود گرد 
متفاوتی  برنا چه محتوای  در  است. شما  آورده 

تولید می کنید و مزیت رقابتی شما چیست؟
ویدئو،  انیمیشن،  قالب  در  متنوعی  محتواهای 
سامت  حوزه  متخصصین  با  مصاحبه  پادکست، 
روان، محتوای متنی و غیره تولید می کنیم. بیشتر 
موضوعاتی هم که به آن ها می پردازیم شامل مواردی 
من  هم ساالنم،  و  من  تازه،  بدن  و  من  هم چون 
و خانواده، من و حس و حال تازه و من و زندگی 
اینترنتی می شود که در زیرمجموعه این موضوعات به 
مسائلی همچون چالش های ارتباطی، مسائل مربوط 
تحصیلی  چالش های  افسردگی،  و  اضطراب ها  به 
و انتخاب رشته، مسائل مرتبط با فضای مجازی و 
غیره می پردازیم. در این آموزش ها به نوجوانان یاد 
می دهیم که احساسات و چالش های خود را بشناسند 

تا بتوانند آن را مدیریت کنند. 
 یک موضوع مهم در کار با نوجوانان شنیدن 
با  چطور  آن هاست.  خواسته های  و  حرف ها 

نوجوان ها این ارتباط را برقرار می کنید؟
بخش مهمی که در برنا در نظر گرفته ایم، مربوط 
بخش  این  در  بگم« می شود.  تا  »بپرس  بخش  به 
بستر  در  نوجوانان  که  دارد  وجود  امکان  این 
آن الین سواالت خود را از روان شناسان ما بپرسند 
تیم  می دهند.  را  سواالت  پاسخ  روان شناسان  و 
روان شناسی  اساتید  تایید  مورد  ما  روان شناسی 
با  دانسگاه تهران هستند. ما مستقیما نوجوانان را 
این افراد مرتبط می کنیم. عاوه بر این قصد داریم 
به زودی کارگاه های آن الین و حضوری برای نوجوانان 
برگزار کنیم. البته برای والدین شاغل در سازمان ها 
کارگاه هایی را تاکنون برگزار کرده ایم. دوره هایی مانند 

سامت روان فردی و دوره های والدگری.
 چه تعداد روان شناس با شما همکاری می کنند؟

به صورت کلی تیم روان شناسی و تیم اجرایی ۲0 نفر 
هستند که از این تعداد ۱۵ نفر تیم روان شناسند که 
در بخش بپرس تا بگم، برگزاری کارگاه ها و توسعه 
محتوای آموزشی با ما همکاری می کنند. عاوه بر این 
چهار نفر از اساتید دانشگاه تهران نیز تیم ارزیاب ما 

هستند.

 شما گویا در آغاز راه خود هستید. با این حال 
کمی هم از آمارهای استارت آپتان بگویید؟

با  اینستاگرام  در صفحه  نوجوان  سه هزار  حدود  با 
عنوان تا بیست که منظور تا بیست سالگی است در 

ارتباط هستیم.
 شیوه درآمدزایی برنا چگونه است و چه مدل 

کسب وکاری را اجرا کرده اید؟
کنون  تا  والدین  برای  کارگاه ها  برگزاری  بخش 
منبع درآمدزایی ما بوده است. بخش بازی نیز که 
در حال توسعه آن هستیم نیز از پلن های دیگر ما 
با  نوجوان  کاراکتر  ما شش  است.  درآمدزایی  برای 
هر  که  کرده ایم  طراحی  مختلفی  شخصیت های 
کدام از این شخصیت ها مشابه یک گروه از نوجوانان 
ایرانی هستند. به این ترتیب که نوجوانان وقتی وارد 
وب سایت تا بیست می شوند، شخصیت خود را به 
یکی از این کاراکتر ها نزدیک می بینند و داستان آن 
شخصیت را مطالعه می کنند. ما از این کارکتر ها در 
بازی که طراحی کرده ایم، استفاده کرده ایم و زمانی 
که نوجوان وارد بازی می شود همزاد خود را از بین 
این شش کاراکتر با تستی که از او می گیریم پیدا 
می کند و بعد وارد یک فرایند تصمیم گیری مرحله 
به مرحله می شود. به تدریج با احساسات خود آشنا 
هر  در  می گیرد  یاد  و  می گیرد  فیدبک  می شود، 

شرایطی چطور باید رفتار کند. 
 درآمدزایی برنا چگونه بوده است؛ یعنی به 

نقطه سربه سر رسیده اید یا نه؟
نه هنوز به آن سطح نرسیده ایم. ما با ۴0 میلیون کار 
را شروع کردیم ولی موفق به جذب سرمایه شدیم و 
شرکت کارایا در کار ما سرمایه گذاری کرده است و از 

این طریق هزینه را پوشش می دهیم.
این که  و  بگویید  چالش هایتان  از  هم  کمی   
مهم ترین مشکلتان از وقتی که کار را شروع 

کردید، چه چیزی بوده است؟
جای حمایت از سامت روان نوجوانان در جامعه و 
مسئولین خالی است و به نظر می رسد بیشتر باید 
به این مسائل پرداخته شود. از طرف دیگر چالشی 
دیگری که با آن روبه رو هستیم اسکیل کردن است و 

این که بتوانیم به مرحله درآمدزایی برسیم.
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دری چگ�ن  گفت و گو �ب زهرا هطماس�ب �ن

کتو کت دانش بنیان گیاه دارو مادا عامل رسش مد�ی

اختیار صدور مجوزها به استان ها 
تفویض شود

 حبیب آرین
گیاهان دارویی را می توان یکی از مزیت های منطقه ای ایران دانست. تنوع این محصوالت و 
زمینه تاریخی که در این حوزه وجود دارد، سبب شده است تا بسیاری از شرکت ها، پایه کار 
خود را بر گیاهان دارویی استوار کنند. شرکت گیاه دارو ماداکتو یکی از این شرکت هاست 

که در خرم آباد فعالیت می کند. در گفت و گوی پیش رو، زهرا طهماسبی نادری چگنی، ضمن 
این که درباره روند فعالیت شرکت توضیح می دهد، از مصائب و سختی های کار در شهرستان 

می گوید؛ این که تمرکز کار در تهران و روند طوالنی صدور مجوزها سبب می شود گاهی فعالیت 
و تحقیقات شرکت های دانش بنیان از دست برود و محصول در زمان مناسب وارد بازار نشود. 

گو
ت�و�

گف
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 شرکت گیاه دارو ماداکتو را چه سالی تاسیس 
کردید؟ 

خاص  سهامی  صورت  به   ۹0 سال  در  ما  شرکت 
تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینه فرآورده های 
طبیعی و طب سنتی و بسته بندی گیاهان دارویی 
آغاز کردیم. از اواخر سال ۹۲ تا سال ۹۵ تامین مالی 
و تجهیز شرکت به طول انجامید و پس از آن به 
دنبال مجوزهای قانونی فعالیت خود بوده ایم و در 

حال حاضر چند محصول آماده بهره برداری داریم. 
 اخذ گواهی دانش بنیان به چه سالی برمی گردد؟

بار اولی که گواهی دانش بنیان را دریافت کردیم، به 
سال ۹3 برمی گردد که به عنوان شرکت دانش بنیان نوپا 
تایید شدیم. سال ۹6 نیز ممیزی مجدد رخ داد و باز 
هم شرکت ما به عنوان شرکتی دانش بنیان تایید شد.

 چطور شد که اصال به فکر تاسیس شرکت 
افتادید؟

ما یک تیم کاری بودیم که از سال 8۵، 86 و از زمان 
دانشجویی در شرکتی که زمینه فعالیتش داروسازی 
به  که  سالی  چند  در  می کردیم.  کار  بود،  گیاهی 
فعالیت مشغول بودیم و با توجه به ارتباطات خوبی 
با چند شرکت در زمینه داروسازی گیاهی داشتیم و 
دستاوردها و تحقیقاتمان، به این نتیجه رسیدیم که 

این کار را استارت بزنیم.
شرکت  توسعه  و  راه اندازی  هزینه های   
دانش بنیان نمی تواند رقم اندکی باشد. چطور 

تامین سرمایه کردید؟
در ابتدا که پولی نداشتیم. راستش هنوز هم سرمایه 
چندانی نداریم و امیدواریم به دست بیاید. اما برای 
استارت کار از طریق صندوق حمایت از پژوهشگران 
توانستیم تسهیاتی 70  اقدام کردیم و  و نخبگان 
با  هم  آن  از  پس  کنیم.  دریافت  تومانی  میلیون 
کمک منابع صندوق توسعه ملی و کمی هم سرمایه 
شخصی، توانستیم کار خود را ادامه دهیم تا منابع 
مورد نیاز کار تامین شود. در حال حاضر درصددیم 
که مبلغی را به عنوان سرمایه در گردش تامین کنیم.
 در این شرکت دقیقا چه محصوالتی تولید 

می شود؟
کپسول های  کارخانه  محل  در  مستقر  تولید  خط 

ما  می کند.  تولید  گیاهی  دمنوش های  و  گیاهی 
هشت نوع دمنوش ترکیبی داریم. قبا از ظرفیت 
خالی شرکت های دیگر برای تهیه سه دمنوش اولیه 
استفاده کرده ایم. در همان زمان متوجه شدیم که 
بسته بندی های ما نیاز به ارتقا و تغییر دارد. به عاوه 
فرمول ها را به روز کردیم و در زمینه کپسول ها اقدام 
کردیم و در مسیر تهیه فرموالسیون و اخذ مجوزهای 
کپسول  دو  حاضر  حال  در  برداشتیم.  قدم  قانونی 
الغری و آرام بخش را داریم. کپسول الغری مجوزش 
را دریافت کرده است و کپسول آرام بخش در مرحله 
تست پایداری برای دریافت مجوز سازمان غذا و دارو 
این کپسول اصاحیه خورده و چنان چه  به  است. 
صادر  مجوز  برسد،  نتیجه  به  پایداری  تست های 
تولید کپسول  اول  فاز  می شود. در حال حاضر در 
الغری و قطره ضد نفخ هستیم. محصولی که در حال 
حاضر به عنوان محصول دانش بنیان در معاونت به 

ثبت رسیده، کپسول آرام بخش است.
 محصوالت شما در مقایسه با سایر محصوالت 
شده  سبب  که  دارد  ویژگی هایی  چه  مشابه 
به  را  آن ها  فناوری  و  علمی  معاونت  تا  است 

عنوان محصوالت دانش بنیان بپذیرد؟
همان طور که می دانید، برای دانش بنیان شدن فقط 
محصول مطرح نیست بلکه روند و فرایند رسیدن به 
محصول نیز بحث دیگری است؛ این که محصولی که 
تولید می شود از طریق تحقیق و توسعه شکل گرفته 
باشد و پایه تولید آن مقاالت و نتایج تحقیقات شرکت 
باشد. حتی هدف گذاری محصول و کاربرد آن هم 
روی این مسئله تاثیرگذار است. کپسول الغری ما 
محصول چند گیاه است که اثرات جانبی داروهای 
الغری را پوشش می دهند؛ اثراتی نظیر از بین رفتن 
آب بدن یا مشکات گوارشی. روند کاهش وزن با 
مصرف این محصول نیز بسیار معقول و قاعدتا بین 
800 گرم تا یک کیلوگرم در طول هفته است. البته 
هنوز باید کار بالینی برای این محصول انجام شود، اما 
چیزی که تا امروز آزمایش ها نشان داده اند، چیزی 
است که گفتم. نیازی به رژیم هم ندارد. این محصول 
محدودیت مصرف سه ماهه دارد و پس از یک مدت 
یک  در  کپسول  این  از  دوباره  می توان  استراحت، 
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بازه سه ماهه دیگر استفاده کرد. موارد منع مصرف 
نیز مشخص شده است. چنان چه در کنار استفاده 
رعایت  نیز  غذایی  رژیم  الغری،  کپسول های  از 
شود و فرد به ورزش بپردازد، سرعت الغری بیشتر 
می شود. البته ممکن است عده ای هم به این ترکیب 
حساسیت داشته باشند و به هر حال برای مصرف 
هر دارویی استثناهایی وجود دارد. محصول آرام بخش 
نیز ترکیبی از چند گیاه است. از آن جا که استرس 
ناشی از درگیری با زندگی ماشینی در جامعه بسیار 
همه گیر است و افراد را دچار بی قراری و بی خوابی 
می کند، تصمیم به ساخت این محصول گرفتیم. هم 
آن را به صورت کپسول فرموله کردیم و هم برای 
کسانی که با استفاده از کپسول مشکل دارند، در حال 

تهیه دمنوش هستیم. 
 به عنوان شرکتی که در شهرستان فعالیت 
خود را آغاز کرده و ادامه می دهد، چه مشکالتی 

را احساس می کنید؟
صدور مجوزها خیلی زمان بر است و مراجع صادرکننده 
تمام مجوزها هم در تهران هستند. این زمان طوالنی 
و دوری مسیر روی رسیدن به هدف در زمان مناسب 
طوالنی  آن قدر  زمان  گاهی  است.  تاثیرگذار  خیلی 
می شود که دیگر نمی توان به منافع محصول و ورود به 
بازار رسید. چنان چه اختیار صدور مجوزها به استان ها 
تفویض شود، بسیار گره گشا خواهد بود چون در مرکز 
تعداد پرونده ها باالست و همین باعث طوالنی شدن 

زمان صدور مجوزها می شود.
 به طور کلی مشکالت شرکت های دانش بنیان 
و مصائب دست یابی به اقتصاد مبتنی بر دانش 

را در کشور چه می دانید؟ 
نکته مهم تامین منابع مالی است. اگر شرکت شما به 
عنوان دانش بنیان نوپا تایید شود، 300 میلیون تومان 
با وثیقه و ۱00 میلیون تومان بدون وثیقه می توانید 
تسهیات دریافت کنید ولی این ۱00 میلیون تومان 
تنها هزینه گرفتن مجوز و تولید مختصر اولیه است. 
اگر این شرکت نوپا بخواهد تبدیل به دانش بنیان 
نیاز کارخانه و تولید و ساز و کار  پیشرفته شود، 
دیگری دارد که با این رقم ها قطعا اتفاق نمی افتد. 
از طرفی اگر این شرکت ها بخواهند برای دریافت 

تسهیات بیشتر به سمت بانک ها بروند، می بینند 
که ساز و کار بانک به هیچ عنوان با کار یک شرکت 
دانش بنیان هم خوانی ندارد. بانک با ریسک این کار 
یا دیر رسیدن مجوزها هیچ کاری ندارد. ساختارش 
قسط  سررسید،  زمان  در  باید  و  است  مشخص 
تسهیاتی را که دریافت کرده اید، بپردازید. همین 
یکی از عوامل شکست شرکت هاست. شرکت ها الزم 
است که تامین مالی شوند اما نه با سیستم بانکی، 
بلکه با سیستم شرکت های خطرپذیر که نداریم. 
البته صندوق نوآوری و شکوفایی در یک فاز این 
موضوع را استارت زد و صندوق ها را موظف کرد 
که به صورت وی سی اقدام کنند اما منابع محدود و 
روند زمان بر است. اگر صندوق ها از شرکت ها طوری 
حمایت کنند که در دام وام های بانکی نیفتند و 
گرفتار سیستم معیوب اداری نشوند، بسیار مفید 
خواهد بود. عاوه بر این ها فرهنگ جامعه نیز باید 
تغییر کند. ما در دنیا چیزی داریم به نام فرشتگان 
سرمایه گذاری که در ایران وجود ندارد. به این معنی 
استارت آپ ها  به  موفق  و  پیش رو  شرکت های  که 
به  تبدیل  را  خود  ایده  آن ها  تا  می کنند  کمک 
محصول کنند. در عوض بعد از این که استارت آپ ها 
وظیفه  شدند،  تبدیل  بزرگ  شرکت های  به  خود 
دارند که این حمایت را از استارت آپ دیگری انجام 
بگذارند.  آن ها  اختیار  در  را  سرمایه  این  و  دهند 
مسئله بعدی که به ذهن من می رسد، فرهنگ سازی 
و آموزش است. این که مردم به کارآفرین ها اعتماد 
کنند تا آن ها بتوانند دوره های سخت کاری خود را 
پشت سر بگذارند. مثا چه اشکالی دارد مردم نذر 
کنند که اگر فان مشکلشان حل شد، مبلغی را در 
اختیار یک کارآفرین بگذارند. شاید این مبالغ اندک 
به نظر برسند اما اگر تعداد کسانی که این کار را 
می کنند، زیاد باشد، کمک بزرگی خواهد بود. اگر 
مردم سرمایه های اندک خود را به شکل بورسی به 
این شرکت ها بدهند، تولید ثروت و اشتغال اتفاق 
ناحیه  اکوسیستم  و  منطقه  در  به مرور  و  می افتد 
تغییرات مثبتی رخ می دهد. ما باید بحث کارآفرینی 
و اعتماد به شرکت های دانش بنیان را از بچه ها و 

مدارس آغاز کنیم.
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 اعتامدسازی؛ رشط نخست رسمایه گذاری 
مولد

و  می طلبد  ساله  چندین  زحمت  فرهنگی  کار 
نتیجه آن، یک شبه حاصل نمی شود. مرتضی 
باقری قنبرآبادی، مدیر سرمایه گذاری صندوق 
جسورانه توسعه فناوری آرمانی، نهادینه شدن 
نیازمند  را  ایران  در  استارت آپی  اکوسیستم 
فرهنگ سازی مستمر می داند و در گفت وگو با 
سرآمد، تاکید می کند: اکوسیستم استارت آپی 
و  است  نرسیده  کافی  بلوغ  به  هنوز  ایران  در 
باید  اما  ندارند،  آن  از  درستی  شناخت  مردم 
بانکی  بهره  نرخ  که  آن جایی  از  کنیم  قبول 

برای  مردم  نتیجه  در  باالست،  ما  کشور  در 
کمتر  مولد  شرکت های  در  سرمایه گذاری 

مشتاق هستند. 
این سمت  به  باید  قنبرآبادی،  باقری  گفته  به 
در  سرمایه گذاری  نهادهای  که  کرد  حرکت 
حوزه شرکت های نوپا و مولد را توسعه دهند. 
استارت آپی،  اکوسیستم  حوزه  در  »مثا 
آن ها  به  و  پیدا کنیم  را  این عرصه  موفق های 
اجازه دهیم که نهادهای سرمایه گذاری را دایر 
این  طریق  از  را  سرمایه گذاران  پول  و  کنند 

نهادها به استارت آپ ها تخصیص دهیم.«
سرمایه گذاری  مهم  شرط  را  اعتمادسازی  او 

کوسیس�ت استارت آ�پ و دانش بنیا�ن ث�ی اوضاع فعیل اقتصاد �ب ا لییل رسآمد از �ت
ت

گزارش �

 بازارهای غیرمولد
 سرمایه های مولد را می بلعد!

 مریم طالبی
در روزهایی که بازار ارز و طال جوالن می دهد و بسیاری از سرمایه گذاری ها به سمت 

انباشت این منابع پیش رفته است، بسیاری از دلسوزان عرصه تولید و فعاالن 
اکوسیستم استارت آپی و دانش بنیانی نگران هستند که منابع مولد کشور، بیش 

از پیش به سمت بازارهای غیرمولدی همچون داللی ارز و سکه پیش برود. 
کمترین آسیب این شرایط این است که سرمایه گذاری روی شرکت های تولیدی و نوپا کاهش 

پیدا می کند و سرمایه ها به جای آن که صرف توسعه کشور در حوزه های مختلف اقتصادی 
و صنعتی شود، صرف فعالیت های واسطه ای و واردات انبوه کاالهای مصرفی می شود.

در این بین، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها که نقش مهمی در ارتقای تولید ملی و 
توسعه کشور دارند، از اوضاع نابه سامان اقتصادی اخیر، به شدت ضربه می خورند. بسیاری 
از این شرکت ها نیاز به اعتماد سرمایه گذاران دارند تا به رشد و بالندگی برسند، اما وقتی 

سرمایه گذار نسبت به حضور در عرصه تولید، احساس امنیت نکند، آن گاه حمایت از 
استارت آپ ها و محصوالت دانش بنیان به اولویت های پایانی سرمایه گذاران بدل می شود.

در این گزارش ضمن گفت وگو با کارشناسان حوزه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان، این 
سوال مهم را مطرح کرده ایم که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور که در تعارض با تولید 
ملی و خلق محصوالت دانش بنیان است، چطور می توان از این وضعیت اقتصادی خارج شد؛ به 

گونه ای که افق روشن تری پیش پای استارت آپ های داخلی و شرکت های دانش بنیان باشد. 
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وی سی ها  در  ما  می دهد:  توضیح  و  می داند 
پارتنر«  »لیمیتد  و  پارتنر«  »جنرال  مفهوم  با 
عنوان  با  دومی  تعریف  در  هستیم.  روبه رو 
سهام داران خرد یا شرکای خرد، روبه رو هستیم 
و  می کنند  تامین  را  »وی سی« ها  سرمایه  که 
به  را  سرمایه گذاران  پول  صندوق،  مدیران 
می دهند.  تخصیص  سرمایه گذاری  فرصت های 
البته در فرایندی قابل اعتماد این اتفاق می افتد 
استفاده  فرصت  این  از  هم  ایران  در  باید  که 
کنیم. ما در بحث »وی سی« های بورسی، شاهد 
در  که  افرادی  هستند  کم  خیلی  که  هستیم 
می کنند،  سرمایه گذاری  بورسی  وی سی های 
چون هنوز سیستم مطلوب اعتماد وجود ندارد.

جسورانه  صندوق  سرمایه گذاری  مدیر 
یک  اگر  است:  معتقد  آرمانی،  فناوری  توسعه 
توسعه  بتواند  کشور  استارت آپی  اکوسیستم 
و  اجازه  این  نخبه  و  باتجربه  افراد  به  و  یابد 
را  مردم  اعتماد  بتوانند  که  بدهد  را  امکان 
فرصت های  کنند،  جذب  سرمایه گذاری  برای 
کنند،  »اینونت«  و  شناسایی  را  سرمایه گذاری 
قطعا فضای مطلوبی برای سرمایه گذاری آحاد 

مردم خواهد بود.
مشکات  از  گوشه ای  به  ادامه  در  باقری 
و  می کند  اشاره  کشور  در  سرمایه گذاری 
بانک محور  سیستم  حاضر  حال  در  می گوید: 
برای  مردم  و  است  حاکم  ما  کشور  در 
می شناسند.  را  بانک ها  تنها  سرمایه گذاری 
درحالی که اگر نهادهای تخصصی تشکیل شود 
استارت آپی  اکوسیستم  در  سرمایه گذاری  و 
اقتصادی کشور را به نفع  تشریح شود، فضای 

اکوسیستم تغییر خواهد داد.
در  که  است  معتقد  باقری،  که  است  جالب 
باعث  دالل ها  حضور  حتی  مطلوب،  شرایط 
کارایی باالتر اقتصاد نیز می شود. به باور او، در 
صورتی که حباب قیمتی در اکوسیستم ایجاد 
نشود، وجود دالل ها می تواند بسیار مفید باشد. 
»به هرحال، دالل را نمی توان حذف کرد، بلکه 
که  کرد  مدیریت  نحوی  به  باید  را  اکوسیستم 

برسد، که  به حداقل  از داللی  ناشی  زیان های 
این مسئله نیاز به فرهنگ سازی عمیقی دارد.«
آینده  به  باقری  مشکات،  این  تمام  وجود  با 
امیدوار است و اظهار می کند: درست است که 
بسیار  اخیرا  زودبازده،  و  کوتاه مدت  سودهای 
مورد توجه مردم قرار گرفته است، اما به نظر 
می رسد که اگر شرایط اقتصادی کشور به یک 
مردم  اقتصادی  رفتار  برسد،  باثبات  موقعیت 
هم تغییر خواهد کرد. من به آینده اکوسیستم 
هستم.  خوش بین  به شدت  کشور،  استارت آپی 
در آینده ای نزدیک دیگر خبری از آژانس های 
خودرو  کرایه  آژانس های  و  مسافرتی حضوری 
دست  در  فعالیت هایی  چنین  بازار  و  نیست 
جهت  در  چراکه  بود،  خواهد  استارت آپ ها 

بهینه سازی اقتصاد در حال حرکت هستیم.
 

راه کارهای عملی برای جذب رسمایه 
استارت آپی

از آن جایی که تغییرات نرخ ارز و شرایط تورمی 
مستقیم  به طور  استارت آپی  اکوسیستم  روی 
تاثیر می گذارد، این موضوع، هم سرمایه گذاران 
و  استارت آپ ها  اصلی  بازیگران  هم  و 
رضا  نگران می کند.  را  دانش بنیان  شرکت های 
تکنولوژی  توسعه  زرنوخی، مدیرعامل صندوق 
ایران، با اشاره به همین دغدغه ها در گفت وگو 
با »سرآمد« تاکید می کند: شرایط فعلی، بیشتر 
اکوسیستم  به  ورود  برای  نااطمینانی  یک 
می آورد.  پیش  را  دانش بنیانی  و  استارت آپی 
بنابراین این تغییرات، بیشتر اثر روانی بر حوزه 
خواهد  ایجاد  را  اقتصاد  کل  در  سرمایه گذاری 
کرد. حال از آن جایی که اکوسیستم استارت آپی 
را  سرمایه گذاران  است،  جدیدی  فضای  نسبتا 
دچار شک می کند که آیا سرمایه خود را وارد 
این اکوسیستم کنند، یا این که به سراغ ارز و 

سکه بروند.
بر  ارزی  نوسانات  تاثیر  به  نسبت  زرنوخی 
دانش بنیانی،  و  استارت آپی  کسب وکارهای 
ادامه می دهد: داستان  چندان بدبین نیست و 
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این است  دیگری که پشت قضیه وجود دارد، 
اقتصاد  در  ارز  تغییرات  می گوییم  وقتی  که 
تاثیر می گذارد، این مسئله در همه بخش های 
اقتصادی تاثیر می گذارد. در این بین، بنگاه های 
تحت  بیشتر  سنتی  کسب وکارهای  و  بزرگ تر 
تاثیر قرار می گیرند. بنابراین استارت آپ ها اگر 
معتقدند که بهره وری در اقتصاد ایجاد می کنند، 
باید آگاه باشند که در این شرایط، روزنه امیدی 
برایشان ایجاد می شود، زیرا به نسبت بنگاه های 
نوسانات  با  مقابله  برای  بیشتری  توان  سنتی، 

ارزی و مشکات اقتصادی اخیر دارند.
می دهد:  توضیح  دیدگاهش،  تکمیل  در  او 
برای در دست  امروزه همواره  تا  استارت آپ ها 
گرفتن بازار با چالش های متعددی دست وپنجه 
نرم کرده اند. بنابراین در شرایط موجود نمی توان 
این گونه تصور کرد که استارت آپ ها از شرایط 
چالش  که  آن جایی  از  می افتند.  بدتر  به  بد 
جدید تغییرات ارز امروزه برای کسب وکارهای 
سنتی هم ایجاد شده است و افزایش هزینه ها بر 
استارت آپ ها هم تاثیر می گذارد، استارت آپ ها 
را  پیچیدگی  این  هوشمندی،  با  می توانند 
از  برخی  مثا  بگذارند.  سر  پشت  موفقیت  با 

که  هستند  فعال  حوزه هایی  در  استارت آپ ها 
هم  خارجی  مشابه  کاالهای  حوزه ها،  این  در 
تبع  به  خارجی  کاالهای  این  می شود.  وارد 
تغییرات ارز، قیمت های باالیی دارند و بسیاری 
ندارند.  را  خریدشان  توان  مصرف کننده ها  از 
کاالها  آن  داخلی  نمونه  سراغ  به  درنتیجه 
تولید آن ها  استارت آپ ها در حال  می روند که 
استارت آپ ها  از  برخی  برای  درنتیجه  هستند. 
که با کاالهای خارجی در رقابت هستند، بسیار 

شرایط مطلوبی ایجاد می شود.
ایران  تکنولوژی  توسعه  صندوق  مدیرعامل 
اکوسیستم  در  سرمایه  جذب  راه های  درباره 
خاطرنشان  دانش بنیانی،  و  استارت آپی 
افزوده ای  ارزش  و  چاالکی  انعطاف،  می کند: 
ایجاد  که یک استارت آپ دارد، توجیه الزم را 
را  سرمایه اش  سرمایه گذار،  یک  تا  می کند 
میان،  این  در  کند.  وارد  اکوسیستم  این  در 
کاما  باید  دولت  چیز،  هر  از  پیش  معتقدم 
و  نوآوری  و صندوق  بخش خارج شده  این  از 
شکوفایی تعطیل شود، زیرا در نظر بگیرید که 
صندوق نوآوری نهایتا هزار میلیارد تومان پول 
شرکت های  به  را  مبلغ  این  دارد  قصد  و  دارد 



سرآمد/ شماره چهل وپنجم/ تیرماه  6297

نوآور وام دهد. در عین حال، چون می خواهد 
وام هایی با نرخ پایین ارائه دهد، همه شرکت ها 
را وسوسه می کند که در صف انتظار بایستند. 
بنابراین وقتی تزریق وام با نرخ حمایتی وجود 
برای  سنتی  سرمایه گذار  دیگر  باشد،  داشته 
سرمایه گذاری راغب نمی شود و حتی شرکت ها 
چون  می کنند،  ناز  سرمایه گذاران  برای  هم 
دارند،  بهتری  پیشنهادهای  می کنند  تصور 

درحالی که اشتباه فکر می کنند.
تعطیل  جدی،  راه کار  که  است  باور  این  بر  او 
به شرکت های  وام دهی  مسیرهای  همه  کردن 
اتفاق  این  اگر  او،  گفته  به  است.  استارت آپی 
سمت  به  بیشتری  سرمایه های  بیفتد، 
اکوسیستم تزریق می شود؛ به طوری که سرمایه 
آزاد به صورت قرض و وام در اختیار شرکت ها 
سهام دار  و  سرمایه گذار  بلکه  نمی گیرد،  قرار 
وارد گود می شوند و به عنوان شریک، با شرکت 

کار می کنند.
زرنوخی در ادامه استدالل خود مبنی بر تبعات 
تصریح  استارت آپ ها،  به  وام  اعطای  منفی 
می کند: سوال این جاست که سرمایه سرگردان 

ساختمان  صنعت  و  بورس  حوزه  وارد  چرا 
سود  دنبال  به  سرمایه گذار  چون  می شود، 
حوزه  چرا  که  این جاست  بعدی  پرسش  است. 
فعالیت های دانش بنیان نباید به سرمایه گذاران 
دولت  از  حوزه  این  فعاالن  چون  دهد؟  سود 
وام می گیرند که این روش بسیار غلطی است. 
این  ناکارآمد،  مالی  حمایت  با  دولت  درواقع 
هم  چون  می کند.  فلج  مرور  به  را  اکوسیستم 
شرکت ها به دنبال جذب سرمایه گذار نمی روند، 
که  می کنند  فکر  این  به  سرمایه گذاران  هم 
ایستاده  ارزان سرپا  مالی  منابع  با  که  شرکتی 
دولت  درحالی که  نیست.  سودده  قطعا  است، 
می تواند به این صورت حمایت کند که مثا اگر 
کسی در این حوزه نوآوری و کارآفرینی کرد، 
از معافیت مالیاتی بهره ببرد و به این ترتیب، 
دولت می تواند از این طریق، مشوق خوبی برای 

ارتقای این اکوسیستم باشد. 

استارت آپ ها باید نگاه جهانی داشته باشند
هم  اقتصادی  نرمال  شرایط  در  »حتی 
استارت آپ ها برای جذب سرمایه و تامین منابع 



63 سرآمد/ شماره چهل وپنجم/ تیرماه  97

از  بخشی  این ها  هستند.«  مشکل  دچار  مالی 
گفته های سجاد   اکباتانی، مدیر طرح و توسعه 
با  گفت وگو  در  که  است  »شناسا«  شرکت 
»سرآمد« تاکید دارد: در شرایط بغرنج کنونی 
کسی  هر  و  می کند  افت  ملی  پول  ارزش  که 
است،  خودش  سرمایه  ارزش  حفظ  دنبال  به 
واقعیت تلخی که وجود دارد، این است که نگاه 
استارت آپی یک نگاه بلندمدت است و بنابراین 
کوتاه مدت  در  می خواهد  که  سرمایه گذاری 
این  در  عما  کند،  حفظ  را  خود  پول  ارزش 
استارت آپ،  یک  در  سرمایه گذاری  شرایط، 
سرمایه گذاران  این گونه  برای  مناسبی  گزینه 

نیست. 
این  راه چاره  پیشنهاد می دهد: شاید  اکباتانی 
نگاه  سمت  به  استارت آپ ها  خود  که  باشد 
بین المللی بروند. امروزه اغلب استارت آپ ها نه 
بازار، توجهی  به لحاظ محصول و نه به لحاظ 
از  خیلی  درحالی که  ندارند،  مرزها  برون  به 
محصوالتی که خلق می کنند، محصوالت ویژه 
و خوبی هستند. منظور از برون مرز هم لزوما 
آمریکا و اروپا نیست. گاهی در بازار کشورهای 
مانور  می توان  آفریقا  شمال  حوزه  یا  مسلمان 
داد و محصوالتی را در این کشورها عرضه کرد. 
حتی می توان پارتنری را برای تداوم کار پیدا 
کرد، یا پروژه ای گرفته شود که منابع ارزی را 

تامین کند، که البته کار راحتی نیست. 
تجربه  این  حاضر  حال  در  اکباتانی،  باور  به 
یک سری  با  ما  استارت آپ های  که  داریم  را 
حوزه  در  کشور  از  خارج  در  که  ایرانی هایی 
کارآفرینی کار می کنند، در حوزه تامین مالی 
این  در  که  اتفاقاتی  و  می کنند  برقرار  ارتباط 
مسیر می افتد، قابل تامل است. مثا فرد ایرانی 
و  می کند  زندگی  اسکاندیناوی  منطقه  در  که 
را  فرد  آن  بتوان  اگر  دارد،  هم  خوبی  کاسبی 
می توانیم  کرد،  جذب  سرمایه گذار  به عنوان 

شاهد نتایج خوبی باشیم.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اکباتانی معتقد 
زیادی  فشارهای  مجبورند  استارت آپ ها  است: 

اتخاذ  با  باید هوشمندانه و  را تحمل کنند که 
روش های خاص و جدید، از این مشکات عبور 
کرد. به گفته او، هر بحرانی که اتفاق می افتد، 
برای افراد فرصت طلب می تواند به جای تهدید، 
یک فرصت باشد. به خصوص در بحث جایگزین 
مثا  خارجی.  محصول  با  داخل  تولید  کردن 
مورد  سازمان ها  که  نرم افزارهایی  حوزه  در 
را  بازار  می توانند  استارت آپ ها  است،  نیازشان 
و  تحریم  بگوییم  این که  اما  بگیرند.  دست  در 
برای  فرصتی  اقتصادی حاضر می تواند  شرایط 
استارت آپ ها باشد، چندان موافق نیستم. البته 
هم  نزدیک  اقتصادی  آینده  در  است  ممکن 

شاهد بحران های دیگری باشیم. 
از آن جایی که بخش زیادی از استارت آپ ها به 
ارائه خدمات به مشتری  از درگاه  تولید ثروت 
این  در  می کند:  تاکید  اکباتانی  می پردازند، 
خدمات  ارائه  بحث  روی  می توان  وضعیت، 
تخصصی  خدمات  ارائه  کرد.  تمرکز  تخصصی 
و  سازمان ها  نیازهای  عمده  بتواند  شاید 
ارگان های بزرگ را تامین کند و بازار مطلوبی 

برای استارت آپ ها به حساب آید. 
پیشــنهاد  اکباتانــی  کــه  دیگــری  راه کار 
شــرایط  در  کــه  اســت  ایــن  می دهــد، 
اقتصــادی بحرانــی، ورود بــه بازارهــای دولتــی 
ــد  ــدی می توان ــا ح ــب وکارهای B۲B ت و کس
ــد.  ــه اســتارت آپ ها و حفظشــان کمــک کن ب
بــه گفتــه او، در چنیــن بــازاری منابــع مالــی 
بــا کمــی نوســان می توانــد ارزش خــود را 
ــا و  ــه پروژه ه ــگاه ب ــن ن ــد. بنابرای ــظ کن حف
بــازار دولتــی شــاید بتوانــد کمک کننــده 

ــد. باش
حال باید دید با توجه به فروکش کردن نسبی 
استارت آپ های  مالی  اوضاع  ارزی،  نوسانات 
یک  با  این که  یا  می کند،  پیدا  بهبود  ایرانی 
چشم گیر  رفتن  باال  و  دیگر  ارزی  نوسان 
دیگری  استارت آپ های  کار،  تداوم  هزینه های 
شکست  اعام  و  می برند  باال  را  سفید  پرچم 

می کنند.
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ن و� کت رسمایه گذاری خطرپذ�ی »را�ی ه رسش یودار، عضو هیئت مد�ی گفت وگو �ب همدی ز

یک استارت آپ دو میلیون دالری حاال 
یک میلیون  دالر ارزش دارد!

 مریم طالبی

پس از سال ها فعالیت حرفه ای در قلب شهرهای شلوغ و راه اندازی استارت آپ های مختلف، حاال قصد دارد که برای 
ادامه فعالیت هایش به یکی از روستاهای استان گیالن مهاجرت کند.مهدی زیودار کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه 
تربیت مدرس است که به گفته خودش، از سال 84 تا آخر سال 96، یعنی به مدت 12 سال، در فضای مطالعاتی و 
فناوری دانشگاه صنعتی شریف فعال بوده است. هم بنیان گذار و نخستین مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری 

دانشگاه شریف بین سال های 89 تا 91 بوده و در همان سال ها هم فعالیت هایی برای شکل گیری انجمن »وی سی« 
ایران داشته است؛ به گونه ای که در سال 90 هدایت انجمن وی سی را از طریق صندوق شریف برعهده می گیرد. او 
در حال حاضر عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر »رایان ونچرز« است و به صورت فریلنس، سایت 
زی وی سی )زیودار ونچر کپیتال( را با هدف منتورینگ و مشاوره به استارت آپ ها برای جذب سرمایه راه انداخته 
است. جالب است که زیودار قصد دارد از خرداد امسال همراه با خانواده از تهران به یک روستا در استان گیالن 
مهاجرت کند و به قول خودش، امیدوار است بتواند در منطقه آزاد انزلی و اکوسیستم استارت آپی گیالن، نقشی 

هرچند اندک ایفا کند.او تاکید دارد که از نزدیک، دغدغههای کسب وکاری و مالی استارت آپ ها را بارها حس کرده 
و شناخت نسبتا خوبی از اکوسیستم استارت آپی ایران دارد. با این فعال حوزه استارت آپ ها درباره وضعیت فعلی 
اقتصاد کشور به گفت وگو نشستیم و این سوال مهم را مطرح کردیم که با وجود جذب باالی سرمایه در بازارهای 
غیرمولدی مثل سکه و ارز، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان باید چه راه کاری را در پیش بگیرند تا بتوانند 

از سرمایه های راکد و معلق در جامعه بهره مند شوند و یک گام جدی در جهت اعتالی تولید داخلی بردارند.

سرمایه  جذب  حوزه  در  امسال  نظرتان  به   
برای حمایت از تولیدات داخلی کشور، توفیقی 

حاصل خواهیم کرد؟
امکان  دستوری  حرکت  با  یا  شعار  با  من  نظر  از 
حمایت از تولید ملی فراهم نخواهد شد و کارکردی 
هم نخواهد داشت. تولیدکننده باید به خوبی شناخت 
دقیقی از نیاز بازار داشته باشد و بر اساس نیاز، اقدام 
به تولید کاالهای با کیفیت و البته با قیمت رقابتی 
کند، در غیر این صورت تولید کاالهای غیرقابل رقابت 

با محصوالت بینالمللی امکان پذیر نخواهد بود. 
 با رصد بازار و اقتصاد کشور شاهد افزایش 
روزافزون سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد 
جذب  از  مولد  بخش های  ناتوانی  و  اقتصاد 

سرمایه هستیم. چطور می شود این معادله را 
را به سمت  برعکس کرد و سرمایه های راکد 

شرکت های نوآور و دانش بنیان کشاند؟
ورود  موافق  به شخصه  من  بخواهید،  را  واقعیتش 
یا  این بخش نیستم.  به  سرمایههای بخش سنتی 
حاضر  حال  در  سنتی  سرمایه های  رفتار  حداقل 
مساعد برای ورود به این بخش نیست. اولین دلیلم 
نوآور  از سود در شرکت های  این است که بخشی 
ناشی از سود سرمایه یا capital gain است، که 

بخش سنتی این بخش را درک نمی کند.
از  این است که ریسک و عدم قطعیت  دلیل دوم 
ویژگی های اصلی شرکت های نوآور است که بخش 
سنتی خیلی میانه خوبی با این مفهوم ندارد، چون 
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سود حاصل از سرمایه گذاری در بخش سنتی ارز و 
طا و ساختمان و... بدون ریسک و قانع کننده است. 
دلیل سوم هم این است که ماهیت و رفتار شرکت های 
نوآور با توجه به لزوم سرمایه گذاری مجدد سودها و 
عدم امکان تقسیم سود، با ماهیت و رفتار سرمایههای 
اقدامی  اگر  بنابراین  ندارد.  بخش سنتی هم خوانی 
برای ورود سرمایه های سنتی به شرکت های نوآور در 
حال انجام است، بایستی با بررسی دقیق ابعاد مختلف 

باشد تا چالش های آتی رخ ندهد.
حوزه  شامل  اقتصادی  حوزه های  بین  از   
برای  کدام یک  کشاورزی،  و  صنعت  خدمات، 
پتانسیل  نوآور،  شرکت های  و  استارت آپ ها 

بیشتری برای جذب سرمایه وجود دارد؟
کشور ما کشور فرصت هاست و روی هر بخشی امکان 
شکل گیری استارت آپ های توانمند وجود دارد، اما به 
نظر میرسد استارت آپ های خدماتی،  گردشگری و 

کشاورزی امکان خوبی برای توسعه دارند.
 به اعتقاد شما نوسانات ارزی اخیر، چه تاثیر 
کوتاه مدت و بلندمدتی بر فعالیت شرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ ها خواهد داشت؟
مستقیم  صورت  به  ارزی  نوسانات  اثرگذاری 
اما  استارت آپ هاست،  فعالیت  نوع  به  وابسته 
اکوسیستم  فعالیت  بر  غیرمستقیم  صورت  به 
کاهش  اثر،  مهم ترین  است.  اثرگذار  استارت آپی 
به  توجه  با  است.  استارت آپ  ارزی  خالص  سود 
انجام  ریالی  استارت آپ ها  خدمات  عموم  این که 
ریالی  استارت آپ  سودآوری  لذا  و  می شود 
و  بنیان گذاران  سودآوری  انتظار  عما  است، 
بخش  و  می شود  خدشه  دچار  سرمایه گذاران 
زیادی از زحمت استارت آپ بر باد میرود. بنابراین 
استارت آپ همیشه باید در جنگ روانی مقایسه 
از  ناشی  از فعالیت و سودآوری  ناشی  سودآوری 
داللی ارز باشد. دومین اثر غیرمستقیم بر فعالیت 
استارت آپ، کاهش ارزش گذاری ارزی استارت آپ 
است. به عبارت دیگر، اگر استارت آپی تا قبل از 
داشت،  ارزش  دالر  میلیون  دو  ارزی،  نوسانات 
دالر  میلیون  یک  تا  یک باره  به  نوسانات  از  پس 
استارت آپ های  هم چنین  میکند.  پیدا  کاهش 

حوزه خدمات، امکان افزایش قیمت خدمات خود 
متناسب با نوسانات ارزی را نخواهند داشت.

فعالیت  بر  تاثیری  چه  دالل محور  اقتصاد   
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان خواهد 

داشت؟ 
که  است  این  دالل محور  اقتصاد  آسیب  مهم ترین 
فعاالن اقتصادی خدمت یا تولیدمحور همیشه چند 
گام از اقتصاد دالل محور عقب هستند و متاسفانه بازار 

هم از اقتصاد دالل محور پشتیبانی میکند.
 شاهد هستیم که در کشورهای توسعه یافته، 
سوق  تولید  سمت  به  را  راکد  سرمایه های 
و  استارت آپ ها  بین،  این  در  و  می دهند 
این وضعیت  از  نیز  دانش بنیان  شرکت های 
سود می برند. به نظرتان چطور می شود این 

الگو را پیاده سازی کرد؟ 
به نظرم کلمه جادویی »ثبات« راز موفقیت نه تنها 
یا  خدمت  فعاالن  کلیه  بلکه  نوآور،  شرکت های 
تولید محور است. منظور از ثبات هم ثبات نرخ ارز، 
تورم، بهره، قوانین و مقررات و... است. بنابراین در 
وضعیت باثبات می توان به جذب سرمایه در بخش 
تولید امیدوار بود. پس از ثبات آن چه مهم و کلیدی 
است، تعامل با بازارهای بینالمللی است که متاسفانه 

در این حوزه هم مشکات جدی داریم. 
 دولت و حاکمیت در حمایت از شرکت های 
مولد و نوپا، چه نقش سازنده ای می توانند بر 

عهده بگیرند؟
نقش دولت بیشتر در آماده سازی زیرساخت هاست 
که متاسفانه هماکنون مهیا نیست. مثا از مهم ترین 
و  کان  اقتصاد  ثبات  به  می توان  زیرساخت ها 
سیاسی،  شرایط  ثبات  اقتصادی،  شاخص های 
بهینهسازی و البته تطبیق سریع قوانین و مقررات 
)زیرا  تکنولوژی  جلوی  به  رو  حرکت  با  متناسب 
تکنولوژی صبر اندکی دارد(، عدم مداخله مستقیم 
اینترنتی  و  مخابراتی  زیرساخت های  تامین  دولت، 
دولتی  مالی  منابع  اهرم  وجود  فیزیکی،  فضای  و 
مدیریت  به  کمک  برای  بخش خصوصی  منابع  با 
این  ریسک سرمایه گذاری اشاره کرد که متاسفانه 

زیرساخت ها هم چنان مهیا نشده است.
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عامل استارت آپ »استاداکر« ن اخالق پور، مد�ی گفت وگو �ب حس�ی

استارت آپ ها و صنایع سنتی، تبادل 
نوآوری و سرمایه انجام دهند

او 26 سال در آمریکا زندگی کرده که 12 سالش را در منطقه »سیلیکون ولی«، قلب 
فناوری جهان گذرانده و به مباحث نرم افزار در صنایع مختلف مسلط است. تحصیالت 
بعد از لیسانس را در آمریکا گذرانده و در رشته فیزیک و نرم افزار درس خوانده است. 
حسین اخالق پور، هم اکنون مدیرعامل استارت آپ »استادکار« است. این استارت آپ 

تالش می کند متخصصان را برای کارهای مختلف پیدا کند. مثال انواع خدمات برق کاری، 
لوله کشی، تعمیرات لوازم منزل، کارواش، نظافت خانه، خدمات پرستاری، خدمات کامپیوتری 

و انواع خدمات تخصصی با کمک این استارت آپ ارائه می شود. اخالق پور در گفت وگو با 
»سرآمد« در خصوص راه حل های جذب سرمایه در صنایع مولد و نحوه حمایت صحیح از 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در شرایط فعلی اقتصاد کشور توضیح داده است.

ده
رون

پ

 مریم بهروزیان
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ــرار  ــادی و ف ــود اقتص ــرایط رک  در ش
ــکه و  ــازار س ــمت ب ــه س ــرمایه ها ب س
ارز، بهتریــن اســتراتژی بــرای اســتمرار 

ــت؟  ــتارت آپ ها چیس ــت اس حرک
ــد  ــتارت آپ ها بای ــه اس ــی ک ــی از صنایع یک
ــد، مســکن و ساخت وســاز  ــه آن توجــه کنن ب
اســت. چراکــه در رکــود اقتصــادی مــردم 
پول هایشــان را از بانــک بیــرون می کشــند 
ــد،  ــه ســراغ ســکه و ارز برون و اگــر نتواننــد ب
ســرمایه گذاری  مســکن  در  پول هــا  ایــن 
ــکن  ــت مس ــاب قیم ــن حس ــا ای ــود. ب می ش
ــک  ــن مســئله ی ــه ای ــرد، ک ــد ک رشــد خواه
فرصتــی اســت بــرای برخــی از اســتارت آپ ها 
ــکن و  ــات مس ــت اطاع ــث مدیری ــه در بح ک
ــح  ــاز و مصال ــت ساخت وس ــن مدیری هم چنی

ــد. ــاختمانی ورود کنن س
ــاال  ــورم ب ــانات ارزی و ت ــلما نوس ــه مس البت
وضعیــت  روی  زیــادی  تاثیــر  می توانــد 
ایــن  در  چراکــه  بگــذارد،  اســتارت آپ ها 
در  ســرمایه گذاری  ریســک  هــم  شــرایط، 
ایــران بــاال مــی رود و هــم خــود اســتارت آپ ها 
بــه  ایــن  و  ریســک پذیرند  شــرکت های 
ــرمایه گذاری  ــت س ــه قیم ــت ک ــن معناس ای
ــه خــود اختصــاص می دهنــد،  پایین تــری را ب
چــون در شــرایط ریســکی هســتند. بنابرایــن 
بــا  بــود  نخواهــد  حاضــر  ســرمایه گذار 
ــاوه  ــد. به ع ــرمایه گذاری کن ــاال س ــت ب قیم
ــزان  ــه می ــه جــذب ســرمایه خارجــی ب این ک
ــه  ــت و ب ــد داش ــش خواه ــم گیری کاه چش
ــی  ــع داخل ــد از مناب ــا بای ــل، م ــن دلی همی
ــتفاده  ــاز اس ــورد نی ــرمایه م ــن س ــرای تامی ب
کنیــم. اگرچــه ایــن یــک تهدیــد بــرای ادامــه 
حیــات استارت آپ هاســت، امــا از طــرف دیگــر 
یــک فرصــت هــم هســت. از آن جایــی کــه در 
شــرایط رکــود اقتصــادی قــرار داریــم، صنایــع 
ــاج  ــتارت آپ ها احتی ــوآوری اس ــه ن ــنتی ب س
دارنــد تــا بتواننــد پروژه هــای جدیــدی را 
ــاختار  ــا س ــه ب ــی ک ــد. پروژه های ــف کنن تعری

تحــول آن صنایــع ســنتی  بــه  جدیــدی 
می انجامــد. از طــرف دیگــر اســتارت آپ ها 
ــر  ــن ام ــد. ای ــاز دارن ــول نی ــن پ ــه ای ــم ب ه
زمانــی صــورت می گیــرد کــه پروژه هــای 
ــا  ــنتی م ــع س ــه صنای ــا ب ــتارت آپی کام اس
ــن اســت  ــن امــر ای ــوط باشــند. الزمــه ای مرب
کــه بیــن ایــن دو بخــش مهــم یــک ارتبــاط 
ــورت  ــی ص ــن زمان ــود. ای ــرار ش ــی برق خوب
می گیــرد کــه مدیــران صنایــع بــزرگ ســنتی 
ــه اســتارت آپ ها  ــدی ب ــک نگــرش جدی ــا ی ب
ــا  ــد و ب ــدی بگیرن ــا را ج ــد و آن ه ــگاه کنن ن
ــو  ــای ن ــا تکنولوژی ه ــد و ب ــای جدی روش ه
ارزش گــذاری شــرکت ها کــه بــر مبنــای 
و  داده  تحلیــل  و  تکنولــوژی  و  اینترنــت 

ــوند. ــنا ش ــت، آش ــگ اس ــین لرنین ماش
 اوضــاع ســرمایه گذاری در صنایــع 
ــد را تــا چنــد مــاه آینــده، چطــور  مول

می کنیــد؟  پیش بینــی 
به خاطــر  آینــده  مــاه  شــش  تــا  ســه 
پنــج  بــا  کــه  معاهــده ای  در  باتکلیفــی 
ــی  ــود خیل ــث می ش ــم، باع ــا داری ــور دنی کش
از کشــورها ریســک نکننــد کــه بــا ایــران کار 
ــه واردات و  ــا در زمین ــی م ــن یعن ــد و ای کنن
ــم  ــکل خواهی ــار مش ــدت دچ ــادرات به ش ص
شــد کــه تولیــد داخلــی را تحــت تاثیــر قــرار 
ــه  ــر پای ــا ب ــه عمدت ــا ک ــت م ــد. صنع می ده
ــد آن  ــده، نمی توان ــتوار ش ــنتی اس ــع س صنای
بهــره ســابق را بدهــد و ایــن بــه این معناســت 
کــه دیگــر ســهام ایــن صنایــع در بــازار بــورس 
ــد؛  ــته باش ــابق را داش ــد س ــد آن رش نمی توان
ــورم را  ــران ت ــا جب ــه عم ــدی ک ــی رش یعن
ــه  ــی مواج ــورم باالی ــا ت ــا ب ــن م بکند.بنابرای
خواهیــم شــد و مــردم مجبــور می شــوند 
بیــرون  بــورس  بــازار  از  را  پول هایشــان 
ــه  ــد ارز ک ــل خری ــی مث ــه جای ــند و ب بکش
ــم  ــن ه ــه ای ــد، ک ــری دارد ببرن ریســک کمت

بــر دامنــه مشــکات می افزایــد. 
ــتری  ــرمایه های بیش ــود س ــور می ش  چط
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ــن  ــاند؟ در ای ــد کش ــمت تولی ــه س را ب
شــرکت های  و  اســتارت آپ ها  بیــن، 
می تواننــد  نقشــی  چــه  دانش بنیــان، 

ــد؟ ــا کنن ایف
بــرای این کــه بتــوان پــول مــردم را بــه 
ســمت تولیــد داخــل کشــاند، تنهــا بــا شــعار 
ــن  ــه ای ــوان ب ــت از تولیــد داخــل نمی ت حمای
هــدف دســت پیــدا کــرد، بلکــه بایــد چیــزی 
بیــش از یــک شــعار در میــان باشــد. مدیــران 
ــد را  ــرد جدی ــک رویک ــد ی ــع بای ــن صنای ای
پــی بگیرنــد؛ رویکــردی کــه بــا النــچ کــردن 
ــوژی  ــا تکنول ــد. ب ــراه باش ــو هم ــای ن پروژه ه
جدیــد می تواننــد تولیــدات را بــا هزینــه 
کمتــر و بهــره وری بیشــتر بــه ســرانجام 
هــم  جدیــد  پروژه هــای  ایــن  برســانند. 
ــد و  ــاد کن ــردم ایج ــوری را در م ــد ش می توان
ــرمایه گذاری  ــرای س ــا را ب ــه آن ه ــم این ک ه
یــک  قــول  به طوری کــه  کنــد؛  جــذب 
برگشــت ســرمایه ای دهــد کــه بتوانــد جبــران 
ایــن بیــن، مهم تریــن  تــورم را کنــد. در 
کاری کــه صنایــع ســنتی و اســتارت آپ ها 
ــا هــم انجــام دهنــد، ایــن اســت  می تواننــد ب

ــد  ــف کنن ــی را تعری ــری پروژه های ــه یک س ک
کــه در راســتای کارآمــد کــردن ایــن صنایــع 
باشــد و هم چنیــن بایــد ایــن پروژه هــا را 
مــردم  تــا  کننــد  اطاع رســانی  به خوبــی 
بــا  ایــن راســتا می تــوان  آگاه شــوند. در 
صــادر کــردن اوراق مشــارکت، اوراقــی کــه بــا 
ــردم عرضــه می شــود،  ــه م ــت ب پشــتوانه دول
ــه  ــردم و بهین ــرمایه م ــذب س ــت ج در جه

ــت. ــع گام برداش ــردن صنای ک
ــش  ــه نق ــت چ ــان، دول ــن می  در ای
حمایتــی می توانــد داشــته باشــد؟
ــرای جــذب ســرمایه در صنایــع مولــد، الزم  ب
اســت کــه دولــت موانــع و قوانیــن ســنگینی 
را کــه بــرای مشــارکت مــردم و صــدور اوراق 
وجــود دارد، تعدیــل کنــد و تــا حــدودی 
اجــازه دهــد کــه مــردم بتواننــد وارد حیطــه 
پروژه هــای ریســک پذیرتر شــوند. دولــت بایــد 
شــفافیتی ایجــاد کنــد کــه مــردم بداننــد در 
ســود یــا ضــرر ایــن پروژه هــا شــریک هســتند. 
ــا حــدودی  ــد ت ــت می توان ــن، دول ــن بی در ای
میــزان ضــرر مــردم را کنتــرل کنــد تــا میــزان 

ــرود. ــر ن ضررشــان از یــک حــدی باالت
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کت دانش بنیان  عامل رسش  گفت وگو �ب شادرخ امسوی، مد�ی

»افشید دانش و صنعت«

چرا سرمایه های مولد جذب بازار 
داللی می شود؟

با توجه به سوگیری سرمایه ها به سمت بازار سکه و ارز، شاهد هستیم که هم اکنون 
سرمایه های کمتری به سمت فعالیت های استارت آپی و دانش بنیانی تزریق 

می شود. دکتر شادرخ سماوی، در گفت وگو با »سرآمد« به تحلیل این شرایط 
نامطلوب و راه های برون رفت از مشکالت اقتصادی اخیر کشور پرداخته است.

سماوی، استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان، استاد وابسته دانشگاه 
مکمستر کانادا و محقق وابسته دانشگاه میشیگان آمریکاست. او هم چنین مدیرعامل 

شرکت دانش بنیان »افشید دانش و صنعت« مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان است که زمینه اصلی کار این شرکت، تشخیص عیوب ظاهری در کاالهای 
صنعتی با استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری پردازش تصویر است.

این استاد دانشگاه بر این باور است که اگر شرایطی مهیا شود که شرکت های دانش بنیان 
بتوانند ایده پردازی کنند و ایده را به ساخت برسانند و از آن سود اقتصادی ببرند و 

البته کسی قادر به دزدیدن ایده آن ها نباشد و تا انتها حقوق مادی ایده برای شرکت 
باقی بماند، آن گاه خواهیم دید که این شرکت ها سوددهی خواهند داشت.

 

ده
رون

پ

 مریم بهروزیان
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ــور و  ــاد کش ــی اقتص ــرایط کنون  در ش
ــه  ــه روز ب ــرمایه هایی ک ــود س ــا وج ب
ــکه  ــت ارز و س ــمت انباش ــه س روز ب
ــه  ــوان ب ــور می ت ــد، چط ــش می رون پی
ــت؟ ــی دل بس ــدات داخل ــای تولی ارتق

ــن  ــد بی ــی بای ــدات داخل ــای تولی ــرای ارتق ب
ســه عنصــر »ســاخت« و »تولیــد علــم« 
و »بــازار« ارتبــاط قــوی ای ایجــاد شــود. 
حمایــت مالــی دولتــی بــه خــودی خــود قــادر 
ــدات  ــرای رشــد تولی ــه ایجــاد بســتر الزم ب ب
داخلــی نیســت. االن شــاهد وضــع نابه ســامان 
زیــرا  هســتیم،  دانش بنیــان  شــرکت های 
بــه  وابســته  شــرکت ها  ایــن  از  بســیاری 
شــهرک های  کــه  هســتند  وام هایــی 
ــار  ــی در اختی ــای دولت ــی و ارگان ه تحقیقات
از  بســیاری  گذاشــته اند.  شــرکت ها  ایــن 
ــه  ــورت نمون ــه ص ــی را ب ــرکت ها محصول ش
ــه  ورود  ــی در مرحل ــاخته اند، ول ــی و س طراح
ــازار  ــه ب ــرکت ها ب ــن ش ــات ای ــا خدم کاال ی
ــی  ــکات اساس ــروز مش ــت و ب ــاهد شکس ش
در ایــن شــرکت ها می شــویم. شــاید یــک 
دلیــل ایــن اســت کــه فعــاالن و بانیــان 
ــتند  ــگاهی هس ــراد دانش ــرکت ها اف ــن ش ای
ــف  ــد کســب وکار و ظرای و تخصصــی در فراین

ــد.   ــازار ندارن ب
 در شــرایط فعلــی اقتصــاد کشــور، 
دانش بنیــان  و  نــوآور  شــرکت های 
ــنتی  ــرمایه های س ــد س ــور می توانن چط
و راکــد اقتصــاد را بــه ســمت خــود 
ــود  ــی خ ــای مال ــم نیازه ــا ه ــانند ت بکش
ــد  ــه بتوانن ــم این ک ــد و ه ــرف کنن را برط
بــه  کــه  را  ســرگردانی  ســرمایه های 
ــل ارز و  ــد مث ــای غیرمول ــمت بازاره س
ســکه و داللــی پیــش می رونــد، بــه 

ــد؟  ــت کنن ــت هدای ــیر درس مس
صاحبــان  کــه  داشــت  انتظــار  نمی تــوان 
امیــد ببندنــد کــه  ســرمایه بــه چیــزی 
اســت.  نداشــته  اقتصــادی  بازدهــی 

بــه  دانش بنیــان  شــرکت های  از  بســیاری 
ــن از  ــتند و ای ــته هس ــی وابس ــرمایه دولت س
ــن شرکت هاســت. در اقتصــاد  ــتی های ای کاس
صنعتــی و در تئــوری اقتصــادی آدام اســمیت 
قــرن هجدهــم، بازدهــی بــه ســه عنصــر 
ــته  ــه وابس ــواد اولی ــروی کار و م ــرمایه، نی س
بــوده اســت. در اقتصــاد امــروز و تئــوری 
اقتصــادی Paul Romer ، عامــل چهــارم 
یعنــی »نــوآوری و ایــده« نقــش اساســی بازی 
ــران شــرکت های  ــی ای ــازار فعل ــد. در ب می کن
دانش بنیــان نمی تواننــد ســوددهی باالیــی 
داشــته باشــند، زیــرا »نــوآوری و ایــده« قابــل 
حراســت نیســت. دولــت بــه جــای ارائــه 
ــن  ــد قوانی ــرکت ها بای ــه ش ــی ب ــک مال کم
حفــظ مالکیــت معنــوی را ارتقــا بدهــد. 
ــر  ــد اســتخراج طــا اســت. اگ ــو مانن ــده ن ای
در یــک ســاختار اقتصــادی فــردی کــه طــا 
ــا او  ــات ب ــام زحم ــد و تم ــتخراج می کن را اس
بــوده اســت، نتوانــد از طــای خــود نگــه داری 
ــه  ــراد ب ــه اف ــت ک ــد داش ــد امی ــد، نبای کن
اســتخراج طــا ترغیــب شــوند. اگــر شــرایطی 
مهیــا شــود کــه شــرکت های دانش بنیــان 
بتواننــد ایده پــردازی کننــد و ایــده را بــه 
ســاخت برســانند و از آن ســود اقتصــادی 
ببرنــد و کســی قــادر بــه دزدیــدن ایــده آن هــا 
نباشــد و تــا انتهــا حقــوق مــادی ایــده بــرای 
ــد  ــم دی ــد، آن گاه خواهی ــی بمان ــرکت باق ش
ــت.  ــد داش ــوددهی خواهن ــرکت ها س ــه ش ک
در زمینــه فنــاوری اطاعــات و ICT می تــوان 
ایــن تعبیــر را کــرد کــه معــادن طــا بســیار 
ــرد و  ــتخراج ک ــد اس ــط بای ــت و فق ــاد اس زی
ــای  ــش پهن ــا افزای ــوان ب آن را فروخــت. می ت
بانــد شــبکه ارتباطــی محیــط بســیار مناســبی 
ــازی  ــای مج ــادی در فض ــل اقتص ــرای تعام ب
ــا وضــع  ــن محیطــی و ب ــرد. در چنی ــا ک مهی
ــوی  ــت معن ــظ مالکی ــن حف ــن قوانی و تدوی
می تــوان نیروهــای جــوان و متخصــص را وارد 
ــرد و  ــن ک ــزار و اپلیکیش ــاخت نرم اف ــازار س ب
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ســرمایه داران را ترغیــب کــرد در چنیــن 
بــازاری کــه احتمــال ســوددهی زیــاد خواهــد 

بــود، ســرمایه گذاری کننــد. 
از  کدام یــک  شــما،  اعتقــاد  بــه   
مثــل  کشــور  اقتصــاد  حوزه هــای 
کشــاورزی،  یــا  صنعــت  خدمــات، 
تــا  دارنــد  بیشــتری  پتانســیل 
شــرکت های دانش بنیــان بــه منظــور 
مدیریــت ســرمایه ها و ارتقــای بهــره وری 
ــد؟  ــه آن ورود کنن ــور ب ــاد کش در اقتص
و  صنعــت  و  خدمــات  زمینــه  ســه  هــر 
کشــاورزی می توانــد پذیــرای شــرکت های 
دانش بنیــان باشــد، ولــی یکــی از زمینه هایــی 
بازدهــی  بــه  ســرعت  بــا  می توانــد  کــه 
اطاعــات  فنــاوری  و   ICT زمینــه  برســد، 
خدمــات  حیطــه  در   ICT کاربــرد  اســت. 
ــی  ــه بازده ــتری ب ــرعت بیش ــا س ــد ب می توان
نــوع  ایــن  از  خوبــی  نمونه هــای  برســد. 
ــی کاال  ــی، دیج ــوان در تپس ــت را می ت فعالی
ــرکت های  ــرد. درکل، ش ــاهده ک ــوار مش و دی
ــت  ــر را رعای ــد پارامت ــد چن ــان بای دانش بنی
کننــد کــه اولیــن و مهم تریــن آن هــا داشــتن 
ــم  ــن تی ــت. ای ــب اس ــم کاری مناس ــک تی ی
کاری بایــد ســابقه کار و حتی ســابقه تشــکیل 
شــرکت های دیگــر دانش بنیــان را داشــته 
ــردی  ــه راهب ــک برنام ــد شــرکت ی باشــد. بای
نوشــته باشــد و بــه آن عمــل کنــد. بخشــی از 
کار شــرکت بایــد مطالعــه و شــناخت بــازار و 
یافتــن راه کارهــای مناســب نیــز باشــد. مــدل 
ــی  ــکات مهم ــی از ن ــع مال ــب وکار و مناب کس
اســت کــه بســیاری از شــرکت ها آن را رعایــت 
ــرادات  ــع ای ــال رف ــه دنب ــط ب ــد و فق نمی کنن
تکنیکــی در ســاخت یــک دســتگاه هســتند، 
ــرای  ــداری ب ــازند، خری ــی آن را می س و وقت
آن ندارنــد، یــا بعــد از فروختــن یــک نســخه 
ــرداری  ــر آن را کپی ب ــای دیگ از آن، کارگاه ه
می کننــد و بــه فــروش می رســانند و شــرکت 

ســازنده ورشکســته می شــود. 

 در کشــورهای توســعه یافته چطــور 
ــه  ــد را ب ــرمایه های راک ــته اند س توانس
ســمت تولیــد بیاورنــد و از شــرکت های 

نوپــا حمایــت کننــد؟ 
در کشــورهای توســعه یافته ســرمایه راکــد 
ــورها  ــی کش ــا در برخ ــدارد. مث ــوددهی ن س
حــدود  در  ســپرده  ســود  ژاپــن  ماننــد 
ــا راه  ــن تنه ــت. بنابرای ــد اس ــه دهم درص س
کشــورها،  این گونــه  در  ســوددهی  ایجــاد 
اکثــر  ایــران  در  اســت.  ســرمایه گذاری 
ــان تشــکیل  ــان را جوان شــرکت های دانش بنی
ــز  ــان نی ــص جوان ــی از خصای ــد و یک می دهن
قــدرت روحــی بــرای دســت زدن بــه کارهــای 
پرمخاطــره اســت. اگــر ســرمایه گذاری در 
مخاطــره  دارای  نــوآوری  و  ایده پــردازی 
ــور  ــار حض ــی انتظ ــا مدت ــم ت ــد، می توانی باش
جوانــان در ایــن عرصــه را داشــته باشــیم. ولی 
ســرمایه داران کــه عمومــا جــوان نیســتند، بــه 
دنبــال ثبــت ســرمایه در حیطه هایــی هســتند 
ــوددهی  ــترین س ــر و بیش ــن خط ــه کمتری ک
ــن  ــال ای ــه دنب ــد ب را داشــته باشــد. پــس بای
باشــیم کــه ریســک شــرکت های نوپــای 

دانش بنیــان کــم شــود. 
ــت  ــت و حاکمی ــت دول ــت حمای  وضعی
ــا  ــد و نوپ ــرکت های مول ــت ش از حرک
ــه  ــد را چگون ــای تولی ــه ارتق در عرص

؟ می بینیــد
ــیار  ــا بس ــرکت های نوپ ــت از ش ــت دول حمای
ایــراد دارد. برخــی بــر ایــن باورنــد کــه 
دانشــگاه ها از صنعــت دورنــد، امــا درواقــع این 
دانشــگاه نیســت که از صنعت دور اســت، بلکه 
ایــن صنعــت وارداتــی اســت کــه از دانشــگاه 
دور اســت. بســیاری از صنایــع و کارخانه هــای 
ــورهای  ــل از کش ــورت کام ــه ص ــا ب ــور م کش
ــع  ــن صنای ــات ای ــی وارد شــده اند. قطع صنعت
ــورهای  ــگاه در کش ــد. دانش ــا وارداتی ان کام
صنعتــی به عنــوان ســرویس دهنده صنایــع 
ــای  ــاخت ایده ه ــی و س ــی طراح ــت. یعن اس
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جدیــد و به روزرســانی صنعــت بــه عهــده 
ــه عهــده  دانشــگاه اســت و تولیــد انبــوه آن ب
کارخانــه اســت. دانشــگاه ها در رشــته های 
جــز  نمی دهنــد  انجــام  کاری  مهندســی 
ــد.  ــرآورده کنن ــت را ب ــای صنع ــه نیازه این ک
ــد،  ــا وارداتی ان ــی کــه کارخانه هــای م ــا زمان ت
نیــازی بــه دانشــگاه های ایــران نخواهنــد 
ــنده  ــط فروش ــا توس ــای آن ه ــت و نیازه داش
نیازهــا  ایــن  بــرآورده می شــود.  خارجــی 
شــامل قطعــات یدکــی و سیســتم های بــه روز 
رسانده شــده جدیــد اســت. بــا پیشــرفت 
ــده  ــتر ش ــرات بیش ــرعت تغیی ــوژی، س تکنول
اســت و وابســتگی صنایــع بــه فروشــنده 
خارجــی هــر روز بیشــتر می شــود. االن نســل 
ــه در  ــت ک ــده اس ــاد ش ــت ایج ــارم صنع چه
هیچ کــدام از صنایــع ایــران نســل چهــارم 
ــگاه  ــت و دانش ــاط صنع ــدارد. ارتب ــور ن حض
در نســل جدیــد صنعــت بســیار پررنــگ 
اســت و تمــام صنعــت بــه صــورت یکپارچــه از 
ــت اشــیا اســتفاده می کنــد.  ــوژی اینترن تکنول
بســیاری از محققیــن از این اســتعاره اســتفاده 
می کننــد کــه نســل چهــارم را بــه کشــاورزی 
مکانیــزه تعبیــر می کننــد و نســل ســوم را بــه 

ــن.  ــاورزی گاوآه کش
از  دولــت  حمایــت  شــرایط،  ایــن  در 
ایــن  بــه  بایــد  دانش بنیــان  شــرکت های 
طریــق باشــد کــه یکــی از صنایــع را به عنــوان 
ــه بــا  ــد ک ــزم کن ــروژه پایلــوت مل ــک پ ی
اســتفاده از شــرکت های داخلــی و محصــوالت 
ســاخت داخــل، نســل چهــارم صنعــت را 
پیاده ســازی کنــد. اگــر نســل چهــارم صنعــت 
نشــود،  پیاده ســازی  بومــی  صــورت  بــه 
ــا  ــوژی روز دنی ــن تکنول ــزون بی ــه روزاف فاصل
ــه حــدی خواهــد رســید  ــی ب ــع داخل و صنای
ــدرت  ــی ق ــوالت داخل ــک از محص ــه هیچ ی ک
ــد  ــی را نخواهن ــوالت خارج ــا محص ــت ب رقاب
ــم در  ــت و ه ــه کیفی ــم در عرص ــت و ه داش
ــرای  ــی ب ــا حرف ــع م ــت، صنای ــه قیم زمین

ــت.  ــد داش ــن نخواهن گفت
ــه شــرکت های  پرداخــت مســتقیم و نقــدی ب
شــرکت های  نیســت.  صحیحــی  کار  نوپــا 
دانش بنیــان نوپــا عمومــا بــا یــک ایــده 
محــوری کار را شــروع می کننــد و دلیــل 
تعــدادی  آمــدن  گــرد  تشــکیل شــرکت، 
ــت.  ــوری اس ــده مح ــه ای ــص در زمین متخص
اقتصــادی  مســائل  بــه  راجــع  شــرکت ها 
تقریبــا  ندارنــد.  تجربــه ای  هیــچ  عمومــا 
هیــچ  شــرکت ها  کــه  گفــت  می تــوان 
ــد و  ــود نمی بینن ــل خ ــره ای را در مقاب مخاط
تقریبــا تمــام مخاطــرات بــا حمایــت مســتقیم 

ــت.  ــده اس ــرف ش ــدی برط و نق
در برخــی از کشــورهای صنعتــی، دانشــگاه ها 
ــد و از دل  ــت می گیرن ــی را از صنع پروژه های
ایــن پروژه هــا شــرکت های نوپایــی شــکل 
ــه  ــده اولی ــه ای ــه محــض این ک ــد و ب می گیرن
ــت  ــد، ثب ــاخت می رس ــه س ــرکت ها ب ــن ش ای
شــرکت های  ســپس  می شــود،  اختــراع 
معظــم ایــده و بعضــا کل شــرکت نوپــا را 
ــه  ــادر ب ــه ق ــرادی ک ــد. اف ــداری می کن خری
ــغل،  ــک ش ــوان ی ــتند، به عن ــده هس ــه ای ارائ
شــرکت نوپــا تشــکیل می دهنــد و چنــد 
ایــده را ثبــت اختــراع می کننــد و کل شــرکت 
و  معظــم می فروشــند  بــه شــرکت های  را 

ــد.  ــدی می رون ــرکت بع ــکیل ش ــراغ تش س
ــا در برخــی  حمایتــی کــه از شــرکت های نوپ
از کشــورهای صنعتــی می شــود، در حــد 
ــا اجــازه حضــور در  ــه آن ه ــن اســت کــه ب ای
پارک هــای علــم و فنــاوری را می دهنــد و 
ــوردار  ــی برخ ــت مالیات ــال از معافی ــد س چن
شــرکت ها  ایــن  تشــکیل  بــود.  خواهنــد 
تشــکیل دهندگان  و  اســت  ریســک  دارای 
آن هــا از خطــرات خبــر دارنــد، ولــی مطمئــن 
ــد،  ــت کنن ــده ای را ثب ــر ای ــه اگ ــتند ک هس
ــه آن هــا  مالکیــت معنــوی آن ایــده متعلــق ب
خواهــد بــود و کســی قــادر بــه دزدیــدن ایــده 

ــود.  ــد ب نخواه
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ده
رون

پ

، بنیان گذار »مه آهنگ« گفت وگو �ب رسوش ایو�ب

شرکت های دانش بنیان از نوسانات 
ارزی ضرر می کنند

 DBAو MBA تحصیالت آکادمیک خود را در رشته مهندسی نرم افزار و سپس در رشته
گذرانده است. به گفته خودش، حدود 18 سال است که فعالیت اقتصادی می کند و از 10 سال 
پیش، کارآفرینی در زمینه تکنولوژی و خدمات بازاریابی و تبلیغاتی را هم انجام داده است. 
سروش ایوبی از سه سال پیش نیز روی یک محصول دانش بنیان به نام »هم آهنگ« شروع 
به فعالیت کرده است. ایوبی توضیح می دهد: این محصول در قالب یک اپلیکیشن استریم 
موسیقی است که افراد به جای خرید آلبوم موسیقی می توانند با پرداخت حق اشتراک به 
صورت نامحدود به موسیقی های مورد عالقه شان گوش دهند. در گفت وگوی »سرآمد« با 
این فعال حوزه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان، او به مشکالت فعلی اقتصاد کشور 

و تاثیر مستقیم آن بر فعالیت های استارت آپی و دانش بنیانی اشاره می کند، اما با وجود تمام 
مشکالت اقتصادی کشور، ایوبی تاکید دارد: اگر نوآوری با نگاه اقتصادی باشد و طرح تجاری 
مناسبی وجود داشته باشد، قطعا توانایی جذب سرمایه هم به وجود می آید. البته این انتظار 
واهی است که از یک سرمایه گذار انتظار داشته باشیم که پول خود را در جای غیرمطمئن 
یا با ریسک باال و بازدهی پایین سرمایه گذاری کند. درنتیجه یک شرکت نوآور باید بتواند 

طرحی را به یک سرمایه گذار ارائه دهد که بازدهی باالتر و ریسک پایین تر از بازارهای 
غیرمولد داشته باشد؛ هرچند در شرایط فعلی اقتصاد، قطعا کار بسیار مشکلی خواهد بود. 
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 به نظرتان چه پیش شرط هایی برای ارتقای 
و  استارت آپ ها  جهش  و  داخلی  تولیدات 
شرکت های دانش بنیان در حوزه تولید وجود 

دارد؟
بتوانیم  ما  که  است  این  اول  شرط  نظرم  به 
محصوالت رقابتی از نظر کیفی و قیمت تمام شده 
پایین در ایران تولید کنیم که عما در وضعیت 
ارز،  نرخ  افزایش  دلیل  به  کشور  فعلی  اقتصاد 
در  خارجی  کاالی  از  ما  کاالی  تمام شده  قیمت 
کوتاه مدت کمتر خواهد بود. هرچند در درازمدت 
ارتقای  در  نیز  بود. شرط دوم  نخواهد  این چنین 
اقتصادی  وضعیت  ثبات  است،  داخلی  تولیدات 
بسیار  کسب وکار،  تولید  برای  مناسب  فضای  و 
حیاتی است که متاسفانه در شرایط فعلی کشور، 
این موضوع کاما با چالش روبه روست. درنتیجه 
بدیهی است که در کشور ما، اغلب سرمایه ها به 
تولید اختصاص پیدا نمی کند و به سمت مواردی 

همچون تجارت ارز و سکه پیش می رود.
بتوانیم  که  دارد  وجود  عملی  راه کار  چه   
داللی  بازارهای  در  تزریق شده  سرمایه های 
شرکت های  و  استارت آپ ها  سمت  به  را 

دانش بنیان متمایل کنیم؟
اگر نوآوری با نگاه اقتصادی باشد و طرح تجاری 
توانایی جذب  قطعا  باشد،  داشته  وجود  مناسبی 
سرمایه هم به وجود می آید. البته این انتظار واهی 
است که از یک سرمایه گذار انتظار داشته باشیم 
پول خود را در جای غیرمطمئن یا با ریسک باال 
درنتیجه  کند.  سرمایه گذاری  پایین  بازدهی  و 
یک  به  را  طرحی  بتواند  باید  نوآور  شرکت  یک 
سرمایه گذار ارائه دهد که بازدهی باالتر و ریسک 
پایین تر از بازارهای غیرمولد داشته باشد. هرچند 
در شرایط فعلی اقتصاد، قطعا کار بسیار مشکلی 
خواهد بود. با این وجود، معتقدم بخش خدمات 
کشاورزی  بخش  و  بلندمدت  و  کوتاه مدت  در 
که  دارد  را  بیشتری  پتانسیل  درازمدت،  در 
سرمایه های غیرمولد را به سمت خود جذب کند.
ارز  بازار  اخیر  نوسانات  می کنید  فکر   
می تواند تاثیر جدی بر فعالیت استارت آپ ها 

و شرکت های دانش بنیان داشته باشد؟
یک  در  اما  ندارد،  زیادی  تاثیر  کوتاه مدت  در 
کلی  تاثیر  دلیل  به  ماه  شش  از  بیش  پروسه 
شرکت های  می گذارد،  کشور  اقتصاد  بر  که 
ارزی،  نوسان های  این  اثرات  از  نیز  دانش بنیان 

زیان خواهند دید.
دانش بنیان  شرکت های  که  شرایطی  در   
ارزش  می توانند  به خوبی  استارت آپ ها  و 
جان  داخلی  تولید  به  و  کنند  تولید  افزوده 
به  بیشتر  سرمایه ها  چرا  ببخشند،  تازه ای 

سمت داللی تمایل دارند؟
تفاوت  تعریف شما  با  از داللی  تعریف من  شاید 
خود  خودی  به  داللی  من  نظر  از  باشد.  داشته 
فعل بدی نیست. اتفاقا بسیاری از استارت آپ های 
فناوری ماهیت داللی دارند. به عنوان مثال خود ما 
تهیه کننده  بین  واسطه  یا  دالل  »هم آهنگ«  در 
موسیقی و مصرف کننده آن هستیم. زمانی داللی 
شکل منفی به خود می گیرد که ارزش افزوده در 

فرایند داللی ایجاد نشود.
 در کشورهای توسعه یافته چه راه کاری را 
پیش برده اند که اهم سرمایه ها به بخش های 

مولد اقتصاد تزریق می شود؟
ثبات  ایجاد  کشورها،  این  در  روش  مهم ترین 
گشودن  و  شفاف  قوانین  تصویب  اقتصادی، 
این که  اقتصاد جهانی است. ضمن  به  باز  درهای 
در حوزه های نوآوری و پیش رو همواره حمایت ها 
و مشورت هایی نظیر معافیت های مالیاتی، اعطای 

وام های بدون بهره و... نیز وجود دارد.
از  حمایت  در  دولت  فعلی  نقش   
را  دانش بنیان  شرکت های  و  استارت آپ ها 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
به نظر من در چند سال اخیر، دولت در این حوزه 
بسیار خوب عمل کرده است. فعالیت صندوق های 
حمایتی و تسهیل فرایند دانش بنیان شرکت ها از 
این نمونه هاست، اما درواقع آن چه امروز برای این 
شرکت ها مشکل ساز شده، جریان کلی و عمومی 
اقتصاد ایران است که استارت آپ ها و شرکت های 

دانش بنیان نیز از آن مصون نیستند. 
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ان ن مق�ن ا�ی �ی �ت انه درگذشت غالمرضا ن�ب پور، پ�ی  های آن به �ب
گ

� ش ره قنات و و�ی در�ب

پاسداری از نشانه های حیات
 ملیکا حسینی

ایــران در منطقــه گــرم و خشــک قــرار دارد و 
ــی دســت و پنجــه  ــا مشــکل کم آب ــواره ب هم
نــرم می کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل 
ایران زمیــن  مــردم  دور  گذشــته های  از 
و  حفــظ  بــرای  را  مختلفــی  روش هــای 
نگه داشــت و اســتفاده بهینــه از آب ابــداع 
ــن  ــی از همی ــات یک ــر قن ــد. حف ــرده بودن ک
روش هــا بــوده کــه قدمتــی طوالنــی دارد 
ــد در  ــر چن ــتند ه ــدع آن هس ــان مب و ایرانی
می تــوان  نیــز  اطــراف  دیگــر  کشــورهای 
ــران  ــات در ای ــر قن ــت. حف ــانی از آن یاف نش
ســبب شــده اســت حتــی در مناطــق خشــک 
ایــران هــم نشــانی از ســبزی و آبــادی وجــود 
قنــات  عمــر  این کــه  در  باشــد.  داشــته 
ــا  ــت، دقیق ــال اس ــزار س ــد ه ــران چن در ای
ــی  ــا در کاوش های ــت ام ــوان ســخن گف نمی ت
کــه در ســال ۲0۱۴ در نزدیکــی ســد ســیمره 
انجــام شــد، آثــار به جــا مانــده از قناتــی 
ــه هــزاره ســوم  ــه قدمــت آن ب ــده شــد ک دی
ــن در  ــردد. هم چنی ــاد بازمی گ ــش از می پی
منطقــه مــکا کــه عمــان امــروزی اســت، قناتی 
ــده  ــف ش ــاد کش ــش از می ــزاره دوم پی از ه
اســت. در ســال ۲003 نیــز پــس از زلزلــه بــم 
یــک قنــات کشــف شــد کــه بیــش از ۲000 
ســال عمــر دارد و در اواخــر دوره هخامنشــی 
ــه  ــاد ک ــه گناب ــات قصب ــود. قن ــده ب ــر ش حف
ــی  ــت در دوره هخامنش ــال اس ــان فع همچن

ــت.  ــده اس ــاخته ش س

مــردم  موفقیــت  بزگ تریــن  بی شــک 
از  بهره بــرداری  در  باســتان  دنیــای  در 
راهروهــای  زیرزمینــی، ســاختن  آب هــای 
ــه آب را  ــوده ک ــات ب ــی قن ــی یعن دراز زه کش
ســنگ های  یــا  آبرفتــی  ته نشســت های  از 
رســوبی غیرمتراکــم جمــع آوری می کننــد. 
ــرای  ــات ب ــد از قن ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
ــران اســتفاده شــده اســت.  نخســتین بار در ای
ــرف  ــاختن آن از ط ــن س ــورت ف ــر ص در ه
ــر  ــه مص ــرب ب ــتان و از غ ــه افغانس ــرق ب ش
گســترش یافتــه اســت. امــروزه تعــداد زیــادی 
از ایــن قنات هــا در ایــران و افغانســتان هنــوز 

ــت.  ــتفاده اس ــورد اس م
ــن  ــات در ای ــه موضــوع قن ــن ب ــت پرداخت عل
غامرضــا  درگذشــت  ســرآمد،  از  شــماره 
نبی پــور، مقنــی گنابــادی اســت کــه در 
ــن 30  ــت س ــت کهول ــه عل ــالگی و ب ۱0۱ س
ــور  ــاه ســال جــاری درگذشــت. نبی پ خردادم
در قنات هــای بســیاری کار کــرد کــه یکــی از 
ــاد اســت کــه ثبــت  آن هــا قنــات قصبــه گناب
ــخصیت  ــن ش ــت. هم چنی ــده اس ــی ش جهان
پیرتریــن  عنــوان  بــه  نبی پــور  غامرضــا 
مقنــی ایــران در فهرســت مفاخــر حامــل 
ــیده  ــت رس ــه ثب ــوس کشــور ب ــراث ناملم می
اســت. ســال گذشــته نیــز فیلــم کوتاهــی از او 
بــه عنــوان پیرتریــن معلــم جهــان در شــبکه 

National Geography پخــش شــد.
بــه  کم کــم  قنات هــا  کــه  روزگاری  در  او 
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مقنی هــای  می شــوند،  ســپرده  فراموشــی 
بســیاری را آمــوزش داد کــه در حــال حاضــر 
مشــغول بــه کارنــد و بــا تــاش خــود اجــازه 

ــرود. ــن ب ــه از بی ــن حرف ــداد ای ن
ــوان  ــا عن ــز ب ــور نی ــرات نبی پ ــی از خاط کتاب
ــه  ــطوره« ب ــک اس ــاد ی ــه گناب ــات قصب »قن
همــت محمدحســین پاپلــی یــزدی و رجبعلی 

ــت. ــده اس ــته ش ــی نوش لباف خانیک
پرونــده »دانــش بومــی حفــر قنــات در گناباد« 
بــر پایــه مصاحبــه بــا اســتاد نبــی پــور و آقای 
ــی  ــار مل ــت آث ــر ثب ــوی دفت ــی از س صدیق
ــه در  ــس از ارائ ــه و پ ــوی تهی ــان رض خراس
ــماره  ــه ش ــت، ب ــت گزاری ثب ــورای سیاس ش
80 در تاریــخ ۹3/۱۱/۱۵ در فهرســت میــراث 

ــت رســیده اســت.  ــه ثب ناملمــوس ب
ــت  ــروری اس ــد، م ــه می خوانی ــه در ادام آنچ
بــر قنــات در دوران گذشــته، ویژگی هــای 
ــاره  ــاختن آن. درب ــل س ــازه و مراح ــن س ای
ســخن  این هــا  از  بیــش  می تــوان  قنــات 
گفــت؛ ســازه ای کــه هــر چنــد روزگاری 
پاســخ مناســبی بــرای ســرزمین کم آبــی 
چــون ایــران بــوده اســت، امــا بــه مــرور زمــان 
ــی  ــت فراموش ــه دس ــم ب ــو کم ک در روزگار ن

می شــود.  ســپرده 

قنات در دوره هخامنشیان
قنات هــای  تعــداد  در زمــان هخامنشــیان 
ــال  ــن احتم ــت. ای ــش یاف ــران افزای ــات ای ف
ــی از  ــن دوره برخ ــی در ای ــه حت ــی رود ک م
ــند  ــده باش ــا ش ــز احی ــی نی ــای قدیم قنات ه
تــا مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. اســترابو 
ــال ۵0  ــه در س ــی دان ک ــگار و جغراف تاریخ ن
ــر  ــا اث ــد و تنه ــا آم ــه دنی ــاد ب ــش از می پی
باقی مانــده از او کتــاب جغرافیاســت، در چنــد 
ــه رشــته  قنات هایــی در  جــای اثــر خویــش ب
ــه  ــرو هخامنشــیان ک ــرقی قلم در مناطــق ش
ــاره  ــد، اش ــه رو بودن ــی رو ب ــکل کم آب ــا مش ب
ــادی  ــداد زی ــه از تع ــه این ک ــد. از جمل می کن

ــرد  ــام می ب ــا ن ــرزمین گدروزی ــاه آب در س چ
ــی  ــله چاه های ــاد سلس ــال زی ــه احتم ــه ب ک
بــوده کــه رشــته قناتــی طوالنــی را در آن جــا 
ــق  ــکان دقی ــاره م ــد. درب ــکیل می داده ان تش
ــوب  ــی جن ــه از نواح ــا ک ــرزمین گدروزی س
ــاق  ــود، اتف ــی ب ــوری هخامنش ــرقی امپرات ش
نظــری بیــن پژوهشــگران وجــود نــدارد، 
ــرزمین  ــر س ــق ب ــی آن را منطب ــه برخ اگرچ
بلوچســتان امــروزی می داننــد. امــا اظهاراتــی 
ــی از  ــمندان ایران ــی دانش ــوی برخ ــز از س نی
جملــه مرحــوم ابراهیــم باســتانی پاریــزی در 
ــی  ــا یک ــه آن را ب ــه ک ــاره صــورت گرفت این ب
ــق  ــی منطب ــان کنون ــتان کرم ــی اس از نواح
می دانــد. در هــر صــورت چــه گدروزیــا را 
ــان، از  ــه در کرم ــم و چ ــتان بدانی در بلوچس
چاه هــای  مناطــق حفــر  ایــن  در  دیربــاز 
ــه ای و هــم  ــه صــورت تک حلق متعــدد هــم ب
ــن  ــت. ای ــته اس ــات رواج داش ــکل قن ــه ش ب
ــه  ــاره ای ب ــک اش ــز بی ش ــترابو نی ــخن اس س
ــدد آن  ــی و متع ــوات طوالن ــته قن ــود رش وج
منطقــه دارد. بنــا بــه گفتــه همیــن نویســنده، 
آب مصرفــی شــهر پتــرا و نیــز آب مــورد نیــاز 
ــت و کار از  ــرای کش ــرزمین ب ــردم در آن س م
چشمه ســاری تامیــن می شــد کــه از درون 
کوه هایــی می جوشــید کــه ایــن شــهر را 
چــون حصــاری در بــر گرفتــه بودنــد. اســترابو 
در این جــا بــه احتمــال زیــاد اشــاره بــه قناتــی 
ــرای  ــی را از مج ــای زیرزمین ــه آب ه دارد ک
ــرده  ــت می ک ــن هدای ــطح زمی ــه س ــوه ب ک
ــه او به اشــتباه چشــمه  ــزی ک اســت و آن چی
می نامــد، در واقــع مظهــر قنــات بــوده اســت.

ویژگی های سازه قنات
قنــات ســازه ای اســت کــه احتیــاج بــه مراقبت 
دائمــی دارد. ریــزش دیواره هــا و ســقف دهلیــز 
ــی  ــاب اســت، گاه ــل اجتن ــری غیرقاب ــه ام ک
ــی  ــان طبیع ــوی جری ــد و جل ــاق می افت اتف
قنــات،  حفــر  بنابرایــن  می گیــرد.  را  آب 
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ــد  ــازه بای ــن س ــان کار نیســت و ای ــه پای نقط
بــه صــورت مرتــب الیروبــی شــود. چنان چــه 
ــیل و  ــه س ــات در نتیج ــوره قن ــمتی از ک قس
رســوب مــواد پــر شــود یــا قســمت هایی 
ــد و آب  ــزش کن ــات ری ــوره قن ــیر و ک از مس
ــه  ــوبات را بافاصل ــن رس ــد ای ــود، بای ــد ش بن
از کــوره خــارج و خرابــی را اصــاح کــرد 
ــات نشــود  ــاط قن ــی ســایر نق ــا باعــث خراب ت
خرابی کشــی  اصطاحــا  را  عمــل  ایــن  و 
ــوره  ــده در ک ــاد ش ــوبات ایج ــد. رس می گوین
در  زنگابه هــا  گوینــد.  زنگابــه  را  قنــات 
ــا  ــاح کلســیم  )غالب ــداری از ام ــت مق حقیق
ــات  ــات( موجــود در آب قن ــات بی کربن ترکیب
هســتند کــه ضمــن جریــان آب و طــی 
مســافتی در کــوره قنــات، به خصــوص بــا 
نزدیــک شــدن بــه ســطح زمیــن و در نتیجــه 
بــاال رفتــن دمــای آب بــه صــورت غیــر 
ــد.  ــوب می کنن ــد و رس ــل درمی آین ــل ح قاب
ــاهده  ــی مش ــط در قنوات ــه فق ــن زنگاب بنابرای
ــل آب آن  ــیم داخ ــاح کلس ــه ام ــود ک می ش

ــد.  ــاد باش ــوات زی قن
مهم تریــن شــرط حفــر قنــات، شــیب زمیــن 
اســت کــه از شــیب کــف قنــات بایــد بیشــتر 
ــات  ــودن طبق ــود ب ــرط دوم موج ــد و ش باش
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــت. چنی ــده اس آب
ــوات  ــر قن ــل حف ــن راه ح ــن و ارزان تری بهتری
ــه  ــات شــروع ب ــه از مخــرج قن ــن باشــد ک ای
ــده  ــده ش ــای کن ــه خاک ه ــرده و کلی کار ک
را همان جــا یعنــی محــل آفتابــی شــدن 
قنــات خــارج ســازند ولــی ایــن کار از لحــاظ 
ــتان  ــان باس ــت. ایرانی ــدور نیس ــی مق اجرای
ــد  ــه حــل کــرده بودن ــن مشــکل را این گون ای
کــه بــه فواصــل معیــن در مســیر قنــات 
ــا  ــه ی ــه آن میل ــه ب ــودی - ک ــای عم چاه ه
می کردنــد  حفــر   - می گوینــد  میله چــاه 
ــا بتواننــد خاک هــای حاصــل از حفــر چــاه  ت
افقــی را کــه بــه آن پیشــکار می گوینــد، 
بــدون طــی کــردن مســافت زیــاد، بــه خــارج 

ــن خاک هــا معمــوال  قنــات منتقــل کننــد. ای
ــن  ــا انباشــته می شــود. همی در اطــراف چاه ه
تــوده کــردن خــاک بــر گــرد میلــه یــا دهانــه 
ــه نظــر می رســد،  چــاه اگرچــه کاری ســاده ب
ــع از  ــه مان ــت ک ــیله ای اس ــن وس ــا بهتری ام
ــات  ــل قن ــه داخ ــطحی ب ــای س ــوذ آب ه نف
ــی  ــه و ســطح داخل ــی میل می شــود و از خراب

ــد.  ــری می کن ــات جلوگی قن
عــاوه بــر ایــن، همیــن خاک هایــی کــه 
ــدگاه  ــود، از دی ــته می ش ــاه انباش ــراف چ اط
ــوات  ــه مســیر قن ــی منظــره ای خــاص ب هوای
ــا  ــن کام ــان آن را روی زمی ــد و جری می ده
مشــخص می ســازد. بدیهــی اســت کــه عمــق 
چاه هــا در یــک رشــته قنــات متغیــر اســت و 
گــودی از صفــر کــه محــل خــروج آب قنــات 
ــدای  ــه در ابت ــاه ک ــادر چ ــق م ــا عم ــت ت اس

ــد. ــر می کن ــرار دارد، تغیی ــات ق قن
عمیق تریــن مــادر چــاه حفــر شــده در ایــران 
ــا ۴00 متــر اســت و مــادر چــاه  بیــن 300 ت
ــات  ــک قن ــت. در ی ــاد اس ــزرگ گناب ــات ب قن
ــدود ۲0  ــا در ح ــن چاه ه ــه بی ــوال فاصل معم
ــه  ــوارد ب ــی م ــت و در برخ ــر اس ــا ۵0 مت ت
ــی  ــاه افق ــاد چ ــد. ابع ــز می رس ــر نی ۲00 مت
کــه بــه آن مجــرا می گوینــد، 60 در ۱۲0 
ســانتی متر و گاهــی کمتــر از ایــن اســت. بــه 
همیــن دلیــل کارگــران همیشــه مجبورنــد بــا 
قامتــی خمیــده یــا نشســته از مجراهــا عبــور 
کننــد. در گذشــته داخــل قنــات را آجرچینــی 

می کردنــد. 
مطالعــه در تاریــخ آبیــاری ایــران نشــان 
ــرزمین ز دو نــوع  ــه در ایــن س ــد ک می ده
یکــی  اســت.  می شــده  اســتفاده  قنــات 
آب هــای  آن،  ایجــاد  بــا  کــه  قنات هایــی 
روی  بــه  مرتفــع  مناطــق  تحت االرضــی 
رودی  قنــات  دوم  و  می شــد  آورده  زمیــن 
کــه بــه وســیله مجرایــی در زیــر خــاک، 
ــزارع  ــه م آب زیرزمینــی را از نقــاط مرتفــع ب
مــی آورد . در واقــع در نــوع دوم قنات هــا، 
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ــای  ــع آوری آب ه ــتخراج و جم ــای اس ــه ج ب
زیزمینــی، آب رودخانــه را بــه مــزارع هدایــت 
ــی  ــات در زمین های ــوع قن ــن ن ــد. ای می کردن
احــداث می شــد کــه اســتفاده از آب رودخانــه 
از  زمیــن  نشــیب های  و  فــراز  علــت  بــه 
طریــق نهرهــای معمولــی ممکــن نبــود. بــرای 
ــی در  ــا، چاه های ــوع از قنات ه ــن ن ــداث ای اح
ــا  ــه حفــر می شــد و ب نزدیکــی بســتر رودخان
ــر  ــی کم ارتفاع ت ــه اراض ــاه ب ــب آب چ زدن نق

دور از بســتر رودخانــه رســانده می شــد.

مراحل حفر قنات
ــات  ــر قن ــرا حف ــتین گام ب ــی: نخس گمانه زن
گمانه زنــی اســت. در رابطــه بــا ناحیــه ای کــه 
ــته و  ــود داش ــی در آن وج ــر قنات های پیش ت
ــت،  ــلم اس ــی در آن مس ــود آب زیرزمین وج
کار به ســرعت پیــش مــی رود. امــا گاهــی کار 
ســخت تر اســت. بــرای حفــر قنــات اســتادکار 
ــه  ــاز ب ــه نی ــی ک ــراف زمین های ــی در اط مقن
آب دارنــد، بــه جســت و جو می پــردازد تــا 
زمیــن آبــداری بیابــد. پــس از انتخــاب محــل 
مــورد نظــر و در نظــر گرفتــن شــیب زمیــن 

ــه در نظــر  ــاه گمان ــوان چ ــه عن نقطــه ای را ب
ــا  ــد ت ــدن می کنن ــه کن ــد و شــروع ب می گیرن
بــه آب برســند. اگــر چــاه اول بــه آب نرســید، 
ــه آب  ــا ب ــر می شــود ت ــای دیگــری حف چاه ه
برســند و پــس از رســیدن به ســطح ایســتایی، 
ســطح زمیــن مشــخص می شــود و بــا طنابــی 
ســطح ایســتایی و ارتفــاع پــس از رســیدن بــه 
ســطح ایســتایی مشــخص می شــود تــا طــول 

کــوره آب بــه دســت بیایــد.
ــر  ــدی حف ــان ترازبن ــد از پای ــوره: بع ــر ک حف
کــوره قنــات آغــاز می شــود. بــرای حفــر 
کــوره آن را از مظهــر قنــات شــروع می کننــد 
ــد.  ــت می کنن ــاه حرک ــادر چ ــمت م ــه س و ب
ــی  ــاز اســت امــا زمان ابتــدا دهلیــز قنــات روب
متــر  دو  ارتفــاع  بــه  آن  دیواره هــای  کــه 
درمی آیــد.  تونــل  صــورت  بــه  می رســد، 
مقنیــان بــرای این کــه مطمئــن شــوند در 
یــک خــط مســتقیم پیــش می رونــد، از یــک 
ــایه  ــد و س ــتفاده می کنن ــوز اس ــراغ پیه س چ
چــراغ بایــد در وســط کار قــرار بگیــرد. شــیب 
مناســب بــرای کــف کــوره بایــد بــه گونــه ای 
باشــد کــه حرکــت آب امکان پذیــر شــود. 
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شــیب مناســب بــه ازای هــر هــزار متــر بــه 60 
تــا 70 ســانتی متر می رســد.

بغل بُــر: زمانــی کــه هنــگام حفــر کــوره 
مانعــی ایجــاد شــود، یعنــی ســنگی بیــن راه 
باشــد، مقنیــان از چندیــن روش اســتفاده 
و  باشــد  اگــر ســنگ کوچــک  می کننــد. 
امــکان جا به جایــی وجــود داشــته باشــد، 
ــن  ــطح زمی ــه س ــی ب ــرخ گل کش ــا چ آن را ب
باشــد،  متوســط  اگــر  می کننــد.  منتقــل 
ــنگ  ــد و س ــوره می کنن ــف ک ــی در ک گودال
ــاح  ــه به اصط ــد ک ــون می کنن را در آن مدف
شــده  گورکــن  ســنگ  می شــود  گفتــه 
اســت. امــا اگــر ســنگ به قــدری بــزرگ 
ــن  ــا گورک ــی ی ــکان جا به جای ــه ام ــد ک باش
کــردن آن نباشــد، ســنگ را دور می زننــد 
ــود  ــه خ ــتای اولی ــوره را در راس ــددا ک و مج
قــرار می دهــد و بــه ایــن عمــل بغل بُــر 

. ینــد می گو
ــر  ــمت مظه ــه از س ــانی: هرچ ــیوه هوارس ش
ــه طــرف مــادر چــاه پیــش مــی رود،  قنــات ب
ــود  ــاع خ ــر و ارتف ــا از یکدیگ ــه میله ه فاصل
ــع  ــی مواق ــود. در بعض ــتر می ش ــا بیش میله ه
ــوا در  ــود ه ــاک و کمب ــس خ ــل جن ــه دلی ب
ــی  ــار دم گرفتگ ــا دچ ــات، مقنی ه ــیر قن مس
ــان دارد.  ــرگ برایش ــر م ــه خط ــوند ک می ش
بــرای حــل ایــن مشــکل در فاصلــه دو متــری 
ــر  ــدی حف ــه جدی ــات، میل ــی قن ــه اصل میل
می کننــد. خــود منقیــان بــه ایــن میلــه 
ــد  ــادو« می گوین ــه ب ــا »جفت ــد اصطاح جدی
جریــان  بــه  کــوره  داخــل  را  هــوا  کــه 

می انــدازد.
از  پــس  میله هــا  جایــگاه  میلــه:  حفــر 
ــوم  ــک معل ــق هری ــدی مشــخص و عم ترازبن
ــدود  ــر ح ــا از یکدیگ ــه میله ه ــود. فاصل می ش
ــن  ــه همی ــت و ب ــه اس ــق میل ــر عم ۱/۵ براب
دلیــل تعــداد میله هــا در قســمت خشــک 
بیشــتر از قســمت مرطــوب اســت. حفــر 
ــه  ــا هرچ ــت ام ــخت نیس ــه س ــای اولی چاه ه

ــر  ــود، حف ــر می ش ــاه نزدیک ت ــادر چ ــه م ب
ــال  ــور مث ــه ط ــت. ب ــکل تر اس ــز مش ــاه نی چ
ــی  ــفره آب زیرزمین ــه س ــورد ب ــکان برخ ام
ــکل  ــن مش ــل ای ــرای ح ــه ب ــود دارد ک وج
می کننــد،  اســتفاده  دبیل زنــی  روش  از 
ــه کار  ــواره میل ــی نشــت آب از دی ــی وقت یعن
به اصطــاح  را  میلــه  می کنــد،  مشــکل  را 
ــم  ــان حری ــد. در پای ــن می کنن ــان کف مقنی
ــرای  قنــات مشــخص می شــود. ایــن حریــم ب
ــات در  ــه داری قن ــب و نگ ــری از تخری جلوگی
ــه  ــر گرفت ــات در نظ ــای قن ــرف چاه ه دو ط

می شــود.
ــر در  ــا از آج ــته تنه ــات: در گذش ــح قن مصال
کوره هــای قنــات یــا در میله هــا اســتفاده 
بــرای  میلــه  در  آجــزر  کارایــی  می شــد. 
ــود و در  ــی ب ــمت فوقان ــردن« قس ــنه ک »دش
کوره هــا از آجــر در قســمت هایی کــه ریــزش 
داشــت، اســتفاده می شــد. امــا از اواخــر دوره 
قاجــار اســتفاده از کــول کــه نوعــی تنبوشــه 
ــداول  ــزد مت ــود، در ی ــکل ب ــفالی بیضی ش س
شــد و ســپس اســتفاده از آن بــه مناطــق 

ــرد.  ــز ســرایت ک ــر نی دیگ
ــت و  ــکل اس ــات بیضی ش ــال قن ــع کان مقط
ــت و  ــد در آن رف ــی می توان ــر به راحت ــک نف ی
آمــد کنــد. در زمین هــای شــوالنی یــا سســت 
عمومــا مقنیــان مجبــور می شــوند تونــل 
ــنگ  ــا س ــول ی ــفال، ک ــر، س ــا آج ــات را ب قن
بســازند تــا از ریــزش قنــات جلوگیــری کننــد 
و بــا ایــن کار عمــر قنــات را افزایــش و هزینــه 

ــی را کاهــش دهنــد.   الیزوب
منبــع: گــزارش بررســی اجمالــی تاریــخ 
فناوری هــای مرتبــط بــا آب، کشــاورزی و 
محیــط زیســت در ایــران بــا رویکــرد شــناخت 
بــرای  پیشــینیان  ابتــکارات  و  خاقیت هــا 
کلثــوم  فنــاوری،  توســعه  در  بهره گیــری 
دانشــگاه  انتشــارات  به همــت  غضنفــری، 
تهــران و ســتاد توســعه فناوری هــای آب، 
خشک ســالی، فرســایش و محیــط زیســت.
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ره زندگـی و مرگ ابوحیان توحیدی   اشاراتـی در�ب

فیلسوف رمیده از خلق 
ان معصومه ترکانی

رگ
بز
د�

کنن
ن�

چنی

خبر مانند برق و باد در شهر پیچید، در کوچه 
عامی  مرد،  و  زن  مدارس،  و  مساجد  و  بازار  و 
با  همه  سپاهی  و  بازرگان  و  کشاورز  عالم،  و 
»شنیده ای  می گفتند:  هم  به  را  خبر  شگفتی 
کهن سال،  دانشمند  آن  توحیدی،  ابوحیان  که 
بر  را  خاکسترش  و  سوزانده  را  تالیفاتش  همه 
باعث شد  نامی  فیلسوف  عمل  این  داده؟«  باد 
تا قاضی ابوسهل، طاقت از کف بدهد و نامه ای 
سراسر عتاب برای او بنویسد. ابوحیان در جواب 
او نوشت: »جسد امروز یا فردا شده ام، از این رو 
که در دهه نود عمرم... نه فرزند سربه راهی دارم 
نه پیر  یار دل خواهی، نه دوست نزدیکی،  نه  و 
و سخنرانی، نه محرم قابل اطمینانی، و بر من 
کسانی  دست  در  را  آثار  این  که  است  ناگوار 

واگذارم که اسباب بازی خویش و بی آبروسازی 
در  سال  بیست  که  مردمی  همین  نمایند،  من 
کنارشان زیستم و یک یار وفادار و یک انسان 
و  پایه  آن که  با  و  ندیدم  میانشان  در  پرهیزگار 
مایه مرا می شناختند، از قدرناشناسی و ناسپاسی 
اینان بسیاری از اوقات علف صحرا خوردم و با 
به ناچار  و  بردم  سر  به  تهی دستی خجالت باری 

دین و مروت را بنده درم کردم.« 
و  اخاق  و  افکار  و  احوال  »اکنون  ادامه:  در  و 
رفتارم همه غریب تلقی می شود، رمیده از خلق، 
و  ستم زده  و  حیرت ناک  کرده،  خو  تنهایی  به 
نومید از همه چیز در انتظار مرگم، چه آفتاب 
ته  به  رو  زندگی  آب  و  دارد  در غروب  رو  عمر 
کشیدن است و ستاره عمر در حال رنگ باختن.«



سرآمد/ شماره چهل وپنجم/ تیرماه  8397

این حال و روز مردی است که او را با صفاتی 
چون پیر صوفیان، فیلسوف ادبا و ادیب فاسفه، 
پیشوای  و  محققان  متکلم  و  کام  محقق 
را  او  باغت پیشه گان ستوده اند. دانشمندی که 
به حق می توان دایره المعارف قرن چهارم هجری 
زبان  به  را  کتاب هایش  تمام  که  ادیبی  نامید، 
عربی نوشت و او را برترین نثرپرداز سراسر تاریخ 
عرب می دانند و گلستان سعدی را متاثر از آثار او 
می شمارند، مردی که تنگ دستی و محرومیت ها 

او را به جنون سوزاندن کتاب هایش کشاند.
از  ابوحیان  کنیه  با  عباس  بن  محمد  بن  علی 
صوفیان  و  حکما  ادبا،  مشاهیر،  دانشمندان، 
به  که  نام آوری  است؛  هجری  چهارم  قرن 
ایرانیان  والدتش،  محل  در  اختاف  سبب 
اما  می دانند،  عرب  را  او  اعراب  و  ایرانی  را  او 
نوشته،  را  او  حال  شرح  کامل ترین  که  یاقوت 
البته  و  می داند  االصل«  »شیرازی  را  ابوحیان 
بر کسی پوشیده نیست که ابوحیان تحت نظر 
دانشمندان و عالمان و حامیان ایرانی به عرصه 
ماندگار شد.  تاریخ  در  نامش  و  رسید  بالندگی 
لقب توحیدی را بدین سبب داشت که پدرش 
بود.  به »توحید«  نوعی خرما موسوم  فروشنده 
از دست  را  مادرش  و  پدر  کودکی  در  ابوحیان 
داد و تحت کفالت عمویش که مردی تندخو و 
خشن بود، قرار گرفت. آالم و رنج های کودکی 
اثر خودش را گذاشت و از ابوحیان مردی ناامید 
و مایوس و بدبین و تندزبان ساخت که به رغم 
عالمی نابغه بودن، در مراوده و دوستی با دیگران 
توفیق چندانی نداشت و بیشتر عمرش در خیل 

راندگان بود تا خواندگان.

استادان
ابوسعید  قاضی  به  می توان  ابوحیان  اساتید  از 
حسن بن عبداهلل بن مرزبان سیرافی، عالم و ادیب 
و فقیه نامی اشاره کرد که پدرش زرتشتی بود و 
بهزاد نام داشت، ولی بعد از مسلمان شدن نام 
عبداهلل بر خود نهاد. ابوحیان دروس کام و نحو و 
فقه و باغت و عروض و قافیه و علوم قرآنی را نزد 

این دانشمند فراگرفت. تقوی و زهد و خداترسی 
گرایش  که  بود  گونه ای  به  سیرافی  ابوسعید 
ابوحیان به تصوف را در اثر مجالست با او می دانند 
و برخی محمد غزالی را در تصوف پیرو ابوحیان 
می دانند. او علوم عقلی را نزد ابوالحسن عامری و 
عیسی بن عدی و ابوسلیمان منطقی سجستانی 
و  فارابی  بین  فاصله  حکیم،  سه  این  آموخت. 
گروه  این  بین  از  البته  می کنند.  پر  را  ابن سینا 
ابوسلیمان عاوه بر استادی، دوست و مصاحب 
ابوحیان نیز بوده، چنان که هرکه خبر ابوسلیمان 
را می خواسته، از ابوحیان می پرسیده. ابوسلیمان 
با وجود علم باال به سبب نابینایی از یک چشم 
و ابتا به پیسی بیشتر در خانه بود و کسانی که 
طالب علم بودند، به خانه او می رفتند. معلومات 
وسیع ابوحیان، گذشته از استادان یادشده، اول 
به دلیل مطالعه و رونویسی کتاب های متعدد و 
متنوع است، زیرا نسخه برداری کتاب شغل اصلی 
او بود و دیگر به علت ماقات او با صاحبان افکار 
و عقاید و مذاهب و مسالک گوناگون در شهرهای 

متفاوت است که به او افق دید گسترده ای داد.

زندگی ابوحیان
ابوحیان که به وراقی )نسخه برداری کتاب( روزگار 
می گذراند، مدت زمانی به خدمت مهلبی، وزیر 
معزالدوله در بغداد درآمد، اما با او نساخت، ناچار 
دوباره به وراقی پرداخت، سپس به ری رفت و 
در آن جا کوشید به دستگاه ابوالفضل بن عمید 
راه یابد که ناکام ماند و پس از مرگ ابن عمید 
هم  عمید  بن   ابوالفتح  پسرش  وزارت  زمان  در 
و  نیافت  آل بویه  دربار  به  یافتن  راه  توفیقی در 
بن  صاحب  که  هنگامی  برگشت.  بغداد  به  باز 
عباد پس از برکناری ابن عمید )پسر(، به وزارت 
رسیده بود، باز هم ابو حیان بخت خود را آزمود، 
از  تندخویی  به سبب  که  نکشید  دیرزمانی  اما 

درگاه این وزیر نیز رانده شد. 
ابوالوفای  وساطت  به  هم  مدتی  آن  از  پس 
مشغول  بغداد  عضدی  بیمارستان  در  بوزجانی 
کتاب  نوشتن  به  زمان  آن  در  و  شد  کار  به 
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»مثالب الوزیرین« پرداخت که در آن ابن عمید 
و ابن عباد را به شدت هجو کرده است، هر چند 
در آخر کتاب اعتراف می کند که آل بویه دیگر 
ندیده است. پس  به خود  را  مانند آن دو وزیر 
ابن سعدان،  دستگاه  به  که  بود  دوران  این  از 
بازرسی  شغل  علت  به  که  صمصام الدوله،  وزیر 
و  شد  وارد  می شد،  خوانده  نیز  العارض  لشکر، 
شرح  که  را  خود  الموانسه«  و  االمتاع  »کتاب 
است،  وزیر  این  با  ادبی  و  علمی  گفت وگوهای 
تالیف کرد. با عزل و قتل ابن سعدان دوران کوتاه 
رو کردن بخت به ابوحیان نیز سپری شد و او 
در سال های واپسین زندگی دل زده از دربارها و 
مایوس از بخت خویش به سلک صوفیان درآمد 

و در شیراز به بحث و درس و تالیف پرداخت.

مکتوبات
از کتب سوخته شده اطاعی نداریم، اما ازجمله 
کتاب های او که به دست ما رسیده، می توان پی 

به وسعت اطاعات و دانش ابوحیان برد. 
توحیدی  اثر  جامع ترین  الموانسه«:  و  »االمتاع 
شرح  کتاب  این  است.  الموانسه«  و  »االمتاع 
گفت وگوهای علمی و ادبی ابوحیان با ابن سعدان 
وزیر است و در اصل، شرح مجالس چهل شب 
اطاعات  کتاب،  این  مطالب  مهم ترین  از  است. 
هفدهم  شب  در  که  است  منحصربه فردی 
درباره نویسندگان »رسائل اخوان الصفاء« در آن 
می یابیم. اخوان الصفا گروهی بودند که دست به 
و  می زدند  نویسنده  نام  بدون  مکتوباتی  تالیف 
صاحب عقاید خاصی در مورد دین و فلسفه بودند.

از  که  »المقابسات«  در  ابوحیان  »المقابسات«: 
لحاظ فلسفه بسیار اهمیت دارد، با نثر شیوایی از 
مباحثات و گفت  و شنودهایی که در انجمن های 
فلسفی، به ویژه جلسات ابوسلیمان سحبستانی، 
جریان داشته، سخن گفته و اطاعات دست اولی 
به   نیمه دوم قرن چهارم هجری  درباره فلسفه 
آن  در  که  کتاب  این  تحریر  است.  داده  دست 
از ۱06 مجلس سخن گفته شده، 30  سال به 
درازا کشیده است. ازجمله مطالب شایان توجه 

وصف  مورد  تنها  که  است  این  »المقابسات« 
خودکشی یک عالم پیر بر اثر تنگ دستی را در آن 
می خوانیم و در جایی ابوحیان تصریح می کند که 
خودکشی آن پیرمرد دانشمند اگر نه این که منع 
شرعی داشت، عملی بود مردانه و بزرگ منشانه. 
استاد شهید مطهری از »المقابسات« و »االمتاع 
و الموانسه« به عنوان کتاب های نفیس یاد کرده 
است.»البصائر و الذخائر«: توحیدی در این کتاب 
به زبان طنز به انتقاد اجتماعی پرداخته است. 
این کتاب در ۱0 جزء نگارش یافته و مفصل ترین 
اثر ابوحیان است. ازجمله در حکایتی می گوید 
که از معاویه پرسیدند کـه تو  مکارتری  یا  زیاد؟ 
گفت من   کار  پراکنده را به  سامان   می آورم، اما 
زیاد اصا نمی گذارد کار از دست به در رود. و 
به گوینده اش  بسا کلمه ای که  است  آورده  نیز 

می گوید از من بگذر.
»رساله  در  ایرانی،  بزرگ  طناز  زاکانی،  عبید 
دلگشا« به این کتاب ابوحیان نظر ویژه ای داشته 
است. »فی علم الکتابه«: ابوحیان، مولف رساله 
آثار  نخستین  از  که  است  الکتابه«  علم  »فی 
و  قلم  و  انواع خط  بیان  در  درآمده  نگارش  به 
کتابت عربی است، در این کتاب نقل شده که: 
»بر خطاط بسیار الزم است که چیز سنگینی 
را با دست بلند نکند و بر زمین نگذارد، چراکه 
شکل  و  می سازند  را  حروف  شکل  حرکات، 
از این رو  حروف در حرکات دست نهفته است. 
نوشته شده  حروف  و  خطوط  در  حرکات  این 
ظاهر می گردند و به سادگی می توان این حرکات 

را در شکل آن دید.«
»رساله السقیفه«: مهم ترین اثر ابوحیان از لحاظ 
شیعه »رساله السقیفه« است که نشان از منازعات 
اهل شیعه و سنت در روزگار آل بویه می دهد که 
از زبان ابوبکر و عمر و ابو عبیده و حضرت علی)ع( 
جاری شده و ابن ابی الحدید این رساله را در شرح 
نهج الباغه نقل کرده و صریحا می گوید این رساله 
ساخته و پرداخته ابوحیان است و ظاهرا سال ها 
بعد خود ابوحیان تصریح می کند که این رساله را 

در مقابله با رافضه برساخته است.
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الوزیرین«  »مثالب  کتاب  الوزیرین«:  »مثالب 
عباد  بن  صاحب   هجو  در  الوزیرین«  »اخاق  یا 
هجونامه  و  درآمده  نگارش  به  ابن العمید  و 
خصوصیات  مهارت،  با  که  است  بی رحمانه ای 
جسمی و روحی دو وزیر، به ویژه صاحب  بن عباد، 
است.  انتقام کشیده  او  از  و  گرفته  تمسخر  به  را 
ابن خلکان می گوید: در این کتاب به دو نفر وزیر 
خوش نام تاخته، نقایص ایشان را شمرده، فضایل 
ایشان را سلب کرده و نهایت تعصب به کار برده 
و انصاف ننموده است. سپس اضافه می کند: موافق 
آن چه خودم تجربه کرده و از موثقین نیز شنیده ام، 
هرکه  است،  و بدمیمنت  شوم  بسیار  کتاب  این 
تملکش کند، احوالش واژگون گردد. »الهوامل و 
الشوامل«: رساله ای است شامل ۱7۵ سوال فلسفی 
ابوحیان مطرح کرده و ابن مسکویه، نویسنده  که 
ابن عمید  کتاب خانه  رئیس  و  االمم«  »تجارب 
را  فلسفه  ابن مسکویه،  است.  داده  پاسخ  آن ها  به 
عقیده  ابوحیان  و  می دانست  ارادی  مرگ  تمرین 
داشت که انسان خود معضل خویش است و هر 
»انسان گرایی«  نمایندگان  از  دانشمندان  این  دو 
رنسانس  »عصر  به  بعدها  که  بودند  دوره ای  در 
گاه  گرچه  سواالت  این  یافت.  شهرت  اسامی« 
مربوط به طبیعیات است، اما عمدتا جنبه اخاقی 
و  سوال ها  این  دارد.  فلسفی  و  روان شناختی  و 
الشوامل«  و  »الهوامل  نام  به  کتابی  در  پاسخ ها 
گردآوردی شده. گفته اند »هوامل« یعنی شترانی 
که برای چرا به حال خود رها شده اند و »شوامل« 

یعنی گردآورندگان آن شترها.
اهمیت سوال های ابوحیان در آن است که نه تنها 
نامتعارف ترین  از  که  را  وی  ذهنی  اشتغاالت 
شخصیت های عالم اسام است، تصویر می کند، 
بلکه فضای فکری قرن چهارم را نشان می دهد. 

نمونه ای از این سواالت عبارت اند از:
مسئله سوم: چرا بعضی از اسامی گوش نوازتر و 

در شنیدن خوشایندترند؟
مسئله بیست وهشتم: چرا یک شخص، روز معین 

یا ماه معینی را دوست دارد؟
مسئله چهل وپنجم: چرا انسان پس از این که پیر 

شد، دوباره به میان سالی و جوانی و طفولیت باز 
نمی گردد؟ این نظم دلیل بر چیست؟

مسئله پنجاهم: علم چیست؟ حد و طبیعت آن 
کدام است؟

مسئله پنجاه وهفتم: در مورد کسی که خود را 
کشته، می توان پرسید قاتل است یا مقتول؟

انسان  که  است  چگونه  هفتاد وششم:  مسئله 
هزار  ساعت  یک  در  می تواند  بخواهد،  هرگاه 
دشمن برای خود بسازد، اما درست کردن یک 

دوست کوشش و زمان زیادی می خواهد؟
دچار  که  بیست ویک: چرا کسی  و  مسئله صد 
غم و اندیشه ای است، با ریش خود ور می رود، یا 
با انگشت بر زمین می کوبد و با ریگ یا تسبیح 

بازی می کند؟
و  کارها  از  چرا  بیست ونهم:  و  صد  مسئله 
بیشتر  نمی خندد،  خود  که  دلقکی  حرف های 

خنده مان می گیرد؟
چرا  است:  سوال  این  سوال ها  شاه بیت  البته  و 

کم خردان برخوردارند و هنروران ناکامیاب؟ 

مرگ فیلسوف
ابوحیان تنها در آخرین روزهای زندگی که دچار 
فلج کامل شده  بود، به نوعی آرامش رسید و در 
آخرین لحظات سر بلند کرد و خطاب به حاضران 
که خدا را به یادش می آوردند، گفت: »مگر خیال 
می کنید مرا نزدیک شرطه یا سپاهی می برند؟ 
نه، من نزد پروردگار آمرزگار می روم.« این بگفت 

و جان سپرد.
آورده اند که ابوحیان با شیخ الشیوخ ابوالحسن 
مرگ  از  پس  شیخ  داشت.  کدورتی  صوفی 
ابوحیان را در خواب دید و پرسید خدای تعالی 
با تو چه کرد؟ ابوحیان پاسخ داد: »خدای تعالی 
با  ابوالحسین  گویند  آمرزید.«  تو  رغم  به  مرا 
بر  لوحی  ابوحیان رفت و  به سر خاک  مریدان 

آن نصب کرد.
مقبره ابوحیان در شیراز روبه روی قبر ابوعبداهلل 
بن خفیف از اکابر تصوف و در پشت بازار وکیل 

شیراز قرار دارد.
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نیز  امروزه  که  کوتاه  جمات  و  قصار  کلمات 
و  حکمت  چکیده  دارد،  بسیاری  طرفداران 
عباراتی  قالب  غالبا در  افرادی است که  دانش 
جمات  و  عبارات  این  می شود.  عرضه  کوتاه 
قصار با احادیث دینی نیز قابلیت بررسی دارند. 
از  سخنان عارفان و صوفیان نیز بخش مهمی 

همین جمات قصار را شامل می شود. 
آن  قصار،  عبارت  این  از  دیگری  مهم  بخش 
چیزی است که با نام پندنامه در ادبیات فارسی 
رواج یافته است. این پندنامه ها، بخشی مهم از 
ادبیات کهن فارسی را به خود اختصاص داده اند. 
آفریده  نیز  پندنامه  نام  به   ویژه  آثاری  امروزه 
شده که پندنامه منسوب به عطار از این قبیل 
پندنامه  نام  به   بخش  این  در  آن چه  اما  است. 
مدنظر است، جماتی است که غالبا از شاهان، 
متون  در  اسام  از  پیش  حکمای  و  پهلوانان 
حکمت  نوعی  به   و  است  یافته  انعکاس  کهن 
را شامل می شود. پندهای جمشید،  خسروانی 
و... بخشی  کیومرث، هوشنگ، فریدون، رستم 
انعکاس  از این آثار هستند که در متون کهن 
یافته است. متونی مانند المعجم فی ملوک آثار 
العجم، جامع التواریخ، شاهنامه، اسکندرنامه ها و 
بسیاری از آثار منظوم و منثور دیگر بخش های 
انعکاس  خود  در  را  پندنامه ها  این  از  بسیاری 
مسائل  پندنامه ها،  این  از  بخشی  در  داده اند. 
در  زندگی  الهیات،  اخاق، حکمت،  به  مربوط 
این  در  زیستن  اصول  از  بسیاری  و  اجتماع 
غالبا  پندها،  این  می دهند.  تعلیم  را  جهان 
اداره  در  دستی  که  شده اند  نقل  کسانی  از 
برای  اکتشافاتی  و  اختراعات  یا  داشته،  جامعه 
مانند  پادشاهی  از  نمونه  برای  مردم داشته اند. 
است؛  شده  نقل  فراوانی  پندنامه های  جمشید 
یکی به این دلیل که جمشید از پادشاهان مهم 
اختراعات  این که  دیگر  و  است  اساطیر  دنیای 
و آیین های فراوانی به جمشید منسوب است. 
برای نمونه گفته شده که ابزار جنگی، یا صنعت 
بنیان  او  را  نوروز  اوست.  اختراعات  از  خیاطی 
را  اجتماع  چهارگانه  طبقات  این که  یا  گذارد، 

هم او به  وجود آورد. همین اهمیت جمشید در 
اختراعات است  او در  یا کارکردهای  پادشاهی 
نیز  فراوانی  پندنامه های  او  به  شده  باعث  که 
در  حافظ شیرازی  که  جایی  تا  منسوب شود، 

ساقی نامه مشهور خود نیز می گوید: 
چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج

که یک جو نیرزد سرای سپنج 
یا حکما، در متون گذشته  پادشاهان  پندهای 
انعکاس فراوانی داشته و این انعکاس تا متون 
ادبی معاصر را نیز شامل می شود و یکی از این 
منظومه  این  است.  شکرستان  منظومه  آثار، 
اواخر دوره  امیرخسرو دارایی است که  سروده 
قاجار می زیسته و درواقع منظومه او را باید از 
زمره  در  و  محسوب  فارسی  ادب  متاخر  آثار 
کرد.  قلمداد  معاصر  ادبیات  سنت گرای  آثار 
این منظومه کمی بیش از ۱0هزار بیت است. 
موضوع اصلی آن نظم انوار سهیلی است. انوار 
دمنه  و  کلیله  از  دیگر  بازنویسی  یک  سهیلی 
)قرن دهم(  کاشفی  علی  بن  است که حسین 
دمنه  و  کلیله  است.  نوشته  فنی  نثر  به  را  آن 
اصلی  که  است  جهان  ادبیات  مشهور  آثار  از 
و  بازنویسی ها  فارسی  ادبیات  در  دارد؛  هندی 
اثر صورت گرفته  از این  بازسرایی های فراوانی 
که یکی از این آثار مشهور، انوار سهیلی است و 
گویا همین کتاب بوده که به زبان های اروپایی 
نیز ترجمه شده است و آنان از رهگذر این اثر 
را  این منظومه  آشنا شده اند.  و دمنه  کلیله  با 
امیرخسرو دارایی در بحر هزج مثمن محذوف 
)وزن خسرو و شیرین نظامی( به شعر کشیده 
بوده  وفادار  نیز  اصلی  متن  به  حدودی  تا  و 
از  تأسی  )به  منظومه  این  از  بخشی  در  است. 
پندنامه  به  سهیلی(،  انوار  یعنی  اصلی،  متن 

هوشنگ شاه اشاره شده است. 
در آغاز داستان گفته شده که دابشلیم به دیدار 
عابدی در غاری در کوهستان رفته و عابد نیز 
به احترام بزرگی چون دابشلیم، یک نقشه گنج 
)لوح( را به او می دهد و به او می گوید که در 

انتهای این غار، گنجی بزرگ پنهان است: 
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یکی لوح است کاندر آن نوشته 
که گنجی در بن این غار هشته 

و  غار می روند  به درون  و همراهانش  دابشلیم 
می یابند  را  عظیم  گنجی  جست وجو،  از  پس 
که مقادیر بسیاری طا و جواهرات و سکه ها و 
جام های زرین بود. در بین آن همه گنج، نظر 
دابشلیم به صندوقچه ای جلب شد. آن را گشود 
و درون کیسه ای چرمین، کاغذی یافت که روی 
آن مطالبی نوشته بود. دابشلیم و همراهان او 
نتوانستند آن خط را بخوانند. برخی می گفتند 
که شاید ِورد و جادو در آن نوشته شده و هر 
دابشلیم دستور  داشت.  نظری  و  کسی حدس 
داد که حکیمان را فراخوانند تا ببینند که در 

آن کاغذ چه نوشته شده است. 
سرانجام حکیمی که خطوط کهن را می توانست 

بخواند، آوردند: 
به سعی چاکران داناحکیمی 

که بود آگه ز خط های قدیمی 
به درگاه شهش کردند احضار 

ملک فرمود: کای دانای هشیار 
بباید کرد این خط ترجمانی 
یکایک را به سمع ما رسانی 

دابشلیم گفت:  به  را  خواند،  وقتی خط  حکیم 
پندنامه هوشنگ  شاه است. هوشنگ شاه  این 
برای  را  این گنج ها  این کاغذ نوشته: »من  در 
دابشلیم به یادگار نهاده ام و این پندنامه را نیز 

برای او نوشته ام.«
هوشنگ  »پندهای  داد:  توضیح  حکیم  سپس 
۱۴ پند مهم است که برای بقای پادشاهی الزم 

است که دابشلیم آنان را به کار بندد.« 
پس از آن به تفصیل پندهای ۱۴  گانه هوشنگ  
ازجمله  می شود.  خوانده  دابشلیم  برای  شاه 
نخست  پند  به  پندهای هوشنگ  شاه می توان 

او اشاره کرد: 
نخست ار چاکری را امتیازی 
ببخشید و نمودش سرفرازی 
به حقش نشنود افساد مردم 
بدان کز دیگران دارد تقدم 

به نزد دیگران محسود کرده است 
بسی دشمن که او را پشت پرده است 

بسی اشخاص بدبین و بداندیش 
برای انتقام از دشمن خویش 

نیاسایند آنی از وشایت 
کنند از وی به نزد شه سعایت 
به  نام خدمت و دولت پرستی 

بکوشندش به قلع و بیخ هستی 
به الفاظ خوش و معنای پر شر 

دل شه را کنند از وی مکدر 
بیندازندش از چشم خداوند 

شود شه بی وفا، نّمام خرسند...
در  و  تفصیل  همین  به  نیز  دیگر  پند   ۱3
است.  بیان شده  علم سیاست  مهم  موضوعات 
اما یک بحث که این جا مطرح است، این است 
که پندهای هوشنگ  شاه در متن اصلی کلیله 
و دمنه بهرامشاهی نوشته نصراهلل منشی نیامده 

است. 
این  آغاز  این است که چرا در  بحث مهم دیگر، 
چرا  است؛  آمده  شاه  هوشنگ   پندهای  داستان، 
در بین آن همه پادشاه یا حکیم ایرانی و یونانی 
اهمیت  از  هوشنگ  منظومه،  این  در  اسامی،  و 
این  می توان  پاسخ  در  است.  برخوردار  خاصی 
احتماالت را بررسی کرد: هوشنگ  شاه در سنت 
داستانی کهن )پیش از شاهنامه(، نخستین پادشاه 
شاهنامه،  در  بعدها  است.  پیشدادیان  سلسله  از 
کیومرث -که به قول استاد مهرداد بهار، نخستین 
پیش نمونه انسانی بود- به عنوان نخستین پادشاه 
اهمیت  و  ارزش  وجود  این  با  اما  شد؛  مطرح 
هوشنگ در بنیان گذاری پادشاهی ایران همیشه 
اهمیت  از  نیز  شاهنامه  از  پس  دیگر  متون  در 
اختراعاتی  شاه  هوشنگ   است.  برخوردار  فراوان 
مانند آهن داشته و گفته شده که کشاورزی نیز 
از ابداعات او بوده است. در بسیاری از متون ادبی 
و تاریخی کهن، پندنامه های هوشنگ  شاه، بخش 
مهمی از پندنامه ها را به خود اختصاص داده که 
یا منظومه  انوار سهیلی  این پندنامه در  انعکاس 

شکرستان نیز حاصل همین پیشینه است. 
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با تیم درست 
برنده شوید

تا کانال های ارتباطی 
جدیدی را به 

وجود بیاورید.  

حمایت  بیشتری 
از اعضای تیم تان 

بگیرید.

تیم سازی درست 
به شما این امکان 

را می دهد...

تا نقاط ضعف و 
قدرت کارکنان 
را بهتر ببینید.

به درک بیشتر و 
بهتری از ارزش برند 
کمپانی و انتظاراتی 
را که از شما وجود 

دارد، برسید.

تا روش های کارآمد 
حل مساله را 
تمرین کنید.

تیم سازی به شما 
فرصت می دهد تا...

به درک بهتری از 
نقش هر کدام از 

اعضای تیم دست 
پیدا کنید.
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داســتان »حلقــه« کــه درســت در ابتــدای فیلــم 
ــوار  ــک ن ــان مطــرح می شــود، ماجــرای ی و رم
ــده اش را  ــه بینن ــت ک ــی وی اچ اس اس ویدیوی
می کشــد، امــا تصویــری کــه در ذهــن بیشــتر 
ــا  ــه ای ب ــد، دختربچ ــی می مان ــاگران باق تماش
ــد  ــای مشــکی صــاف بلن ــفید و موه ــاس س لب
ــر مو هــا مخفــی  اســت کــه تمــام صورتــش زی
ــی  ــه معن ــودک ب ــن ک ــدن ای ــت. دی ــده اس ش
ــه شــکلی  ــی ب ــرگ اســت. قربان ــا م ــات ب ماق

درحالی کــه  می دهــد،  جــان  وحشــت زده 
ــر شــوک  ــر اث ــرا ب ــدارد و ظاه ــچ زخمــی ن هی
قلبــی مــرده اســت. امــا هــر کســی کــه صــورت 
جســد را دیــده باشــد، می فهمــد کــه او پیــش 
از مــرگ به شــدت ترســیده اســت. ســالی 
ــای  ــوز نوار ه ــد، هن ــاخته ش ــه« س ــه »حلق ک
ویدیویــی رایــج بــود و فایل هــای تصویــری 
ــی کســی  ــد. وقت ــر نشــده بودن ــه  ای فراگی رایان
ــد،  ــام را تماشــا می کن ــدون ن ــی ب ــوار ویدیوی ن

ها
دم�

و�آ
ها�

صه�
ق

ن �ت آمریاک موعه فیمل حلقه از ژا�پ یه به مب
گ

ناک

دختر حلقه ها
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و  پراکنــده  تصاویــر  تصــور می کنــد  ابتــدا 
بی معنــی و بی کیفیتــی را دیــده اســت کــه بــه 
شــکلی تصادفــی در کنــار هــم قــرار گرفته انــد، 
ــرار  ــه تلفنــی کــه در نزدیکــی او ق امــا بافاصل
دارد، زنــگ می زنــد و صدایــی از پشــت آن 
ــرد. ــد م ــد خواه ــت روز بع ــه هف ــد ک می گوی

ســال ۱۹۹۱ کوجــی ســوزوکی رمانــی بــا 
ــن  ــه چندی ــرد ک ــر ک ــه« را منتش ــام »حلق ن
ــه منبــع الهــام فیلمــی ترســناک  ســال بعــد ب
ــن  ــن اولی ــد. ای ــل ش ــن تبدی ــینمای ژاپ در س
دو  بــود.  »حلقــه«  اول  ســه گانه  از  بخــش 
کتــاب دیگــر بــه ترتیــب بــا عنــوان »مارپیــچ« 
و »گــره« در ۱۹۹8 قصــه  در ســال ۱۹۹۵ 
هولنــاک بخــش اول را ادامــه دادنــد. امــا ماجــرا 
بــه این جــا ختــم نشــد و در ســال ۱۹۹۹ 
ســوزوکی کتــاب »تولــد« را بــه چــاپ رســاند؛ 
ــاه کــه اتفاقاتــش  یــک مجموعــه داســتان کوت
در جهــان »حلقــه« رخ  می دادنــد. دو رمــان 
ــی  ــه گانه اول ــد از س ــه بع ــه« ک ــر »حلق دیگ
ســال های  در  ترتیــب  بــه  شــدند،  نوشــته 
بــا عنــوان »اس« و »جــزر  ۲0۱۲ و ۲0۱3 
ــا  ــان  اول ب ــه رم ــد. قص ــازار ش ــد« وارد ب و م
ــاوت اســت.  ــی متف ــینمایی اش کم ــاس س اقتب
ــی  ــتان همان ــی داس ــاختار اصل ــال س بااین ح
ــی  ــد. زن جوان ــرده می بینی ــه روی پ ــت ک اس
کــه صــورت او در نــوار ویدیــو دیــده می شــود، 
دربــاره  می توانــد  کــه  دارد  نــام  شــیزوکو 
انجــام  پیش گویی هایــی  آینــده  حــوادث 
ــاکاوا  ــام آس ــه ن ــگار زن ب ــک روزنامه ن ــد. ی ده
ــه  ــد، ب ــا پســر کوچکــش زندگــی می کن ــه ب ک
دنبــال مــرگ فرزنــد یکــی از اقوامــش موضــوع 
درگیــر  ناخواســته  و  می کنــد  پی گیــری  را 
طلســمی مرگ بــار می شــود کــه عامــل آن 
ــام ســاداکو یامامــورا اســت. ــه ن دختربچــه ای ب

ــاب  ــن کت ــاس ای ــر اس ــه ب ــی ک ــن فیلم اولی
کــه  بــود   ۱۹۹8  )ringu( شــد،  ســاخته 
ــنده،  ــن نویس ــردان هم وط ــا، کارگ هیدیوناکات
بســیار  فــروش  را ســاخت و در گیشــه  آن 

خوبــی کــرد. چنان کــه توانســت رکــورد فیلــم 
پرفــروش وحشــت را در ژاپــن از آن خــود کنــد. 
ایــن فیلــم یــک ســال بعــد در هنگ کنــگ بــه 
ــن  ــد و توانســت در خــارج از ژاپ ــش درآم نمای

ــد.  ــدا کن ــازار مناســبی دســت پی ــه ب ــم ب ه
ــگ  ــه رن ــا کــه ب ــواج دری ــم روی ام ــراژ فیل تیت
ــان  ــود و در هم ــروع می ش ــتند، ش ــیاه هس س
چنــد دیالــوگ  اول بیــن دو دختر نوجــوان تمام 
ــود.  ــرح داده می ش ــتان ش ــی داس ــرح اصل ط
صحنه هــای طوالنــی در فیلــم بــه ســکوت 
ــل  ــه عام ــود ک ــا مشــخص می ش ــذرد، ام می گ
شخصیت هاســت.  تعقیــب  در  مرگ بــاری 
ــدا  ــل را پی ــن عام ــد ای ــاش می کن ــاکاوا ت آس
ــز  ــه خــود نی ــد ک ــه زودی می فهم ــا ب ــد، ام کن

ــر طلســم شــده اســت. درگی
ــک  ــو« ی ــم »رینگ ــاخت فیل ــل از س ــه قب البت
 Ring: فیلــم تلویزیونــی ۹۵ دقیقــه ای بــه نــام
ــود  ــده ب ــاخته ش ــن س Kanzenban در ژاپ
ــه  ــی ب ــبکه های تلویزیون ــار در ش ــد ب ــه چن ک
ــر در  ــن اث ــد و فرامــوش شــد. ای ــش درآم نمای
ــدا  ــی آی ــی جوج ــه کارگردان ــال ۱۹۹۵ و ب س
ــی انعــکاس خاصــی در  ــود، ول ســاخته شــده ب

ــرگرمی نداشــت. ــای س دنی
در ســال ۱۹۹8 دنبالــه فیلــم »رینگــو« بــا نــام 
rasen بــه نمایــش درآمــد. ایــن فیلــم را هــم 
ــود و در آن  ــرده ب ــی ک ــدا کارگردان ــی ای جوج
ــرده  ــاره روی پ ــی را دوب ــم اصل ســتاره های فیل
آورد. داســتان ایــن فیلــم کــه اقتبــاس از رمــان 
پیچیده تــر  اول  فیلــم  از  اســت،  »مارپیــچ« 
ــد  ــو متول ــم از ن ــن فیل ــاداکو در ای ــت. س اس
را  آسیب شــناس  یــک  این بــار  و  می شــود 
ــاق  ــرار می دهــد کــه اوقاتــش را در ات هــدف ق
تشــریح می گذرانــد. دفترچــه خاطــرات روزانــه 
او نیــز جایگزیــن نــوار ویدیویــی می شــود. 
ــود.  ــق نب ــه موف ــن دنبال ــم اول ای برخــاف فیل
در ســال ۱۹۹۹ هیدیــو ناکاتــا دســت به کار 
شــد و فیلــم ســوم را بــا نــام »رینگــو ۲« مقابــل 
ــم اول  ــمی فیل ــه رس ــه دنبال ــرد ک ــن ب دوربی
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ــاداکو  ــتان س ــن داس ــود. در ای ــوب می ش محس
ــاز  ــت، ب ــه داده اس ــود ادام ــات خ ــه حی ــه ب ک

ــال کشــتن دیگــران اســت. ــه دنب هــم ب
پرفــروش  فیلم هــای  هالیــوود  معمــوال 
به ســرعت  را  توســعه یافته  کشــور های 
یــا  آن هــا  رونوشــت  و  شناســایی می کنــد 
ــک  ــار ی ــازد. این ب ــا را می س ــتی از آن ه برداش
ــم رفــت  ــن فیل ــه ســراغ ای ــر ب کشــور نزدیک ت
کــه فاصلــه اندکــی بــا ژاپــن داشــت. در ســال 
ــروس  ــم »وی ــم فیل ــره ه ــور ک ۱۹۹۹ در کش
حلقــه« بــه کارگردانــی کیــم دونــگ بیــن 
ســاخته شــد. در ایــن فیلــم کــه اقتبــاس 
ــه  ــاداکو ب ــان اســت، نــام س متفاوتــی از رم
پــارک ایــون ســئو تغییــر یافــت و حرفــه 
روان شناســی هــم ســهم مهمــی در فضــای 

ــرد.  ــدا ک ــم پی فیل
را  »حلقــه«  داســتان  ژاپــن  هم زمــان 
ــرای ســاخت  ــر از ایــن دانســت کــه ب جذاب ت
ــد و در  ــر کن ــم صب ــدی فیل ــمت های بع قس
همیــن ســال ســریال تلویزیونــی »حلقــه« در 
۱3 قســمت پخــش شــد کــه ســه کارگــردان 
ادامــه  در  داســتان  بودنــد.  را ســاخته  آن 
یعنــی »مارپیــچ« رخ  فیلــم  قســمت دوم 
می دهــد، امــا معمایی تــر از آن محســوب 
می شــود. در مقابــل از میــزان صحنه هــای 
ترســناک کاســته شــده اســت تــا در تلویزیون 
قابــل نمایــش باشــد. در ایــن ســریال کســانی 
کــه بــه دام حلقــه می افتنــد، ۱3 روز فرصــت 
ــل،  ــا در مقاب ــوند، ام ــا از آن آزاد ش ــد ت دارن
ــه  ــم حلق ــی طلس ــه قربان ــرادی ک ــداد اف تع
ــکل  ــه ش ــت و ب ــده اس ــتر ش ــوند، بیش می ش

ــد.  ــدا می کن ــش پی ــدی افزای تصاع
درســت یــک ســال بعــد یــک فیلــم ســینمایی 
دیگــر هــم در ژاپــن تولیــد شــد کــه بــاز 
ــا  ــی داد، ام ــه« را نشــان م هــم ماجــرای »حلق
ــی  ــام قســمت های قبل ــل از تم داســتان آن قب
رخ مــی داد. در »حلقــه صفــر - تولــد« اتفاقــات 
30 ســال قبــل از اولیــن قســمت را می بینیــم؛ 

ــل  ــاداکو و تبدی ــرگ س ــه م ــه ب ــی ک ماجرا های
شــدندش بــه یــک روح شــرور ختــم می شــود. 
ــی«  ــب لیموی ــاه »قل ــه از داســتان کوت فیلمنام
از مجموعــه »تولــد« اقتبــاس شــده اســت کــه 
نویســنده رمــان در ســال ۱۹۹۹ منتشــر کــرده 
ــی  ــم را کارگردان ــن فیل ــو ســوروتا ای ــود. نوری ب

کــرد.
ــرمایه گذاران  ــت از چشــم س ــه موفقی ــن هم ای
 ۲00۲ ســال  در  و  نمانــد  پنهــان  هالیــوود 
ــا آن زمــان ســه فیلــم  گــور وربینســکی کــه ت
ــن  ــه« ژاپ ــم »حلق ــود، بازســازی فیل ســاخته ب
ــد  ــال بع ــت س ــکی درس ــام داد. وربینس را انج
ــاخت و  ــب« را س ــی کارایی از آن »دزدان دریای
دیگــر بــه ســراغ آثــار ترســناک از ایــن دســت 
نرفــت. امــا »حلقــه« آمریکایــی کــه محصــول 
ــت  ــه موفقی ــود، ب ــرز ب ــس پیکچ ــم ورک دری
ــیقی  ــاخت موس ــرد. س ــدا ک ــت پی ــی دس خوب
ایــن فیلــم را هانــس زیمــر و بــازی نقــش اول 
آن را نائومــی واتــس در نقــش ریچــل خبرنــگار 

ــر عهــده داشــتند.  ب
فیلمنامــه بــه جــز چنــد تغییــر جزئــی، از روی 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــاخته ش ــی س ــم ژاپن فیل
ــه  ــرده اســت، در آین ــه م ــی ک ــم زن ــم ه فیل
بیضــی شــکل موهایــش را شــانه می کنــد 
ــتند،  ــان هس ــن قربانی ــه اولی ــی ک و نوجوانان
ــو  ــای مح ــا صورت ه ــر ب ــاب تصوی ــک ق در ی
ــم  ــی فیل ــای آمریکای ــه فض ــتاده اند. البت ایس
اثــر خــود را بــر اثــر گذاشــته اســت و بــه جــز 
این کــه نــام ســاداکو بــه ســامارا تغییــر یافتــه، 
ــه  برخــی قســمت های دیگــر بــدون این کــه ب
ــر  ــد، تغیی ــی لطمــه ای وارد کنن داســتان اصل

کرده انــد. 
در ســال ۲00۵ آمریــکا »حلقــه۲« را ســاخت. 
هیدیوناکاتــا،  از  ورکــس  دریــم  اســتودیو 
ــوت  ــرای کار دع ــی، ب ــخه ژاپن ــردان نس کارگ
کــرد و خــط داســتان را بــا محــور پســر ریچــل 
ادامــه داد کــه ســامارا روحــش را تســخیر کرده 
ــه ایــن شــکل عنصــر تــرس از دختــر  اســت. ب
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بــه پســر منتقــل شــد. ایــن دنبالــه ممکــن بــود 
بــا توجــه بــه اســتفاده از مهــارت هالیــوودی و 
کارگــردان ژاپنــی، فیلــم شــاخصی در مجموعــه 
ــا را  ــت انتظار ه ــی نتوانس ــد، ول ــه« باش »حلق

ــرآورده کنــد.  ب
در ســال  های ۲0۱۲ و ۲0۱3 نیــز دو فیلــم 
پشــت ســر هــم بــه نــام »ســاداکو ســه بعدی« 
تولیــد شــدند کــه داســتان »حلقــه« را در 
مســیر مشــابهی ادامــه می دادنــد. در ســال 
ــم  ــو« ه ــل کایاک ــاداکو مقاب ــم »س ۲0۱6 فیل
ــیر  ــه در مس ــه اگرچ ــد ک ــد ش ــن تولی در ژاپ
ــا  ــا ب ــرد، ام ــرار نمی گی ــه« ق ــتانی »حلق داس
آن ســاخته شــده  ویژگی هــای  از  اســتفاده 
اســت. کایاکــو کــودک ترســناک فیلــم »کینــه« 
ــه«  ــتان »حلق ــبیه داس ــی ش ــه فضای ــت ک اس

دارد. 
 Rings در ســال ۲0۱7 فیلــم آمریکایــی
بــه کارگردانــی فرانسیســکو خاویــر گوتیــرز و 
ــتس و  ــوب اس ــد الکا، جیک ــندگی دیوی نویس
آکیــوا گلدســمن ســاخته شــد. ایــن ســومین 
فیلــم بلنــد در مجموعــه فیلم هــای آمریکایــی 
ــن  ــتان ای ــی رود. داس ــمار م ــه  ش ــه« ب »حلق
فیلــم ۱3 ســال بعــد از »حلقــه« اول رخ 
می  دهــد و در آن یکــی از بیننــدگان نــوار 
ــری  ــم دیگ ــه فیل ــد ک ــف می کن ــو کش ویدی
تابه حــال  کــه  اســت  اصلــی  فیلــم  درون 
شــاید  اســت.  نشــده  آن  متوجــه  کســی 
ــن  ــه اولی ــتان ب ــد داس ــش از ح ــباهت بی ش
ــد  ــر هــم نتوان ــن اث ــم باعــث شــد کــه ای فیل
قبلــی  آثــار  ادامــه  روبه رشــدی در  رونــد 
باشــد. در آخریــن فیلــم »حلقــه« دیگــر 
نوار هــای ویدیویــی وجــود ندارنــد، بلکــه 
ــل  ــل منتق ــق ای می ــری از طری ــل تصوی فای
می شــود. امــا عناصــر دیگــر ماننــد چــاه 
ــم  ــام فیل ــد. ن ــود دارن ــان وج ــی هم چن قدیم
ــره  ــای دای ــای نم ــه معن ــوان ب ــم می ت را ه
ماننــد دهانــه چــاه دانســت کــه بار هــا دیــده 
می شــود و هــم بــه معنــای زنجیــره طوالنــی 

مرگ هایــی تفســیر کــرد کــه بــرای مجــازات 
دیــدن ویدیــوی ناشــناس رخ می دهــد. 

پــای »حلقــه« بــه دنیــای گیــم هــم بــاز شــده 
اســت. در گیمــی کــه ســال ۲000 از روی ایــن 
ــازی در  فیلــم ســاخته شــده اســت، داســتان ب
مرکــز کنتــرل بیماری هــا رخ می دهــد. بعــد از 
ــر  ــد پژوهش گ ــان چن ــی و هم زم ــرگ ناگهان م
ــاش  ــاده ب ــال آم ــه ح ــز ب ــک روز، مرک در ی
ــام  ــه ن ــه ای ب ــال آن برنام ــه دنب ــد و ب در می آی
»حلقــه« روی رایانــه  کشته شــده ها کشــف 

می شــود. 
کوجــی ســوزوکی، نویســنده رمــان »حلقــه«، 
ــن و  ــس از انتشــار آن در ژاپ ــک دهــه پ در ی
ــی  ــزه ادب ــج جای ــده پن ــر برن کشــور های دیگ
ــس  ــتقل در انگلی ــاب مس ــه کت ــد. از او س ش
هــم منتشــر شــده اســت. ســوزوکی مجموعــه 
داســتان ترســناک »آب ســیاه« را هــم نوشــت 
کــه هیدیوناکاتــا آن را بــه صــورت فیلــم 
درآورد. مجموعــه حــدود ۱8 فیلــم بــر اســاس 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــتان های او س داس
نزدیــک دو دهــه اســت کــه فیلــم حلقــه بــه 
ــینمای  ــده ای از س ــوی شناخته ش ــکل الگ ش
وحشــت درآمــده اســت. صــورت ســاداکو 
ــود.  ــده نمی ش ــم دی ــچ گاه در فیل ــا هی تقریب
تنهــا گاهــی بخشــی از آن را از بیــن مو هــای 
در  با این حــال  می بینیــم.  آویختــه اش 
صحنه هــای اندکــی کــه حضــور دارد، بــه 
ــل  ــده منتق ــه بینن ــراس را ب ــی ه ــدازه کاف ان
ــتانی و  ــای داس ــز اقتباس ه ــه ج ــد. ب می کن
متعــددی  دوربین مخفی هــای  ســینمایی، 
بــا ســوژه فیلــم »حلقــه« ســاخته  هــم 
ــی  ــا در فضای ــان آن ه ــت و مخاطب ــده اس ش
ــا  ــد کــه ب ســاختگی، دختربچــه  ای را می بینن
همــان لبــاس ســفید و موهــای بلنــد از صفحه 
تلویزیــون خــارج می شــود. تقریبــا تمــام 
ــازی  ــن صحنه س ــل ای ــه در مقاب ــانی ک کس
ــم را  ــد، حتــی کســانی کــه فیل ــرار می گیرن ق
هــم ندیــده باشــند، از ایــن بچــه می ترســند. 
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ــا  ــره وری اســت. ب ــار مشــکل به انگلســتان دچ
وجــود رشــد اقتصــادی و تعــداد امیدوارکننــده 
شــاغل  افــراد  از  خیلــی  موجــود،  مشــاغل 
ــد و  ــی مول ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــاس می کنن احس
کارآمــد نیســتند و آن چــه بســیاری از ایــن افراد 
می گوینــد، ایــن اســت کــه کارفرماهایشــان 
شــرایط را از آن چیــزی کــه هســت، بدتــر 

می کننــد. 
بــرای  کــه  آن الیــن  نظرســنجی  یــک  در 
ــتان،  ــره وری در انگلس ــکل به ــایی مش رمزگش
مخابراتــی  چندملیتــی  شــرکت  توســط 
 30۱۹ شــرکت  بــا  و  ودافــون  بریتانیایــی 
از  درصــد   ۲3 شــده،  انجــام  شــاغل  فــرد 
کــه  کرده انــد  تصدیــق  شــرکت کنندگان 
می کننــد.  بــودن  »بی فایــده«  احســاس 
ــر بخــش تجــارت  ــی، مدی ــی بیل ــه تون ــه گفت ب
بــرای  وضعیــت  ایــن  ودافــون،  منطقــه ای 
عملکــرد اقتصــادی و بــازده صنعتــی »غیرقابــل 
تحمــل« اســت. اگرچــه یــک فرصــت فوق العــاده 
بــرای صاحبــان کســب وکار محســوب می شــود، 
ــاغل در  ــراد ش ــارم از اف ــا یک چه ــون تقریب چ
می داننــد،  »بی فایــده«  را  خــود  بریتانیــا 
بنابرایــن ایــن امــکان بــرای کارفرمایــان وجــود 
ــن  ــان و هم چنی ــت رفتارش ــا مدیری ــا ب دارد ت
را  بهــره وری  کار،  محیــط  شــرایط  تنظیــم 
در کارکنــان خــود افزایــش داده و خروجــی 

ــد.  ــش دهن ــان را افزای کارش
ــوان  کلیــد درک ایــن مســئله کــه چطــور می ت
ایــن کار را انجــام داد، ایــن اســت کــه کارکنــان 
ــت  ــان دس ــری از خودش ــه درک بهت ــد ب بتوانن

پیــدا کننــد، به خصــوص آن هایــی کــه خــود را 
ــره وری«  ــدرت به ــد. »ق ــخت کوش نمی دانن س
ــط  ــال ۲0۱6 توس ــه در س ــت ک ــی اس گزارش
ودافــون و مدرســه اقتصــاد لنــدن منتشــر 
می پــردازد  راه هایــی  بررســی  بــه  و  شــده 
کــه ایــن مســئله را ممکــن می کنــد. ایــن 
گــزارش نشــان می دهــد کــه بــا پرداختــن 
بــه ســه حــوزه کلیــدی شــامل شــیوه های 
کار در یــک محیــط، اســتفاده از تکنولــوژی 
و  شــرکت ها  کار،  نیــروی  انعطاف پذیــری  و 
موسســات می تواننــد میــزان بهــره وری خــود را 

ــد.  ــش دهن ــاداری افزای ــکل معن ــه ش ب
ــردن  ــود کار ک ــای موج ــاس گزارش ه ــر اس ب
روی شــرایط موجــود در محــل کار شــروع خوبی 
خواهــد بــود: بخــش اعظمــی از کارکنانــی کــه 
در نظرســنجی شــرکت کرده انــد، معتقدنــد 
جلســات زیــاد، اســترس و فرایندهــای مختلــف 
ــود.  ــدود ش ــان مح ــود بازدهی ش ــث می ش باع
تجدیــد نظــر در فرایندهــای روزانــه ای کــه 
از  یکــی  می شــود،  انجــام  کار  محیــط  در 
روش هــای افزایــش بهــره وری و میــزان کار 

انجام شــده اســت. 
ســاده  یــا  برداشــته  کاری  رویه هــای  اگــر 
ــازده کار  شــوند، کارکنــان آزادتــر می شــوند و ب
باالتــر مــی رود. آزمــودن روش هایــی ماننــد کــم 
کــردن جلســات یــا بســنده کــردن بــه جلســات 
بحــث ایســتاده می توانــد باعــث شــود کار 
ــرف  ــده و ح ــام ش ــول روز انج ــتری در ط بیش
کمتــری زده شــود. عــاوه بــر ایــن هم پوشــانی 
مشــاغل نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود. آیــا دو 

ی �ب اکرمندان دارد؟ ث�ی ن نسیل چه �ت تکنولوژی و تفاوت ب�ی

قدرت بهره وری
 ترانه رجبیان
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نفــر درســت روی یــک موضــوع کار می کننــد؟ 
هــر  این کــه  از  کــردن  حاصــل  اطمینــان 
ــودش را دارد،  ــوزه خ ــرکت ح ــدی در ش کارمن
ــث  ــد و باع ــظ کن ــع شــما را حف ــد مناب می توان
ــه  ــده گرفت ــوال نادی ــه معم ــی ک ــود کارهای ش

ــند.  ــرانجام برس ــه س ــوند، ب می ش
»میــزان  و  »بی واســطگی«  کــه  زمانــی  در 
ــای  ــد، تیم ه ــترین ارزش را دارن ــاط« بیش ارتب
ــد  ــه را در نظــر بگیرن ــن نکت ــد ای ــی بای مدیریت
کــه کــدام فرایندهــا امــکان دیجیتالیــزه شــدن 
ــژه  ــد به طــور وی دارد و چــه تکنولوژی هایــی بای
مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد. در نظرســنجی ای 
کــه در انگلســتان انجــام شــده، 80 درصــد 
به عنــوان  را  خودشــان  کــه  کارمندانــی  از 
ــد  ــد، گفته ان ــی کرده ان ــره ور معرف ــای به نیروه
انجــام  بــرای  را  تکنولــوژی  مناســب ترین 

امــورات شغلی شــان در اختیــار دارنــد. 
تعجــب آور نیســت کــه قــرار دادن مناســب ترین 
ابــزار در اختیــار کارکنــان تاثیــر به ســزایی 
از کار روزانــه آن هــا  بهتــر  نتیجه گیــری  در 
ــوص در  ــئله به خص ــن مس ــت. ای ــد داش خواه
ــر  ــه در عص ــد ک ــدق می کن ــرادی ص ــورد اف م
ــدان ســال  ــد )متول ــا آمده ان ــه دنی ــوژی ب تکنول
۱۹۹۵ بــه بعــد(، به طوری کــه 6۱ درصــد از 
تکنولــوژی  افــراد می گوینــد کیفیــت  ایــن 
کــه هــر روز بــا آن ســروکار دارنــد، بــر میــزان 
ــر  ــن اگ ــذارد.  بنابرای ــر می گ ــان اث بهره وری ش
ــش  ــان را افزای ــره وری کارکنانت ــد به می خواهی
ــای  ــه نرم افزاره ــه ب ــوید ک ــن ش ــد، مطمئ دهی
بــه روز پــروژه دسترســی دارنــد. به طــور مرتــب 
ــگان و  ــای رای ــورد نرم افزاره ــت در م در اینترن
اشــتراک مرتبــط بــا صنعــت خــود جســت وجو 
ــان  ــدام اطمین ــن اق ــوان کمتری ــد و به عن کنی
حاصــل کنیــد کــه همــه کارمندانتــان می توانند 
در طــول روز بــه ای میل هایشــان دسترســی 
ــاط  ــکان ارتب داشــته باشــند. کارمنــدی کــه ام
داشــته باشــد، کارمنــد بهــره وری خواهــد بــود.  
ــتند  ــوان نیس ــدان ج ــط کارمن ــن فق ــه ای البت

ــوژی مناســب  ــار داشــتن تکنول ــه از در اختی ک
ــزار الزم را  ــی اب ــرکت ها وقت ــد. ش ــود می برن س
ــد.  ــق می گیرن ــند، رون ــته باش ــار داش در اختی
کارمنــدان بهــره وری بیشــتری خواهنــد داشــت 
ــت  ــه رقاب ــد ب ــب وکار می توانن ــان کس و صاحب

ــد.   ــه دهن ادام
ــدرن بســیاری از  ــای م ــن، در دنی ــر ای ــاوه ب ع
ــوژی  ــر تکنول ــد فق ــدان احســاس می کنن کارمن
خارج شــده  رده  از  تکنولوژی هــای  یــا 
ــد. در  ــه بهــره وری آن هــا لطمــه بزن ــد ب می توان
ســمت دیگــر طیــف، بخــش اعظــم کارفرمایــان 
از  کســب وکار  صاحبــان  یــا  درصــد(   7۵(
ــوژی مناســب  این کــه چطــور اســتفاده از تکنول
می توانــد روی بازدهــی دفتــر کارشــان اثــر 

ــتند.  ــاآگاه هس ــذارد، ن بگ
ــال  ــط کار دیجیت ــک محی ــود آوردن ی ــه وج ب
ــتقیم  ــکل مس ــه ش ــم ب ــد ه ــر می توان کارآمدت
کــه  ابزارهایــی  گذاشــتن  اختیــار  در  بــا   -
و   - افزایــش می دهــد  را  کارکنــان  کارایــی 
ــا افزایــش انعطاف پذیــری  هــم غیرمســتقیم - ب
ــره وری  ــزان به ــتر - روی می ــاش بیش ــرای ت ب
ــوژی  ــاب تکنول ــن انق ــد. ای ــته باش ــر داش اث
ــان داده  ــه کارکن ــکان را ب ــن ام ــه ای ــت ک اس
ــر ســیار داشــته باشــند  ــد دفت ــا بتوانن اســت ت
ــان  ــد، منزلش ــم کار کنن ــد ه ــن رفت وآم و حی
ــه  ــم ب ــد، آن ه ــل کنن ــر کار متص ــه دفت را ب
ــوده  ــن ممکــن نب ــش از ای ــا پی ــه ت ــه ای ک گون
جلســات  در  دور  راه  از  هم چنیــن  و  اســت 

ــد.  ــرکت کنن ش
ــم  ــور کار می کنی ــی و چط ــا، ک ــه کج و این ک
نیــز مهــم اســت: ۴۵ درصــد از کارمنــدان 
ــه  ــد ک ــد در محیطــی کار کنن ــح می دهن ترجی
بتواننــد در مــورد چگونگــی فعالیتشــان اظهــار 
نظــر کننــد. بــا متصــل کــردن افــراد، فرایندهــا 
ــوژی  ــق تکنول ــر از طری ــه یکدیگ ــات ب و اطاع
ــرکت  ــک ش ــان ی ــود کارکن ــث می ش ــه باع )ک
بیــرون و داخــل  بتواننــد  خیلــی راحت تــر 
شــرکت کار کننــد( کســب وکارها می تواننــد 
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ــره وری را  ــزان به ــان، می ــد تکاملش ــی فراین ط
نیــز افزایــش دهنــد. امــا انعطاف پذیــری در 
ــود را دارد و  ــاص خ ــای خ ــوزه ای معن ــر ح ه
ــی  ــش مهم ــب بخ ــادل مناس ــردن تع ــدا ک پی
از هوشــمندانه کار کــردن، خوشــحال و درگیــر 
ــش  ــت افزای ــدان و در نهای ــتن کارمن ــه داش نگ
بهــره وری اســت.  انعطاف پذیــری به ویــژه بــرای 
نســل جدیــد )متولــدان ســال ۱۹۹۵ بــه بعــد( 
ــا آن همــکاری  اهمیــت دارد، امــا تیمــی کــه ب
می کننــد نیــز مهــم اســت. به طوری کــه 7۵ 
درصــد از ایــن افــراد می گوینــد نه تنهــا تیمــی 
کــه بــا آن هــا کار می کننــد، اهمیــت دارد، 
ــره وری  ــش به ــل در افزای ــن عام ــه مهم تری بلک
تنهــا  ایــن مســئله  آن هاســت، درحالی کــه 
بــرای 60 درصــد از بچه هــای جنــگ )متولــدان 

ــت.  ــم اس ــا ۱۹60( مه ــال های ۱۹۴۵ ت س
ــن  ــای بی ــدی در نگرش ه ــای ج ــن تفاوت ه ای
ــه  ــت ک ــی اس ــان دهنده چالش های ــلی نش نس
ــوند:  ــه می ش ــا آن مواج ــی ب ــای مدیریت تیم ه
شــما چگونــه می توانیــد شــرایط کار خــود 
را بــرای افزایــش بهــره وری فراهــم کنیــد، 
ــی  ــای متفاوت ــف نیازه ــراد مختل ــه اف درحالی ک

دارنــد؟  بــه گفتــه بیلــی وقتــی بحــث شــرایط 
ــزی  ــد، چی ــرح باش ــری مط کاری و انعطاف پذی
ــراد مناســب  ــه اف ــرای هم ــه ب ــدارد ک وجــود ن
ــه  ــوع ک ــن موض ــد: »درک ای ــد. او می گوی باش
هــر کــدام از کارمنــدان می خواهنــد و نیــاز 
دارنــد کــه چطــور و کجــا کار کننــد، اولیــن قدم 
ــث  ــه باع ــت ک ــر آن هاس ــناخت بهت ــرای ش ب
و  کاری  فرایندهــای  شــدن  هوشــمندانه تر 
ــت  ــده و درنهای ــه کار رفته ش ــای ب تکنولوژی ه
ــد،  ــر کارمن ــود. ه ــت می ش ــه موفقی ــر ب منج
شــغل، ســازمان و مشــتری نیازهــا و انتظــارات 
ــای کار  ــه نیروه ــرای این ک ــی دارد.«   ب متفاوت
بتواننــد بــه مشــکل بهــره وری خــود غلبــه 
کننــد، کارفرمایــان بایــد دیــد بــازی نســبت بــه 
موضــوع داشــته باشــند و بتواننــد شــرایط خــود 
را بــا ایــن رویکــرد وفــق دهنــد. بــا قــرار گرفتن 
ــوژی  ــتفاده از تکنول ــان، اس ــار نیروهایش در کن
و  نســلی  بیــن  تفاوت هــای  درک  مناســب، 
افزایــش انعطاف پذیــری محــل کار، کاهــش 
ــد  ــاس »غیرمفی ــه احس ــی ک ــداد کارمندان تع
ــود. ــد ب ــر خواه ــد، امکان پذی ــودن« می کنن ب
منبع: گاردین
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کارآفرینی که می خواهد یک تراشه 
در مغزتان بکارد! 

 مائده تابش

او  نمی آورد.  کم  جاه طلبی  در  جانسون  برایان 
در  که  است  کرنل  شرکت  مدیرعامل  و  بنیان گذار 
حوزه علوم اعصاب کار می کند و می خواهد »مرزهای 
هوش انسانی را گسترش دهد«. او قصد دارد این کار 
را از طریق پروتزهای عصبی انجام دهد؛ روشی برای 
»تقویت مغز« که می تواند عملکرد ذهنی را بهبود 
دهد و به درمان اختاالت مغزی کمک کند. معنای 
ساده اش این است که او می خواهد یک تراشه توی مغز 
شما کار بگذارد! هنوز معلوم نیست که جانسون دقیقا 
این کار را چطور انجام خواهد داد. مباحث هیجان انگیز 
زیادی در مورد امکانات فناوری وجود دارد، اما به طور 
عمومی محصول کرنل در حال حاضر یک ایده است؛ 
یک ایده خیلی بزرگ. جانسون می گوید: »امیدوارم تا 

۱۵ سال آینده بتوانیم ابزار قدرتمندی برای ارتباط 
با مغزمان ایجاد کنیم. من می توانم میزان یادگیری، 
دامنه تخیل و توانایی عشق ورزیدن را افزایش دهم؟ 
آیا  کنم؟  درک  را  بعدی   ۱0 واقعیت  می توانم  آیا 
را  مغزی  اختاالت  و  عصبی  بیماری های  می توانم 
تکنولوژی  این  این که  یا درمان کنم؟«  بهبود دهم 
مشخص  هنوز  باشد،  داشته  شکلی  چه  است  قرار 
نیست. او از اصطاح »تراشه مغز« استفاده می کند، اما 
پیشرفت هایی که در زمینه پروتزهای عصبی صورت 
کمتر  به سمت شیوه های  باعث می شود  می گیرد، 
تهاجمی برای انجام کار پیش برویم، یعنی به جای باز 
کردن جمجمه و فرو کردن یک جسم سخت در آن، 

از سنسورهای تزریقی استفاده کنیم. 
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این کار ممکن است بعید به نظر برسد، اما جانسون 
او  است.  رکورددار  کارهایی  چنین  دادن  انجام  در 
در اولین ترم تحصیلی خود در دانشگاه، کسب وکار 
سودآوری برای فروش تلفن همراه به دانشجوها راه 
 Braintree انداخت. تا 30 سالگی شرکت اینترنتی
را تاسیس کرد که شش سال بعد آن را به قیمت 
800 میلیون دالر به به PayPal فروخت و ۱00 
میلیون دالر از این درآمد را صرف تاسیس کرنل در 
سال ۲0۱6 کرد که در حال حاضر بیش از 30 نفر 
کارمند دارد. اما جانسون ۴0 ساله می گوید که بیش 
از حد الزم پول دارد. او در یوتا و در خانواده ای که 
پیرو فرقه مورمون بودند، بزرگ شد و دو سال نیز 
به عنوان میسونر در اکوادور فعالیت کرد و در آن جا 
تحت تاثیر ایده ای قرار گرفت که خودش آن را تحت 
عنوان »میل شدید به بهبود زندگی دیگران« توصیف 
می کند. ایده جانسون برای تاسیس کرنل حاصل یکی 
از عمیق ترین تجربه های اوست. او از ۲۴ تا 3۴ سالگی 
دچار افسردگی مزمن بوده و پدر و پدرخوانده اش نیز 
با مشکات شدید مغزی مواجه بوده اند. او می گوید: 
من یک دهه خودم را در مغزم شکنجه کردم. من 
شاهد بودم و تجربه کردم که وقتی مغز در بهترین 
حالتش نیست، چه اتفاقی می افتد. ایده درمان آلزایمر 
زمانی از »چقدر خوب می شود که...« به »واقعا مهم« 
تبدیل شد، که پدرخوانده ام عایم اولیه بیماری را 
نشان داد. کمک کردن به آدم ها برای این که بتوانند 
خوب  »چقدر  از  این  برای  کنند،  غلبه  اعتیاد  بر 
می شود که...« به »واقعا مهم« تبدیل شد که پدرم در 
۲۵ سال اول زندگی من از اعتیاد رنج می برد. او شک 
و تردیدهایی را که در مورد فعالیت های کرنل وجود 
دارد، درک می کند، اما استداللش این است که این 
یک پتانسیل برای ساختن جامعه ای بهتر است. سوال 
او این است که: »چه می شود اگر همه - نه فقط افراد 
خاص - دسترسی مشابهی به اطاعات، یادگیری، 

بهبود مهارت  ها و تکامل شناختی داشته باشند؟« 
اگرچه ایده ای که جانسون برای مغز انسان دارد، کاما 
ایده آل گرایانه است، اما هنوز مسائل اخاقی زیادی در 
مورد این فرایند مطرح است؛ ازجمله مسئله امنیت 
او این تراشه را به عنوان  وجود یک تراشه در مغز. 

یک ابزار ضروری توصیف می کند که برای تکامل 
شناختی الزم است و می گوید با خوشحالی در بین 
»تقویت  این  که  گرفت  خواهد  قرار  کسانی  اولین 

مغزی« را تجربه می کنند. 
این چیزها، کرنل شرکت سودآوری  با وجود همه 
است. جانسون ادعا می کند این مسئله باعث می شود 
برندشان بهترین فرصت را برای تولید یک »محصول 
قابل استفاده« در پایان یک مسیر سخت و پرهزینه 
درحالی که سرمایه گذاری  او می گوید  باشد.  داشته 
عاقه  است،  ضروری  شرکت  حفظ  برای  خارجی 
عمومی و سرمایه گذاری در زمینه علوم اعصاب در 
چند سال گذشته افزایش یافته است و احتماال ادامه 
خواهد داشت. الون ماسک، رئیس کمپانی تسا، در 
 Neuralink اوایل سال جاری با راه اندازی شرکت
وارد میدان شده و پیش بینی می شود که ارزش بازار 
پروتزهای عصبی تا سال ۲0۲۴ به ۱۴/6 میلیارد دالر 
برسد. بنابراین جانسون تمرکز خود را بر آینده گذاشته 
است؛ عادتی که در ابتدا الهام بخش این پروژه بوده 
است. او می گوید درحالی که تاش می کند بفهمد بعد 
از فروش Braintree باید چه کاری انجام دهد، ۱۲ 
مهمانی شام را با باهوش ترین افراد ترتیب داده است. 
»من هر جلسه را با یک سوال شروع می کنم: ما امروز 
باید روی چه چیزی تمرکز کنیم تا بتوانیم دنیایی را 
به وجود بیاوریم که در سال ۲0۵0 زندگی کردن در 
آن را دوست داشته باشیم.« و با کمی تغییرات جزئی، 
او تقریبا هر بار پاسخ های مشابهی را می شنود: علم 
آب و هوا، آموزش و پرورش، مراقبت های بهداشتی، 
هوش مصنوعی، ساختار حکومت، امنیت. بااین حال 
هیچ وقت، حتی یک نفر از میان صدها نفری که در 
این مهمانی ها حضور داشته است، به تقویت خود 
»مغز  می گوید:  جانسون  است.  نکرده  اشاره  مغز 
همه چیزی است که ما هستیم، همه چیزی است 
که انجام می دهیم و همه چیزهایی که می خواهیم 
باشیم. به نظر من مغز هم زمان مهم ترین متغیر و 
هم چنین بزرگ ترین نقطه کور انسان به عنوان یک 
گونه است. من تصمیم گرفتم اگر ریشه مشکات 

بشر در مغز اوست، آن را عوض کنم.«
منبع: گاردین
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چاپ سه بعدی چگونه به مکک کوداکن فلج مغزی یم آید

راهی که ما رفتیم
 مائده تابش

نوید و سامیا پرویز کسب وکاری راه انداختند تا باقی 
این زوج سرویس  خانواده  ها مثل آن ها رنج نکشند. 
خدمات سامتی Andiamo را به دنبال مرگ پسر ۹ 
ساله شان دیامو راه اندازی کردند. دیامو دچار فلج مغزی 
بود و برای نگه داری و حمایت از بدنش به بریس ها و 
اسپلینت های مختلف نیاز داشت که تحت عنوان اورتوز 
شناخته می شوند. این که اورتوزی پیدا شود که درست 
به اندازه اعضای بدن دیامو باشد، او و خانواده اش را 
دچار استرس و ناراحتی زیادی می کرد و به همین 
خاطر نوید و سامیا مصمم شدند تا جایگزینی برای 
درست  شامل  بریس  کردن  درست  کنند.  پیدا  آن 
کردن یک قالب گچی از بخشی از بدن است که نیاز 
به حمایت توسط اورتوز دارد. دیامو که در سال ۲0۱۲ 
به دلیل عوارض ناشی از بیماری از دنیا رفت، برای 
دست ها، کمر، مچ ها و لگن و رانش به بریس احتیاج 
داشت. جلسات قالب گیری و سایز کردن بریس ها در 
نقاط مختلفی از شهر انجام و توسط تیم های پزشکی 

مختلف هماهنگ می شد. بیشتر وقت ها این بریس ها 
اندازه دیامو نبود و او و خانواده اش مجبور بودند یک 
بار دیگر همه آن راه را بروند تا بریس درست و اندازه 
شود. نوید می گوید: »اگر دیامو اورتوز نداشت، چون 
نمی توانست بدنش را کنترل کند یا صاف بنشیند، 
پس نمی توانست درست غذا بخورد، یا درست توی 
صندلی چرخ دارش قرار بگیرد، و این یعنی نمی توانست 
به مدرسه برود و ما هم نمی توانستیم از خانه بیرون 
برویم. همه این تاش ها و مشقت ها برای چیزی که اگر 
بخواهم ساده بگویم، یک تکه پاستیک است.« فرایند 
اندازه گیری بخش های مختلف بدن برای درست کردن 
اورتوز، تجربه سختی برای دیامو بود. نوید مجبور بود 
وقتی پاستیک سرد را دور بدن دیامو می پیچیدند، 
او را صاف و بی حرکت نگه دارد و این فرایند ممکن 
می گوید:  نوید  بکشد.  طول  ساعت  یک  حدود  بود 
»وقتی این کار را برای او می کردند، صورتش از شدت 
فریادهایی که می کشید، بنفش می شد. شما کودکی را 
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توی تله می اندازید که هیچ راهی برای ارتباط برقرار 
کردن ندارد. انجام این کار روی یک فرد بزرگ سال 
واقعا وحشتناک است و قطعا برای بچه  ای که هیچ  

ایده ای از اتفاقی که می افتد ندارد، بدتر است.«
که  می کشید  طول  ماه  شش  تا  سه  حدود  چیزی 
اورتوزها در NHS ساخته شود و در این زمان دیامو 
رشد کرده بود و اورتوز به سختی ممکن بود اندازه اش 
خدمات  خصوصی  سرویس های  خانواده  این  شود. 
سامتی و پزشکی را نیز امتحان کردند که می توانستند 
اورتوزها را در زمانی حدود شش هفته آماده کنند، ولی 
همان پروسه اندازه گیری باید تکرار می شد و باز هم 
تضمینی وجود نداشت که اورتوز مورد نظر اندازه باشد. 
از طرف دیگر، درمان خصوصی فوق العاده گران بود؛ 
به طوری که تهیه بریسی که برای حدود ۹ ماه قابل 
استفاده بود، چیزی حدود ۵000 دالر هزینه داشت. 
ایده راه اندازی این کسب وکار یک سال پس از مرگ 
دیامو به ذهن نوید رسید. او در یک کنفرانس تکنولوژی 
نشسته بود و دمویی از بخش های جایگزین موتورهای 
بخار را که با پرینتر سه بعدی ساخته شده بود، تماشا 
می کرد. او در مورد پرینت سه بعدی اطاعاتی داشت، 
اما این فناوری در زمان زندگی دیامو آن قدر پیشرفت 
این  برای  دسترس  قابل  گزینه  یک  که  بود  نکرده 
خانواده باشد. او می گوید: »آن جا بود که متوجه شدم 
است.«  کرده  پیشرفت  عظیمی  به شکل  تکنولوژی 
نوید و سامیا با گروهی از متخصصان مشورت و درباره 
فرایند چاپ سه بعدی، اسکن کردن و علم مواد تحقیق 
کردند و ۱۲ ماه بعد اولین نمونه اورتوزها آماده بود. 
از اسکن کردن و چاپ سه   کسب وکار لندنی آن ها، 
بعدی برای اندازه گیری و تولید اورتوز برای کودکان و 
نوجوانانی استفاده می کند که نمی توانند از اندام هایشان 
استفاده یا قامت و راستای بدنشان را حفظ کنند. نوید 
می گوید: متخصصان چاپ سه بعدی پیش ما می آمدند 
و می گفتند: »تا به حال نمونه کاری را که شما انجام 
دادید، ندیدیم. گوگل از ما برای مشاوره دعوت کرد و 
آن وقت بود که متوجه شدیم این تیم کوچک با این 
ایده ساده به رهبر دنیا تبدیل شده است، آن هم از 
روی تصادف.« فرایند اندازه گیری در این سیستم جدید 
شامل اسکن کردن بدن در یک دقیقه با استفاده از یک 

اسکنر دستی سه بعدی است. این اسکن بسیار دقیق تر 
از استفاده از قالب پاستیکی است و کل فرایند از نظر 
نوید خیلی سرگرم کننده و مفرح است. او می گوید: 
»بچه ها عاشقش هستند. چه بخواهند ببینند که چه 
اتفاقی دارد می افتد، چون خیلی کار هیجان انگیزی 
است و چه وقتی که روی تبلتشان مشغول تماشای 
کارتون هستند و ما داریم بدنشان را به سرعت اسکن 
بعدی  به روش چاپ سه  اورتوزهایی که  می کنیم.« 
آماده می شوند، سبک تر از مدل های قبلی بوده و کمتر 
مایه دردسر هستند، حدود یک هفته طول می کشد 
تا آماده شوند و هزینه ساختشان حدود ۱۵00 دالر 
است. از زمانی که Andiamo النچ شده است، سایر 
شرکت ها مانند Plus Medica نیز وارد عرصه چاپ 
سه بعدی اورتوز شده اند. اما به گفته نوید، این شرکت 
تنها شرکتی است که روی تولید اورتوز ویژه کودکان 
تمرکز دارد. او می گوید: »ما کل این پروسه را بر اساس 
از  پس  کردیم.«  طراحی  خودمان  خانوادگی  تجربه 
گرفتن گرنت و کمک های کوچکی از اسپانسرهایی 
مثل دل و آی بی ام، Andiamo به تازگی ۱/7 میلیون 
NCL Technology Ventures و از  سرمایه  یورو 

Alfabeat investments و WeWork دریافت 
کرده که 367 یوروی آن مربوط به فینالیست شدن این 
شرکت در جایزه WeWork Creator awards است. 
بر اساس اعام شرکت Industry Arc که یک شرکت 
تخصصی تحقیقات بازار است، پیش بینی می شود که 
ارزش بازار جهانی این اورتوزها ساالنه 7/3 درصد رشد 
داشته باشد و بر این اساس شرکت Andiamo تا سال 
۲0۲0 ارزشی معادل ۲/7 میلیارد دالر خواهد داشت. 
نوید و سامیا در حال حاضر 30 بیمار دارند و تا امروز 
۱60 اورتوز را تحویل داده و آماده هستند تا شرکتشان 
را گسترش دهند. نوید می گوید: »هدف ما این است که 
طی ۱8 ماه آینده حداقل ۱00 مریض جدید را پذیرش 
کنیم.« آن ها امیدوارند که تا ۱0 سال بعد بتوانند ۱۵ 
میلیون کودک بیمار را تحت پوشش خدمات خود قرار 
دهند. »هیچ راه بهتری برای به خاطر نگه داشتن دیامو 
به ذهنمان نمی رسد، جز این که شرایطی را به وجود 
بیاوریم تا هیچ خانواده و هیچ کودکی مجبور نشود 

مسیری را برود که ما طی کردیم.«
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به عنــوان یــک کارآفریــن شــما مجبوریــد 
بــه  رویاهایتــان  کــردن  تبدیــل  بــرای 
ــد. فرصت هــای  ــادی کنی واقعیــت ریســک زی
باورنکردنــی کــه ســر راه مــن قــرار گرفتنــد، 
اگــر از منطقــه امنــم بیــرون نمی آمــدم و 
ــیل ها  ــردن پتانس ــدا ک ــه پی ــودم را وادار ب خ
ــاق  ــد، اتف ــی ام نمی کردن ــتعدادهای درون و اس

نمی افتادنــد.
ــه  ــه ای دارد. س ــاق هزین ــن اتف ــال ای بااین ح
ــن  ــن وارد دومی ــه م ــل و درحالی ک ــال قب س
شــخصی ام  کســب وکار  راه انــدازی  ســال 
حمــات  تجربــه  بــه  شــروع  می شــدم، 

اضطــراب کــردم.
بــرای  کندن هایمــان  جــان  از  نبایــد  مــا 
ــت  ــم، خجال ــه داری ــی ک ــه اهداف ــیدن ب رس
ــبک  ــن س ــد ای ــی بتوان ــه کس ــیم. این ک بکش
زندگــی را دنبــال کنــد، بــه جرئــت و جســارت 

ــاز دارد. نی
داشــتم،  زمــان  آن  کــه  احساســاتی 
کــه  بــود  حس هایــی  عجیب تریــن 
ــف  ــم. نص ــش را درک کن ــتم معنای نمی توانس
شــب درحالی کــه ســرتاپا عــرق کــرده بــودم، 
از خــواب می پریــدم. نمی توانســتم نفــس 
می کوبیــد.  ســینه  تــوی  قلبــم  و  بکشــم 
دفعــه اولــی کــه ایــن اتفــاق افتــاد، بــا خــودم 
گفتــم حالــم خــوب نیســت تــا این کــه هفتــه 
ــدم  ــی ق ــتم در پیکادل ــه داش ــد درحالی ک بع
مــی زدم، ایــن اتفــاق تکــرار شــد. می لرزیــدم، 

احســاس تهــوع می کــردم و نزدیــک بــود 
ــم. ــش کن غ

می دانســتم،  اضطــراب  حمــات  دربــاره 
این کــه  مــورد  در  ایــده ای  هیــچ  ولــی 
ســروکله اش  و  اســت  شــدید  این قــدر 
ــود،  ــدا ش ــره پی ــدر غیرمنتظ ــد این ق می توان
در  بــزرگ  تغییــرات  و  نداشتم. اســترس 
ــن  ــروز ای ــایع ب ــل ش ــا از دالی ــی دو ت زندگ
موقــع  آن  کــه  مــن  و  حمــات هســتند 
ــا هــر  ــچ می کــردم، ب ــم را الن داشــتم محصول

می کــردم. نــرم  دســت وپنجه  دو 
ــت  ــاره مدیری ــترس هایی درب ــان اس در آن زم
ــخت گیر و  ــا مشتریان س ــم ب ــردن ارتباطات ک
مواجــه شــدن بــا مشــکاتی کــه پیــش رویــم 
بــود، داشــتم. در مــورد کســب وکارم و این کــه 
چطــور پیــش خواهــد رفــت، مطمئن نبــودم و 
نمی دانســتم چــه اتفاقــی می افتــد اگــر همــه 
چیــز آن طــور کــه برایــش برنامه ریــزی کــرده 
ــاره  ــن درب ــد. هم چنی ــرفت نکن ــودم، پیش ب
ــد  ــا درآم ــادوام ب ــب وکار ب ــک کس ــاد ی ایج

قابــل اطمینــان نگــران بــودم.
اول  ســال  در  کارآفرین هــا،  بیشــتر  مثــل 
می کــردم  ســعی  اســتارت آپم،  راه انــدازی 
و  کنــم  امتحــان  خــودم  را  چیــز  همــه 
احســاس می کــردم کــم آورده ام. ایــن مســئله 
ــام  ــن از کارم تم ــاه دوری م ــه قیمــت دو م ب
شــد تــا دوبــاره - هــم از نظــر جســمی و هــم 

ــوم. ــرحال ش ــی - س ــر روان از نظ

؟ آی�ی چطور از پس �الت اضطراب راه اندازی کسب و اکر �ب

کمی آرام تر!
 مستانه رجبی

تیانا دیگوری وقتی شروع به راه اندازی کسب وکاری کرد که امروز به تجارتی موفق تبدیل 
شده، مجبور شد با استرس ها، حمالت اضطراب و عدم قطعیت ها و سردرگمی های زیادی 

مواجه شود. حاال او به دیگر کارآفرین ها کمک می کند تا از این مرحله به سالمت عبور کنند.



سرآمد/ شماره چهل وپنجم/ تیرماه  10497

مــا بــرای دومیــن ســال پیاپــی در تجارتمــان 
موفــق شــدیم و مــن خیلــی خوشــحال بــودم. 
ولــی هنــوز هــم در پشــت صحنــه به ســختی 
داشــتم بــا مشــکات مالــی ســروکله مــی زدم 
ــداز شــخصی ام  ــزار دالر از پس ان ــن ه و چندی
کــردم.  ســرمایه گذاری  کار  ایــن  روی  را 
ــیدگی  ــرای رس ــه ب ــود ک ــن ب ــم ای احساس
بــه کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود و حفــظ 
مثــل  درســت  حرفه ای مــان،  وضعیــت 
ــرار  ــودکار ق ــان خ ــت خلب ــا در وضعی هواپیم
ــات  ــروکله حم ــه س ــد یک دفع ــم. و بع گرفت
اضطــراب از ناکجاآبــاد پیــدا شــد. اصــا 

ــود. ــه نب عادالن
یــک ســال بعــدم صــرف یادگیــری ایــن 
مســئله شــد کــه چطــور بایــد ایــن احساســات 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــه ام ــیدگی ب ــن رس را در عی

ــم. ــت کن ــب وکار مدیری کس
ــه ای  ــه یک ســری اســتراتژی های مقابل ــن ب م
ــد یــک  ــاد گرفتــم کــه چطــور بای رســیدم. ی
بــا  و  بســازم  بلندمــدت  شــراکت  رابطــه 
ــدم  ــن فهمی ــم. هم چنی ــه کن ــا مقابل چالش ه
ــه دارم،  ــاز نگ ــت و ب ــم را مثب ــر ذهن ــه اگ ک
ــم  ــاد گرفت ــد. ی ــه ســمتم می آین ــا ب فرصت ه
کــه روی چیزهایــی کــه مهــم اســت، متمرکــز 
را در ذهنــم  بزرگ تــری  و تصویــر  بمانــم 

ــم. حفــظ کن
ــا االن  ــع ت ــم از آن موق ــه بگوی ــحالم ک خوش
اســترس  مرحلــه ســالم تری شــده ام.  وارد 
بــرای  مختلــف  دالیــل  بــه  اضطــراب  و 
ــا  ــت. ام ــاب اس ــل اجتن ــا غیرقاب کارآفرین ه
مــن مجبــور بــودم بــا آن مقابلــه کنــم. 
بدهــم. ادامــه  این طــوری  نمی توانســتم 

ــی  ــرای خیل ــتانم را ب ــروز داس ــه ام ــی ک وقت
ــی تعجــب  از دوســتان تعریــف می کنــم، خیل
ــی شــدم.  ــن اتفاق ــر چنی ــد کــه درگی می کنن
آن هــا می گوینــد مــن خیلــی آرام و مطمئــن 
ــار حمــات  ــی دچ ــیدم. وقت ــه نظــر می رس ب
ــا  ــی از آدم ه ــداد کم ــا تع ــدم، ب ــراب ش اضط

حــرف زدم. آن موقــع نمی خواســتم دوســتان 
و مشــتری هایم فکــر کننــد نمی توانــم اوضــاع 
را کنتــرل کنــم. ولــی از آن موقــع یــاد گرفتــم 
کــه ایــن اتفــاق ممکــن اســت بــرای خیلــی از 

آدم هــا پیــش بیایــد.
ــن،  ــد م ــرای کســب وکار جدی ــه ب ــن نکت و ای
ــک  ــر« ی ــود. »آرام ت ــش ب ــر«، الهام بخ »آرام ت
ــاق  ــای خ ــه از کارآفرین ه ــت ک ــرم اس پلتف
ــت  ــدازی استارت آپشــان حمای در مســیر راه ان
می کنــد و بــه آن هــا کمــک می کنــد بــا 
روش هــای مدیریــت اضطــراب و احســاس 
عــدم قطعیــت آشــنا شــوند. مــن بــا صاحبــان 
کار  کوچــک  کســب وکارهای  از  بســیاری 
ــات  ــن احساس ــا ای ــکوت ب ــه در س ــردم ک ک
درگیــر هســتند و تجارتشــان را مدیریــت 
می کننــد، بــدون کمــک کســی کــه از آن هــا 

باهوش تــر باشــد.
و مــن بــرای ایــن دســته از کارآفرین هــا 

دارم: توصیــه ای 
 

نفس بکشید
بــدون این کــه خودتــان را مــورد قضــاوت 
ــه  ــد ک ــئله را بپذیری ــن مس ــد، ای ــرار دهی ق
ــد  ــعی کنی ــد. س ــراب می کنی ــاس اضط احس
ــی  ــه وقت ــد ک ــان باش ــد و یادت ــا آن نجنگی ب
ایــن احساســات از بیــن بــرود، احســاس 

ــت. ــد داش ــری خواهی بهت
چهــار ثانیــه از طریــق بینــی نفــس بکشــید. 
ــپس  ــد و س ــه داری ــتان را نگ ــه نفس دو ثانی
بدهیــد،  بیــرون  آرام  خیلــی  را  بازدمتــان 
ــا  ــه طــول بکشــد. ت ــه هشــت ثانی جــوری ک
ــدید،  ــر ش ــد آرام ت ــاس کنی ــه احس ــی ک زمان

ــد. ــه بدهی ــن کار ادام ــه ای ب
 

این هم می گذرد!
شــما  بــرای  کســب وکارتان  ابعــاد  همــه 
خیلــی بــزرگ بــه نظــر می رســد، چــون 
شــما به شــدت درگیــرش هســتید. وقتــی 
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ــده ای  ــوع پیش بینی نش ــا موض ــش ی ــا چال ب
مواجــه می شــوید، بــه خودتــان بگوییــد: ایــن 

هــم می گــذرد.
بــه خودتان یــادآوری کنیــد کــه هــر اتفاقــی 
هــم کــه پیــش آمــده باشــد، موقــت اســت و 
ــه مســیر  نتیجــه آن ممکــن اســت شــما را ب
ــال  ــر در ح ــی اگ ــد، حت ــت کن ــری هدای بهت
ــاره  ــدن آن نباشــید. درب ــه دی ــادر ب حاضــر ق
ــر  ــد، فک ــن داری ــه در ذه ــی ک ــر بزرگ تصوی
ــان را در پرســپکتیو  ــد و اهــداف تجاری ت کنی

قــرار دهیــد.
 

با خودتان مهربان باشید
ــد  شــما ســبک زندگــی ای را انتخــاب کرده ای
را  چالش هایــی  برایتــان  می توانــد  کــه 
ــال  ــن ح ــد و در عی ــته باش ــراه داش ــه هم ب
ــال دارد.  ــه دنب ــره ای ب ــای غیرمنتظ پاداش ه
همــه چیزهایــی را کــه قــرار اســت در آینــده 
بــه دســت بیاوریــد، بــه خودتــان یــادآوری و 
از گفت وگوهــای درونــی منفــی خــودداری 

ــد. کنی

هــر روز بــرای خودتــان زمــان بگذاریــد و ســه 
نکتــه ای را کــه مرتبــط بــا کســب وکارتان 
ــناس  ــا قدرش ــحال ی ــت آن خوش ــت و باب اس
هــم  فرقــی  کنیــد.  یادداشــت  هســتید، 
ــد  ــی باش ــوع عموم ــک موض ــه ی ــد ک نمی کن
ــن  ــد. ای ــاده باش ــاق افت ــع اتف ــان موق ــا هم ی
ــم  ــا بتوانی ــی مهــم اســت کــه م مســئله خیل
دســتاوردهای مثبتمــان را در زندگــی شــلوغی 
کــه داریــم، بــه رســمیت بشناســیم. و مهم تــر 
ــای  ــد کمک ه ــان باش ــه یادت ــه این ک از هم
ــا  ــما تنه ــود دارد. ش ــما وج ــرای ش ــادی ب زی

ــتید. نیس
ــر آن  اضطــراب چیــزی اســت کــه می توانیــد ب
غلبــه کنیــد، بنابرایــن بــه کســب وکارتان ادامــه 
دهیــد. مــن شــاهدی بــرای ایــن ادعــا هســتم. 
ــا  ــاج دارد. م ــن احتی ــه تمری ــط ب ــن کار فق ای
ــوان  ــه به عن ــی ک ــد از تاش های ــت نبای هیچ وق
ــان  ــه اهدافم ــا ب ــم ت ــن می کنی ــک کارآفری ی
برســیم، خجالــت زده باشــیم. این جــور زندگــی 

ــه شــجاعت دارد. کــردن نیــاز ب
منبع: گاردین
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رگ تبدیل شوید؟  ن چطور به یک ره�ب �ب

عصر نسخه های ناکارآمد رهبران 
شکست خورده

  مستانه طهماسبی
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رهبران  تربیت  برای  زیادی  برنامه های  امروزه 
موفق در دسترس است؛ از کارگاه های یک روزه 
اما این احتمال  تا برنامه های آموزشی شرکتی. 
کمک  برنامه ها  این  از  هیچ کدام  که  است  زیاد 
تبدیل  می خواهد  که  نکنند  کسی  به  چندانی 
این سخنرانی  در  شود.  تاثیرگذار  رهبر  یک  به 
 ۲۵ مشاهدات  تورز  رزالیند  شفاف،  و  صریح 
بزرگ  واقعا  رهبران  کار  شیوه  از  را  خود  ساله  
دنیا شرح می دهد و سه پرسش ساده اما حیاتی 
برای موفق شدن در  باید  را مطرح می کند که 

آینده از روسای آتی شرکت ها پرسید. 
چه چیزی باعث می شود یک فرد امروز بتواند به 
رهبری بزرگ تبدیل شود؟ همه ما از یک رهبر 
بزرگ، تصویر یک ابرقهرمان خیلی باهوش را در 
سر داریم که جلو می ایستد و فرمان می دهد و 
مراقب پیروانش است. اما این تصویر متعلق به 
زمان دیگری است، متعلق به چیز دیگری که در 
حال حاضر تاریخ مصرف آن گذشته است. یعنی 
مطابق با برنامه های پرورش رهبر که بر اساس 
قدیم  در  که  بود  جهانی  در  موفقیت  الگوهای 
وجود داشت، نه جهانی که امروز وجود دارد و 

نه جهانی که در راه است.
پژوهشی که ما برای بررسی کارایی برنامه های 
تربیت رهبران در چهارهزار شرکت انجام دادیم، 
نشان داد که در ۵8 درصد این شرکت ها، وجود 
اختاف قابل توجه در ضریب هوشی افراد، نقش 
مهمی برای انتخاب یک فرد به عنوان رهبر دارد. 
این یعنی با وجود همه برنامه های آموزشی که 
از  خارج  جریان های  دارد،  وجود  شرکت ها  در 
فعالیت اصلی شرکت، شیوه ارزش یابی، روش های 
تربیتی و... بیش از نیمی از شرکت هایی که ما 
بررسی کردیم، در تربیت رهبران بزرگ به اندازه 
کافی کارآمد نیستند. شاید از خودتان بپرسید 
که آیا شرکتی که در آن کار می کنید، می تواند 
قرن  بزرگ  رهبر  یک  به  شما  تبدیل شدن  در 
بیست ویکمی کمک کند؟ در کمال شگفتی باید 

بگویم که احتماال نه. 
من تا امروز، ۲۵ سال از زندگی حرفه ای خودم 

را صرف بررسی این موضوع کردم که چه عاملی 
باعث می شود رهبران بزرگ به وجود بیایند. من 
کردم،  کار  آمریکا  در  شرکت   ۵00 از  بیش  با 
خیلی  و  بودم  مدیرعامل   ۲00 از  بیش  مشاور 
بیشتر از آن چیزی که تصورش را می کنید، به 
توسعه سیستم رهبری در این شرکت ها کمک 
که  فهمیدم  پیش  سال  چند  همین  اما  کردم. 
آماده سازی  و  تربیت  در  آزاردهنده ای  روند 
با  فهمیدم  من  دارد.  وجود  دنیا  در  رهبران 
می گیرد،  صورت  که  تاش هایی  همه  وجود 
که  دارد  وجود  افراد  درباره  آشنا  داستان هایی 
مدام تکرار می  شود. یکی از این ماجراها درباره 
کریس است؛ او یک رهبر ابرقهرمان با پتانسیل 
به واحد جدیدی منتقل  شد و شکست  او  بود. 
جا  به  جبرانی  غیرقابل  خسارت های  و  خورد 
سیدنی  مثل  افرادی  ماجرای  بعد  و  گذاشت. 
پیش آمد که مدیرعامل بسیار ناامید بود، چون 
شرکتش یکی از بهترین شرکت ها برای رهبران 
بود، ولی تنها یکی از ۵0 رهبر برجسته توانایی 
مدیریت ابتکارات را داشت. و ماجراهای دیگری 
مثل تیم رهبران ارشد که در تجارت های پررونق 
فصلی به دلیل تغییر بازار دچار شوک می شوند 
و خودشان را در موقعیتی می بینند که مجبورند 
امکانات شرکت را به نصف کاهش دهند یا اعام 

ورشکستگی کنند. 
به  باعث  تکراری  داستان های  این  همه  حاال، 
وجود آمدن دو سوال می شود: سوال اول این که 
چرا با وجود سرمایه گذاری های بیشتری که در 
دنیا صورت می گیرد،  در  رهبری  توسعه  زمینه 
شکاف  های رهبری در حال بیشتر شدن است؟ 
چه  باید  بزرگ  رهبران  این که  دوم  سوال  و 
کارهای دیگری غیر از رشد و رونق دادن انجام 
خسته  پرسش ها  این  از  قدری  به  من  دهند؟ 
شده و هم چنین از شنیدن این داستان ها ناامید 
را  کارم  ماجراها  همین  به خاطر  که  بودم  شده 
در  مطالعه  صرف  را  وقتم  همه  تا  کردم  رها 
مناطق  به  سال  یک  طی  من  کنم.  زمینه  این 
کارآمدی  درباره   تا  کردم  سفر  جهان  مختلف 
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شرکت ها،  در  رهبری  تمرین های  ناکارآمدی  و 
یاد  نکاتی  غیردولتی،  سازمان های  و  کشورها 
بگیرم. درنتیجه، به آفریقای جنوبی رفتم، جایی 
که این فرصت را داشتم تا بفهمم چطور نلسون 
ماندال، رهبر فقید آفریقای جنوبی، در پیش بینی 
اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  بستر  هدایت  و 
بر  عاوه  بود.  جلوتر  خودش  زمان  از  کشور، 
را ماقات کردم  غیردولتی  رهبران  بعضی  این، 
محدود،  بسیار  مالی  منابع  داشتن  وجود  با  که 
یک  در  ظاهری  تضادهای  گردآوردی  با  اغلب 
دنیا  تاثیری عظیم روی شرایط  توانسته اند  جا، 
بگذارند. من ساعت های زیادی را در کتاب خانه  
نهاد ریاست جمهوری گذراندم تا ببینم محیط 
اقداماتی  و  رهبران  شکل دهی  در  تاثیری  چه 
تاثیر  هم چنین  و  دارد  می دهند،  انجام  که 
اقداماتشان چگونه است. و بعد، وقتی به صورت 
تمام وقت سر کارم برگشتم، در این جایگاه، به 
به  نیز  آن ها  که  پیوستم  منحصربه فردی  گروه 

یافتن پاسخ این سواالت عاقه مند بودند. 
آوردم،  دست  به  که  تجربه هایی  تمامی  از  اما 
کنم  استخراج  را  رهبرانی  خصوصیات  توانستم 
بفهمم  و  می کردند  پیشرفت  مسیرشان  در  که 
می دادند  انجام  را  متفاوتی  کارهای  چه  که 
آن ها  که  بردم  پی  تمرین هایی  به  هم چنین  و 
نیروهای  اندازه  به  بتوانند  تا  می کرد  آماده  را 
بالقوه شان رشد کنند. و امروز می خواهم برخی 

از این اطاعات را با شما به اشتراک بگذارم. 

چه عاملی  باعث به وجود آمدن یک رهبر 
بزرگ در قرن بیست ویکم می شود؟ 

و  دیجیتال تر  دنیا  که  بیست ویکم  قرن  در 
در  نوآوری  و  اطاعات  جریان  و  بوده  شفاف تر 
آن از سرعت زیادی برخوردار است، در دنیایی 
معادالت  حل  بدون  بزرگی  کار  هیچ  انجام  که 
به  کردن  تکیه  نیست،  امکان پذیر  پیچیده 
شما  رشد  سرعت  از  توسعه،  سنتی  شیوه های 
است  این  واقعیت  می کاهد.  رهبر  یک  به عنوان 
در  مطالعه  مانند  سنتی  ارزیابی  شیوه های  که 

زمینه شغلی که بین تمام اعضای یک سازمان 
در  عملکرد  سنتی  معیارهای  یا  می شود،  انجام 
یک سازمان می تواند باعث به وجود آمدن نوعی 
هم چنین  و  شود  شما  در  کاذب  مثبت اندیشی 
با نهادینه کردن این فکر در وجودتان که شما 
آماده تر از چیزی هستید که واقعا هستید، باعث 
می شود دچار نوعی آرامش کاذب شوید. رهبری 
در قرن بیست ویکم بر اساس سه سوال تعریف و 

نشان داده می شود.
الگوی  در  بعدی  تغییر  پیش  بینی  برای  شما 
نگاه می کنید؟  به کجا  یا زندگی تان  کسب وکار 
منظورم  است.  تقویمتان  در  سوال  این  پاسخ 
کسانی  چه  با  را  زمان هایتان  که  است  این 
می گذرانید؟ روی چه موضوعاتی کار می کنید؟ 
چه  مطالعه  برای  کجاست؟  سفرهایتان  مقصد 
چیزی را انتخاب می کنید؟ و چطور از این طریق 
به درک مشکات بالقوه می رسید و چگونه برای 
انجام فوری یک کار تصمیم می گیرید و خودتان 
رهبری  تیم  نوعی  می کنید؟  آماده  و  حاضر  را 
از  اطاعات  گردآوری  روش  از  که  دارد  وجود 
تک تک اعضای سازمان استفاده می کند؛ یعنی 
یک نفر می گوید این  جا چیزهایی وجود دارد که 
نفر بعدی می گوید  و  تاثیر می گذارد،  روی من 
این جا روندهایی وجود دارد که روی عضو دیگر 
تیم تاثیر می گذارد و... آن ها این اطاعات را به 
اشتراک می گذارند و بعد بر اساس این اطاعات، 
تصمیم  هایشان را می گیرند تا یک استراتژی را 
تصحیح کنند، یا از تیمشان یک حرکت جدید 
انتظار داشته باشند. رهبران بزرگ همه چیز را 
به حال خود رها نمی کنند و به اصطاح بی خیال 
نیستند، آن ها همه چیز را تحت نظر و کنترل 
دارند و آینده  را شکل می دهند، نه این که فقط 

نسبت به آن واکنش نشان دهند.
سوال دوم این است که تنوع افراد در گروه هایی 
یا  شخصی  زندگی  در  هستید،  عضوشان  که 
اغلب  ما  می دانید،  است؟  چقدر  حرفه  ای تان 
از دوستان  چیز هایی درباره شبکه های متشکل 
خوب قدیمی می شنویم. به طور قطع این آدم ها 
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در شرایط خوبی در خیلی از سازمان ها مشغول 
عضو  همه  مان  حدودی،  تا  اما  هستند.  کار  به 
احساس  آن  ها  با  که  هستیم  افراد  از  گروهی 
این سوال من درباره   بنابراین  راحتی می کنیم. 
آدم هایی  با  رابطه  ایجاد  برای  شما  ظرفیت 
نظر  از  چه  دارند؛  فرق  شما  با  خیلی  که  است 
توانایی های  نظر  از  چه  و  و جسمی  بیولوژیکی 
کاربردی، عقاید سیاسی، فرهنگی و اقتصادی- 
این  با وجود همه  اجتماعی و... و هم چنان هم 
اختافات، آن  ها با شما ارتباط داشته و تا حدی 
به شما اعتماد دارند که می خواهند برای رسیدن 
به هدفی مشترک با شما همکاری کنند. رهبران 
بزرگ درک می کنند که داشتن شبکه  ای متنوع 
از افراد، منبعی برای شناسایی الگوها در سطوح 
راه  حل  هاست، چون  یافتن  و هم چنین  وسیع تر 
شما آدم هایی را در کنار خودتان دارید که شیوه 

فکری متفاوتی دارند. 
کافی  اندازه  به  آیا  که  است  این  سوم  سوال  و 
روشی  از  دست  که  دارید  جسارت  یا  جرئت 
موفقیت آمیز  برایتان  گذشته  در  که  بکشید 
دارد  وجود  قدیمی  ضرب المثلی  است؟  بوده 
هم رنگ  رسوا،  نشوی  »خواهی  می گوید:  که 
جماعت شو.« اما اگر این توصیه را دنبال کنید، 
شما  یعنی  می کنند،  رهبری  شما  بر  فرصت ها 
برایتان  که  می دهید  انجام  را  کاری  همیشه 

این  بزرگ  رهبران  است.  راحت  تر  و  مطمئن تر 
تنها  آن ها  باشند.  متفاوت  که  دارند  را  جرئت 
درباره  ریسک کردن حرف نمی زنند، بلکه واقعا 
ریسک می کنند. یکی از رهبران بزرگ دنیا این 
واقعیت را با من در میان گذاشت که موثرترین 
بتواند  فرد  که  می افتد  اتفاق  زمانی  پیشرفت ها 
این احساس را در خود به وجود بیاورد و جلوی 
کسانی بایستد که می گویند ایده  جدید او خام 
یا بیش از حد بلندپروازانه یا صرفا ابلهانه است. 
به  بعدا  که  آدم هایی  که  است  این   جالب  نکته 
شما ملحق می شوند، همان افرادی از گروهتان 
همکاری  شما  با  می دادید  احتمال  که  نیستند 
شیوه  که  هستند  کسانی  اغلب  بلکه  کنند، 
می خواهند  و  دارند  کردن  فکر  برای  متفاوتی 
و  پیوندند.  شما  به  شجاعانه  جهش  یک  برای 
یک  نه  است،  جهش  یک  این  که  بدانید  باید 
قدم. شما برای تبدیل شدن به یک رهبر قرن 
بیست ویکمی به پاسخ این سه سوال نیاز دارید، 
نه برنامه های سنتی تربیت رهبران. بنابراین چه 
را  بزرگ  رهبر  یک  بیست ویکم  قرن  در  عاملی 
می سازد؟ من خیلی ها، خیلی از رهبران بزرگ 
که  هستند  مردانی  و  زنان  آن ها  دیدم.  را  دنیا 
دیروز،  مطمئن  آسایش  برای  فقط  نه  را  خود 
احتماالت  همه  و  امروز  واقعیت های  برای  بلکه 

نامعلوم فردا آماده می کنند.
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ث�ی مهدیل �ب طرایح مصوالت �ت

برای طراحی یک فناوری بهتر، زمینه 
را درک کنید

 مائده تابنده

این جــا یــک گورســتان زبالــه اســت؛ جایــی 
کــه معمــوال آرامــگاه نهایــی تجهیــزات و وســایل 
پزشــکی بیمارســتان ها در آفریقاســت. چــرا؟ 
عمــده وســایل پزشــکی موجــود در آفریقــا 
ــرایط  ــا ش ــا ب ــتر وقت ه ــتند و بیش ــی هس واردات
محیطــی متناســب نیســتند. ایــن وســایل ممکن 
ــاز  ــر نی ــه داری و تعمی ــرل، نگ ــرای کنت ــت ب اس
ــه  ــند ک ــته باش ــده داش ــان آموزش دی ــه کارکن ب
ــد  ــم نتوانن ــاید ه ــدارد، ش ــود ن ــا وج در آفریق
ــاالی محیــط را تحمــل کننــد.  دمــا و رطوبــت ب
هم چنیــن ایــن وســایل به طــور معمــول بــه 
منبــع بــرق قابــل اطمینــان و جریــان بــرق 

ــد. ــاز دارن ــتمر نی مس
یکــی از دســتگاه های پزشــکی کــه ممکــن 
ــور  ــود، مانیت ــتاده ش ــه دان فرس ــه زبال ــت ب اس
ســونوگرافی اســت کــه ضربــان قلــب نوزادانــی را 
ــد.  ــا نیامده ان ــه دنی ــوز ب ــه هن نشــان می دهــد ک
از  یکــی  ایــن مســئله  در کشــورهای غنــی 
ــت،  ــارداری اس ــی دوران ب ــتانداردهای مراقبت اس
درحالی کــه در جوامــع فقیــر اســتاندارد مراقبتــی 
یعنــی یــک مامــا کــه بــا یــک گوشــی بــه ضربان 
ــش  ــن روش بی ــد. ای ــوش می ده ــوزاد گ ــب ن قل
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــت ک ــال اس از ۱00 س

ــه مامــا  ــه مهــارت و تجرب می گیــرد و به شــدت ب
وابســته اســت.

ــد ســال قبــل  ــدا، چن ــرع جــوان از اوگان دو مخت
ــه در  ــارداری ک ــای ب ــگاه مراقبت ه ــک درمان از ی
یکــی از بیمارســتان های محلــی واقــع شــده بــود، 
ــجوی  ــان دانش ــا در آن زم ــد. آن ه ــد کردن بازدی
رشــته فنــاوری اطاعــات بودنــد و در حیــن 
بازدیــد متوجــه شــدند کــه خیلــی وقت هــا 
ــا اســتفاده از  ــا درحالی کــه ســعی می کنــد ب مام
گوشــی صــدای ضربــان قلــب جنیــن را بشــنود، 
قــادر بــه انجــام ایــن کار نیســت. بنابرایــن آن هــا 
مانیتــوری را اختــراع کردنــد کــه می توانــد 
ــان قلــب جنیــن را بســنجد. درواقــع آن هــا  ضرب
گوشــی قدیمــی را تغییــر دادنــد و آن را بــه یــک 
گوشــی هوشــمند متصــل کردنــد. برنامــه ای 
کــه روی گوشــی هوشــمند وجــود دارد، ضربــان 
ــل  ــد و ســپس آن را تحلی ــط می کن ــب را ضب قل
می کنــد و اطاعاتــی را در مــورد وضعیــت بچــه 
در اختیــار مامــا قــرار می دهــد. ایــن دو مختــرع 

ــد. ــام دارن ــو ن آرون توشــابه و جاشــوا اوکل
ــدکای  ــام تن ــه ن ــری ب ــرع دیگ ــن مخت هم چنی
بــرای  کار  مشــغول  بوتســوانا  در  کاتســیگا 
یــک ســازمان مردم نهــاد در زمینــه ســاخت 

یک ابزار پیشرفته پزشکی چقدر می تواند برای مردم آفریقا کاربرد داشته باشد، اگر نتواند 
آب وهوای این قاره را تحمل کند؟ تانیا داگالس یک مهندس پزشکی است و در این سخنرانی 
تد از زمانی می گوید که مخترعان در جست وجوی فناوری بهتر، اغلب به نیازهای واقعی مردم 

بی توجه هستند و این که چطور درک و دریافت عمیق تر از زمینه ای که فناوری قرار است 
در آن مورد استفاده قرار گیرد، می تواند ما را به سمت ارائه راه کارهای بهتر هدایت کند.
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ســمعک بــود. او در حیــن کار متوجــه شــد 
ــه  ــوند، ب ــاخته می ش ــه س ــمعک  هایی ک ــه س ک
باتری هایــی نیــاز دارنــد کــه بایــد پــس از مدتــی 
ــرای بیشــتر  ــه ب ــن هزین ــا ای ــض شــوند، ام تعوی
مصرف کنندگانــی کــه او بــا آن هــا آشــنایی 
بنابرایــن  نبــود.  مقرون به صرفــه  داشــت، 
تنــدکای به عنــوان یــک مهنــدس نوعــی شــارژر 
ــه  ــرد ک ــراع ک ــیدی اخت ــای خورش ــا باتری ه ب
قابــل شــارژ هســتند و می تواننــد جایگزیــن 
او  شــوند.  ســمعک  در  قبلــی  باتری هــای 
ــام دفترونیکــس تاســیس کــرد و  ــه ن شــرکتی ب
در حــال حاضــر مشــغول ســاختن ســمعک های 
خورشــیدی اســت کــه از اختــراع خــود در تولیــد 

آن هــا اســتفاده می کنــد.
ــی  ــم نوع ــو ه ــودش سیوارس ــن، س ــکار م هم
ــه جــذام  ــان ب ــژه مبتای دســتکش هوشــمند وی
طراحــی و اختــراع کــرده اســت.  ممکــن اســت 
ــا  ــند، ی ــار نباش ــر بیم ــراد دیگ ــن اف ــی از ای خیل
ــوارض  ــا ع ــان شــده باشــد، ام بیماری شــان درم
می شــود  باعــث  بیمــاری  از  ناشــی  عصبــی 
ــه  ــس المس ــذام ح ــه ج ــان ب ــی از مبتای خیل
ــر  ــن خاط ــه همی ــد و ب ــت بدهن ــود را از دس خ
هــم هســت کــه ممکــن اســت در معرض آســیب 
قــرار بگیرنــد. ایــن دســتکش ها مجهــز بــه 
ــرای شناســایی حــرارت و فشــار  ــی ب حس گرهای
ــد و  ــر هشــدار  ده ــه کارب ــد ب ــه می توان اســت ک
ــد به عنــوان  ــری می توان ــه شــیوه موث درنتیجــه ب
ــع از  ــد و مان ــی عمــل کن حــس المســه مصنوع
ــتکش را  ــن دس ــودش ای ــود. س ــیب ش ــروز آس ب
ــه  ــا ب ــاران مبت ــه بیم ــرد ک ــراع ک ــی اخت زمان
ــان  ــای روزانه ش ــام فعالیت ه ــن انج ــذام را حی ج
مشــاهده کــرد و متوجــه شــد کــه شــرایط چــه 
ریســک ها و خطراتــی را بــرای آن هــا ایجــاد 

می کنــد.
همــه ایــن مخترعــان کــه مــن بــه آن هــا اشــاره 
ــت و  ــم بهداش ــا عل ــی را ب ــم مهندس ــردم، عل ک
ــع کاری  ــن درواق ــد و ای ــب کرده ان ــان ترکی درم
اســت کــه مهندســان پزشــکی انجــام می دهنــد. 

ــام  ــه ن ــا دوره ای ب ــاون، م ــپ ت ــگاه کی در دانش
ــب  ــه اغل ــم ک ــامت داری ــوآوری س ــی و ن طراح
دانشــجویان مهندســی پزشــکی ایــن دوره را 
می گذراننــد. هــدف از برپایــی ایــن دوره، آشــنایی 
ــت  ــی اس ــان طراح ــفه جه ــا فلس ــجویان ب دانش
و طــی دوره دانشــجوها تشــویق می شــوند در 
عیــن حــال کــه بــرای یافتــن راه حل هایــی بــرای 
ــا  ــد، ب ــت وجو می کنن ــامتی جس ــکات س مش

ــف تعامــل داشــته باشــند. جوامــع مختل
ــر  ــال حاض ــا در ح ــه م ــی ک ــی از گروه های یک
بــا آن کار می کنیــم، گروهــی از ســالمندان 
ــای  ــی از پروژه ه ــتند و یک ــاون هس ــپ ت در کی
کاســی اخیــر مــا مربــوط بــه مشــکات ناشــی 
از از دســت دادن شــنوایی ســالمندان بوده اســت. 
دانشــجویانی کــه اغلــب آن هــا مهندس هســتند، 
معتقــد بودنــد کــه می تواننــد ســمعک هایی 
بهتــر طراحــی کننــد. آن هــا ســاعاتی را بــا 
ایــن ســالمندان زمــان گذراندنــد و کســانی کــه 
ــد و  ــه می دهن ــکی ارائ ــات پزش ــا خدم ــه آن ه ب
ــد  ــت کردن ــان صحب ــا پرستارهایش ــن ب هم چنی
ــه  ــمعک هایی ک ــه س ــد ک ــی زود فهمیدن و خیل
ــی خــوب  ــدازه کاف ــه ان ــد، ب ــون وجــود دارن اکن
هســتند، ولــی بســیاری از افــراد ســالمند کــه بــه 
ــه  ــتند ب ــتند و می توانس ــاج داش ــمعک احتی س
ــد.  آن دسترســی داشــته باشــند، ســمعک ندارن
هم چنیــن بســیاری از کســانی کــه ســمعک 
نمی کردنــد.  اســتفاده  آن  از  هــم  داشــتند 
از  دانشــجویان متوجــه شــدند کــه خیلــی 
ضعــف  مشــکل  کلــی  به طــور  ســالمندها 
ــتفاده  ــد و از اس ــکار می کنن ــود را ان ــنوایی خ ش
از ســمعک خجالــت  می کشــند. عــاوه بــر ایــن، 
آن هــا متوجــه شــدند کــه شــرایط زندگــی ایــن 
ــان  ــف شنوایی ش ــت ضع ــا وضعی ــالمندان ب س
و  خانه هــا  مثــال،  بــرای  نیســت.  ســازگار 
ــر از  ــالمندان پ ــوص س ــی مخص ــز اجتماع مراک
بازتاب هــای صــدا بــود کــه شنوایی شــان را 
مختــل می کــرد. بنابرایــن دانشــجویان بــه جــای 
ــمعک  ــک س ــی ی ــعه و طراح ــه توس ــه ب این ک
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جدیدتــر و بهتــر فکــر کننــد، بــه بررســی محیط 
زندگــی افــراد ســالمند پرداختنــد، بــا ایــن 
ــل را  ــی مح ــرایط صوت ــد ش ــه بتوانن ــرد ک رویک
بهبــود دهنــد. آن هــا هم چنیــن پویشــی طراحــی 
کردنــد کــه هــدف آن آگاهی  بخشــی دربــاره 
ــت  ــا خجال ــه ب ــنوایی و مقابل ــف ش ــکل ضع مش
ــی  ــن اتفــاق زمان ــود. ای از اســتفاده از ســمعک ب
ــال  ــن مث ــر - در ای ــه کارب ــراد ب ــه اف ــد ک می افت
ســالمندان - و نیازهــای آن هــا و زمینــه ای که در 
آن حضــور دارنــد، توجــه کننــد و بیشــتر وقت هــا 
الزم اســت مــا از تمرکــز فنــاوری فاصلــه بگیریــم 
و از نــو بــه بررســی و شناســایی مشــکل بپردازیم.
ــق  ــکل از طری ــک مش ــرای درک ی ــن روش ب ای
شــنیدن و تعامــل برقــرار کــردن، روش جدیــدی 
ــه  ــانی ک ــا مهندس ــتر وقت ه ــی بیش ــت، ول نیس
قصد توســعه فنــاوری دارند، از این روش اســتفاده 
نمی کننــد. یکــی از دانشــجویان مــا قبــا در 
رشــته مهندســی نرم افــزار تحصیــل و کار کــرده 
ــه  ــی ک ــتر محصوالت ــان بیش ــت و در آن زم اس
ــی  ــرد، محصوالت ــت می ک ــتریان درس ــرای مش ب
بــود کــه درنهایــت مشــتری آن را دوســت 
ــس  ــول را پ ــتری ها محص ــی مش ــت. وقت نداش
ــد کــه قبــا  ــی وقت هــا می گفتن ــد، خیل می دادن
ــس از  ــد. پ ــزی می خواهن نمی دانســتند چــه چی
اتمــام دوره، ایــن دانشــجو بــه مــا گفــت کــه حاال 
ــت  ــوده اس ــه نب ــود او متوج ــه خ ــد ک می فهم
کــه مشــتری اش دقیقــا چــه چیــزی می خواهــد. 
ــورد  ــن بازخ ــری ای ــجوی دیگ ــن دانش هم چنی
ــاد  ــن دوره ی ــدن ای ــا گذران ــه ب ــا داد ک ــه م را ب
گرفتــه اســت کــه چطــور بــا هم دلــی محصولــی 
را طراحــی کنــد کــه ایــن درس مخالــف بــا 
آموزش هــای مهندســی بــود کــه بــه او یــاد داده 
بــود هــر چیــزی را بــرای عملکــرد طراحــی کنــد.

آن چــه همــه ایــن مثال هــا نشــان می دهــد، 
بــرای  در جســت وجو  مــا  کــه  اســت  ایــن 
فنــاوری، بیشــتر وقت هــا نیازهــای واقعــی افــراد 
را در نظــر نمی گیریــم، ولــی بــه فنــاوری احتیــاج 
داریــم، بــه ســمعک و مانیتورهــای ضربــان قلــب 

ــم. ــاز داری جنیــن نی
پــس چطــور داســتان های موفقیــت بیشــتری در 
مــورد دســتگاه های پزشــکی در آفریقــا بســازیم؟ 
ــه جــای  ــان بیشــتری بســازیم ب ــه مخترع چگون
ــه اســتثنایی تکیــه  این کــه فقــط بــه چنــد نمون
ــا را  ــی م ــای واقع ــد نیازه ــه می توانن ــم ک کنی
بفهمنــد و بــا روش  هــای عملــی بــه ایــن نیازهــا 
ــود  ــا و خ ــا روی نیازه ــب، م ــد؟ خ ــخ دهن پاس
ــاید  ــم. ش ــز می کنی ــا تمرک ــه آن ه ــراد و زمین اف
ــت.«  ــح اس ــه واض ــد: »این ک ــان بگویی ــه خودت ب

یــا »البتــه کــه زمینــه مهــم اســت.«
ــت؛  ــوع اس ــار از تن ــاره سرش ــک ق ــا ی ــا آفریق ام
زمینــه  در  زیــاد  اختاف هــای  بــا  قــاره ای 
ســامت، ثــروت، درآمــد و آمــوزش. اگــر فــرض 
ــه  ــروز ب ــا ام ــان م ــان و مخترع ــم مهندس کنی
ــف در  ــای مختل ــورد زمینه ه ــی در م ــدازه کاف ان
ــد مشــکات  ــه بتوانن ــد ک ــات دارن ــا اطاع آفریق
جوامــع مختلــف و البتــه حاشــیه  ای ترین جوامــع 
ــع دچــار اشــتباه شــده ایم.  ــد، درواق را حــل کنن
ــی  ــی کاف ــا آگاه ــا لزوم ــاره آفریق ــا در ق ــر م اگ
دربــاره مشــکات نداشــته باشــیم، شــاید آن 
موقــع یــک نفــر بــا مهــارت و تعهــد کافــی بتواند 
بــه آفریقــا بیایــد، زمــان را بــه شــنیدن و تعامــل 
ــا  ــد ب ــد و بع ــاص ده ــردم اختص ــا م ــردن ب ک
ــرای اختــراع کــردن  دانــش و اطاعــات کافــی ب

ــد. ــرک کن ــاره را ت ــن ق ــا، ای ــرای آفریق ب
امــا در مــورد درک زمینه هــا، یادتــان باشــد 
کــه ایــن مســئله مربــوط بــه تعامــات ســطحی 
ــت و  ــق اس ــل عمی ــدف تعام ــه ه ــت، بلک نیس
ــای  ــا و پیچیدگی  ه غوطــه ور شــدن در واقعیت  ه
زمینــه ای کــه مــا در آن هســتیم و هم اکنــون در 
آن در آفریقــا غوطــه  ور شــده  ایم. مــا امــروز پایــگاه 
ــا  ــم کــه می توانیــم ب ــوی و غنــی داری دانشــی ق
اســتفاده از آن، راه کارهایــی بــرای حــل مشــکات 
خــود بیابیــم. پــس بیاییــد وقتــی در قــاره ای کــه 
اســت،  استفاده نشــده  اســتعدادهای  از  مملــو 
ــران وابســته  ــه دیگ ــی ب ــم، خیل ــی می کنی زندگ

نباشــیم.
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ی �ب عدال�ت در سازمان و اکهش مسئولیت پذ�ی

مواد اولیه تجارتی که بهتر کار می کند
 نیلوفر منزوی

ــه  ــه ب ــود ک ــوری ب ــه این ط ــن قضی ــرای م ب
ــودم. اولــش  عروســی دوســتم دعــوت نشــده ب
خیلــی برایــم مهــم نبــود. فکــر می کــردم 
ــا  ــد، ام ــزار کرده ان ــی برگ ــم کوچک ــه مراس ک
بعــد کــه دیــدم چنــد نفــر دیگــر بــه عروســی 
می رونــد، درحالی کــه بــه انــدازه مــن بــه 
کــردم  احســاس  نبودنــد،  نزدیــک  دامــاد 
ــی  ــاس مزخرف ــا احس ــده ام. واقع ــرد ش ــه ط ک
ــده  ــم ش ــم ظل ــردم در حق ــاس می ک بود. احس
ــرا در  ــن ماج ــبیه ای ــش ش ــه پی ــت. هفت اس
ــاق  ــم اتف ــا، ه ــم، لیپســی و گرت ــورد دختران م
افتــاد. آن هــا داشــتند بــه نوبــت بــا یــک جــور 
ــاژ  ــان را ماس ــر مادرش ــوص کم ــیله مخص وس
ــودش  ــش خ ــا پی ــی از دختره ــد و یک می دادن
ــان  ــرش زم ــه خواه ــه ب ــود ک ــرده ب ــر ک فک
بیشــتری بــرای ماســاژ داده شــده اســت. همــان 
ــا  ــا ب موقــع مــن وارد اتــاق شــدم و دیــدم گرت
ــه  ــا عادالن ــن اص ــد: »ای ــت داد می زن عصبانی
نیســت!« صــورت لیپســی هــم خیــس اشــک 
ــر دســتش  ــک کرنومت ــود و همســرم ی شــده ب
ــدام از  ــر ک ــود ه ــن ش ــا مطمئ ــود ت ــه ب گرفت
ــاژور  ــا آن ماس ــه ب ــک دقیق ــا ی ــا دقیق دختره

می کننــد. کار 
ــی  ــه بی عدالت ــود دارد ک ــادی وج ــال زی احتم
شــما را نیــز بــه انــدازه مــن یــا دخترانــم 
کــه  اســت  ایــن  علتــش  کنــد.  عصبانــی 
ــد  ــی می کن ــا را عصبان ــدر م ــی آن ق بی عدالت
کــه دیگــر نمی توانیــم به درســتی فکــر کنیــم. 
ــال  ــدام دنب ــم و م ــک می کنی ــیم و ش می ترس
احســاس  را  درد  می گردیــم.  بی عدالتــی 
بی عدالتــی  می گذریــم.  آن  از  و  می کنیــم 
یکــی از مشــکات اساســی در جامعــه ماســت و 
یکــی از دالیــل اصلــی چنــد قطبــی شــدن کــه 
ــرر دارد. ــب وکار ض ــرای کس ــال ب ــن ح در عی
می شــود  باعــث  کار  در  بی عدالتــی 
و  کننــد  پیــدا  تدافعــی  حالــت  کارمندهــا 
بدهنــد.  دســت  از  را  مسئولیت پذیری شــان 
زمینــه  ایــن  در  کــه  مطالعــه ای  نتایــج 
می دهد 70 درصــد  نشــان  شــده،  انجــام 
مســئولیت پذیر  آمریکایــی،  کارمنــدان  از 
ــرکت ها  ــال ش ــر س ــن مشــکل ه نیســتند و ای
ــارد دالر  ــرری معادل ۵۵0 میلی ــل ض را متحم
ــه   ــادل نیمــی از هزین ــغ مع ــن مبل ــد. ای می کن
ــص  ــد ناخال ــادل تولی ــکا و مع ــوزش در آمری آم

فرقی نمی کند که به مراسم عروسی یک دوست دعوت نشدیم، یا به خاطر یک 
بدشانسی در شرکت مورد توبیخ قرار گرفتیم، چون در هر صورت بی عدالتی ما را 
ناراحت می کند و درنتیجه توانایی مان را برای درست فکر کردن از دست می دهیم. 
و این فقط یک مسئله شخصی نیست، بلکه به ضرر کسب وکار تجارتمان نیز تمام 
می شود. در این سخنرانی تد مارکو آلورا، تاجر آمریکایی ایتالیایی و مدیرعامل 
بزرگ ترین شرکت گاز طبیعی اروپا، از شیوه ای می گوید که برای اجرای عدالت 

در شرکتشان وجود دارد و این که چطور توانایی انجام کاری که افراد فکر می کنند 
درست است، می تواند آن ها را راضی تر نگه دارد و بهره وری شان را باال ببرد.
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ــن  ــش اســت. بنابرای ــل اتری ــی کشــوری مث مل
ــی و  ــردن بی عدالت ــن ب ــد از بی ــا بای ــت م اولوی
برقــراری دوبــاره عدالــت باشــد. امــا ایــن کار در 
ــد قوانیــن  ــا مــا بای عمــل چــه معنــی دارد؟ آی
بیشــتری وضــع کنیــم، یــا سیســتم خاصــی بــه 
ــاد  ــی ایج ــه معن ــن ب ــا ای ــم؟ آی ــود بیاوری وج
برابــری اســت؟ خــب، تــا حــدودی همین طــور 
ــون و  ــا قان ــه ب ــت در مقایس ــا عدال ــت. ام اس
شــیوه های  بــا  و  اســت  جذاب تــر  برابــری 

عجیــب و غریبــی اعمــال می شــود.
۱۵ ســال قبــل مــن از کارم در یــک بانــک 
ــا  ــا ب ــتعفا دادم ت ــی اس ــرمایه گذاری آمریکای س
یــک شــرکت دولتــی نفتــی بــزرگ ایتالیایی کار 
ــود.  ــاوت ب ــای متف ــک دنی ــم. آن شــرکت ی کن
ــت یابی  ــد دس ــردم کلی ــر می ک ــودم فک ــا خ ب
ــک  ــتم ریس ــی سیس ــه نوع ــن نتیج ــه بهتری ب
- تشــویق اســت کــه بــر اســاس آن شــما 
ــن عملکــرد و بازدهــی را  ــرادی را کــه بهتری اف
داشــته اند، تشــویق می کنیــد و بــه آن هــا 
ــرد  ــه عملک ــرادی ک ــه اف ــد و ب ــع می دهی ترفی
ضعیفــی داشــته اند، چیــزی می دهیــد کــه 
ــم  ــرکت ه ــن ش ــا در ای ــند. ام ــش باش نگران
ــود و هــم شــغلی مطمئــن  حقــوق مــا ثابــت ب
ــود.  ــف شــده ب ــا تعری داشــتیم. همــه جایگاه ه
پــس مهارت هــای مــن خیلــی هــم مــورد 
ــدم،  ــد ش ــه ناامی ــود ک ــا ب ــود. آن ج ــه نب توج
ــی  ــرکت بازده ــن ش ــه ای ــدم ک ــد دی ــی بع ول
حیرت انگیــزی دارد و در عرصه هایــی بســیار 
ســخت و حســاس بــه رقابــت می پــردازد. 
بازدهــی  کســب وکار  در  چنیــن سیســتمی 
در  و  پــروژه  مدیریــت  در  داشــت.  باالیــی 
عملیــات اکتشــاف نیــز کامــا کارآمــد بــود. تیم 
ــری  ــرکت دیگ ــر ش ــتر از ه ــا بیش ــاف م اکتش
ــت و گاز را  ــع نف ــود مناب ــته ب ــان توانس در جه
کشــف کنــد. تیــم مــا یــک پدیــده بــود و همــه 
ســعی می کردنــد بــه علــت آن پــی ببرنــد کــه 
ــش  ــت. پی ــن اس ــزی ممک ــن چی ــور چنی چط
خــودم فکــر می کــردم ایــن موفقیــت بــه 

دلیــل شــانس و اقبــال ماســت. امــا بعــد از هــر 
ــه نظــر می رســید  اکتشــاف جدیــدی، کمتــر ب
ــه شــانس و  ــوط ب ــن مســئله فقــط مرب ــه ای ک
اقبــال باشــد. آیــا مــا وســیله خاصــی در اختیــار 
قــوی ای  نرم افــزار  مــا  آیــا  نــه.  داشــتیم؟ 
داشــتیم کــه هیچ کــس دیگــری نداشــت؟ نــه. 
ــه بقیــه می گفــت  ــا نابغــه ای داشــتیم کــه ب آی
ــود کــه  ــه. ســال ها ب ــا کجاســت؟ ن نفــت دقیق
شــرکت هیــچ فــرد متخصــص جدیــدی را 
ــه  ــا در چ ــس راز کار م ــود. پ ــرده ب ــذب نک ج

ــود؟ ــه ب ــزی نهفت چی
ــی  ــت بررس ــرکت را به دق ــراد ش ــه اف من هم
ــرار دادم  ــی ق ــورد بررس ــتم را م ــردم. دوس ک
کــه هفــت چــاه نفــت خشــک را حفــاری 
کــرد و میلیاردهــا دالر روی دســت شــرکت 
هزینــه گذاشــت تــا باالخــره در هشــتمین چــاه 
توانســت بــه منابــع نفتــی برســد. مــن نگرانــش 
بــودم، ولــی خــودش کامــا آرام بود. بــه عبارت 
دیگــر، ایــن آدم هــا می دانســتند دارنــد چــه کار 
ــه ذهنــم رســید  می کننــد. و بعــد ایــن فکــر ب
کــه موضــوع بــر ســر عدالــت بــود. همــه ایــن 
ــرار  ــه ق ــد ک ــرکتی کار می کردن ــا در ش آدم ه
نبــود نگــران نتایــج کوتاه مــدت باشــند. آن هــا 
به خاطــر بداقبالــی یــا خطــای غیرعمــد توبیــخ 
ــر  ــه ب ــتند ک ــراد می دانس ــن اف ــدند. ای نمی ش
اســاس هدفــی کــه دارنــد، مــورد ارزیابــی 
قــرار می گیرنــد، نــه نتیجــه ای کــه بــه آن 
انســان  یــک  به عنــوان  آن هــا  می رســند. 
مــورد ارزیابــی قــرار می گرفتنــد و بخشــی 
ــی کــه  ــد. پــس هــر اتفاق از یــک جامعــه بودن
می افتــاد، شــرکت آن هــا را مــورد حمایــت 
قــرار مــی داد. ایــن بــرای مــن تعریــف عدالــت 
ــود. تحــت چنیــن تعریفــی شــما دیگــر روی  ب
ــت  ــرار اس ــت برق ــا عدال ــه آی ــئله ک ــن مس ای
ــئله  ــن مس ــوید و ای ــاس نمی ش ــه، حس ــا ن ی
قــادر  افــراد  ایــن  دارد.  بی  نظیــری  نتایــج 
ــت  ــردن نف ــدا ک ــه پی ــد روی هدفشــان ک بودن
ــت  ها  ــت سیاس ــد و باب ــز کنن ــود، تمرک و گاز ب
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یــا ترس هــای شــرکت نگرانــی 
می توانســتند  آن هــا  نداشــتند. 
خیلــی خــوب ریســک کننــد، 
زیــرا بیــش از حــد حالــت تدافعــی 
دســت  بــه  بــرای  و  نداشــتند 
ــت  ــزرگ دس ــای ب آوردن جایزه ه
ــراد  ــن اف ــد. ای ــار نمی زدن ــه قم ب
یــک  بــرای  ایــده آل  اعضایــی 
ــکاران  ــه هم ــه ب ــد ک ــروه بودن گ

خــود اعتمــاد داشــتند و نگــران خصومــت 
ــت  ــوری گف ــود این ط ــد. می ش ــران نبودن دیگ
ــح  ــدر تفری ــد. آن ق ــح می کردن ــا تفری ــه آن ه ک
کارمندهــا  از  یکــی  کــه حتــی  می کردنــد 
ــمس  ــام کریس ــرد در ش ــراف ک ــار اعت ــک ب ی
شــرکت بیشــتر از شــام کریســمس خانوادگــی 
ــراد،  ــن اف ــا ای ــه او خــوش گذشــته اســت. ام ب
در سیســتم عادالنــه ای کار می کردنــد کــه 
بــه واســطه آن می توانســتند کاری را انجــام 
دهنــد کــه آن را درســت می دانســتند، نــه 
ــع شــخصی خودشــان  ــال مناف ــه دنب ــه ب این ک
باشــند، یــا این کــه دنبــال کار ســریع و راحــت 
باشــند. همیــن توانایــی بــرای انجــام کاری کــه 
آن را درســت می دانیــم، یکــی از پایه هــای 
عدالــت و در عیــن حــال یــک محــرک بــزرگ 
ــت  ــدگان نف ــط جوین ــراد اســت. و فق ــرای اف ب
ــد.  ــام می دادن ــت را انج ــه کار درس ــد ک نبودن
ــع انســانی  ــر مناب ــک مدی ــا در آن شــرکت ی م
داشــتیم کــه یــک بــار از مــن خواســت فــردی 
را میــان افــراد داخــل شــرکت بــرای یــک 
ــورد  ــرد م ــم. ف ــاب کن ــی انتخ ــت مدیریت پس
نظــر بســیار مناســب بــود، امــا دوره دبیرســتان 
را تمــام نکــرده بــود، پــس بــه صــورت رســمی 
ــا  ــت، ام ــت نداش ــگاه صاحی ــن جای ــرای ای ب
ــا  ــش کام ــه انتخاب ــود ک ــوب ب ــدری خ ــه ق ب
ــم  ــتخدام ه ــید و اس ــر می رس ــه نظ ــی ب منطق
ــراد شــرکت از مــن  ــا یکــی دیگــر از اف شــد. ی
خواســت بودجــه ای بــرای ســاخت یــک کارگاه 
ــان در  ــات خودم ــار تاسیس ــازی در کن پنیرس

اکــوادور در اختیــارش قــرار دهــم. 
هیــچ منطقــی در ایــن درخواســت 
ــدام از  ــع هیچ ک ــا آن موق ــود. ت نب
افــراد کارگاه تولیــد پنیــر نســاخته 
ــی ایــن همــان چیــزی  ــد، ول بودن
ــاز  ــه آن نی ــتا ب ــه آن روس ــود ک ب
داشــت، چــون شــیری کــه در 
پیــش  می شــد،  تولیــد  آن جــا 
می شــد.  فاســد  فــروش،  از 
ــتند  ــاز داش ــازی نی ــک کارگاه پنیرس ــا ی آن ه
ــن  ــن در ای ــم. م ــدازی کردی ــا آن را راه ان و م
ــه  ــم ک ــاد گرفت ــابه ی ــات مش ــات و اتفاق اتفاق
چطــور عــادل باشــم. مــن و همکارانــم بــه ایــن 
ــم و  ــک بکنی ــم ریس ــه بتوانی ــتیم ک ــاز داش نی
ــت  ــه ای اس ــتم عادالن ــن سیس ــما در چنی ش
می توانیــد  و  کنیــد  خطــر  می توانیــد  کــه 
ــودن را داشــته باشــید. مــن  جســارت عــادل ب
ــا و  ــن آدم ه ــه ای ــردم ک ــه را درک ک ــن نکت ای
باقــی همکارانشــان بــه چنــان نتایــج درخشــانی 
دســت پیــدا کردنــد و چنــان کارهــای بزرگــی 
را انجــام دادنــد کــه هیــچ تشــویقی نمی توانــد 
محــرک آن باشــد. مــن خیلــی هیجــان زده 
ــن  ــم ای ــت بفهم ــم می خواس ــودم. دل ــده ب ش
سیســتم چطــور کار می کنــد. می خواســتم 
ــا ایــن سیســتم را یــاد بگیــرم تــا بتوانــم  کار ب

ــم. ــری باش ــر بهت ــده رهب در آین
بنابرایــن بــا همکارانــم، مدیــران منابــع انســانی 
روان  و  اعصــاب  متخصصــان  از  گروهــی  و 
ــزی  ــدم آن چی ــه ش ــردم و متوج ــت ک صحب
ــیوه کاری  ــذرد و ش ــراد می گ ــن اف ــه در ذه ک
آن هــا، کامــا توســط دانــش جدیــد مغــز مــورد 
ــن  ــه چنی ــدم ک ــن فهمی ــد اســت. هم چنی تایی
سیســتمی در هــر ســطح و هــر شــرکتی قابــل 
ــه  ــت و ن ــوق ثاب ــه حق ــه ب ــما ن ــت. ش اجراس
ــر  ــون از نظ ــد، چ ــاز داری ــن نی ــغل مطمئ ش
ــت شــده اســت کــه آدم هــا به طــور  علمــی ثاب
ــا  ــد. م ــس  کنن ــت را ح ــد عدال ــی می توانن ذات
فــرق درســت و غلــط را حتــی قبــل از این کــه 
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بتوانیــم حــرف بزنیــم، یــا بــه آن فکــر کنیــم، 
ــوط  ــن مرب ــه م ــورد عاق ــه م ــم. تجرب می دانی
اســت کــه  ماهــه ای  بچه هــای شــش  بــه 
ــاش  ــه ت ــی هســتند ک مشــغول تماشــای توپ
می کنــد از تپــه ای بــاال بــرود. آن جــا یــک 
مربــع مهربــان وجــود دارد کــه بــه تــوپ 
ــد  ــرود. و بع ــاال ب ــه ب ــا از تپ ــد ت کمــک می کن
ــل  ــن ه ــه پایی ــوپ را ب ــدذات ت ــث ب ــک مثل ی
ــن  ــم چندی ــن فیل ــه ای ــد از این ک ــد. بع می ده
ــته  ــا خواس ــد، از بچه ه ــش درآم ــه نمای ــار ب ب
از  را  عاقه شــان  مــورد  اســباب بازی  شــد 
ــث  ــک مثل ــع و ی ــک مرب ــوپ، ی ــک ت ــن ی بی
آن هــا  از  ولــی هیچ کــدام  کننــد.  انتخــاب 
ــه  ــرد. هم ــاب نک ــث را انتخ ــباب بازی مثل اس
ــع باشــند.  آن هــا دلشــان می خواســت کــه مرب
علــم ثابــت کــرده اســت کــه مــا وقتــی عدالــت 
در  می کنیــم،  احساســش  یــا  می بینیــم،  را 
مغزمــان مــاده ای ترشــح می شــود کــه بــه 
مــا احســاس لــذت می دهــد، لــذت زیــاد. 
ــی  ــا بی عدالت ــم ب ــاس می کنی ــی احس ــا وقت ام
می کنیــم،  درد  احســاس  شــدیم،  مواجــه 
ــطه  ــه واس ــه ب ــتر از آن چ ــی بیش دردی خیل
بــه وجــود می آیــد.  یــک زخــم جســمی 
ــال شــدن بخــش  ــث فع ــی باع ــون بی عدالت چ
ــمتی  ــی قس ــود، یعن ــا می ش ــز م ــی مغ ابتدای
کــه بــا انــواع خطرهــا و روش هــای نجــات 
ســروکار دارد. وقتــی بی عدالتــی باعــث ایجــاد 
نوعــی خطــر می شــود، همــه ذهــن مــا را 
ــت  ــزه، خاقی ــه انگی ــد. درنتیج ــر می کن درگی
و ارزش کار گروهــی به طــور کامــل از بیــن 
می رونــد. در عیــن حــال کامــا طبیعــی اســت 
ــم، چــون  ــروز بدهی ــاری ب ــن رفت ــا چنی ــه م ک
ــتیم.  ــی هس ــی اجتماع ــی حیوانات ــور ذات به ط
مــا بــرای بقــا بــه ایــن احســاس کــه عضــوی از 
ــدر  ــا آن ق ــم. م اجتمــاع هســتیم، احتیــاج داری
ــا  ــت ت ــه الزم اس ــده ایم ک ــده ش ــاع آفری بی دف
حدود ۱0 ســالگی کســی مراقبمــان باشــد، 
تــا زمانــی کــه مغزمــان دربــاره غــذا بــه بلــوغ 

ــی  ــن اجتماع ــه در چنی ــت ک ــد. الزم اس برس
باشــیم. پــس چــه خوشــمان بیایــد و چــه نــه، 
ــه عروســی یــک دوســت،  ــا دعــوت نشــدن ب ب
را  واکنشــی  بدوی مــان همــان  فکــر  طــرز 
ــراج  ــاع اخ ــر از اجتم ــه اگ ــد ک ــان می ده نش
شــویم، نشــان خواهــد داد. علــم به طــور کامــا 
روشــن نشــان می دهــد کــه چــرا عدالــت 
خــوب اســت و چــرا بی عدالتــی مــا را وارد 
ــا از طــرف دیگــر،  ــت تدافعــی می کنــد. ام حال
علــم نشــان می دهــد کــه در یــک محیــط 
عادالنــه، نه تنهــا همــه مــا دوســت داریــم مثــل 
ــه  ــی ب ــور طبیع ــه به ط ــیم، بلک ــع باش آن مرب
مربــع بــودن گرایــش داریــم و ایــن بــه دیگــران 
اجــازه می دهــد تــا آن هــا هــم در پاســخ عــادل 
ــدن  ــه وجــود آم ــل باعــث ب ــن تعام باشــند. ای
ــا  ــا می شــود، ام ــت زیب ــه عدال ــک جــور حلق ی
وقتــی عدالــت را شــروع می کنیــم، یــک قطــره 
ــد  ــوده می کن ــتخر را آل ــه اس ــی هم از بی عدالت
و متاســفانه قطــرات بی عدالتــی زیــادی در 
ــه  ــن هم ــد. بنابرای ــود دارن ــتخر وج ــن اس ای
ــا آن جــا  ــر ایــن باشــد کــه ت ســعی مــا بایــد ب
ــی را از همــه جــا  کــه ممکــن اســت، بی عدالت
حــذف کنیــم، از جامعــه خودمــان و از شــرکت 
ــران  ــی نگ ــن خیل ــم. م ــروع کنی ــان ش خودم
ایــن مســئله هســتم، چــون رهبــری یــک 
ــر عهــده  تیم 3000 نفــره کامــا حرفــه ای را ب
ــاد  ــروی کار ش ــاوت میان 3000 نی دارم، و تف
و بــا انگیــزه و 3000 نفــری کــه فقــط منتظــر 
پایــان ســاعت کار هســتند، قابــل توجــه اســت. 
ــم در  ــاش می کن ــه ت ــزی ک ــن چی ــس اولی پ
ــن اســت  ــه آن برســم، ای ــت ب ــرد عدال ــن نب ای
کــه خــودم را از ایــن معادلــه خــارج نگــه 
دارم. یعنــی پیش زمینه هــای فکــری خــودم 
ــه  ــانی ک ــا از کس ــن واقع ــا م ــم. مث را بشناس
ــد،  ــم می آی ــد، خوش ــد می کنن ــم را تایی حرف
ــر  ــرای ه ــرکت، و ب ــک ش ــرای ی ــن ب ــا ای ام
کســی کــه نظــر متفاوتــی دارد، رفتــار چنــدان 
ــم  ــاش می کنی ــا ت ــس م ــت. پ ــی نیس جالب
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ــرات  ــرش نظ ــگ پذی ــال فرهن ــورت فع ــه ص ب
شــرکتمان  در  را  متفــاوت  شــخصیت های  و 
انجــام  کــه  کاری  دومیــن  بیندازیــم.  جــا 
ــه  ــا هم ــت. م ــر اس ــی عملی ت ــم، کم می دهی
ــرکت را  ــتم های ش ــا و سیس ــن، فراینده قوانی
ــع  ــص مناب ــری و تخصی ــرای تصمیم گی ــه ب ک
ــی و  ــم، بررس ــل می کنی ــا عم ــه آن ه ــر پای ب
ــح  ــدان واض ــه چن ــررات را ک ــش از مق آن بخ
نیســتند، یــا خیلــی منطقــی نیســتند، یــا اصــا 
معنــای خاصــی ندارنــد، کنــار می گذاریــم. 
عــاوه بــر ایــن، ســعی می کنیــم تــا هــر 
ــان  ــدن جری ــدود ش ــث مح ــه باع ــزی را ک چی
ــات در داخــل شــرکت می شــود، از ســر  اطاع
راه برداریــم. و بعــد در مــورد فرهنــگ و انگیــزه 
ــم.  ــام می دهی ــابهی انج ــی های مش ــم بررس ه
ــدر  ــه هرچق ــت ک ــن اس ــورم ای ــع منظ درواق
و سیســتم ها  فرایندهــا  قوانیــن،  کــه  هــم 
را بــه شــکل کامــا ســخت گیرانه بررســی 
ــت  ــی از عدال ــس واقع ــه ح ــم ب ــاز ه ــم، ب کنی
نمی رســیم. علتــش هــم ایــن اســت کــه 
آخریــن قــدم بــرای رســیدن بــه عدالــت چیــز 

ــت. ــری اس دیگ
ــه احساســات افــراد، نیازهــای  ایــن احســاس ب
و  خصوصی شــان  زندگــی  وقایــع  آن هــا، 
نیاز هــای جامعــه مربــوط اســت. پرســش ها 
و عوامــل زیــادی وجــود دارنــد کــه گنجانــدن 
ــول،  ــک فرم ــا ی ــت ی ــک لیس ــل ی ــا داخ آن ه
ــوان  ــا ســاده نیســت و به ســختی می ت آن قدره
همــه ایــن عوامــل را در فراینــد تصمیم گیــری 
ــن عوامــل  ــا اگــر از ای ــت داد. ام منطقــی دخال
ــکات مهمــی را در نظــر  ــم، ن چشم پوشــی کنی
ایــن کار بــه وجــود  نگرفته ایــم، و نتیجــه 
ــن  ــت. بنابرای ــی اس ــاس بی عدالت ــدن احس آم
بایــد تصمیمــات خــود را دوبــاره و بــا محوریــت 
عدالــت بررســی کنیــم. آیــا عادالنــه اســت کــه 
ایــن فــرد شــغلی را کــه واقعــا دوســت دارد، بــه 
دســت بیــاورد؟ آیــا عادالنــه اســت کــه آن فــرد 
اخــراج شــود؟ آیــا قیمتــی کــه بایــد بــرای ایــن 

محصــول در نظــر گرفتــه شــود، عادالنه اســت؟ 
ــر از  ــا اگ ــت، ام ــختی اس ــواالت س ــا س این ه
ــی،  ــخ منطق ــا پاس ــه آی ــیم ک ــان بپرس خودم
ــه... خــب،  ــا ن ــان پاســخ درســت اســت، ی هم
ــا  ــم. م ــا پاســخ را درون خودمــان داری همــه م
پاســخ را از دوران کودکی مــان می دانســتیم. 
بــرای  درســت  جــواب  دانســتن  نتیجــه  و 
ــن  ــت. و روش ــب اس ــیار جال ــری بس تصمیم گی
ــه  کــردن قلب هــا کلیــد دســت پیــدا کــردن ب
باالتریــن بهــره وری از نیــروی کار اســت. چــون 
اگــر بــه ایــن موضوع کــه نیروهــای کارتــان چه 
احساســی دارنــد، اهمیــت بدهیــد، آن هــا تــرس 
ــان  ــود واقعی ش ــد و خ ــار می گذارن ــود را کن خ
را در حیــن انجــام کار نشــان خواهنــد داد. اگــر 
عدالــت ســنگ بنــای زندگــی باشــد، چــرا همــه 
ــوان  ــه کســب وکار آن را به عن ــران در زمین رهب
اولویــت خــود قــرار نمی دهنــد؟ آیــا کار کــردن 
در شــرکتی کــه شــرایط عادالنــه ای دارد، بهتــر 
نیســت؟ آیــا داشــتن همــکاران و مدیرانــی کــه 
ــت  ــر اســاس عدال ــا ب ــوزش آن ه انتخــاب و آم
ــج  ــر اســاس نتای ــه ب ــوده و ن و شخصیتشــان ب
آزمــون مدیریت 60 ســال پیــش، بهتر نیســت؟ 
مــا بــه چنیــن جایگاهــی خواهیــم رســید، امــا 
چــرا در حــال حاضــر چنیــن شــرایطی وجــود 
ــال اســت  ــش انفع ــدارد؟ خــب یکــی از دالیل ن
ــت  ــن اس ــر ای ــم به خاط ــدی ه ــا ح ــه ت و البت
کــه برقــراری عدالــت همیشــه راحــت نیســت. 
عدالــت نیازمنــد قضــاوت و ریســک کــردن 
اســت. درســت مثــل حفــر آن هشــت چــاه کــه 
ــه  ــردی ک ــع ف ــود. ترفی ــک ب ــور ریس ــک ج ی
ــک  ــم ی ــود ه ــرده ب ــام نک ــتانش را تم دبیرس
ــر در  ــه پنی ــود. ســاخت یــک کارخان ریســک ب
ــت  ــا عدال ــود. ام ــک ریســک ب ــم ی ــوادور ه اک
ــن  ریســکی اســت کــه ارزشــش را دارد. بنابرای
بایــد از خودمــان ســوال کنیــم کــه کجــا 
می توانیــم ریســک کنیــم؟ کــی می توانیــم 
ــاوت کار منطقــی  ــا تف ــم، ت ــر بروی کمــی جلوت

ــم؟ ــت را بفهمی و کار درس



سرآمد/ شماره چهل وپنجم/ تیرماه  12097

ت
س
زی
ط�

حی
م

ره مند شوند؟ آ�ی یم توان اکری کرد که مهه از صنعت هوافضا �ب

شش فناوری فضایی برای بهبود 
زندگی در زمین

 مستانه تابش
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وود )Danielle Wood( یک  دنیل 
رسانه  آزمایشگاه  در  را  تحقیقاتی  گروه 
که  گروهی  می کند؛  ام آی تی سرپرستی 
برداشتن سدی  رو  پیش  از  حال  در  اعضایش 
از  بهره گیری  محدودیت  باعث  که  هستند 
افراد  از  گروهی  به  فضایی  کاوش های  مزایای 
تکنولوژی  شش  او  می شود.  ثروتمند  و  نخبه 
می تواند  که  است  کرده  شناسایی  را  فضایی 
مورد  زمین  کره  روی  سامتی  بهبود  برای 
برای  »فضا  می گوید:  او  بگیرد.  قرار  استفاده 
برای  یعنی  دارد،  زیادی  اهمیت  پایدار  توسعه 

منفعت همه مردم.«
من شغلم را وقتی ۱7 سالم بود، انتخاب کردم. 
فلوریدا  تابستانی در  از شب های گرم  در یکی 
بیرون از خانه ایستاده بودم و فقط چند کیلومتر 
با اقیانوس فاصله داشتم. چشم انتظار یک جور 
پیدا  را  امکان  این  تابستان  آن  بودم.  معجزه 
کرده بودم که به عنوان کارآموز در مرکز فضایی 
آن شب  که  معجزه ای  و  کنم  کار  ناسا  کندی 
منتظرش بودم، پرتاب شاتل فضایی کلمبیا بود 
که قرار بود رصدخانه اشعه ایکس شاندرا را با 
خودش به فضا ببرد. این رصدخانه درواقع یک 
جور تلسکوپ بود که به محققان اجازه می داد 
بر لبه سیاه چاله ها کاوش کنند. یک دفعه تمام 
دوباره  وسط شب  انگار  شد.  نور  از  پر  آسمان 
صدای  توانستیم  زود  خیلی  ما  بود.  شده  روز 
موتورهای شاتل را در قلبمان حس کنیم و این 
یک  تاش  از  ترکیبی  بلکه  نبود؛  معجزه  یک 
تیم چندهزار نفره بود که با کمک هم توانسته 
که  کنند  واقعیت  به  تبدیل  را  چیزی  بودند 
به نظر می رسید و من  از آن غیرممکن  پیش 

می خواستم عضو آن تیم باشم.
بروم که  به دانشگاهی  بنابراین تصمیم گرفتم 
از  بتوانم مهندسی هوافضا بخوانم. و سال بعد 
آن  و  شد  شروع  ام آی تی  از  من  آموزش  آن، 
موقع بود که به یک پروژه دانشجویی ساخت 
روال  مطابق  چیز  همه  پیوستم.  فضایی  ربات 
موضوع  با  من  این که  تا  می رفت  پیش  عادی 

مهمی مواجه شدم که باعث سردرگمی ام شد. 
تابستانی  تعطیات  از  سردرگمی  این  ماجرای 
بودم  شده  داوطلب  من  شد.  شروع  سال  آن 
به مدرسه ای در کنیا سفر کنم و در آن جا به 
دختران ۵ تا ۱7 ساله درس انگلیسی، ریاضی 
آهنگ های  من  به  هم  آن ها  بدهم.  علوم  و 
سواحیلی یاد می دادند. اما مهم تر از هر چیزی، 
دخترها  با  آشنایی  برای  فرصت  این  از  من 
به  دخترها  این  شدم  متوجه  و  کردم  استفاده 
همراه رهبران قبیله هایشان از پس سختی های 
پیدا کنند که  اجازه  بتوانند  تا  برآمدند  مهمی 
بهترین فرصت را در زندگی داشته باشند. و من 

می خواستم عضوی از این تیم باشم.
که  باشم  تیمی  عضو  می خواستم  درواقع 
و  بردارد  رو  پیش  از  را  سختی ها  می تواند 
دنیا  سراسر  در  دخترها  زندگی  بهبود  باعث 
شود. ولی از طرف دیگر نگران بودم که مبادا 
این  برای  خیلی  هوافضا  مهندسی  یادگیری 
کار مفید نباشد. نگرانی ام این بود که این تیم 
کنیایی نتواند از فناوری هایی استفاده کند که 
ولی  می گرفتم.  یاد  فضا  مورد  در  داشتم  من 
است.  اشتباه  فکرم  شدم  متوجه  خوش بختانه 
کارآموزی  به  دوباره شروع  و  برگشتم  بنابراین 
در ناسا کردم و این بار یکی از مربی هایم به من 
یاد داد که چطور کشورهایی مانند کنیا ده ها 
سال است که از تکنولوژی های فضایی استفاده 
خود  کشور  در  را  زندگی  شرایط  تا  می کنند 
بهبود دهند. و آن جا بود که من متوجه شدم 
می توانم شغلی در زمینه صنعت فضا و توسعه 
داشته باشم. »کاوش و استفاده از فضای بیرونی 
فارغ  به همه مردم،  باید در جهت سودرسانی 
از سطح اقتصادی یا توسعه علمی شان باشد.« 
ما در این سال ها کار چندانی در راستای این 
سال  ده ها  که  چند  هر  نداده ایم.  انجام  هدف 
این  در  آن چه  تا  می کنند  تاش  مردم  است 

بیانیه آمده است، تبدیل به واقعیت شود.
البته این ایده جدیدی نیست. درواقع در سال 
دور  دنیا  سراسر  از  مختلف  ملیت های   ۱۹67
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هم جمع شدند و معاهده فضایی را امضا کردند 
مانند  نیرو هایی  داشت.  مهم  بیانیه  یک  که 
جنسیتی  نابرابرِی  و  نژادپرستی  و  استعمار 
بسیاری از مردم را از فوایِد فضا بی بهره گذاشته 
و باعث شده ما باور کنیم که فضا برای اقلیتی 
نخبگان.  یا  ثروتمندان  برای  یا  است  مردم  از 
دنیا  زیرا  برتابیم،  را  دید  این  نمی توانیم  ولی 
ماموریِت حیاتی ای دارد که زندگی همه مردم 

را بهبود ببخشد.
امر  این  کردن  محقق  برای  ما  مسیر حرکت 
پایدار سازمان ملل  توسعه  ریشه در ۱7 هدف 
متحد دارد. همه کشور های عضو سازمان ملل 
صدر  در  اهداف  این  که  کرده اند  توافق  متحد 
این  گیرد.  سال ۲030 قرار  تا  اولویت هایشان 
اهداف موقعیت های ارزشمندی را در زمان به 
ما می دهند؛ موقعیت هایی برای این که بتوانیم 
فقر شدید را از بین ببریم، موقعیت هایی برای 
این که مطمئن شویم همه به آب و غذای تمیز 
دسترسی دارند. ما به عنوان اعضای یک جامعه 
اهداف  این  به  دست یابی  دنبال  باید  جهانی 
پایدار  توسعه  از  فضایی  تکنولوژی  و  باشیم. 
حمایت می کند. در حقیقت شش نوع سرویس 
فضایی وجود دارد که می تواند به ما کمک کند 
بیایید  تا اهداف توسعه پایدار را محقق کنیم. 
در چند دقیقه ای که پیش رو داریم، هر کدام 
از این سرویس ها را بررسی کنیم و نمونه هایی 
از اهدافی را ببینیم که توسط این سرویس ها 

پشتیبانی می شوند. آماده اید؟
ماهواره های ارتباطی ابزارهایی هستند که امکان 
دسترسی به تلفن و اینترنت را در هر نقطه ای 
از کره زمین تامین می کنند. این مسئله به طور 
اهمیت  فاجعه  از  پس  بازیابی  زمان  در  خاص 
دارد. هنگام وقوع توفان  هایان در فیلیپین، الزم 
بود شبکه ارتباطی محلی تعمیر شود. بنابراین 
آنتن های ارتباطی بادی ای به محل آورده شد 
این  شود.  متصل  ماهواره ها  به  می توانست  که 
قابلیت در دوره تعمیر و بازیابی مفید واقع شد.

ماهواره های موقعیت یاب موقعیت ما را با توجه 

محققان  می کنند.  مشخص  خود  موقعیت  به 
کردن  مشخص  برای  قابلیت  این  از  می توانند 
گونه های در معرض خطر حیات وحش استفاده 
به سیستمی  این الک پشت مجهز  مثا  کنند. 
با  را  موقعیتش  اطاعات  می تواند  که  است 
مشخص  موقعیت یاب  ماهواره های  از  استفاده 
از  را  مکانی  اطاعات  این  دانشمندان  و  کند 
می کنند.  دریافت  ارتباطی  ماهواره های  طریق 
استفاده کنند  اطاعات  این  از  آن ها می توانند 
زمینه  این  در  بهتری  سیاست گذاری های  تا 
داشته باشند و بفهمند که ما چطور می توانیم 

حیوانات را زنده نگه داریم.
این  از  دیگر  یکی  زمین  مشاهده  ماهواره های 
در  می گویند  ما  به  که  هستند  سیستم ها 
حاضر،  حال  در  است.  خبر  چه  محیطمان 
حدود ۱۵0 ماهواره مشاهده زمین وجود دارد 
می شوند  کنترل  دولتی  توسط 60 آژانس  که 
محسوب  زمین  مشاهده  ماهواره های  تنها  و 
می شوند که البته بعضی شرکت ها هم در حال 
اضافه شدن به این فهرست هستند. بسیاری از 
صورت  به  را  ماهواره ها  این  اطاعات  دولت ها 
رایگان و آن الین در اختیار عموم قرار می دهند. 
اصا  زمین  مشاهده  ماهواره های  از  بسیاری 
بلکه محاسبات را می گیرند  عکس نمی گیرند، 
پیشرفته  مدل های  با  را  محاسبات  این  و 
کامپیوتری ادغام می کنند و تجسم های جهانی 
اقیانوسی  جریان های  که  می سازند  زیبایی 
نشان  جهانی  به طور  را  اقیانوس ها  دمای  و 
می دهد، یا می توانیم به کمک آن ها به نمک و 
دود و غباِر اتمسفر نگاه کنیم، یا بارش باران و 
برف را در سراسر کره زمین ببینیم، یا به چرخه 
زندگِی گیاهی ساالنه در خشکی و در اقیانوس 
نگاه کنیم. پژوهش گران می توانند این اطاعات 
را در مورد بارندگی و پوشش گیاهی بگیرند و از 
آن برای فهم این نکته که چه مکان هایی روی 
خشکی  و  قحطی  خطر  معرض  در  زمین  کره 
است، استفاده کنند و البته این اطاعات را در 
تا  دهند  قرار  کمک رسانی  سازمان های  اختیار 
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این  در  گرسنگی  تشدید  از  قبل  بتوانند  آن ها 
مناطق، کمک های غذایی شان را آماده کنند.

فضایی  بین المللی  پایگاه  در  هم چنین  ما 
آن  خود  هم  که  داریم  گردان  آزمایشگاه  یک 
دارد،  قرار  داخلش  در  که  چیزی  هر  هم  و 
تاثیر  ابزارها  این  است.  معلق  زمین  گرداگرد 
خاطر  همین  به  و  نمی کنند  تجربه  را  جاذبه 
وقتی  گذاشتیم.  میکروگرانش  را  اسمشان  ما 
هستند،  میکروگرانشی  محیط  در  فضانوردان 
که  می دهد  نشان  واکنش  جوری  بدن هایشان 
در  هستند.  پیر شدن  حال  در  به سرعت  انگار 
فضانوردان  عضات  و  استخوان ها  شرایط  این 
و  عروقی  قلبی  سیستم  و  می شود  تضعیف 
سیستم ایمنی شان تغییر می کند. همان طور که 
تحقیق می کنند  این موضوع  دانشمندان روی 
ما  دارند،  نگه  سالم  را  فضانوردان  چطور  که 
برای  تکنیک هایی که  و  تمرین ها  از  می توانیم 
فضانوردان استفاده می شود، بهره ببریم و آن ها 
را برای بهبود وضعیت سامتی در اختیار مردم 

کره زمین قرار دهیم.
فناوری های  که  همین طور  ما  معمول  به طور 
مختلف را برای فضانوردان و کاوش در فضا یا 
می توانیم  می دهیم،  بهبود  فضاپیماها  ساخت 
از این اختراعات برای بهبود زندگی روی کره 
خیلی  خودم  که  مثالی  کنیم.  استفاده  زمین 
آب  تصفیه  سیستم  نوع  یک  دارم،  دوست 
است که یکی از اصلی ترین اجزای آن بر پایه 
تکنولوژی استوار است که برای تصفیه آب در 
استفاده می شود. در حال  ایستگاه های فضایی 
مورد  جهان  سراسر  در  سیستم  این  حاضر 
بی انتهای  منبع  فضا  می گیرد.  قرار  استفاده 
از طریق  از راه تحصیل و چه  الهام است؛ چه 
قدیمی  تجربه  و  تحقیق  ستاره شناسی،  علم 
کشورهای  حاال  ستارگان.  به  شدن  خیره 
دانش  به کارگیری  با  دنیا  سراسر  در  مختلف 
محلی مهندسی و علوم و فضا درحال پیشبرد 

پیشرفت های خود هستند.
مهندسان  جدیدترین  از  بعضی  با  بیایید  حاال 

ماهواره از سراسر دنیا آشنا شویم. این الیکا آبیو 
است از ونزوئا. الیکا در حال تمرین و یادگیری 
نظر  زیر  و  است  ماهواره  مهندسی  زمینه  در 
ونزوئا  در  محلی  ماهواره ای  برنامه  از  بخشی 
نرم افزاری طراحی کرده که  او  فعالیت می کند. 
به اعضای تیمش این امکان را می دهد تا طراحی 

بهتری برای سیستم های قدرتی داشته باشند.
او  فیلیپین.  از  است،  دوران  کاستیلو  آدل  این 
و  ماهواره  مهندس  هم  و  است  هواشناس  هم 
هوا  پیش بینی وضع  برای  ماهواره  داده های  از 

استفاده می کند.
و در آخر با  هاال آشنا شوید. او اهل سودان است 
مهندسی  خارطوم  در  کارشناسی  مقطع  در  و 
دیگر  دانشجوی  چند  و  او  است.  خوانده  برق 
را بسازند. و  تصمیم گرفتند ماهواره خودشان 
پس از آن بود که  هاال توانست بورسیه ای برای 
یادگیری مهندسی ماهواره برای ادامه تحصیل 

در مقطع کارشناسی ارشد بگیرد.
در  شما  با  امروز  که  داستان هایی  از  کدام  هر 
برای  فضا  که  می دهند  نشان  گذاشتم،  میان 
یعنی  دارد،  زیادی  اهمیت  پایدار  توسعه 
کارهای  باید  ما  اما  مردم.  همه  منفعت  برای 
حاضر  حال  در  چون  دهیم،  انجام  بیشتری 
محدودیت هایی وجود دارد که مردم را از فضا 
این تکنولوژی را محدود می کند.  تاثیر  جدا و 
از  حاصل  داده های  مردم،  از  بسیاری  برای 
سرویس های  و  پیچیده  بسیار  زمین  مشاهده 
هستند.  گران  بسیار  ماهواره ای  ارتباطات 
دست نیافتنی  هم  میکروگرانشی  تحقیقات 
به عنوان  من  کار  انگیزه  این  می رسند.  نظر  به 
من  است.  ام آی تی  رسانه  آزمایشگاه  مسئول 
نام  به  جدید  تحقیقاتی  گروه  یک  به تازگی 
این  ما در  انداخته ام.  راه  توانمندسازی فضایی 
گروه در حال تاش هستیم تا مرزهایی را که 
باعث محدود شدن مزایای فضایی می شوند، از 
میان برداریم. و هم چنین سیستم های کاربردی 
پایدار  توسعه  در  تا  می دهیم  توسعه  را  آینده 

سهیم باشیم.
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ره فیمل دا�ن دارکو در�ب

آن دنیای دیگر
 زهره توحیدی

در شــب دوم اکتبــر ســال ۱۹88 نوجوانــی بــه 
ــی رود. او  ــواب راه م ــو در خ ــی دارک ــام دان ن
صــدای خرگوشــی در قامــت انســان را دنبــال 
ــح  ــود. صب ــارج می ش ــه خ ــد و از خان می کن
پــس از بیــدار شــدن و یافتــن خــود در زمیــن 
ــد در  ــردد و می بین ــه بازمی گ ــه خان ــف ب گل
ــای  ــک هواپیم ــور ی ــب موت ــاق عجی ــک اتف ی
جــت روی اتاقــش ســقوط کــرده و او بــا 
رفتنــش از مــرگ نجــات یافتــه اســت. فیلــم 
»دانــی دارکــو« )Donnie Darko( روایــت 
ــازی جیــک جیلنهــال(  ــا ب کنــدوکاو دانــی )ب
در چگونگــی زنــده ماندنــش و رویارویــی او بــا 
ــت  ــن روای ــا ای ــرش اســت. ام آدم هــای دوروب
پــس از ۲8 روز و 6 ســاعت و ۴۲ دقیقــه و ۱۲ 
ثانیــه پایــان می یابــد. درســت در زمانــی کــه 
ــرگ  ــا م ــود و ب ــه ب ــان نما گفت ــوش انس خرگ
ــان  ــت؛ هم ــور ج ــقوط موت ــر س ــر اث ــی ب دان
حادثــه ای کــه در ابتــدای فیلــم از آن نجــات 

یافتــه بــود. 
ــال ۲00۱  ــی در س ــارد کل ــه ریچ ــی ک فیلم
ســاخته اســت، روایتــی پیچیــده از جهان هــای 
ــه تماشــای  ــم نیــاز ب مــوازی اســت. ایــن فیل
ــا  ــه ت ــه آن چ ــی ب ــا آگاه ــا ب ــاره دارد ت چندب
ــات  ــوان قطع ــد، بت ــرا رخ می ده ــان ماج پای
پــازل را شناســایی کــرد و بــا کنــار هــم 
چیــدن آن هــا درنهایــت دریافــت کــه ماجــرا 
ــال ۲00۴  ــه در س ــت. البت ــرار اس ــه ق از چ
ــر  ــم منتش ــرح فیل ــا ش ــراه ب ــخه ای هم نس
ــی  ــه فهــم آن کمــک می کــرد. ول شــد کــه ب
ــال ۲00۱ درون  ــه س ــخه اولی ــان نس در هم
ــرحی  ــز ش ــد نی ــت می کن ــه روای ــتانی ک داس

ــان  ــش قهرم ــه نق ــی ک ــود دارد. نوجوان وج
معلــم خــود  از  می کنــد،  بــازی  را  فیلــم 
ــان«  ــوان »فلســفه ســفر در زم ــا عن ــی ب کتاب
می گیــرد کــه گویــی فیلــم بــا ترتیــب فصــول 
آن پیــش مــی رود و تکه هایــی از مقدمــه هــر 
ــن  ــود. ای ــان داده می ش ــم نش ــل در فیل فص
کتــاب شــرحی بــر چگونگــی رخدادهاســت و 
ــت  ــتان را هدای ــان داس ــه قهرم ــور ک همان ط
ــدن  ــرای فهمی ــز ب ــده نی ــه بینن ــد، ب می کن

ــد.  ــک می کن ــتان کم ــد داس رون
ــفر در  ــفه س ــاب فلس ــرح کت ــاس ش ــر اس ب
زمــان، در کنــار جهــان اصلــی جهانــی دیگــر 
موســوم بــه جهــان ممــاس وجــود دارد. جهان 
ممــاس تمــام ویژگی هــای جهــان اصلــی 
را دارد و هرچــه در جهــان اصلــی باشــد، 
نســخه ای از آن در جهــان ممــاس هــم وجــود 
دارد. جهــان ممــاس ناپایــدار اســت و پــس از 
ــود می شــود. چنان کــه  یــک زمــان معیــن ناب
در فیلــم دانــی دارکــو نیــز ایــن زمــان ۲8 روز 
و 6 ســاعت و ۴۲ دقیقــه و ۱۲ ثانیــه تعییــن 
شــده اســت؛ زمانــی کــه خرگــوش انســان نما 
ــا بــازی جیمــز دووال( بــه  ــام فرانــک )ب بــه ن
دانــی دارکــو اطــاع می دهــد. درواقــع فیلمــی 
کــه از آن حــرف می زنیــم، در جهــان مماســی 
اتفــاق می افتــد کــه از نســخه اصلــی آن 
فقــط چنــد دقیقــه در ابتــدا و انتهــای فیلــم 
ــش از  ــی پی ــت؛ دقایق ــده اس ــان داده ش نش
ــا آن  ــه ب ــت ک ــور ج ــقوط موت ــتین س نخس
مواجــه می شــویم و دقایقــی پــس از دومیــن 
ــم  ــای فیل ــم و در انته ــه می بینی ــقوطی ک س

ــرار دارد.  ق
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ــو  ــی دارک ــرای دان ــه ماج ــی ک ــان مماس جه
در آن روایــت می شــود، بیــن دو ســقوط 
بــه نمایــش درآمــده اســت کــه درواقــع یــک 
ســقوط اســت؛ فقــط آن کســی کــه انتخــاب 
شــده اســت تــا مــوازی بــا رخدادهــای جهــان 
ــاند، در  ــام برس ــه انج ــی را ب ــی ماموریت اصل
ایــن جهــان ممــاس فرصتــی یافتــه اســت تــا 
ــی  ــم »دان ــد. در فیل ــش را انجــام ده ماموریت
دارکــو« ایــن شــخص دانــی اســت و روایتــی 
کــه در فیلــم می بینیــم، روایــت فرصتــی 
ــه او داده شــده اســت. امــا چــرا  اســت کــه ب
ــاز هــم طبــق شــرح  ــور جــت؟ ب ســقوط موت
کتــاب »فلســفه ســفر در زمــان« هــر چیــزی 
ــا  ــک و دقیق ــی هســت، ی ــان اصل ــه در جه ک
ــز  ــاس نی ــان مم ــابه در جه ــخه مش ــک نس ی
دارد. اگــر بنــا بــه هــر علتــی جســم موجــود 
در جهــان اصلــی بــه جــای یــک نســخه 
ــدا  ــاس پی ــان مم ــابه در جه ــخه مش دو نس
نابــودی جهــان ممــاس  کنــد، در زمــان 
ــدل  ــیاه چاله ای ب ــه س ــابه دوم ب ــخه مش نس
ــاک  ــرای جهــان اصلــی خطرن می شــود کــه ب
و نابودکننــده اســت. در فیلــم »دانــی دارکــو« 
ایــن جســم موتــور جــت اســت؛ یکــی آن  کــه 
ــری آن   ــد و دیگ ــقوط می کن ــاق او س ــر ات ب
ــرش  ــادر و خواه ــل م ــای حام ــه از هواپیم ک
ــه  ــم چگون ــی فیل ــان اصل جــدا می شــود. جه

ــد؟ ــات می یاب ــر نج ــن خط از ای
ــل  ــاس راه ح ــر اس ــو ب ــی دارک ــرای دان ماج
همیــن مســئله رخ می دهــد. دانــی یــک 
کــه  اســت   )Reciver( دریافت کننــده 
ماموریــت می یابــد تــا جســم دوم را از جهــان 
ممــاس خــارج کنــد. در ایــن ماموریــت دانــی 
راهنماهایــی بــه نــام موجــودات مشــابه مــرده 
موجــودات  و   )Manipulated Dead(
 )Manipulated Living( زنــده  مشــابه 
دارد کــه او را در انجــام ماموریتــش یــاری 
ــود  ــه موج ــار او یگان ــن ی ــد. مهم تری می کنن
خرگــوش  همــان  یعنــی  مــرده،  مشــابه 

ایــن  اســت.  فرانــک  نــام  بــه  انســان نما 
ــان  ــدن جه ــاد ش ــان ایج ــه زم ــودات ب موج
ممــاس می آینــد تــا بــه دانــی کمــک کننــد. 
چنان کــه فرانــک بــا فراخوانــدن دانــی در 
ــت  ــور ج ــقوط موت ــل س ــواب او را از مح خ
دور کــرد تــا در جهــان ممــاس زنــده بمانــد و 
ماموریتــش را انجــام دهــد. فرانــک عــاوه بــر 
ــی حــرف  ــا دان ــواره ب ــم هم آن در طــول فیل
ــی تشــویق  ــه کارهــای مخرب ــد و او را ب می زن
ــات آن  ــد تبع ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک می کن
کارهــا مســیر را بــرای انجــام ماموریــت دانــی 

همــوار می کنــد. 
ــد  ــوان دی ــم می ت ــع فیل ــر وقای ــروری ب ــا م ب
کــه وقتــی دانــی بــه تشــویق فرانــک لولــه آب 
ــه  ــدن مدرس ــل ش ــکاند، تعطی ــه را ش مدرس
ــا  ــام گرچــن )ب ــه ن ــا دختــری ب باعــث شــد ب
ــار  ــون( آشــنا شــود. ســپس ب ــازی جنــا مال ب
ــم  ــه جی ــک خان ــت فران ــه درخواس ــر ب دیگ
کانینگهــام، یــک ســخنران معــروف، را آتــش 
ــه  ــس ب ــوزی پلی ــن آتش س ــر ای ــر اث زد و ب
شــواهدی از کــودک آزاری دســت پیــدا کــرد 
ــا  ــد. ب ــم ش ــتگیری جی ــه دس ــر ب ــه منج ک
ــه  ــه ک ــم مدرس ــم معل ــدن جی ــتگیر ش دس
ــت  ــن حمای ــه کمپی ــود، ب ــش ب از طرفداران
ــی  ــروه رقص ــا گ ــت ب ــت و نتوانس از او پیوس
ــه  کــه خواهــر دانــی در آن حضــور داشــت، ب
ــی گــروه رقــص  ــرود. مــادر دان لس آنجلــس ب
را همراهــی کــرد و در غیــاب او دانــی و خواهر 
بزرگ تــرش یــک مهمانــی در شــب هالوویــن 
ترتیــب دادنــد. در شــب مهمانــی فرانــک کــه 
در جهــان اصلــی دوســت خواهــر دانــی بــود و 
لبــاس یــک خرگــوش را بــه تــن کــرده بــود، 
ــادف  ــس از تص ــرد. پ ــادف ک ــن تص ــا گرچ ب
دانــی کــه کنــار جســد گرچــن ایســتاده 
بــود، بــه فرانــک شــلیک کــرد و او را کشــت. 
بدیــن ترتیــب فرانــک کــه در انتهــای جهــان 
ــود،  ــته می ش ــی کش ــلیک دان ــا ش ــاس ب مم
ــدای آن  ــه در ابت ــد ک ــکان را می یاب ــن ام ای
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به عنــوان موجــود مشــابه مــرده او را هدایــت 
ــه  ــاس ب ــان مم ــان در جه ــع زم ــد. درواق کن
امــری پیچیــده بــدل می شــود. چنان کــه 
ــی  ــک وقت ــم، فران ــم می بینی ــط فیل در اواس
چشــمش  یــک  برمــی دارد،  را  ماســکش 
زخمــی اســت؛ همــان چشــمی کــه دانــی در 
ــا در  ــد. ی ــدان شــلیک می کن ــم ب انتهــای فیل
ــش  ــی برای ــن، دان ــا گرچ ــنایی ب ــدای آش ابت
ــه کســی  ــار خان ــک ب ــف می کنــد کــه ی تعری
صحنــه  درحالی کــه  اســت،  زده  آتــش  را 
ــوز  ــال هن ــم کانینگه ــه جی ــش زدن خان آت
ــل  ــن تفاصی ــه ای ــا هم ــا ب نرســیده اســت. ام
ــزی را  ــه چی ــوازی چ ــای م ــرای جهان ه ماج

روایــت می کنــد؟
کســی کــه انتخــاب شــده تــا در جهــان 
ممــاس ماموریتــی را بــه انجــام برســاند، 
مشــکات  کــه  اســت  باهــوش  نوجوانــی 
روانــی دارد. انتخــاب یــک نوجــوان بــا چنیــن 
ــکاتی  ــان و مش ــوان قهرم ــی به عن ویژگی های
ــئله  ــود، دو مس ــه می ش ــا مواج ــا آن ه ــه ب ک
کــه  می بــرد  پیــش  فیلــم  در  را  مــوازی 
شــاید بتــوان گفــت یکــی مجــازی از دیگــری 
اســت. دانــی دارکــو بــه همــان میــزان کــه بــا 
ــا موجــودی از آینــده و  پیچیدگــی مواجهــه ب
ــی  ــا پیچیدگ ــر مواجــه اســت، ب ــی دیگ جهان
ــر  ــز درگی ــرون نی ــغ بی ــای بال ــای آدم ه دنی
اســت. گرچــه وجــه علمــی - تخیلــی فیلــم از 
وجــود جهــان دیگــری در کنــار جهانــی کــه 
برایمــان آشناســت، حــرف می زنــد، وجــه درام 
آن وجــود جهــان دیگــری درون یــک نوجــوان 
ــود  ــد. موج ــت می کن ــوغ را روای در دوران بل
ــرده،  ــفر ک ــان س ــه در زم ــی ک خرگوش نمای
ــان  ــه جه ــد ک ــتان می گوی ــان داس ــه قهرم ب
ــد رســید.  ــان خواه ــه پای ــی ب ــان معین در زم
ــان  ــدت زم ــه م ــار این ک ــان در کن ــن زم ای
تعیین شــده بــرای جهــان مماســی اســت 
ــده از  ــان باقی مان ــم، زم ــه از آن حــرف زدی ک
زندگــی دانــی اســت. درواقــع بــا مــرگ دانــی 

جهــان بــرای او بــه پایــان می رســد؛ کنایــه ای 
بــر این کــه دنیــا بــرای نوجوانــی چــون دانــی 
دارکــو متمرکــز بــر خــودش اســت. چنان کــه 
خــود را قهرمانــی درمی یابــد کــه وظیفــه 
ــت،  ــده اس ــول ش ــه او مح ــان ب ــات جه نج
ــن  ــی چنی ــب در نوجوان ــه اغل ــور ک همان ط

حــس می کنیــم. 
دانــی دارکــو باهــوش و خــارج از چهارچــوب 
از رفتارهــای  برائتــش  اســت. ذکاوتــش و 
او  بــه  نرمــال  اصطــاح  بــه  بچه هــای 
برابــر  در  کــه  می دهــد  را  امــکان  ایــن 
کــه  قالبــی  و  مدرســه  قانون گذاری هــای 
بــرای زندگــی تعییــن می کنــد، مقاومــت 
کنــد و بــه اعتــراض برخیــزد. در طــول فیلــم 
ــا معلــم ســطحی نگر مدرســه، کیتــی  ــی ب دان
ــه  ــزی را ک ــر توهین آمی ــد و نظ ــث می کن بح
در ذهنــش می گــذرد، بــر زبــان مــی آورد. 
ــال را  ــی کانینگه ــب کار، جیم ــخنران فری س
ــا  ــد و ب ــوا می کن ــنوندگانش رس ــر ش در براب
بــه آتــش کشــیدن خانــه اش دســتش را بــرای 
ــدر و  ــان پ ــن می ــد. در ای ــه رو می کن جامع
نمی کننــد  دریــغ  او  حمایــت  از  مــادرش 
نظــر  بــه  می کننــد.  درک  را  او  حتــی  و 
جهــان  عنــوان  تحــت  آن چــه  می رســد 
ــم، از  ــا آن مواجهی ــی ب ــر علم ــاس از نظ مم
زاویــه دیــد دیگــر جهــان ممــاس و ایده آلــی 
اســت کــه یــک نوجــوان در مواجهــه بــا 
جهــان خشــک و ســرکوب گر اطرافــش در 
ــه  ــی ک ــود. جهان ــور می ش ــود متص ــن خ ذه
ــد  ــث نمی کن ــرش بح ــا خواه ــر ب در آن دیگ
ــاب  ــز خط ــاظ توهین آمی ــا الف ــادرش را ب و م

 . نمی کنــد
نکتــه ای کــه فیلــم »دانــی دارکــو« را بــا 
ــی  ــه علم ــه در وج ــی ک ــه پیچیدگی های هم
دارد، در ذهــن بیننــده مانــدگار می کنــد، 
ــود.  ــت می ش ــه در آن روای ــت ک ــتری اس بس
ــو  ــی دارک ــرای دان ــت ماج ــوان گف ــا نمی ت ام
ــرای  ــتری ب ــط بس ــی اش فق ــل زندگ در مح
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بــه تصویــر کشــیدن جهان هــای مــوازی 
ــوازی  ــای م ــی جهان ه ــه از طرف اســت. چراک
ــر  ــه تصوی ــرای ب ــود ب ــه ای ب ــود بهان ــز خ نی
نوجــوان  یــک  کــه  کشــیدن کشمکشــی 
ــن  ــش دارد. ای ــه پیرامون ــا جامع ــز ب قالب گری
رابطــه دوطرفــه و کنایــی بیــن دو وجــه فیلــم 

ــد،  ــوار می کن ــه درک آن را دش ــدر ک همان ق
مانــدگارش می کنــد. کارگــردان جــوان فیلــم 
ــا  ــالگی نه تنه ــن ۲۴ س ــی در س ــارد کل ریچ
توانســته اســت رونــدی قابــل تفســیر از یــک 
ــد،  ــب بده ــی را ترتی ــی - تخیل ــه علم نظری
ــده در  ــن ای ــاندن ای ــرای نش ــی ب ــده خوب ای
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ــه  ــت، چنان ک ــته اس ــی داش ــات زندگ واقعی
گویــی زندگــی دانــی دارکــو زندگــی تک تــک 

ــت. ماس
برخــاف اغلــب فیلم هــای ژانــر علمــی - 
ــه تصویــر می کشــند،  تخیلــی کــه آینــده را ب
»دانــی دارکــو« در دهــه 80 اتفــاق می افتــد. 
آینــده بــرای همــه مــا نامعلــوم و مبهــم 
اســت، امــا گذشــته آشــنا و حتــی بــه ســبب 
همیــن آشــنا و امــن بودنــش دوست داشــتنی 
و بــه اصطــاح نوســتالژیک اســت. گویــی 
انتخــاب بســتری قدیمــی بــرای فیلــم حکایت 
از ایــن دارد کــه آن چــه روایــت می کنــد، نــه 
ــول  ــه محص ــی و ن ــرفت علم ــول پیش محص
ایــن  جهــان  در  بشــر  اخاقــی  پســرفت 
ــی انســان  ــه بخشــی از ذات زندگ ــال ها، ک س
ــب  ــب و غری ــن عجی ــن در عی ــت. بنابرای اس
ــه  ــودن، ب ــودن، آشــنا و در عیــن پیچیــده ب ب
انــدازه زندگــی هــر روز ما ســاده اســت. شــاید 
در ابتــدای فیلــم گریــم موجودی کــه از جهان 
دیگــر آمــده و دانــی را هدایــت می کنــد، 
نامتجانــس بــه نظــر برســد. چــرا بایــد کســی 
ــا خبــر می دهــد و قهرمــان  ــان دنی کــه از پای
ــاس  ــد، لب ــرگ نجــات می ده داســتان را از م
ــته  ــکی داش ــوش عروس ــک خرگ ــک ی و ماس
باشــد و ماننــد بســیاری از موجوداتــی کــه در 
ــان  ــی از جه ــی - تخیل ــای علم ــایر فیلم ه س
ــده  ــی نش ــت طراح ــا ظراف ــد، ب ــر آمده ان دیگ
ــن  ــه ای ــم ک ــم می بینی ــان فیل ــد؟ در پای باش
در  دانــی  دوروبری هــای  از  یکــی  موجــود 
جهــان اصلــی بــود و لبــاس خرگــوش لبــاس 
ــن  ــه همی ــود. ب ــن ب ــن هالووی ــرای جش او ب
ســادگی عجیب تریــن موجــود فیلــم کــه 
ــا را دارد،  ــا و زمان ه ــفر در جهان ه ــدرت س ق
ــدل اســت.  ــاس مب ــک انســان در لب ــط ی فق

روایــت فیلــم نیــز بــا وجــود پیچیدگــی 
درام  وجــه  در  علمــی اش  نــکات  فهــم  در 
ــه  ــی در خان ــه دان ــی ک ــت. آدم های ــاده اس س
و مدرســه بــا آن هــا مواجــه اســت، در دو 

ــر آهســته و موســیقی متــن  ــا تصوی کلیــپ ب
شــخصیت پردازی  در  می شــوند.  معرفــی 
افــراد نیــز همــه چیــز مشــخص اســت. معلــم 
پرورشــی فــردی بــا افــکار ســطحی اســت کــه 
ــق و  ــب عش ــه دو قط ــد ب ــی را می توان زندگ
تــرس ســاده کنــد. معلــم ادبیــات بــه دنبــال 
شکســتن هنجارهــای کلیشــه ای و دعــوت 
دانش آمــوزان بــه فکــر کــردن و تفســیر 
کــردن اســت و بــه تصمیــم مدیــر قانون مــدار 
شــغلش را از دســت می دهــد. معلــم فیزیــک 
ــه کار  ــی محافظ ــوز ول ــوش، دلس ــردی باه ف
اســت کــه تــا جایــی کــه خطــری تهدیــدش 
کمــک  شــاگردانش  آگاهــی  بــه  نکنــد، 
ــگ  ــان جن ــیار عی ــا بس ــه این ه ــد. هم می کن
ــف در جامعــه پیرامــون  بیــن نگاه هــای مختل
ــرح  ــی مط ــذارد. حت ــش می گ ــه نمای ــا را ب م
شــدن داســتانی از گراهــام گریــن کــه در 
ــد  ــکنی می پردازن ــه هنجارش ــی ب آن نوجوانان
از  پرورشــی  معلــم  ســطحی  برداشــت  و 
ــدون  ــه، ب ــت آن در مدرس ــاب و ممنوعی کت
ــه  ــه ای را ک ــکات جامع ــه ای مش ــچ کنای هی
نشــان  می شــوند،  وارد  بــدان  نوجوانــان 
ــاس و  ــان مم ــود جه ــه وج ــد. چراک می ده
ــان  ــان قهرم ــا جه ــه ب ــی ای ک ــه کنای رابط

ــت.  ــی اس ــم کاف ــرای فیل ــتان دارد، ب داس
ــاختن  ــا س ــو ب ــی دارک ــم، دان ــان فیل در پای
کرم چالــه ای موتــور جــت را از جهــان ممــاس 
ــر  ــی را از خط ــان اصل ــد و جه ــارج می کن خ
جهــان  در  خــودش  می دهــد.  نجــات  آن 
واقــع بــر اثــر ســقوط موتــور جــت می میــرد، 
همان طــور کــه خــودش هــم در شــعری کــه 
ســر کاس ادبیــات خوانــد و گفــت »و خــودم 
ــی  ــن دان ــون م ــم، چ ــدا نمی کن ــات پی نج
ــر  ــه آخ ــن جمل ــاید ای ــتم.« ش ــو هس دارک
حــال نوجوانانــی باشــد کــه بــه جنــگ دنیــای 
ــگ آن  ــه رن ــت ب ــا درنهای ــد، ام ــغ رفته ان بال
درآمده انــد و خــود را بــه ســبب قهرمــان 

ــد.  ــدن می دانن ــی ش ــق قربان ــان الی بودنش
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کرد.  بررسی  را  همه  چیز  باید  امروز  جهان  در 
مخصوصا در این ایام که شبکه های اجتماعی از رونق 
افتاده اند و انسان از درگیری با وی پی ان و کانکتینگ 
و آپدیتینگ خسته شده، وقت برای بررسی کردن 
بیشتر است. به نظرم در حال حاضر مهم ترین مسئله  
منطقه و جهان بررسی تابستان نخبگان است. در این 
مطلب زندگی نخبگان در تابستان را بررسی خواهم 

کرد. شما هم اگر دوست داشتید، بررسی کنید.

شامل
نخبگان  دارند.  زیادی  فکری  درگیری  نخبگان 
مغزی دارند پر از انواع و اقسام تفکرات. نخبگان 
دائم در حال دست وپنجه نرم کردن با اندیشه های 
شلوغ  سرشان  نخبگان  که  خاصه  گوناگون اند. 
دلیل  همین  به  دارند.  الزم  استراحت  و  است 
نخبگانی که ۹ ماهِ سه فصل دیگر سال را دنبال 
استراحت  تابستان  ماه  سه  در  می گردند،  کار 
می کنند تا بتوانند دوباره دنبال کار بگردند. برای 
استراحت کردن کجا بهتر از شمال؟ به دالیلی که 
به عرض رسید، وقتی در تابستان به شمال مراجعه 
می کنید، در کنار ساحل فقط نخبه می بینید. حتی 
خود شما که کنار ساحل شاد و خندانید، نخبه اید. 

قدر خودتان را بدانید.

جنوب
نخبگان دوست دارند چیزهای مختلف را تجربه کنند. 
نخبگان از تجربه گراترین قشرهای جامعه اند. نخبگان 
تا خودشان چیزی را تجربه نکنند، آن را نمی پذیرند. 
نخبگان دوست دارند نهایت هرچیزی را تجربه کنند. 
به عنوان مثال نخبگان دوست دارند نهایت بی کاری 
را تجربه کنند، وگرنه که کار برایشان ریخته است. 

به عنوان مثالی دیگر در باب این که نخبگان دوست 
عرضتان  به  کنند،  تجربه  را  چیز  هر  نهایت  دارند 
گرمای  از  وقتی  نخبگان  از  جمعی  که  می رسانم 
شهرشان کافه می شوند، می بینند جاهای گرم تری 
نیز وجود دارد. به دالیلی که عرض شد، نخبگان در 
تابستان به جنوب می روند. در همین زمینه شاعر 

فرموده است:
الهی  نخبه  بندری تو چه بی نظیری/ نخبه  بندری 

نمیری

رشق
نخبگان دوست دارند با مکاتب مختلف آشنا شوند. 
نخبگان عاشق آشنا شدن با آیین های مختلف اند. 
را  مختلف  فرهنگ های  دارند  دوست  نخبگان 
فضاهای  در  دارند  دوست  نخبگان  بشناسند. 
با  آشنایی  برای  کنند.  تنفس  متفاوت  فرهنگی 
آیین های مختلف کجای  و  فرهنگ ها و مکاتب 
جهان بهتر از شرق؟ از گذشته های دور نخبگان از 
چهار اقلیم جهان به شرق سفر می کردند و سفرنامه 
و  اتراق می کردند  گاهی همین جا  و  می نوشتند 
خانواده تشکیل می دادند و الی آخر. نخبگان نیز 
در ایام تابستان به شرق می روند. البته در بعضی 
موارد به دلیل محدودیت بودجه به شرق کشور 
یا شرق شهر خودشان می روند. حتی در مواردی 
دیده شده که نخبه به شرق منزل مسکونی خود 

سفر کرده است.

غرب
نخبگان هرگز به غرب نمی روند. هیچ توضیحی هم 
الزم نیست. صفحه هم پر شده. اگر پر نشده بود هم 

هیچ چیزی برای گفتن نداشتم. موفق باشید.

ن
گ

باک ن فصل داغ �ن

تابستان خود را چگونه می گذرانند؟
 مهدی استاداحمد



 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d

گفت وگو با مهدی زیودار، عضو هیئت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر »رایان ونچرز« 

پس از سال ها فعالیت حرفه ای در قلب شهرهای شلوغ و راه اندازی استارت آپ های مختلف، 
حاال قصد دارد که برای ادامه فعالیت هایش به یکی از روستاهای استان گیالن مهاجرت کند.

مهدی زیودار کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس است که به گفته خودش، از سال 
84 تا آخر سال 96، یعنی به مدت 12 سال، در فضای مطالعاتی و فناوری دانشگاه صنعتی 

شریف فعال بوده است. هم بنیان گذار و نخستین مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه 
شریف بین سال های 89 تا 91 بوده و در همان سال ها هم فعالیت هایی برای شکل گیری انجمن 

»وی سی« ایران داشته است؛ به گونه ای که در سال 90 هدایت انجمن وی سی را از طریق 
صندوق شریف برعهده می گیرد. او در حال حاضر عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری 
خطرپذیر »رایان ونچرز« است و به صورت فریلنس، سایت زی وی سی )زیودار ونچر کپیتال( 

را با هدف منتورینگ و مشاوره به استارت آپ ها برای جذب سرمایه راه انداخته است. 

صفحه 64
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