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سرمقاله

ش
غافل�
در ب�ب رسمایههای ارز�ندی که از آنها ی
نیاز به حضور حداکثری مردم
پرویز کرمی

ســرمايه اصلــي کشــوري مثــل ايــران چيســت
و چطــور ميشــود آن را اســتحصال کــرد؟
نزديــک صــد ســال اســت کــه مــا ايرانيهــا
نفــت و گاز را از دل زميــن اســتخراج
ميکنيــم و بــه مشــتريهاي غربــي و
شــرقي ميفروشــيم و از ايــن بابــت ممنــون
و شــاکر خداونــد متعاليــم کــه چنيــن نعمــت
ارزشــمندي را ارزانيمــان داشــته .در دنيــا
کشــورهاي زيــادي نيســتند کــه از چنيــن
موهبتــي برخوردارنــد .اگــر بــا جغرافيــاي
طبيعــي ايــران آشــنا باشــيد ميدانيــد کــه
خــاک حاصلخيــز ايــران مــواد ارزشــمند
ديگــري را نيــز در خــود ذخيــره کــرده.
معــادن مــس ايــران البتــه بــه انــدازه نفــت
و گاز بــراي مــا توليــد ثــروت نميکنــد
امــا نشــان از ايــن واقعيــت دارد کــه ايــن
ســرزمين و ســاکنانش متنعمنــد و کانيهــاي
ذيقيمــت بســياري در دل کوههــا و درههــا
تعبيــه شــده اســت .عــاوه بــر مــس ،آهــن
نيــز بــا خــاک زاگــرس درآميختــه و ارزش آن
را بــاال بــرده اســت .در جزيــره هرمــز خداونــد
نعمــت را بــر مــا تمــام کــرده و خاکــش را
بــا عناصــري درآميختــه کــه هــر مشــتش
همســنگ زر و ســيم اســت .نزديــک نــود
نــوع خــاک در جزيــره هرمــز داريــم کــه در
صنايــع مختلــف از جملــه کاســموتيک بــه کار
م ـيرود .قصــه تلــخ ايــن اســت کــه ســاکنان
ايــن جزيــره آنچنــان کــه بايــد و شــايد قــدر
ايــن نعمــت خــدادادي را نميداننــد و جــز
فــروش خروارخــروار آن بــه راه ديگــري بــراي
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توليــد ثــروت نميانديشــند .در مقياســي
کالنتــر مــا نيــز در يــک قــرن گذشــته بــا
نفــت و ســایر منابــع زیرزمینــی هميــن
معاملــه را کردهايــم و ثــروت خــود را از
طريــق خامفروشــی بــه دســت آوردهايــم .در
طــول ســاليان دولتمــردان و اقتصاددانــان
دلســوز کــم نبودهانــد کــه منتقــد ايــن
شــيوه بودهانــد و مــا را بابــت خامفروشــي
تقبيــح کردهانــد امــا در کل هي ـچگاه فرصــت
و مجــال مناســبي پيــش نيامــده تــا مــا اوال
نســبتمان را بــا نعمــات خــدادادي تغييــر
بدهيــم ،ثانيــا اقتصــاد آســيبپذير نفتيمــان
را اصــاح کنيــم .بهخصــوص در چهــل ســال
اخيــر همــواره دســت بــه گريبــان بحرانهــاي
کوچــک و بــزرگ بودهايــم کــه بــه مــا اجــازه
نمــيداده تــا سياســت اقتصــادي کشــور را
تغييــر دهيــم .متاســفانه دشــمنان کوچــک
و بــزرگ ايــران نيــز متوجــه اهميــت نقــش
نفــت و درآمــد حاصــل از آن در اقتصــاد و
سياســت و اقتــدار دولــت مرکــزي بودهانــد و
همــواره در منازعــات خــود بــا ايــران اوليــن
اقدامشــان هميــن بــوده کــه جلــوي فــروش
نفــت را بگيرنــد يــا در توليــد نفــت ايجــاد
اخــال کننــد .ســابقه تحريــم نفــت بــه
زمانــي برميگــردد کــه دکتــر مصــدق بــا
انگليــس درافتــاد و ملــي شــدن صنعــت
نفــت را و اصــاح قراردادهــاي نفتــي را بــه
عنــوان جديتريــن وظيفــه ملــي ميهنــي
دنبــال کــرد .انگليــس بهخوبــي ميدانســت
مهمتريــن شــريان اقتصــادي کــه حيــات

حکومــت ايــران را تــداوم میبخشــد ،نفــت
اســت و اگــر ايــن شــريان را ببنــدد ،بهســرعت
ميتوانــد صنعــت و بــازار را فلــج کنــد .تعبيــر
تحريمهــاي فلجکننــده احتمــاال اولينبــار
توســط بريتانياييهــا در منازعهشــان بــا
دکتــر مصــدق بــه کار رفــت .بعــد از انقــاب
اســامي هــم همــواره تحريــم نفــت ،اســلحه
نيرومنــدي در دســت آمريــکا و متحدانــش
بــود و همــواره بــه بهانههــاي واهــي پــا روي
شــريانهاي اقتصــادي ميگذاشــتند و مانــع
ســامان يافتــن اقتصــاد ايــران ميشــدند .بــه
قــول شــاعر «يــک دم نشــد کــه بــي ســر
خــر زندگــي کنيــم /ابليــس کــي گذاشــت
کــه مــا بندگــي کنيــم» .ابليــس امپرياليســت
هــم آنقــدر بــراي مــا طــي ايــن چهــل ســاله
ايجــاد زحمــت کــرد کــه مــا فرصــت نيافتيــم
بعضــي ســاختارهاي غلــط مالــي اداري
مملکــت را اصــاح کنيــم .البتــه خــدا را شــکر
عليرغــم نيــت پليــد و اقدامــات خصمانــه
نظــام ســلطه ،نظــام جمهــوري اســامي
مقتدرتــر از قبــل بــه حيــات پربرکتــش ادامــه
ميدهــد و بهســامتي از همــه بحرانهــاي
ريــز و درشــت عبــور کــرده ،امــا نکتــه قابــل
تامــل ايــن اســت کــه مــا عمــا فرصــت
نيافتيــم وابســتگي اقتصادمــان را بــه نفــت
قطــع کنيــم يــا بــه حداقــل برســانيم .اتفاقــا
اکثــر مســئوالن عاليرتبــه انقــاب و نظــام
متفطــن ايــن معنــا  -يعنــي وابســتگي بيــش
از حــد بــه نفــت  -بودهانــد و ميدانســتند
 بهکــرات هــم اذعــان کردهانــد  -کــهايــن وابســتگي آســيبپذيرمان ميکنــد،
امــا متاســفانه ابليــس کــي گذاشــت کــه
مــا بندگــي کنيــم؛ در عمــل نتوانســتيم و
بهناچــار ايــن خواســت معقــول و ضــروري
را بــه تعويــق انداختيــم .جلوتــر گفتــم کــه
ايــران عــاوه بــر نفــت و گاز ،مــواد ارزشــمند
ديگــري را نيــز در خــاک خــود ذخيــره دارد
امــا از آنجــا کــه هيچکــدام از آنهــا نقــش

موثــر و حداکثــري در اقتصــاد نداشــتهاند،
هيچکــدام گرفتــار تحريــم  -بــه معنــاي
تحريــم نفتــي  -نشــدهاند .ايــن حقيقــت
بــه مــا ميفهمانــد کــه اگــر ميتوانســتيم
وابســتگي اقتصاديمــان را بــه نفــت بــه
حداقــل برســانيم ،نــه تحريمهــا موثــر
ميافتــاد و نــه اصــا غــرب بــا اســلحه
تحريــم بــه جنگمــان برميخاســت .اگــر
بــر فــرض مــا درآمــد اصليمــان از مثــا
گردشــگري بــه دســت ميآمــد ،آن وقــت
آمريــکا هــم در صــورت منازعــه بــه ســراغ
تحريــم گردشــگري ميرفــت امــا امــروز
درآمــد مــا از گردشــگري چنــان انــدک اســت
کــه آمريکاييهــا را بــه صرافــت تحريــم
نميانــدازد .هميــن امــر بديهــي ملــت و دولت
ايــران را بــه فکــر ميانــدازد تــا جــز نفــت،
بــه ديگــر منابــع درآمــدي خــود بينديشــد
و رفتهرفتــه نقــش نفــت را کمرنــگ کنــد.
بــراي مثــال گردشــگري موضوعــي اســت
کــه مــا تاحــدودي از آن غافــل بودهايــم و
روي آن حســاب ويــژه بــاز نکردهايــم .امــا
کافــي اســت بــه درآمــد توريســم همســايه
غربيمــان ،ترکيــه ،نــگاه کنيــم تــا قــدري در
ايــن امــر جديــت بــه خــرج دهيــم .خداونــد
بــه ايــن جغرافيــا موقعيتهــاي ممتــازي
داده کــه ميتوانــد يکــي از قطبهــاي جــدي
توريســم دنيــا باشــد .عــاوه بــر توريســم،
هنــر ،صنایــع فرهنگــی و صنايــع دســتي هــم
امــروز بــازار پررونقــي دارنــد کــه اگــر ايــران
درســت و حسابشــده در آن داخــل شــود،
قطعــا دســت پــر از آن بيــرون ميآيــد ،ضمــن
اينکــه دســت نظــام ســلطه آنقــدري کــه
بــراي تحريــم نفــت و اســلحه بــاز اســت ،براي
هنــر ،توريســم ،صنايــع دســتي ،ســينما و
صنایــع خــاق بــاز نيســت .دربــاره اينکــه
نفــت چــه رقبــاي جــدياي در ايــران دارد،
بهتفصيــل خواهيــم نوشــت ،فعــا بايــد بــه
ايــن نکتــه مهــم امــا فراموششــده اشــاره

کنيــم کــه نفــت و درآمــد هنگفــت نفــت
طــي صــد ســال اخيــر تبديــل بــه حجــاب
ضخيمــي شــده کــه نگذاشــته تــا مــا بــه
ديگــر منابــع توليــد ثــروت کشــور ،آنچنــان
کــه شــايد و بايــد فکــر کنيــم .مــا آنقــدر
متوجــه نفــت بودهايــم ،ايضــا پــول نفــت
چنــان زيــر دندانمــان مــزه کــرده کــه از
توجــه بــه ديگــر نعمــات خــدادادي غافــل
شــدهايم .مهمتــر از نفــت يــا مــس يــا
هنــر و گردشــگري ،خداونــد متعــال بــه مــا
ايرانيهــا نعمــت «مــردم» را ارزانــي داشــته
اســت .نعمــت اصلــي ايــران نــه زيرزمينــي
و البــهالي طبقــات خــاک ،کــه روي زميــن،
زنــده و ســاعي کار و کارآفرینــی ميکنــد
و چرخهــاي اقتصــاد کشــور را بــه حرکــت
درمــيآورد .بيتعــارف بايــد بفهميــم کــه
ســرمايه اصلــي کشــور ايرانيــان خوشفکــر و
خالقــي هســتند کــه از هيــچ توليــد ثــروت
ميکننــد و بــدون اتــکا بــه نفــت و پــول
دولــت دانــش و هنــر ميآفريننــد و بــه
دنيــا عرضــه ميکننــد .اتفاقــا در دنيــا هــم
مناســبات ســنتي اقتصــاد رو بــه زوال اســت
و اقتصــاد دانشبنيــان جايگزيــن آن شــده
اســت .کافــي اســت مــا نگاهمــان را اصــاح
کنيــم و بــه جــاي پافشــاري بيــش از حــد بــر
نفــت نقــش و اهميــت کارآفرينــان و صاحبــان
شــرکتهاي دانشبنيــان را افزايــش دهيــم.
دنيــاي امــروز حتمــا بــه نفــت و مــواد معدنــي
نيــاز دارد امــا نيــاز واقعــي حــول و حــوش
انســانهاي صاحــب ايــده شــکل ميگيــرد.
ايــن انســانها هســتند کــه ميتواننــد ثــروت
واقعــي و حــال را توليــد کننــد و اقتصــاد
را ســامان دهنــد .اتفاقــا االن کــه آمريــکا
شمشــيرش را از رو بســته و بــا تمــام قــوا بــه
ميــدان آمــده تــا بــه اقتصــاد نفتــي مــا ضربــه
بزنــد ،فرصــت مغتنمــي اســت تــا مــا يــک
بــار بــراي هميشــه تکليــف ملــي و دولتــي
خــود را بــا نفــت معلــوم کنيــم و ايــن ميــزان
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وابســتگي را بــه حداقــل برســانيم .در عــوض
از ايــن موقعيــت حســن اســتفاده را ببريــم و
اقتصــاد دانشبنيــان و تولیــد «ایرانســاخت»
را بــا ميــدان دادن بــه جوانــان دانــا و صاحــب
ايــده و آشــنا بــه دنيــاي مــدرن و متعهــد
بــه کشــور ســامان دهيــم .تجربــه ايــن
چهــل ســاله گواهــي ميدهــد کــه هرکجــا
بــه مــردم اعتمــاد کرديــم و مســئوليت
مقابلــه بــا دشــمن را بــه آنهــا ســپرديم بــه
توفيــق حداکثــري رســيديم .ماهيــت انقــاب
اســامي مردمــي اســت و هــرگاه نقــش مــردم
 از هــر طبقــهاي  -در آن پررنــگ شــود،توفيــق قريــن راهــش بــوده اســت .هرکجــا
هــم کــه بنــا بــه مالحظاتــي مــردم از صحنــه
کار گذاشــته شــدهاند ،بــه موفقيتــي دســت
پيــدا نکردهايــم .حــاال هــم بهتريــن راه
مقابلــه بــا ترامــپ حضــور حداکثــري مــردم
اســت تــا يــک بــار ديگــر شکســت دشــمن
را تضميــن کننــد .بهخصــوص بــا دعــوت از
جوانــان دانشــمند و نخبــه ايرانــي و فعــاالن
اقتصــاد دانشبنيــان و اســتارتآپها
ميتوانيــم تيرهــاي تحريــم آمريــکا را بــه
ســنگ بنشــانيم.
زمانــي کــه ايــن ســرمقاله را مينوشــتم،
در جامعــه مباحثــي مربــوط بــه وضعيــت
فوقالعــاده بينالمللــي و تحــرکات آمريــکا،
خواهــان تغييــر رويــه مســئوالن بودنــد و
حتــي در مقــام نقــد بــه تخطئــه و تخفيــف
مســئوالن رو آورده بودنــد .از آنطــرف البتــه
طرفــداران دولــت ،آنهــا هــم بــا اشــاره
بــه وضعيــت فوقالعــاده بينالمللــي و
شــيطنتهاي نظــام ســلطه ،از دولــت دفــاع
ميکردنــد و تــداوم هميــن مســير را الزم و
ضــروري برميشــمردند.
ایــن مباحــث در جریــان بــود تــا اینکــه در
اواخــر تیرمــاه ســال جــاری ،رهبــر فرزانــه
انقــاب مســئوالن دولتــی را بــه حضــور
خواندنــد و ضمــن تبییــن شــرایط و ارائــه

تذکــرات در یــک فضــای صمیمــی و پدرانــه،
نکاتــی دربــاره موقعیــت ممتــاز دولــت یــادآور
شــدند .از آنجــا کــه فرمایــش معظملــه،
متناســب بــا موضــوع ســرمقاله اســت،
فرصــت را مغتنــم شــمردم تــا بــا عنایــت بــه
رهنمودهــای رهبــر فرزانــه انقــاب ،نکاتــی
چنــد را بــه ســرمقاله ایــن شــماره «ســرآمد»
اضافــه کنــم.
یــک؛ تاکیــد بــر توانایــی کشــور بــرای عبــور
از مشــکالت ،بــا کار و تــاش شــبانهروزی
مســئوالن و همراهــی آحــاد مــردم :ایــن
دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه دشــمن
درصــدد القــای خــاف آن بــه جامعــه اســت.
صدایــی کــه رســانههای معانــد در فضــای
جامعــه پخــش میکننــد «نمیتوانیــم» و
«نمیشــود» و «نمیگذارنــد» و «ممکــن
نیســت» اســت ،حــال آنکــه تاریــخ چهــل
ســاله انقــاب اســامی گواهــی میدهــد
کــه هــر جــا مــا متحــد و یکپارچــه و البتــه
امیــدوار ،امــری را خواســتهایم ،آن امــر بــه
بهتریــن نحــو متحقــق شــده اســت .البتــه
همانطــوری کــه رهبــری هــم تصریــح
کردهانــد شــرایط و الزامــات اســتمرار
پیشــرفت و حرکــت پرشــتاب برخــورداری از
روحیــه قــوی ،انگیــزه ،شــجاعت و عــزم راســخ
اســت.
دو؛ تاکیــد بــر مواضــع مقتدرانــه و انقالبــی
مســئوالن کشــور ،بهخصــوص در برابــر
بیگانــگان.
ســه؛ یــادآوری امکانــات و تواناییهــای
فوقالعــاده کشــور و گــره نــزدن حــل
معضــات بــا تضمینهــای احتمالــی اروپــا.
چهــار؛ میــدانداری دولــت در حــل و
فصــل مشــکالت خصوصــا حضــور قدرتمنــد
مســئوالن اقتصــادی میتوانــد مــا را در
عبــور از شــرایط و ســختیهای فعلــی
کمــک رســاند .لــذا تقویــت دولــت و حمایــت
از مســئوالن وظیفــه آحــاد و ارکان جامعــه

اســت .البتــه ایــن تقویــت و حمایــت مانــع از
نقــد ســازنده نیســت.
پنــج؛ برخــورد بــا متخلفــان در هــر رده و
ســطحی ،نهتنهــا امــر رهبــر فرزانــه انقــاب
اســت بلکــه جامعــه نیــز از مســئوالن چنیــن
توقعــی دارد .چیــزی کــه حرکــت مــا را بــه
ســمت پیشــرفت آهســته و تیــغ مــا را در
برابــر دشــمن ُکنــد میکنــد ،حضــور همیــن
متخلفــان و مفســدان اقتصــادی اســت .بایــد
بیمالحظــات دســت و پاگیــر ،راه را بــر
مفســدان و متخلفــان بســت و از ایــن طریــق
احســاس امنیــت را بــه مــردم برگردانــد.
شــش؛ در ایــن رهگــذر از ترمیــم برخــی
قوانیــن و اصــاح حقوقــی مقــررات نیــز نبایــد
غافــل شــد .خیلــی از امــور نیــاز بــه اصــاح
ســاختاری و اداری دارد و امــروز کــه در
موقعیــت ویــژه قــرار گرفتهایــم ،خــوب اســت
کــه بــر ایــن امــر مهــم نیــز اهتمــام بورزیــم.
هفــت؛ جــدی گرفتــن سیاس ـتهای اقتصــاد
مقاومتــی :در آخــر ایــن توصیــه رهبــر
فرزانــه انقــاب ،نهتنهــا مــا را از مشــکالت
و دشــواریها میرهانــد ،بلکــه قلههــای
پیــش رو نیــز بهســرعت فتــح خواهنــد شــد.
بــر ایــن اســاس ،بهرهمنــدی از خالقیــت و
ایدهپــردازی نســل جــوان و تحصیلکــرده
کشــورمان ،جــدی گرفتــن رونــق زیس ـتبوم
نــوآوری و کارآفرینــی ،بــال و پــر دادن بــه
اســتارتآپها و شــرکتهای دانشبنیــان،
فــراخ کــردن میــدان پیــش روی صندوقهــای
جســورانه و خطرپذیــر و بهرهمنــدی تمــام و
کمــال از فنــاوری و پژوهشهــای فناورانــه،
کار مــا را بــا مشــکالت و دشــواریها یکســره
خواهــد کــرد و منویــات و اهــداف مــا را از
چاههــای عمیــق چالشهــا بیــرون خواهــد
آورد .مشــکالت موجــود ،گوهــر وجــود مــردم
و مســئوالن را نمایــان و گنجخانــه تمــدن و
فرهنــگ و هویــت مــا را پربهاتــر و زرینتــر
خواهــد کــرد.
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یادداشت

در�ره ی نا�که مسئوالن و دانشمندان چگونه یمتوانند به حل مسائل کشور ی�ری ب�سانند
ب

جز به خردمند مفرما عمل
محمد یوسفنیا

در دیــدار رهبــری بــا اصحــاب علــم و دانشــگاه
جملــه درخشــانی وجــود داشــت کــه اگــر
مــن جــای مدیــران علمــی کشــور بــودم آن
را مینوشــتم و بــاالی ســرم مــیزدم ،اگــر
نــه دســتکم نصــب العیــن خویــش قــرار
مــیدادم تــا یــادم نــرود چــرا پشــت میــز
مســئولیت نشســتهام .جملــه ایشــان قریــب بــه
ایــن مضمــون اســت :مســئوالن بایــد دم خانــه
دانشــمندان برونــد ،نــه اینکــه دانشــمند
را پشــت در اتــاق خــود معطــل نگــه دارنــد.
ایــن جملــه در آن ســخنرانی مهــم ،آنقــدر
تاثیرگــذار بــود کــه احتمــاال اهالــی علــم آن
را در حافظــه خــود ثبــت کردهانــد .واقعیــت
هــم همیــن اســت؛ یکــی از معضــات اصلــی
کشــور مــا ایــن اســت کــه دانشــمندان آنطــور
کــه بایــد و شــاید قــدر نمیبیننــد و بــر صــدر
نمینشــینند در حالــی کــه همــه بــزرگان مــا
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در طــول تاریــخ نســبت بــه حفــظ شــأن علمــا
نصیحتهــای کاربــردی کردهانــد .یکــی
از معضــات امــروز کشــور کــه مثــل خــوره
اســتعدادها را میخــورد و کارهــا را معطــل
باقــی میگــذارد ،فربهــی و تنبلــی سیســتم
اداری اســت کــه از یکجــور بروکراســی
پوســیده تبعیــت میکنــد و اجــازه نمیدهــد
نخبههــا و دانشــمندان بــه چرخــه تولیــد و
تصمیمگیــری وارد شــوند یــا گرهــی از گرههــا
بــاز کننــد .بــاور کنیــد هیــچ چیــز بــه انــدازه
بروکراســی قالبــی مانــع اداره امــور نیســت.
نمیخواهــم همــه کاســه و کوزههــا را ســر
مدیــران بشــکنم ،مدیــران یــک روز اینجــا
هســتند و یــک روز جــای دیگــر ،پــس اگــر
قــرار اســت کار مهمــی انجــام بدهنــد همــوار
کــردن مســیر توســعه دانــش اســت ،دانــش
هــم بیــرون از وجــود دانشــمندان نمیتوانــد

معنــی داشــته باشــد .دانــش بــا دانشــمند
مســاوی نیســت امــا بــدون دانشــمند دانــش
توســعه نخواهــد یافــت .ســعدی میگفــت:
«جــز بــه خردمنــد مفرمــا عمــل /گرچــه
عمــل کار خردمنــد نیســت»؛ ایــن پارادوکــس
ظاهــری حیرتانگیــز همــه آن چیــزی
اســت کــه میتــوان بــه مدیــران پیشــنهاد
کــرد بهخصــوص اینکــه دنیــا دنیــای علــم
و دانــش اســت و اگــر جامعــهای نتوانــد از
علمایــش بــه نحــو احســن اســتفاده کنــد،
در حــق آنهــا ظلــم نکــرده بلکــه بــا کاهلــی
خــود را مــورد ســتم قــرار داده اســت.
داشــتم میگفتــم مدیــران اگــر قــرار اســت
کاری انجــام بدهنــد ،تســهیل مســیر فعالیــت
نخبــگان اســت .دخالــت بیــش از حــد مدیــر
در کار علــم میتوانــد مخــل تولیــد علــم باشــد
امــا گرههایــی هســت کــه جــز بــه دســت
مســئوالن بــاز نمیشــود .آنهــا همیــن کــه
امــکان کار و تحقیــق و پژوهــش دانشــمندان را
فراهــم کننــد و اجــازه ندهنــد نخبــه بیپناهــی
پشــت در سیاســتزدگی و سیســتم کنــد
بروکراتیــک باقــی بمانــد ،بــه پیشرفــت
کار علمــی کمــک کردهانــد .علــم در زمیــن
علمدوســتی پــرورش مییابــد و طبیعتــا مدیــر
و مســئولی میتوانــد امــکان ایــن کار را فراهــم
کنــد کــه بــه علمــا اعتمــاد و عالقــه داشــته
باشــد وگرنــه بــا بخشنامــه و قانــون کاری از
پیــش نخواهــد رفــت .مــا همانقــدر کــه امــروز
بــه دانشــمندان کارآزمــوده نیــاز داریــم ،بــه
مســئوالن چابــک علمدوســت نیــز محتاجیــم،
در غیــر ایــن صــورت کار علمــی کشــور بــا
موانــع بیشــمار روبــهرو خواهــد شــد.
در پایــان از شــما دعــوت میکنــم فــرازی
از ســخنان رهبــر معظــم انقــاب اســامی را
در جمــع اهالــی دانشــگاه بــه عنــوان حســن
ختــام ایــن یاددداشــت کوتــاه مطالعــه کنیــد:
«دانشــگاه در مســائل کشــور ،هــم مســئلهیابی
بایــد بکنــد -کــه مــن خوشبختانــه دیــدم

در بیانــات ایــن آقایــان و اینجــا یادداشــت
کــردم و خیلــی جالــب [بــود]؛ دیــدم واقعــا
نشســتهاند مســئله پیــدا کردهانــد؛ مثــا
فــرض کنیــد میگوینــد کــه ایــن یــک
مســئله اســت کــه شــما میگوییــد کــه زن
هــم خانــهدار باشــد ،هــم مثــا تحصیــات
عالیــه داشــته باشــد ،اینهــا چطــور بــا هــم
جمــع اســت؛ خــب ایــن یــک مســئله اســت؛
ببینیــد ،ایــن مســئلهیابی خیلــی چیــز مهمــی
اســت کــه مــا بنشــینیم مســئلهیابی کنیــم -
و بعــد ،آن مســائل را حــل کنیــم .بنابرایــن
دانشــگاه هــم میتوانــد در مســئلهیابی ،هــم
در حــل مســائل کمــک کنــد...
البتــه مدیــران بایــد بخواهنــد .مــن همیــن جــا
از آقایــان دولتـیای کــه اینجــا تشــریف دارند،
[میخواهــم] در جلســات هیئــت وزیــران ایــن
مســائل را و مســئله ارتبــاط دانشــگاه و مســائل
کشــور را جــدی مطــرح کنیــد کــه همــه
انگیــزه پیــدا کننــد ،عالقــه پیــدا کننــد برونــد
دنبالــش .مــا البتــه بــه یکایــک وزرا میگوییــم.
مــن یکوقتــی وزیــر نیرویــی داشــتم ،بــرادر
بســیار خوبــی کــه خــودش تحصیلکــرده
دانشــگاه امیرکبیــر بــود .ســر یــک قضیـهای بــا
مــن صحبــت میکــرد کــه ایــن قضیــه را مــا
مشــکل داریــم؛ گفتــم بــرادر! شــما از هیئــت
دولــت یــک قــدم بــرو همیــن دانشــگاهی کــه
خــودت در آن تحصیــل کــردهای ،ایــن قضیــه
را آنجــا مطــرح کــن ،برایــت حــل میکننــد.
مطمئنــا هــم حــل میکردنــد؛ مــن تردیــد
نــدارم .یعنــی اگــر واقعــا ایــن درگیــر شــدن
دانشــگاه و مســائل کشــور از طــرف مدیــران
جــدی گرفتــه بشــود  -کــه اصــل هــم همیــن
اســت  -ایــن بــه نظــرم پیــش خواهــد رفــت.
یعنــی مدیــر بایــد بــرود در خانــه دانشــمند؛
اصــل اساســی ایــن اســت .دانشــمند نبایــد
پشــت اتــاق مدیــر معطــل بمانــد؛ مدیــر بایــد
بــرود در خانــه دانشــمند و از او درخواســت
کمــک کنــد»...
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گزارش

رئیس ج�هور در نشست مه ش
مد�ان ارشد دولت:
اندی� ی

دولت تمامقد در کنار بازار است
آنا شمس
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حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســن
روحانــی در نشســت هماندیشــی مدیــران
ارشــد دولــت بــا اشــاره بــه اینکــه «بایــد
متحــد بایســتیم و اختــاف داخلــی باالتریــن
هزینههــا را بــه مــردم و بهویــژه فقــرا تحمیــل
میکنــد» ،گفــت« :روز اهتــزار پرچــم ایــران
اســت؛ حاضــرم در برابــر تمــام مخالفیــن و
منتقدیــن خــم شــوم و دســت آنهــا را بــرای
اتحــاد و همــکاری ببوســم .امــروز بایــد همگــی
تصمیمــات مهمــی بــرای حفــظ اســتقالل و
ســربلندی ایــران عزیــز بگیریــم و تــا پایــان و
بــا همــه تــوان پــای اجــرای آن بایســتیم».
رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه ایــام ســالروز
شــهادت شــهید بهشــتی و یارانــش ،افــزود« :در
تاریــخ کمتــر مظلومــی را بــه مظلومیــت شــهید
بهشــتی ســراغ داریــم و وقتــی بــه زندگــی و
سرگذشــت ایــن شــهید و یــاران گرانقــدرش
نــگاه میکنیــم ،بــرای ایســتادگی در زمــان
حاضــر کــه مقطــع ایســتادگی ملــت در برابــر
دشــمنان اســت ،روحیــه میگیریــم».
دکتــر روحانــی اظهــار داشــت« :ملــت ایــران در
ســالهای  ۹۲تــا  ۹۴تصمیــم بزرگــی گرفــت و
بــه دنیــا اعــام کــرد در عیــن حــال کــه محکم
و قاطــع پــای آرمانهــای خــود ایســتاده ،امــا
حاضــر اســت بــا منطــق و اســتدالل بــا همــان
کســانی کــه ســالها بــه ایــن کشــور فشــار
وارد آوردنــد ،گفتوگــو کنــد و اگــر حســن
نیتــی در میــان باشــد ،بــه توافــق برســد .بــر
ایــن اســاس در طــول  ۳۰مــاه تــاش ،مذاکــره
و فــداکاری ،توافقــی عظیــم و تاریخــی حاصــل
شــد کــه البتــه تحمــل ایــن موفقیــت بــزرگ
بــرای دشــمنان و بدخواهــان جمهوری اســامی
بســیار ســخت بــود؛ چراکــه آنهــا  ۱۲ســال
بــرای تحقــق آرزوی خــود ،یعنــی بــه زانــو
درآوردن ملــت ایــران ،تــاش کــرده بودنــد».
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه
تصریــح و شــهادت بدخواهــان و حتــی بدتریــن
دشــمنان ملــت ایــران ،جمهــوری اســامی

یــک پیــروزی بــزرگ بــه دســت آورده بــود،
گفــت« :اگرچــه بدتریــن دشــمنان ،ایــن توافــق
را بدتریــن توافــق تاریــخ توصیــف میکردنــد
کــه بــه آنهــا تحمیــل شــده اســت ،امــا بــاور
و تــاش مــا از ابتــدا ایــن بــود کــه توافقــی
بــرد  -بــرد بــه دســت آوریــم و همینطــور
هــم شــده بــود .بــه دنبــال ایــن مخالفتهــا،
شــرایطی پیــش آمــد کــه همــان افراطیونــی
کــه ماههــا تــاش کــرده بودنــد توافقــی بــه
دســت نیایــد و پــس از حصــول توافــق ،تــاش
کــرده بودنــد از طریــق کنگــره آمریــکا جلــوی
اجــرای ایــن توافــق را بگیرنــد ،بــر ســر کار
آمدنــد و از روز اول چنــان کــه در مبــارزات
انتخاباتــی خــود گفتــه بودنــد ،تــاش کردنــد
ایــن توافــق را بــر هــم بزننــد».
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه
واضحتریــن موضعگیــری بدخواهــان
جمهــوری اســامی ایــران علیــه توافــق برجــام،
مهرمــاه ســال پیــش اعــام شــد ،اضافــه کــرد:
«آقــای ترامــپ در آن مقطــع بــه طــور رســمی،
خــط جدیــد سیاســت خارجــی دولتــش را بــا
لحنــی نامناســب علیــه جمهــوری اســامی
ایــران تشــریح کــرد و دور جدیــدی از تالشهــا
بــرای بــر هــم زدن برجــام را آغــاز کــرد کــه
البتــه تــا امــروز در ایــن مســیر ناموفــق بــود».
رئیسجمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه
برجــام همچنــان پابرجاســت ،اظهــار داشــت:
«آمریکاییهــا هرگــز تصــور نمیکردنــد کــه
از برجــام خــارج شــوند و جمهــوری اســامی
ایــران نیــز چنــد ســاعت بعد اعــام نکنــد که از
ایــن توافــق خــارج شــده اســت؛ ایــن را با ســند
و مــدرک اعــام میکنــم کــه حتــی سیســتم
اطالعاتــی آمریکاییهــا ،صهیونیســتها و
بدخواهــان جمهــوری اســامی در منطقــه نیــز
تصــور میکردنــد 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
میدهــد ،آمریکاییهــا و صهیونیســتها
و بدخواهــان منطقــهای خشکشــان زد و
آنچنــان ضربــهای از ناحیــه تدبیــر ملــت
ایــران بــر آنهــا وارد شــد کــه فکــرش را هــم
نمیکردنــد .بدخواهــان جمهــوری اســامی
تصــور هــم نمیکردنــد کــه جمهــوری اســامی
عصبانــی نشــده و احساســاتی و از روی عجلــه
تصمیــم نمیگیــرد و بــا تامــل مســئله را مــورد
بازبینــی قــرار میدهــد .ایــن موضــع جمهــوری
اســامی و کار مهمــی کــه ملــت ایــران انجــام
داد ،در تاریــخ مانــدگار خواهــد شــد و جهــان
هنــوز در شــگفتی اســت کــه جمهوری اســامی
ایــران چــه خواهــد کــرد و چــه تصمیمــی برای
آینــده خواهــد گرفــت».
دکتــر روحانــی خاطرنشــان کــرد« :در مــدت
 ۵۱روزی کــه از ایــن اتفــاق میگــذرد ،تمــام
کشــورهای دنیـا ،ترامــپ و حاکمــان آمریــکا را
محکــوم کردنــد ،امــا هیچکــس ســخنی از ایــن
نگفتــه اســت کــه جمهــوری اســامی ایــران
عقبنشــینی کــرده یــا از تحریــم ترســیده
اســت و برعکــس از عقــل و تدبیــر ایــران بــزرگ
ســخن گفتنــد».
رئیسجمهــور در ادامــه بــا بیــان اینکــه
امــروز ســه راه پیــش پــای ملــت ایــران قــرار
دارد ،گفــت« :دولــت و رئیسجمهــور بــه
عنــوان نماینــده مردمــی تــا دیــروز خــود را
متکــی بــه رأی  ۲۴میلیــون نفــر میدانســتند
امــا امــروز خــود را متکــی بــه رأی و حمایــت
 ۸۱میلیــون نفــر میداننــد و اعــام میکنیــم
کــه بــا اتــکا بــر ایســتادگی ملــت ایــران و
بهرهمنــدی از ارشــادات رهبــری معظــم و بــا
هماهنگــی و همراهــی قــوای دیگــر در خــط
حفــظ و تامیــن منافــع و مصالــح ملــی حرکــت
خواهیــم کــرد».
دکتــر روحانــی در توضیــح اولیــن راهــکاری که
پیــش روی جمهــوری اســامی در برابــر موضــع
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جدیــد آمریــکا دربــاره برجــام وجــود دارد،
اظهــار داشــت« :راهــکار اول ایــن اســت کــه
در برابــر آمریــکا تســلیم شــویم و بــه ترامــپ
بگوییــم کــه بیــا بنشــینیم تــا بینیــم از نظــر
شــما چــه چیزهایــی بایــد از ایــن توافــق کــم
شــده و چــه چیزهایــی بــه آن اضافــه شــود.
ایــن راه مــورد تاییــد و قبــول هیــچ انســان
عاقــل ،وطندوســت و وطنپرســتی نیســت
و هیــچ یــک از مــردم ایــران تســلیم در برابــر
فشــار ،ظلــم ،توهیــن و ســخن نابهجــا را
نمیپذیرنــد».
رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه اگــر در برابــر
توهیــن و خالفگویــی دشــمن ســر فــرود
آوریــم ،ایــن بــه معنــای مهــر پایانــی بــر
عــزت تاریخــی ملــت ایــران اســت و در میــان
تشــویق حضــار اضافــه کــرد« :فکــر نمیکنــم
حتــی یــک نفــر از  ۸۱میلیــون نفــر از ملــت
ایــران نظــرش ایــن باشــد کــه بایــد در برابــر
بدخواهــان متجــاوز ،توهینکننــده و دروغگــو،
تســلیم شــویم».
دکتــر روحانــی در توضیــح راهــکار دوم،
تصریــح کــرد« :راهــکار دوم ایــن اســت کــه در
برابــر آمریــکا بایســتیم ،امــا اختالفــات درونــی
مــا نیــز بــه قــوت خــود باقــی باشــد و یکــی
علیــه برجــام ســخن گویــد و یکــی صرفــا در
دفــاع از برجــام و هیچکــدام بــه وضعیــت
موجــود توجــه نداشــته باشــند .میشــود هــر
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
آمریــکا ایســتادگی میکنیــم ،امــا باالتریــن
هزینــه را بــه مــردم کشــور و بهویــژه فقــرا
و افــراد کمدرآمــد تحمیــل خواهیــم کــرد.
انتخــاب ایــن راه یعنــی ایســتادگی بــا باالتریــن
هزینــه کــه وضعیــت کشــور را در عرصــه
اقتصــادی و فرهنگــی بدتــر کــرده ،وحــدت را
شــکنندهتر کــرده و شــکاف و افتــراق را بیشــتر
خواهــد کــرد».

دکتــر روحانــی دربــاره راهــکار ســوم
خاطرنشــان کــرد« :راهــکار ســوم ایــن اســت
کــه بههیچوجــه در برابــر آمریــکا تســلیم
نشــده و عــزت ملــی تاریخــی خــود را حفــظ
کنیــم و آمریــکا را در مبــارزه ارادههــا بــه زانــو
درآوریــم».
رئیسجمهــور کــه ایــن بخــش از ســخنانش
نیــز بــا تشــویق ممتــد حاضــران همــراه
شــده بــود ،گفــت« :ملــت ایــران بــا اتخــاذ
ایــن راهــکار مثــل همیشــه تاریــخ ســربلند
خواهــد مانــد و زورگویــان خواهنــد فهمیــد
کــه راه غلــط و اشــتباهی را انتخــاب کردهانــد.
راهــکار ســوم راهــکار مقاومــت و ایســتادگی
بــا کمتریــن هزینــه اســت بــه ایــن شــکل کــه
واقعیــت را مــد نظــر قــرار دهیــم ،توقعــات
را مدیریــت کنیــم و همــه بــا هــم همــکاری
کنیــم .امــروز دولــت و مــن بــه عنــوان
رئیسجمهــور و نماینــده ملــت ،دســت
همــه را میبوســم و در برابــر همــه آحــاد
ملــت و جناحهــا ،حتــی آنهــا کــه بدتریــن
اهانتهــا را بــه دولــت کردنــد ،خــم میشــوم
و دســت همــه آنهــا را میبوســم .امــروز روز
اهتــزاز پرچــم عــزت و عظمــت ملــت ایــران
اســت و بایــد بــه دنیــا نشــان دهیــم کــه
میتوانیــم ســختیها و مشــکالت را پشــت
ســر بگذاریــم ،امــا عــزت ،آزادی ،اســتقالل،
مردمســاالری ،جمهوریــت ،اســامیت ،دیــن
و فرهنگمــان را معاملــه نخواهیــم کــرد».
رئیسجمهــور اظهــار داشــت« :در ایــن
مبــارزه دولــت در خــط مقــدم قــرار دارد و
همــه مدیــران دولــت بایــد ایــن احســاس
را داشــته باشــند کــه در خــط مقــدم
مبــارزه قــرار دارنــد .کســی کــه در خــط
مقــدم مبــارزه اســت ،یعنــی زیــر پایــش
میــن دشــمن را احســاس میکنــد و نــه
صرفــا آتــش موشــک ،توپخانــه ،خمپــاره و
بمبــاران هواپیمــای دشــمن ،بلکــه آتــش تیــر
مســتقیم دشــمن را نیــز بــه چشــم میبینــد.

ایــن حضــور در خــط مقــدم ،همــان حضــور
در خــط مقــدم اســت کــه پیامبــر گرامــی
اســام(ص) هــر شــب حضــور در آن را باالتــر
از گذرانــدن شــب قــدر توصیــف کــرده اســت.
مــا بــه عنــوان مســئولین کشــور و نیروهــای
خــط مقــدم در کنــار هــم بایــد از عمــق جــان
ســختیهای ایــن ایســتادگی را بــه جــان
بخریــم و بــاور داشــته باشــیم کــه هــر روز و
هــر شــب مــا از  ۱۸اردیبهشــت بــه اینســو
روز و شــب قــدر اســت .ایــن شــعار نیســت،
بلکــه گفتــه پیامبــر گرامــی اســام(ص)
اســت چراکــه امــروز در مــرز اقتصــاد ،عــزت و
آبــروی ایــران اســامی ایســتادهایم و جــان و
آبرویمــان را بــا افتخــار در ایــن مســیر تقدیــم
میکنیــم».
رئیسجمهــور اظهــار داشــت« :همــه مــا در
کنــار هــم تــا آخریــن روز دولــت دوازدهــم
بــه عهــدی کــه بــا مــردم بســتهایم وفــادار
خواهیــم مانــد و خــود را امانتــدار مــردم
میدانیــم و اعــام میکنــم کــه تــا پــای
جــان ،آبــرو و حیثیــت خــود بــا افتخــار
ایســتادگی کــرده و هیــچ تــرس و هراســی از
هیــچ چیــزی نــدارم .البتــه ایــن ایســتادگی
یــک شــرط مهــم دارد و آن ایــن اســت
کــه مدیــران دولــت کــه در خــط مقــدم
ایســتادهاند ،بایــد قبــل از دیگــران فشــارها و
ســختیها را احســاس کــرده و تحمــل کننــد.
اگــر بخواهیــم بگوییــم کــه ایــن روزهــا،
روزهــای ســختی اســت امــا بــرای دیگــران،
حتمــا شکســت خواهیــم خــورد .اگــر تــا
امــروز روزانــه هشــت ســاعت کار میکردیــم،
نبایــد فــردا نیــز همیــن هشــت ســاعت و
بــا همیــن ســبک و شــیوه مدیریتــی کار
کنیــم .امــروز بایــد بــه فکــر تغییــر شــرایط
باشــیم و از مشــاورین و کارشناســان جدیــد
بهــره بگیریــم و از هــر فکــر جدیــد و نویــی
اســتقبال کنیــم و همــه افــکار و اندیش ـهها را
دعــوت بــه همــکاری کنیــم».
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ت
در ی ن
دب�ان خ�صیص جشنواره یا�انساخت مطرح شد
دوم� نشست ی

گزارش

انتخاب شتابدهنده ،استارتآپ و نهاد
مالی برتر حامی ایرانساخت
علیرضا کشاورزی

دومین نشست هماهنگی «ایرانساخت» با حضور
دبیر کل و دبیران بخشهای 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
کلیدواژه جشنواره ایرانساخت

پرویز کرمی ،مشاور معاون علمی و فناوری
رئیسجمهور و دبیر کل جشنواره ملی فرهنگی
و هنری ایرانساخت ،در این نشست بیان کرد:
«رویکرد دومین دوره از این جشنواره ملی
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فرهنگی و هنری ،عزم جدی برای جریانسازی
و تولید محتوا در ترویج فرهنگ حمایت از کاال
و خدمات ایرانی است و این مهم با اتکا به ابزارها
و زیرساختهای فرهنگی ،هنری و رسانهای و با
مشارکت تمامی فعاالن فرهنگی ،هنری و فناوری
و بخشهای مختلف محقق میشود ».دبیر ستاد
فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان ،دستور جلسه
نشست را هماهنگی و تعامل میان دبیران و
مسئوالن بخشهای گوناگون این جشنواره ملی
عنوان کرد و افزود« :در این جلسه هماهنگی،
دبیران بخشهای گوناگون با سازوکار و توان دیگر
بخشها آشنا میشوند و این آگاهی از برنامههای

بخشهای گوناگون ،موجب همافزایی برای بهبود
کارها و تعامل بیشتر میشود ».دبیر کل دومین
جشنواره ملی فرهنگی ،هنری ایرانساخت ابراز
امیدواری کرد برگزاری این جشنواره با همراهی و
عزم جدی دبیران اجرایی بخشهای گوناگون این
جشنواره و همراهی مسئوالن کشوری و حمایت
آحاد جامعه بتواند در جهت فرهنگسازی شعار
سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری حمایت
از کاالی ایرانی و تولید ملی نامگذاری شده است،
موثر باشد.

ظرفیت فرهنگسازی حامیت از
ایرانساخت در بخش دانشآموزی

منصور مجاوری مشاور وزیر آموزش و پرورش و
دبیر بخش دانشآموزی جشنواره ایرانساخت که
بخش جدید این دوره از جشنواره «ایرانساخت»
محسوب میشود ،در این نشست با اشاره
به بهرهمندی از ظرفیت آموزش و پرورش و
مدارس کشور در برگزاری این جشنواره گفت:
«ظرفیت خوبی وجود دارد تا با مشارکت سازمان
دانشآموزی و نیز معاونتهای مختلف وزارت
آموزش و پرورش و انجمنهای صنفی تولیدکننده
نوشتافزار و ملزومات مدارس ،فرهنگ حمایت از
تولیدات ایرانی در این عرصه فراهم شود ».وی با
بیان اینکه مدارس میتوانند از بخشهای پایهای
کودکان و نوجوانان کشور را در مسیر توجه به
کاالی ایرانساخت هدایت و حمایت کنند ،گفت:
«ایرانساخت میتواند در جشنوارههای تربیتی و
فرهنگی که در سطوح دانشآموزی برگزار میشود
حاضر باشد و مشارکت کند».

ایدههای نو به کمک حامیت از کاالی
ایرانساختمیآیند

علیرضا دلیری ،معاون توسعه مدیریت و جذب
سرمایه معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری و
دبیر بخش ایدهبازار جشنواره ملی فرهنگی و هنری
ایرانساخت ،گفت« :با توجه به اینکه سال جاری
از سوی مقام معظم رهبری حمایت از کاالی ایرانی

نامگذاری شده است ،جشنواره ملی فرهنگی و هنری
ایرانساخت در دوره دوم با ساختاری پویاتر و عزمی
ت از ایدههای نوآورانه کمککننده
جدیتر در حمای 
به حمایت از کاالی ایرانساخت برگزار میشود».
وی افزود« :ایدهبازار که یکی از بخشهای مهم و
کلیدی این جشنواره بهشمار میرود ،با روشهای
جدیدی در حمایت از ایدههای خالق حوزه بازار
کاالی ایرانی گام برمیدارد .امسال توجهی ویژه
به نوآوری و بهرهمندی از فناوری در ایدههای این
حوزه صورت میگیرد تا گامها در عرصه حمایت
و فرهنگسازی کاالی ایرانساخت موثرتر باشد».
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت
علمی و فناوری با اشاره به سازوکارها و شیوههای
نو برای فراخوانی و جذب ایدههای گوناگون در این
دوره جشنواره بیان کرد« :خوشبختانه در دوره
پیشین این جشنواره ایدههای درخور توجه و خوبی
به جشنواره راه یافت و امسال نیز با پیادهسازی
شیوهها و نیز محورهای جدید ،راه برای ورود
ایدههای نو فراهم میشود .چند آیتم جدید در این
دوره به بخش ایدهبازار افزوده میشود .روشهای
جذب یا تامین سرمایه ،جذب سرمایهگذار،
ترویج فرهنگ سرمایهگذاری جسورانه ،حمایت از
استارتآپهای ایرانی تشنه ایدههای جدید هستند
و در ساختار جشنواره حمایت میشوند .همچنین
ترغیب و هدایت پایاننامههای دانشجویی به این
سمتوسو نیازمند روشهای خالقانه و جدید است
که از روشهای نو در این موضوع نیز حمایت
خواهد شد .انتخاب شتابدهنده برتر ،استارتآپ
برتر و نهادهای مالی برتر در حوزه حمایت از کاالی
ایرانی از بخشهای جدید دومین جشنواره ملی
فرهنگی ،هنری ایرانساخت است».
موضوع جشنواره مورد توجه جامعه قرار گرفت
ناصر فیض ،دبیر بخش ادبیات این جشنواره ،گفت:
«علیرغم برگزاری نخستین دوره این جشنواره در
دو سال گذشته استقبال درخور توجه و چشمگیری
از سوی هنرمندان عرصه ادبیات و خصوصا شعرا که
کمتر انتظار میرفت ،شد .خوشبختانه 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
اطالعرسانی این جشنواره در سطح استانها
افزود« :در این دوره نیز اگر به ظرفیت هنرمندان
استانها توجه شود قطعا ضمن استقبال بیشتر برای
مشارکت در این جشنواره ،زمینه اثرگذاری و ترویج
فرهنگ کاالی ایرانساخت نیز افزایش مییابد».

نشان ایرانساخت برای کاالی باکیفیت
ایرانی ارائه شود

شجاعی طباطبایی ،دبیر بخش کارتون و هنرهای
تجسمی ،مهمترین دغدغه دستاندرکاران
این جشنواره را مشارکت و همراهی ارگانها و
دستگاههای اجرایی کشور برای جریانسازی
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 بخشهایی که محصولمحور هستند و
سفارش اثر جزئی از کار آنهاست ،تمهید شود».
معاون هنری حوزه هنری کشور افزود« :با توجه به
استقبال خوب از دوره پیشین جشنواره و همراستایی
شعار امسال با این موضوع ،این ظرفیت وجود دارد
که لوگوتایپ منحصر و ویژه «ایرانساخت» طراحی
و رونمایی شود تا در کاالهای ایرانی حائز کیفیت
و معیارهای یک کاالی ایرانساخت مورد استفاده
قرار بگیرد».

حامیت تشویقی از تولیدکنندگان آثار
دیداری و شنیداری

ش رسانههای دیداری
شهاب اسفندیاری ،دبیر بخ 
و شنیداری دومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری
ایرانساخت ،نیز در این نشست بیان کرد« :ظرفیت
ویژه عرص ه رسانههای تصویری برای ترویج و
اطالعرسانی فرهنگ ایرانساخت بسیار منحصربهفرد
و ویژه است و جشنواره میتواند با اندیشیدن
تمهیداتی راه را برای مشارکت گسترده فعاالن
این عرصه و افزایش انگیزه تولید اثر در بخشهای
زیرمجموعه این عرصه فراهم کند ».رئیس دانشگاه
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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 میدهند،
ضروری است و امیدوارم از ایدههای ناب ایشان در
این دوره بهره بیشتری را ببریم».

داوری مردم را در جشنواره امکانپذیر
کنیم

موسویان ،دبیر بخش رسانههای دیجیتال دومین
جشنواره ملی فرهنگی و هنری ایرانساخت توجه
به نقش فضای مجازی و رسانههای دیجیتال را
بیش از پیش با توجه به آمادگی جامعه در این زمان
متذکر شد و درخواست اضافه شدن بخشهای
نرمافزارهای پیامرسان به جشنواره را داشت.
رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال
همچنین خواهان توجه به نقش و همراهی مردم
از طریق ایجاد امکان نظرسنجی و نیز نظردهی
مردمی در بخشهای جشنواره شد .در دومین
نشست هماهنگی دبیران بخشهای تخصصی
دومین جشنواره «ایرانساخت» پیشنهادهای
دبیران بخشهای تخصصی مطالعه و مورد ارزیابی و
تصویب قرار گرفت .دومین جشنواره ملی ،فرهنگی
و هنری «ایرانساخت» با اهداف «جریانسازی و
تولید محتوا برای فضای مجازی مرتبط با چرخه
تجاریسازی ،کارآفرینی و اقتصاد دانشبنیان»،
«حمایت از خدمات و تولیدات دانشبنیان ساخت
ایران»« ،ساماندهی واردات بیرویه و ارج نهادن به
کاالها و محصوالت ایرانی باکیفیت» و همچنین
«کمک به برجستهسازی (نشان تجاری) کاالهای
مرغوب ایرانی» ،در بخش ادبیات ،هنرهای
تجسمی ،رسانههای دیداری و شنیداری ،رسانههای
دیجیتال و ایدهبازار و بخش دانشآموزی به
همت ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی و فناوری و به دبیر کلی
بوکار
پرویز کرمی و با شعار «فناوری ایرانی ،کس 
ایرانی» در دیماه سال جاری برپا میشود .آخرین
مهلت ارسال آثار به جشنواره «ایرانساخت» ،اول
آذرماه  1397است.

دوم� مهایش مهاکریهای ی ن
ستاری در ی ن
ارو�:
ب�امللیل اقتصادی و فناوری یا�ان و پ

سارا طوالبی

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری اسالمی ایران 31 ،خردادماه
با حضور در دومین همایش همکاریهای
بینالمللی اقتصادی و فناوری ایران و اروپا ،طی
سخنانی خطاب به حاضران بیان کرد« :اجازه
دهید نگاهی سریع به این مسئله بیندازیم که
نوآوری در جمهوری اسالمی ایران ،چگونه
مستولی شده است تا کشور را به سمت یک
اقتصاد مبتنی بر خالقیت سوق دهد .شاید
بدانید که ایران با بزرگترین ذخایر گاز و نفت
جهان ،از نظر منابع طبیعی غنی است .هر چند
این کافی نیست .در سالهای اخیر توجه خود

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

ارتقای  18مرتبهای ایران در تولیدات
علمی

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری اسالمی
ایران با اشاره به اینکه در خالل سالهای 2005
تا  ،2016ایران شاهد پیشرفت در زمینه علوم و
فناوری بود ،ابراز کرد« :رتبه جهانی ایران در
تولیدات علمی به طرز چشمگیری از رده  34به
 16ارتقا یافته است و ایران رتبه اول را در خاورمیانه
دارد .همچنین تعداد دانشجویان از  2/4میلیون به
سرآمد/شمارهچهلوپنجم/تیرماه 19 97

گزارش

با تمرکز بر صحنه استارتآپ در ایران
روند فرار مغزها معکوس شده است

ش یافته است .این مسئله ایران
 4/8میلیون نفر افزای 
را از لحاظ تعداد مهندسان فارغالتحصیل در رده
پنجم کشورهای برتر قرار داده است .مشارکت ایران
در توسعه فناوریهای پیشرفته زیستی (بیو) ،نانو،
انرژی تجدیدپذیر ،علوم شناختی و سلول بنیادین،
رشد بینظیری داشته است».

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

وی با تاکید بر اینکه ایران عالوه بر پیشرفتهای
چشمگیر در علوم و فناوری ،اکنون در حال گذار به
سمت نوآوری و دانش مبتنی بر اقتصاد است ،بیان
کرد« :این گذار بهطور کامل در گزارش کنفرانس
توسعه و تجارت ملل متحد ( )UNCTADبا عنوان
«علوم ،پیشنمای سیاست نوآوری فناوری» (در
ی شده است».
سال  )2017بررس 

فرار مغزها در ایران معکوس شده است

رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران در بخش
دیگری از سخنرانی خود بیان کرد« :ایران
جمعیت بسیاری دارد که عمدتا تحصیلکرده
هستند و پتانسیل کارآفرینی بسیاری دارند.
نفوذ اینترنت و گوشیهای هوشمند در ایران
بسیار باالست؛  33میلیون نفر (بین  20تا
 40سال) از این فناوریها استفاده میکنند.
نفوذ گوشی هوشمند در هر  100نفر130 ،
عدد است 47 .میلیون کاربر اینترنت در ایران
وجود دارد .آنها تقریبا نیمی از کل کاربران
اینترنت در خاورمیانه را تشکیل میدهند.
چنین احتماالتی این اطمینان را میدهند که
کشور ما در بین مکانهای بالقوه برای گسترش
و رونق استارتآپ قرار دارد».
ستاری ادامه داد« :با تمرکز بر صحنه استارتآپ
در ایران ،اصالحاتی در سیستم نوآوری انجام
دادیم .برای مثال ،مدل اکوسیستم تجاری و
استارتآپهای جدید شکل گرفتهاند؛ امور مالی و
سرمایهگذاری در اقتصاد مبتنی بر دانش تسهیل
شده و فرار مغزها معکوس شده است.
 20سرآمد /شماره چهلوپنجم /تیرماه 97

شناسایی  3500رشکت مبتنی بر فناوری
در ایران

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با بیان
اینکه جهت ترویج کارآفرینی در زمینه فناوری،
بیش از  3500شرکت مبتنی بر فناوری طی
شش سال اخیر شناسایی شدهاند ،افزود« :ما با
ارائه معافیتهای مالیاتی ،معافیتهای گمرکی،
وامهای کمبهره و بسیاری از امکانات توانمندسازی
و برنامههای ترغیب کسبوکار ،فعاالنه از آنها
حمایت میکنیم .این شرکتها در حال حاضر
ساالنه  12میلیارد دالر آمریکا گردش سالیانه دارند
و باعث ایجاد (تقریبا)  300هزار شغل مستقیم
جدید شدهاند».

صادرات داروهای بیولوژیک ایرانی به
دهها کشور

وی همچنین درباره موارد دیگر فعالیتهای موفق
استارتآپهاوشرکتهایدانشبنیانایرانیتوضیح
داد« :ایران در زمینه تولید داروهای بیولوژیک رتبه
اول را در خاورمیانه دارد .داروهای بیولوژیک ساخت
ایران به دهها کشور صادر میشود».
رئیس هیئت امنای صندوق حمایت از پژوهشگران
و فناوران کشور با اشاره به اینکه برخی از این
استارتآپها در شرف دستیابی به درآمد بینظیر
میلیارد دالری در ایران هستند ،ابراز کرد« :رونق
چنین استارتآپهایی که در حال رشد سریع
هستند ،روی دیگ ِر پیشرفتهای اخیری است که
در نوآوری ایران و رتبهبندی کارآفرینی دیدید؛ در
چهار سال اخیر ،شاخص نوآوری جهانی ایران از
 120به  78جابهجا شده است؛ ایران همچنین در
زمره پنج کشور برتری است که بیشترین رشد را در
رتبه کارآفرینی جهانی (سال  2017در مقایسه با
سال  )2016دارند».

ایجاد اکوسیستم تجاری جدید در ایران

رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران همچنین بیان
کرد« :عالوه بر منابع مالی دولت ،منابع خصوصی
بیش از پیش به شرکتهای مبتنی بر فناوری و

استارتآپهای خالق اختصاص داده میشوند.
برای مثال در دو سال اخیر 13 ،صندوق سرمایه
توسط اوراق بهادار و سازمان بورس ایران تصویب
شدند و چند صندوق سرمایهگذاری جسورانه
در انتظار تایید هستند .دیگر کارگزاران مانند
شتابدهندگان ،فرشتگان تجاری ،شرکتهای
سرمایهگذاری جسورانه و صندوقهای سرمایه علوم
و فناوری نیز در زمینه سرمایهگذاری خطرپذیر در
کشور فعال هستند .در حال حاضر  32صندوق
سرمایه علوم و فناوری عالوه بر  22شتابدهنده
خصوصی فعال در اکوسیستم نوآوری کشور وجود
دارند».

معافیت مالیاتی  2400رشکت ایرانی برای
تحقیق و توسعه

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری اسالمی
ایران در ادامه ابراز کرد« :از لحاظ تسهیالت مالی
نوآوری ،بیش از  2400شرکت برای تحقیق و
توسعه فعالیتهای مربوطه از مالیات معاف شده و
اعتبار بانکی دریافت کردهاند 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 میکنند ،تاسیس کردیم.
این پلتفرم فارغالتحصیالن ایرانی مقطع دکتری از
 100دانشگاه برتر جهان ،اعضای  200دانشکده
برتر و همچنین کارآفرینان و کارشناسانی که در
شرکتهای برجسته فناوری کار میکنند ،خطاب
قرار میدهد .بیش از  4200متخصص و محقق
ایرانی بهنوعی از این پلتفرم برای بازدید از کشور،
استفاده و پروژههای همکاری با شرکای ایرانی را
شناسایی کردهاند».

تاسیس بیش از  100استارتآپ ایرانی
از سوی تحصی لکنندگان در دانشگا ههای
خارجی

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در ادامه
سخنرانی خود به این نکته اشاره کرد که بیش
از  100استارتآپ توسط کارشناسان جوان

ل کردهاند
ایرانی خلق شدهاند که در خارج تحصی 
و تصمیم گرفتهاند با استفاده از بهترین تجارب و
شبکه جهانی خود در ایران ،زندگی و سرمایهگذاری
کنند .این استارتآپها مشاغل تخصصی بسیاری
برای کارشناسان ایرانی در حوزههایی مانند
فناوری اطالعات و ارتباطات ،تجهیزات پزشکی،
بیوتکنولوژی و نوآوری شهری ایجاد کردهاند.

خوشبینی به آینده مشرتک همکاریهای
اقتصادی و فناوری ایران و اروپا

ستاری در بخش دیگری از سخنرانی خود در دومین
همایش همکاریهای بینالمللی اقتصادی و فناوری
ایران و اروپا ،با تاکید بر اینکه به آینده مشترک
خوشبین است ،افزود« :همکاری با شرکای اروپایی
این فرایند را تسریع میکند و مزایای کالن و نتایج
مطلوبی برای هر دو طرف دارد .جمهوری اسالمی
ایران کامال از چنین مشارکتهایی بین شرکتهای
ایرانی و اروپایی حمایت میکند».
وی در پایان اظهار کرد« :ظاهرا بدون امکانات
الزم برای پیوند و تحرک کارآفرینان و شبکههای
ارتباطی بین آنها ،همکاری مشترک میسر نخواهد
شد .تراکنشهای مالی و دیگر همکاریهای
سازمانی ضروری بین دو طرف ،اهمیت بسیاری در
ایجاد همکاری دارند؛ بنابراین آماده هستیم تا دست
در دست کشورهای اتحادیه اروپا ،این زیرساختها
و کانالهای ضروری را برای همکاری تاسیس کنیم.
نقش اتحادیه اروپا در بهرهبرداری از این همکاری
بسیار حائز اهمیت است».
دومین همایش همکاریهای بینالمللی اقتصادی
ایران و اروپا با محوریت همکاریهای طرفین
روی موضوعاتی چون توسعه اقتصادی و فناوری،
رشد جامعه استارتآپی و نیز بینالمللیسازی
شرکتهای دانشبنیان برگزار شد .دکتر سورنا
ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
اسالمی ایران ،برای حضور در این همایش که 31
خرداد تا اول تیرماه سال جاری برگزار شد ،در راس
یک هیئت بلندپایه ،عازم بروکسل پایتخت بلژیک و
محل استقرار نهادهای اتحادیه اروپا شد.
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ن
اکرآفری� یا�ان:
پیام معاون عیمل و فناوری رئیس ج�هوری به زیست بوم

ما مبارزیم ،نمیبازیم

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری،
در پیامی خطاب به کارآفرینان ،شرکتهای
دانشبنیان ،استارتآپیها و دیگر فعاالن زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری بر ضرورت تالش و ایستادگی
در مسیر خالقیت ،نوآوری و خلق ارزش افزوده از
مسیر دانش و نوآوری با تکیه بر اقتصاد دانشبنیان
و توانمندیهای تاریخی و نیروی انسانی کشورمان
را تاکید کرد.
متن پیام معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری به
شرح زیر است:
«با درود به مردم سربلند ایران خصوصاً جوانان خالق
کارآفرین
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جنگ بد است .به هر شکلی که باشد در طول
ششهزار سال تاریخ این کشور ما هزاران جنگ را
شاهد بودهایم .اما همچنان ایرانیان در این بخش
از دنیا به عنوان قدیمیترین کشور تاریخ زندگی
میکنند .یونانیان ،رومیان ،مغولها و حتی صدام و
بسیاری دیگر آمدهاند و رفتهاند ولی ما همچنان پابرجا
ایستادهایم .حدود صد سالی است که با پیدایش نفت
یک فرهنگ غلط زیرساختهای فکری ،تربیتی،
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

میدانیم ،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 منابعپایه تبدیل کرد ،ارزشهای
انسانی را زیر سوال برد ،فکر کردیم میتوانیم همه
چیز را بخریم از جمله علم ،دانش و تکنولوژی هم
خریدنی است ،حتی هویت و شرافت انسانی در
چنین جامعهای خریدنی است .فرهنگ نفتی به ما
یاد داد که ارزشهایی مانند انسانیت ،نوعدوستی،
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 ،نگاهها
در حال تغییر است ،جوانانی که سرمایههایشان
از نفت و استخدام دولتی تامین نمیشود .دیگر
سرمایه این جوانان در جیبهایشان نیست بلکه در
سرهایشان است .دیگر برای راهاندازی کسبوکار
احتیاج به گرفتن وام و توصیههای نفتی ندارند ،بلکه
از یک زیرپله به همه جا میرسند .اینها راه تبدیل
علم به ثروت عظیم برای خود و کشورشان را میدانند
و در حال تبدیل شدن به بزرگترین شرکتهای
کشور هستند .نسل جوان کارآفرین که در زیستبوم
دانشبنیان رشد پیدا کردهاند ،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 بهسرعت در حال پیشرفت
است .محیط کسبوکار نفتی اجازه فعالیت به این
جوانان را نمیدهد ،این محیط را دولت بهتنهایی
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 میماند علم ،دانش،

پژوهش و فرهنگی است که از درون جامعه بلند شود.
چرا فرهنگ عاشورا زنده است ،چون از بطن جامعه
بلند شده و هیچگاه در طول قرون از هیچ نظام دولتی
نشئت نگرفته است.
هموطنان بزرگوارم! مبارزه با اقتصاد نفتی شکل
تازهای به خود گرفته است .در اقتصاد نفتی مفاهیم
ایده ،خالقیت ،نوآوری بیمعنی است .استخدام و زیر
چتر دولتی رفتن ،بالی کارآفرینی و نوآوری است
و این بزرگترین خیانتی است که به فرزندانمان
میکنیم .زیستبوم کارآفرینی و نوآوری قرنهاست
در سرزمین کهن ما جاری بوده است ،اقتصاد نفتی
این زیستبوم را تا مرز نابودی برده است و ما را چنان
به نفت معتاد کرده که حتی تصور یک روز جدایی
از آن را نمیکنیم .اما در این مبارزه در چهار سال
گذشته افسران و سرداران بسیاری مهیا شدهاند .بیش
از  3600شرکت دانشبنیان با فروش بیش از 60
هزار میلیارد تومان و هزاران استارتآپ که هر روز
جامعه ما را بر اساس دانش ،ابتکار و نوآوری تحت
تاثیر قرار میدهند و همانگونه که رئیسجمهور
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 آنها
در این مبارزه با حمایت اجتماعی شما پیروز گردند.

منسجم و متحد در کنار دولت

همه ما متعهد شدهایم که بخش قابل توجهی از
درآمد کشور تنها بر مبنای ارزش افزوده دانش تولید
شود؛ درآمدی که تنها وابسته به هوش ،خالقیت
و نوآوری است و هیچ چیزی نمیتواند جلوی این
جوانان پرشور و با اعتمادبهنفس را در شرکتهای
دانشبنیان بگیرد .آنها تنها از ما به عنوان دولت و
شما فرصت اعتماد میخواهند .آنها خود باعث ایجاد
فرهنگ خودباوری عمومی و تزریق نوآوری و امید در
جامعه بیانگیزه نفتی میشوند.
این مبارزه ادامه دارد و هر روز ما در این مبارزه هزینه
میدهیم اما در پایان روز وقتی گرد و غبار این مبارزه
فرو مینشیند ،میفهمیم که قدمی پیشرفت کردهایم.
تا پیروزی راهی نمانده است».
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ستاری در ب�زدید از استارتآپ ن
«دا�و»:

گزارش

زیستبوم حمایت از صنایع خالق و
فرهنگی مساعد میشود
مرضیه اسدی

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
در بازدید از استارتآپ «دانرو» با اشاره به ایجاد
زیرساختهای حمایت از صنایع خالق و فرهنگی و
استارتآپهای این حوزه گفت« :بخشی از اقداماتی
که ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری عهدهدار است،
حمایت جدی از کسبوکار حوزه صنایع خالق و
فرهنگی است ».ستاری با بیان اینکه فرهنگسازی
این حوزه و توسعه استارتآپهای حوزه فرهنگی و
خالق از اولویتهای اصلی سال جاری معاونت علمی
و فناوری ب ه شمار میرود ،اظهار کرد« :مجموعه پیک
برتر یکی از صدها شرکت فعال در حوزه صنایع خالق
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و فرهنگی به شمار میرود و از ایجاد چند استارتآپ
در حوزه تولید و تحلیل محتوا حمایت میکند اما
نمونههای موفق و اشتغالآفرین اینچنینی کم
نیستند و رشد فزاینده این دست کسبوکارها در
سال جاری نیز همچنان ادامه مییابد».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری نیروی انسانی
خالق و تحصیلکرده را به عنوان مهمترین سرمایه
استارتآپهای صنایع خالق فرهنگی ارزیابی کرد
و گفت« :ویژگی استارتآپهای خالق و فرهنگی
این است که میتوانند نیاز به تولید و تحلیل محتوا
را با توانمندی داخلی و بر بستر اپلیکیشنهای
ایرانساخت با تکیه به خالقیت و توانمندی جوانان

تحصیلکرده تامین کنند ».وی با تاکید بر ضرورت
ایجاد زیرساخت مساعد برای تولیدات استارتآپی
ایرانساخت افزود« :به طور مثال در حوزه نمایش
تصویر ،استارتآپهای موفقی در کشور رشد یافتهاند
که روزانه بیش از  75میلیون بازدید را دارند .اگر
از این استارتآپها حمایت نشود باید میدان را به
نمونههای خارجی واگذار کنیم».

خالق و استارتآپهای خدماتی تعریف کردیم».
ستاری حمایتهای بیمهای را بخش دیگری از ایجاد
فضای مساعد برای این شرکت عنوان کرد و گفت:
«در حوزه بیمه موافقتهایی با وزیر کار ،رفاه و تعاون
اجتماعی داشتیم .به ما قولهای مساعدی داده شده
است تا این بخش حمایتی از قانون شرکتهای
دانشبنیان محقق شود».

استارتآپ یها رسبازان پیشتاز اقتصاد
شبنیان
دان 

پررنگ شدن نقش کسبوکارهای
استارتآپی در سپهر اقتصاد دانشبنیان

رئیس بنیاد ملی نخبگان ،فعاالن جوان استارتآپی
سربازان پیشتاز عرصه اقتصاد دانشبنیان هستند ،افزود:
«این جوانان خالق که توانستند در محیطهای محدود
و با امکانات اندک در قلب شلوغی شهر استارتآپهای
خالق خود را پیش ببرند ،میتوانند ضمن رونق اقتصاد
زمینه ایجاد اشتغال برای دیگر همنوعان خود را فراهم
کنند ».معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری به
حمایت مالیاتی از شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد
و افزود« :ذیل قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان
بیش از  ۱۳۰خدمت به شرکتهای مشمول قانون ارائه
میشود و این شرکتها از معافیتهای مالیاتی ذیل این
قانون استفاده میکنند که در این راستا وزارت اقتصاد
و سازمان امور مالیاتی کشور همکاری و همراهی خوبی
داشتهاند».

استارتآپهای خدماتی و خالق ،الزمه
رشد رشکتهای دانشبنیان و فناور

ستاری اهمیت رونق استارتآپهای خدماتی
و شرکتهای خالق را یادآور شد و افزود:
«استارتآپهای خدماتی زمینهساز ایجاد بازاری
مساعد برای شرکتهای فناور و دانشبنیان هستند
و مادامی که شرکتهای خدماتی در کار نباشند،
نمیتوانیم توسعه شرکتهای دانشبنیان را انتظار
داشته باشیم .به همین خاطر حمایت از این دست
استارتآپها را آغاز کردیم و از آنجا که در قانون
حمایت از شرکتهای دانشبنیان فضایی برای
حمایت از این دست کسبوکارها پیشبینی نشده
است ،خط حمایتی جدیدی را برای حمایت از صنایع

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با اشاره به
ضرورت فراهم ساختن ایجاد زیرساخت مساعد
برای حمایت از شرکتهای خالق و فرهنگی و
همچنین استارتآپها در کنار قانون حمایت از
شرکتهای دانشبنیان ادامه داد« :استارتآپهای
حوزه صنایع خالق و فرهنگی با توجه به چارچوب
خاص قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان
در بستری دیگر حمایت میشوند ».وی با بیان
اینکه نقش کسبوکارهای دانشبنیان استارتآپی
ایرانساخت در سپهر اقتصاد دانشبنیان کشور
پررنگتر شده است ،افزود« :این دست کسبوکارها
در اقتصاد کشور حرفهای زیادی برای گفتن دارند و
به طور متوسط توانسته سال گذشته به گردش مالی
 ۶۰هزار میلیارد تومان برسد .ویژگی این کسبوکارها
هم این است که در زمان محدود و یک فضای کوچک
میتوانند به درآمد اشتغالی قابل توجه برسند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور ابراز امیدواری
کرد با رونق صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر و
تمایل بیشتر سرمایهگذار بخش خصوصی به حضور
در حوزه دانشبنیان استارتآپی و گامهای رو به جلو
مانند اعطای ماهیانه بیش از  ۵۰۰میلیارد تومان
تسهیالت در قالب وام به یک شرکت دانشبنیان از
سوی سیستم بانکی کشور ،جایگاه شرکتهای خالق
و استارتآپی ارتقا یابد .شرکت پیک برتر فعال در
حوزه رسانه و محتوا ضمن فعالیت در حوزه تولید
محتوای تخصصی در حوزه مشارکت کسبوکار و
کارآمدسازی فضای کسبوکار ،زمینه اشتغال نیروی
انسانی تحصیلکرده را فراهم کرده است.
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گزارش

اطالعیه جدید بنیاد میل ن خ� گب�ن ش
منت� شد؛

شرایط استفاده از
معافیت مالیاتی و جایزههای تحصیلی
ماجده مقدم

بنیاد ملی نخبگان بر اساس آییننامه «اعطای
جایزههای تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد
برتر» ،تسهیالت ویژهای از قبیل راتبه دانشجویی،
اعتبار آموزشیاری ،اعتبار پژوهشیاری ،اعتبار
فنیاری ،اعتبار توانمندی آموزشی ،اعتبار ارتباطات
علمی و اعتبار توانمندی کارآفرینی را به دانشجویان
مستعد دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور اعطا
میکند.
شرایط بهرهمندی از این تسهیالت و مهمترین نکات
آن به شرح زیر است:
 -1دانشجویان هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی کشور که واجد شرایط مذکور در «شیوهنامه
اعطای جایزههای تحصیلی به دانشجویان صاحب
استعداد برتر در سال تحصیلی  »1397-98هستند،
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میتوانند در این رقابت شرکت کنند.
 -2ثبت نام دانشجویان فعلی دانشگاهها از تاریخ
 1397/4/5آغاز میشود و فرصت نهایی برای تکمیل
پرونده و ارائه درخواست ،پانزدهم مردادماه سال
جاری است .ضروری است دانشجویان متقاضی،
اطالعات خود را به همراه تصاویر مدارک مثبته،
در سامانه اطالعاتی بنیاد به نشانی sina.bmn.ir
بارگذاری یا بهروزرسانی کنند و پس از آن ،حداکثر
تا تاریخ  1397/5/15گزینه «درخواست بررسی
پرونده برای جایزههای تحصیلی» را در بخش ثبت
درخواستهای سامانه انتخاب کنند .شایان ذکر
است این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
تذکر  -1آخرین معدل تحصیلی متقاضیان ،از
دانشگاه محل تحصیل استعالم خواهد شد و در این

خصوص نیازی به درج مدرک در سامانه نیست؛ اما
برای معدلهای مقاطع قبلی ،الزم است مستندات در
سامانه ثبت شود.
تذکر  -2زمان ثبت نام دانشجویان نوورود در هر یک
از مقاطع تحصیلی ،مهرماه سال جاری خواهد بود که
اطالعیه آن متعاقبا در وبگاه بنیاد درج خواهد شد
 -3پس از بررسی پروندهها و انتخاب برگزیدگان،
نتایج از طریق سامانه سینا به اطالع متقاضیان
خواهد رسید .ثبت اطالعات ،بررسی پرونده و اعالم
نتایج ،صرفا از طریق سامانه مذکور و به صورت
الکترونیکی انجام میشود.
تذکر  -3با توجه به اینکه سامانه سینا بهتازگی
راهاندازی شده است ،بدیهی است مانند هر سامانه
دیگری ،در ابتدای کار با مشکالتی مواجه خواهد
شد که با صبوری و همراهی مخاطبان و نیز دریافت
بازخوردهای آنان ،بهتدریج مرتفع خواهند شد .از این
رو خواهشمند است مشکالت ،نظرات و پیشنهادهای
خود را در خصوص سامانه سینا به نشانی contact-
 us@bmn.irارسال فرمایید.

اعالم رشایط استفاده رشکتهای
دانشبنیان از معافیت مالیاتی سال 1396

سیدمحمد صاحبکار خراسانی ،رئیس مرکز شرکتها
و موسسات دانشبنیان ،ضمن اشاره به اعمال معافیت
مالیاتی سال  96برای شرکتهای دانشبنیان تولیدی و
نوپای نوع ( )1گفت« :برای این منظور شرکتهای نوپا
و تولیدی باید به قسمت پیامهای کارتابل اختصاصی
خود بر سامانه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان به نشانی
 reg.daneshbonyan.irمراجعه و بعد از رویت
اطالعات موجود در پیام «مصادیق مشمول معافیت
مالیاتی سال مالی  »96اظهارنامه خود را بر اساس آن
اطالعات تکمیل کنند .این اطالعات به سازمان امور
مالیاتی هم ارسال خواهد شد».
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری بیان
کرد« :همانند سالهای گذشته ،با هماهنگی سازمان
امور مالیاتی ،اطالعات شرکتهای دانشبنیان که تا
پایان سال  1396به تایید کارگروه ارزیابی شرکتهای
دانشبنیان رسیدهاند ،به همراه مصادیق فعالیتهای

دانشبنیان آنها ،به منظور اعمال معافیت مالیاتی به
سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد .لذا الزم است به
منظور جلوگیری از مشکالت بعدی ،در صورت وجود
ایراد در پیام ارسالی ،به خصوص مصادیق معرفیشده
مشمول معافیت ،مراتب جهت اصالح به آدرس@tax
 daneshbonyan.irاطالعرسانی شود».
ایشان همچنین ضمن اشاره به الزام تکمیل اظهارنامه
مالیاتی و داشتن دفاتر مالی برای استفاده از معافیت
مالیاتی افزودند« :تمام شرکتهای متقاضی استفاده
از معافیت مالیاتی در سال  96حتما 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 شرکتها و موسسات دانشبنیان درباره
میزان و زمان بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی
شرکتهای دانشبنیان اظهار کرد« :شرکتهای
دانشبنیان از تاریخ تایید در کارگروه میتوانند
از معافیت استفاده کنند .بنابراین اگر بخشی از
فروش کاالها و خدمات دانشبنیان ،قبل از تاریخ
تایید کارگروه محقق شده باشد ،نمیتوانند برای آن
معافیت مالیاتی تقاضا کنند».
به گفته صاحبکار ،چنانچه شرکتها در مراحل
تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود به فهرست کاالها
و خدمات دانشبنیان و تاریخ تایید شرکت توسط
کارگروه توجه نکنند ،ممکن است در مسیر رسیدگی
پروندههای مالیاتی توسط ممیزان ادارات امور مالیاتی،
اشکاالتی پیش آمده و ضمن عدم امکان استفاده از
معافیتها ،مشمول برخی جرایم مالیاتی شوند».
صاحبکار در انتها در مورد تکمیل اظهارنامه مالیاتی
بیان کرد« :سطر ( )28جدول شماره ( )6مربوط به
معافیت مالیاتی ماده ( )3قانون حمایت از شرکتها
و موسسات دانشبنیان است و حتما باید به صورت
کامل توسط شرکتهای دانشبنیان در زمان
ارسال اظهارنامه مالیاتی تکمیل شود ».شایان ذکر
است مرکز مشاوره به شماره تلفن  83534آماده
پاسخگویی به سواالت شرکتهای دانشبنیان است.
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مهه ی ز
رج�
در�ره رویداد دانشاکر در گف 
چ� ب
توگو ب� عیل ب
گفتوگو

از کارآموزی به کارآفرینی
نیلوفر منزوی

فاصله میان دانشگاه و صنعت ،همواره موضوع بحث
کارشناسانی بوده است که دغدغه کارآفرینی برای
فارغالتحصیالن دانشگاهی را داشتهاند .دانشگاه بیاطالع
از نیازهای دنیای صنعت ،در فضایی کامال آکادمیک
مسائل تئوری را به دانشجویان آموزش میدهد .به
این ترتیب فارغالتحصیالن در حالی قدم به بازار کار
میگذارند که با فضای صنعت ناآشنا هستند و از نظر
عملی مهارتی کسب نکردهاند .هر اقدامی که بتواند این
فاصله را میان دانشگاه و دانشگاهیان و صنعت کم کند،
شایسته تقدیر است .به همین جهت ستاد فرهنگسازی
اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و پارک فناوری پردیس از رویداد «دانشکار»
حمایت میکنند .علی رجبی ،مدیرعامل استارتآپ
دانشکار ،درباره روزهای آغازین کار میگوید« :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
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دانشبنیان و پارک پردیس تابستان سال گذشته
استارتآپ دانشکار را راهاندازی کردیم و امروز تعدادمان
به  12نفر رسیده است ».او درباره پیشرفتی که طی این
یک سال داشتهاند ،میگوید« :ما تابستان گذشته رویداد
دانشکار را اجرا کردیم و امسال هم قرار است این کار را
انجام دهیم .مهلت ثبتنام 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 میکند .آموزشها
هم قرار است به صورت الکترونیک باشند که از بهار
رونمایی میشود ».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 اینطور توضیح میدهد« :رویداد دانشکار که
از ترکیب نام دانشگاه و صنعت نامگذاری شده است و
به این صورت عمل میکند که آموزشهایی بهصورت
تئوری و عملی ارائه میکند .کارجوهایی که وارد دانشکار
میشوند میتوانند دانشجویان مقطع کارشناسی،

کارشناسی ارشد ،دکترا و حتی فارغالتحصیل باشند.
این افراد میتوانند در قدم نخست پکیج «شایستگی»
را دریافت کنند .این پک شامل مهارتهای عمومی و
تخصصی است ».او در توضیح مهارتهای عمومی و
پکیج شایستگی میگوید« :مهارتهای عمومی پک
شایستگی شامل مهارتهای شغلی از جمله مهارتهای
ارتباطی ،مهارتهای یادگیری ،جستوجوی پیشرفته،
خودشناسی شغلی ،رزومهنویسی و ...است .در کنار این
پک ،برخی آزمونهای شخصیتشناسی نیز طراحی
شده است که به خودشناسی شرکتکنندگان کمک
میکند .مسئله این است که در نهایت حداقل اتفاقی
که برای کارآموزهای ما میافتد ،این است که خودشان
و عالیقشان را میشناسند ».او در ادامه میگوید:
«در کنار این دو موضوع ،شرکتهای دانشبنیان و
سایر شرکتهای صنعتی بهعنوان کارفرماهای این
طرح ،فرصت کارآموزی را در سایت دانشکار تعریف
میکنند .الزم به ذکر است که کارآموزی در دانشکار با
کارآموزیهای دیگر متفاوت است .این کارآموزی به دو
صورت مهارت افزایی و منجر به استخدام تعریف میشود.
افرادی که کارگاههای حضوری و پک شایستگی را پشت
سر میگذارند ،فرصتهای کارآموزی را هم بررسی کرده
و با توجه به آموزشهایی که در راستای رزومهسازی
دیدهاند ،برای این فرصتهای کارآموزی درخواست خود
را ارسال میکنند .پس از بررسی کارفرماها و کارجوها
و مصاحبه ،دوره کارآموزی آغاز میشود .طبق آمار،
نزدیک به  70درصد این درخواستها منجر به ورود
دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاهی به صنعت
میشود .در این مرحله پک شایستگی تخصصی از سوی
کارفرماها که بهترین آموزگارها هستند ارائه میشود.
کارآموزان دورهای  200تا  300ساعت را میگذرانند .در
این مرحله از طرف دانشگاه فردی با عنوان «رهیار» هم
کارجو را هدایت میکند و هم حافظ منافع کارفرماست.
این نوع کارآموزی هدفمند محسوب میشود .بعد از
کارآموزی نیز ممکن است تحت عناوین متفاوتی مانند
استخدام پارهوقت ،نیمهوقت و پروژهای کارجو و کارفرما
همکاری کنند ».او درباره کارفرماهایی که در رویداد
دانشکار شرکت میکند ،میگوید« :کارفرماها اکثرا
شرکتهای دانشبنیان نوپا هستند .ما چندان دنبال

برند و اسم نیستیم ،هر چند ممکن است شرکتهای
اسم و رسمدار خودشان به ما مراجعه کنند ،همانطور
که تا امروز این اتفاق افتاده است .ما تمام سعی خود را
میکنیم که رابطه کارفرما و کارجو معدلهای برد برد
باشد .از طرفی کارجو فضای واقعی صنعت را میبیند
و مهارت تخصصی کسب میکند .این فرد به اضافه
مهارتهای عمومی که به دست آورده و برای کارفرماها
خیلی مهم هستند ،فردی پاالیششده است که میتواند
کارش را در فضای صنعت ادامه دهد .او رزومهای قوی
دارد و حتی میتواند خودش کارآفرین باشد .اصال شعار
دانشکار «از کارآموزی به کارآفرینی» است .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 تیمهایی که ایده
دارند میتوانند وارد فضای کارآفرینی شوند ».او درباره
روشهای تامین سرمایه و کسب درآمد در استارتآپ
دانشکار میگوید« :شروع این کار خیلی سخت بود و
باید از خودمان پول میگذاشتیم .مدلها تغییر میکرد
و امتحان میشد .حلقه فرضیه ،آزمون و یادگیری را
داشتیم .در حال حاضر هم از کارفرما و هم از کارجو
مبلغی دریافت میشود .روش کار هم به این صورت
است که اول عدهای ثبتنام میکنند و پس از بررسی
اولیه ،عدهای تایید میشوند .بعد پکیج عمومی به این
افراد ارائه میشود و آنها میتوانند رزومه خود را برای
کارفرماها ارسال کنند .چنانچه بین کارفرما و کارجو
توافق حاصل شود ،دوره کارآموزی شروع میشود».
به گفته رجبی ،در دوره گذشته  500نفر در رویداد
دانشکار ثبتنام کردند که از این میان  100نفر تایید و
 60نفر وارد دوره کارآموزی شدند و در نهایت نزدیک به
 30نفر به استخدام شرکتها درآمدند و دو تیم نیز نیز
وارد فضای کارآفرینی شدند ».او درباره رویداد تابستان
امسال دانشکار میگوید« :در این رویداد نزدیک به
دوهزار نفر ثبتنام اولیه داشتهاند که نزدیک به 500
نفر برای شرکت در دوره انتخاب خواهند شد ».گفتنی
است طرح ویژه تابستان «دانشکار» با حمایت ستاد
فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و پارک
فناوری پردیس این معاونت ،برای دانشجویان تمامی
مقاطع و فارغالتحصیالن برگزار میشود.
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اخبار داخلی

درخشش دانشآموز ایرانی در مسابقات
جهانی «دانش مغز»

بیســتمین دوره مســابقات جهانــی «دانــش
مغــز» همزمــان بــا کنفرانــس فدراســیون
علــوم اعصــاب اروپــا هفتــه جــاری بــا حضــور
نماینــدگان  25کشــور جهــان در شــهر برلیــن
آلمــان برگــزار شــد و نماینــده کشــورمان در
یــک رقابــت فشــرده مقــام چهارمــی ایــن
مســابقات را بــه خــود اختصــاص داد.
مهســا آرمــان از مدرســه فرزانــگان یــک
مشــهد فروردینمــاه امســال رتبــه اول
مســابقات کشــوری دانــش مغــز در ایــران را
بــه دســت آورد .مســابقات جهانــی دانــش
مغــز هرســاله همزمــان بــا برگــزاری یکــی
از کنگرههــای حــوزه علــوم اعصــاب در
یکــی از کشــورهای جهــان برگــزار میشــود
و کشــورمان بــرای یــک دوره دیگــر در ایــن
مســابقات شــرکت کــرده اســت.
ســیدکمال خــرازی دبیــر ســتاد توســعه علــوم
و فناوریهــای شــناختی معاونــت علمــی کــه
بــه همــراه یــک هیئــت از مدیــران ارشــد
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ایــن ســتاد بــه منظــور شــرکت در کنگــره
بینالمللــی علــوم اعصــاب اتحادیــه اروپــا بــه
برلیــن آلمــان ســفر کــرده اســت ،کســب رتبه
برتــر نماینــده ایــران در مســابقات جهانــی
دانــش مغــز را نشــانه رشــد فزاینــده علــم و
دانــش در کشــورمان دانســت و بــا تبریــک
ایــن موفقیــت علمــی بــه نماینــده شایســته
ایــران در ایــن مســابقات جهانــی ،بــر آمادگــی
ســتاد توســعه علــوم و فناوریهــای شــناختی
در حمایــت گســترده از ترویــج و ارتقــای
دانــش علــوم شــناختی در ســطح کشــور
تاکیــد کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،مســابقات
 brain beeرقابتــی گســترده میــان نوابــغ
دانشآمــوزی در ســطح جهانــی اســت کــه
بســترها و فرصتهــای الزم را بــرای ترویــج،
توســعه و گســترش رشــتههای مرتبــط بــا
علــوم شــناختی در کشــورهای جهــان مهیــا
میکنــد .
انجمــن علــوم اعصــاب ایــران بــه عنــوان
متولــی برگــزاری مســابقات دانــش مغــز در
ایــران بــا کمــک وزارت آمــوزش و پــرورش و
حمایــت ســتاد توســعه علــوم و فناوریهــای
شــناختی معاونــت علمــی ،هــر ســاله ایــن
مســابقات را طــی دو مرحلــه در تمــام
اســتانها برگــزار میکنــد.
هــدف از برگــزاری مســابقات دانــش مغــز
در ایــران کــه بــا حمایــت همهجانبــه
ســتاد توســعه علــوم و فناوریهــای
شــناختی معاونــت علمــی انجــام میشــود،
اســتعدادیابی در نتیجــه رقابــت میــان
دانشآمــوزان نخبــه و ترســیم فضــای
ایــدهآل بــرای ادامــه تحصیــل آنــان در
رشــتههای علــوم شــناختی در ســطح کشــور
اســت .همچنیــن نماینــدگان ایــران در دو
دوره گذشــته مســابقات جهانــی دانــش مغــز
موفــق بــه کســب مقامهــای چهــارم و پنجــم
ایــن مســابقات شــدند.

طراحی روبات امدادرسان تونلهای بین
شهری توسط مخرتع ایرانی

طراحــی کــردم و هنــوز ســرمایهگذاری روی
ایــن اختــراع انجــام نشــده اســت ،شــاید
احســاس نیــازی در ایــن زمینــه وجود نــدارد .در
صورتــی کــه ایــن روبــات بســیار کاربــردی اســت
و عــاوه بــر رســیدن ســریع بــه محــل حادثــه
بــه علــت مــدل طراح ـیاش ،میتوانــد در رفــع
ترافیــک تاثیرگــذار باشــد».

یک گام به رونق توامنندیهای داخلی
نزدیکتر شدیم
محمــد کاظمـیراد مختــرع «روبــات امدادرســان
تونــل» دربــاره ایــن اختــراع کــه بــا پشــتیبانی
صنــدوق حمایــت از فنــاوران و پژوهشــگران
معاونــت علمــی ثبــت شــده اســت ،اظهــار
کــرد« :ایــن روبــات مجهــز بــه سیســتم کنتــرل
از راه دور اســت و از مســافتهای طوالنــی نیــز
میتــوان آن را کنتــرل کــرد .البتــه تنهــا کاربــرد
آن مربــوط بــه تصادفــات و ســوانح جــادهای
اســت .خصوصــا در تونلهــای بیــن شــهری کــه
امــکان امدادرســانی هوایــی نیــز وجــود نــدارد.
بنابرایــن زمانــی کــه ســانحهای در تونلهــای
بیــن شــهری رخ میدهــد و دسترســی بــه
حادثــه دشــوار میشــود ،بــا اســتفاده از ایــن
روبــات میتــوان بهســرعت بــرای امدادرســانی
بــه محــل حادثــه رســید و بــا اســتفاده از
امکانــات ترافیــک ایجــاد شــده را رفــع کــرد
تــا در صــورت نیــاز آمبوالنــس بهســرعت
بــه محــل برســد».این مختــرع بــا اشــاره بــه
امکانــات ایــن روبــات گفــت« :ایــن روبــات بــا
امکاناتــی همچــون پــودر خشــک و وجــود
 CO2آتــش را خامــوش میکنــد .همچنیــن
در بــاالی آن جرثقیلــی تعبیــه شــده اســت تــا
ماشــین حادثــه را جابهجــا کنــد .بهکارگیــری
دوربینهــای حســاس بــه حــرارت و بــا وضــوح
بــاال از دیگــر امکانــات ایــن روبــات اســت».
وی دربــاره تجاریســازی ایــن اختــراع عنــوان
کــرد« :تنهــا یــک نمونــه از ایــن روبــات را

محمدجــواد آذریجهرمــی ،وزیــر ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات ،بــا بیــان اینکــه کیفیــت
الزمــه اســتقبال و حمایــت مصرفکننــدگان
از تولیــدات ایرانســاخت اســت ،اظهــار کــرد:
«عوامــل مختلــف همچــون کیفیــت ،قیمــت و
امنیــت در اقبــال مــردم بــه ســوی محصــوالت
و تولیــدات ســاخت داخــل تاثیرگــذار اســت
کــه بــا مدنظــر قــرار دادن ایــن مــوارد توســط
تولیدکننــدگان قطعــا شــاهد حمایــت بیشــتری
از ســوی مصرفکننــدگان خواهیــم بــود».
آذریجهرمــی در ادامــه بیــان کــرد« :ایــن
وزارتخانــه نیــز اقداماتــی بــرای حمایــت از
کاالی ایرانــی انجــام داده اســت کــه میتــوان
بــه بســته سیاســتگذاری بــرای حمایــت از
کاالی ایرانــی اشــاره کــرد کــه نمونـهای از اقــدام
عملــی در ایــن زمینــه اســت .البتــه فنــاوران
خــاق ایرانــی در حــوزه ارتباطــات نیــز در ایــن
حــوزه کــم نگذاشــتهاند و دســتاوردهای خوبــی
تولیــد کردهانــد کــه بــازار خوبــی نیــز دارد.
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بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن نکتــه وزارتخانــه
از گروههــای خــاق کــه محصولــی باکیفیــت
در عرصــه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات تولیــد
میکننــد ،حمایــت میکنــد».
وی بــا اشــاره بــه رشــد کســبوکارهای نوپــا
در حــوزه نرمافــزار گفــت« :ایــن کســبوکارها
مــورد حمایــت مجموعههــای مختلــف قــرار
دارنــد کــه خــود مصــداق حمایــت از محصــول
ایرانــی و تولیدکننــده خــاق و نــوآور اســت.
بنابرایــن بــا تکیــه بــر داشــتههایمان کــه
همیــن نیــروی خــاق اســت و ظرفیتهــای
موجــود ،مســیر رو بــه رشــدی پیــش روی
تولیدکننــدگان ایــن عرصــه قــرار دارد».
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات حمایــت
از ایرانســاخت و کاالی ایرانــی را تکیــه
بــر ظرفیتهــای داخلــی دانســت و ابــراز
کــرد« :بســیاری از مشــکالت کشــور بــه
دســت همیــن نیــروی خــاق و توانمنــد حــل
میشــود .اگــر بــه جــای تکیــه بــر فــروش
نفــت بــه ایــن اســتعدادها اعتمــاد کنیــم ،مســیر
همــواری پیــش رویمــان قــرار میگیــرد کــه
اقتصــاد کشــور را شــکوفا میکنــد .خریــد
کاالی باکیفیــت ایرانــی نیــز قدمــی اســت
کــه مصرفکننــده را در ایــن مســیر همــراه
میکنــد » .
ی جهرمــی تولیــد محتــوا بــرای فضــای
آذر 
مجــازی بــا محــور حمایــت از تولیــدات داخلــی
را راهکاری مناســب بــرای فرهنگســازی ایــن
موضــوع دانســت کــه برگــزاری جشــنوارههایی
همچــون «ایرانســاخت» میتوانــد ایــن
مســیر را همــوار کنــد .چراکــه ایــن رویــداد
اقدامــی مناســب در راســتای فرهنگســازی
و تبلیــغ کاالی ایرانــی اســت؛ موضوعــی کــه
اســتمرار آن ذهــن مخاطــب را درگیــر میکنــد
تــا بــه اهمیــت مســئله پــی ببــرد».
دومیــن دوره جشــنواره ملــی فرهنگــی هنــری
«ایرانســاخت» بــا اهــداف جریانســازی و
تولیــد محتــوا بــرای فضــای مجــازی مرتبــط
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بــا چرخــه تجاریســازی ،کارآفرینــی و اقتصــاد
دانشبنیــان ،حمایــت از خدمــات و تولیــدات
دانشبنیــان ســاخت ایــران ،ســاماندهی
واردات بیرویــه و ارج نهــادن بــه کاالهــا و
محصــوالت ایرانــی باکیفیــت و همچنیــن کمــک
بــه برجستهســازی (نشــان تجــاری) کاالهــای
مرغــوب ایرانــی در بخــش ادبیــات ،هنرهــای
تجســمی ،رســانههای دیــداری و شــنیداری،
رســانههای دیجیتــال و ایدهبــازار و بخــش
دانشآمــوزی بــه همــت ســتاد توســعه فرهنــگ
علــم ،فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت
علمــی و فنــاوری و بــه دبیــر کلــی پرویــز
کرمــی و بــا شــعار «فنــاوری ایرانــی ،کسـبوکار
ایرانــی» در دیمــاه ســال جــاری برپــا میشــود.
آخریــن مهلــت ارســال آثــار بــه جشــنواره
«ایرانســاخت»  15آبانمــاه  1397اســت.

پایش نخبگانی امری رضوری برای توسعه
کشور است

مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس بنیــاد نخبــگان
اســتان یــزد بــا حضــور محمدصالــح ترکســتانی
معــاون توســع همدیریــت و منابــع بنیــاد ملــی
نخبــگان برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ،ترکســتانی ضمــن تقدیــر از
زحمــات دکتــر مصطفــی شــاهنظری ،رئیــس
پیشــین بنیــاد نخبــگان اســتان یــزد ،گفــت:
«امیــدوارم بــا حضــور دکتــر کالنتــر در بنیــاد
نخبــگان یــزد شــاهد پیشــرفت و اعتــای
جایــگاه نخبــگان و بنیــاد در اســتان یــزد

باشــیم ».وی بــا بیــان اینکــه حضــور نخبــگان
در جامعــه نبایــد تنهــا محــدود بــه فضاهــای
پژوهشــی باشــد ،بــر لــزوم تعریــف صحیــح
جایــگاه نخبــگان در کشــور تاکیــد کــرد.
ترکســتانی ســپس پایــش نخبــگان و ایجــاد
تغییــرات در سیســتم انتخــاب نخبــگان را نیــز
ضــروری خوانــد و گفــت« :عــاوه بــر توجــه بــه
امــور اقتصــادی ،تقویــت زمینههــای فرهنگــی
و معنــوی نیــز در راســتای مانــدگاری و
بهکارگیــری نخبــگان و جلوگیــری از مهاجــرت
آنــان ضــرورت دارد».
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع بنیــاد ملــی
نخبــگان بــا تاکیــد بــر اینکــه انتشــار فراخــوان
نمیتوانــد بهتنهایــی در جــذب نخبــگان
واقعــی جامعــه موثــر باشــد ،مداخلــه دانشــگاهها
و حوزههــای علمیــه بــرای شناســایی نخبــگان
را ضــروری دانســت .ســید مهــدی کالنتــر،
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان یــزد ،هــم در
ایــن مراســم بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از
نقــاط قــوت اســتان یــزد تعامــل بینســازمانی
اســت ،اظهــار داشــت« :رعایــت ایــن مســئله
در هــر اســتانی میتوانــد ســبب پیشــرفت در
تمــام امــور شــود .بنیادهــای نخبــگان اســتانی
میتواننــد حلقــه اتصــال دســتگاههای اجرایــی
و نخبــگان در هــر اســتانی باشــند و شــرایط
مانــدن نخبــگان را فراهــم کننــد».

توسعه همکاریهای علمی و تحقیقاتی
حوزه شناختی میان ایران و آملان

ســیدکمال خــرازی ،دبیــر ســتاد توســعه علــوم
و فناوریهــای شــناختی معاونــت علمــی،
از دانشــکده ذهــن و مغــز برلیــن بازدیــد
کــرد .خــرازی در ایــن بازدیــد ،اهــداف و
سیاس ـتهای راهبــردی و حمایتــی ایــن ســتاد
در امــر ترویــج و ارتقــای دانــش علــوم شــناختی
در ســطح مراکــز علمــی ،پژوهشــی و دانشــگاهی
ایــران و همچنیــن گســترش همکاریهــای
بیــن المللــی در حوزههــای علــوم شــناختی را
تشــریح و بــر لــزوم انتقــال تجــارب و یافتههــای
علمــی و تحقیقاتــی میــان محققــان دو کشــور
و نیــز برگــزاری دورهــای آموزشــی مشــترک
و اعــزام گروههــای تحقیقاتــی بــه دو کشــور
تاکیــد کــرد.
همچنیــن مایــکل پــاون ،رئیــس دانشــکده ذهن
و مغــز برلیــن ،در جریــان ایــن بازدیــد خواســتار
توســعه و گســترش همکاریهــای مشــترک
تحقیقاتــی و تخصصــی میــان کشــورش بــا
جمهــوری اســامی ایــران در حوزههــای علــوم
شــناختی شــد.
رئیــس دانشــکده ذهــن و مغــز برلیــن در ایــن
بازدیــد کــه جمعــی از مدیــران و مســئوالن ایــن
دانشــکده و ســتاد علــوم شــناختی نیــز در آن
حضــور داشــتند ،فعالیتهــا و اقدامــات ایــن
دانشــکده در حیطههــای علــوم شــناختی و نیــز
نحــوه پذیــرش دانشــجو در مقاطــع کارشناســی
ارشــد و دکتــری را تشــریح کــرد.
وی در گفتوگــو و تبــادل نظــر بــا مدیــران
ارشــد ســتاد علــوم شــناختی ایــران ،لــزوم
همکاریهــای مشــترک در بخشهــای
تحقیقاتــی ،تخصصــی ،تبــادل اســتاد و دانشــجو
و نیــز برگــزاری دورههــای آموزشــی و همــکاری
میــان مراکــز تخصصــی علــوم شــناختی
دو کشــور را مــورد تاکیــد قــرار داد .پــاون
همچنیــن بیــان کــرد« :توســعه همکاریهــای
مشــترک میــان دانشــکده ذهــن و مغــز برلیــن
و دانشــگاههای ایــران بــه تقویــت پایههــای
علمــی و تخصصــی میــان مراکــز و موسســات
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تحقیقاتــی دو کشــور در حوزههــای علــوم
شــناختی منجــر خواهــد شــد».
دانشــکده ذهــن و مغــز برلیــن تحــت نظــارت
دانشــگاه هومبولــت و بــا مشــارکت اســاتیدی
از موسســات فعــال در حیطــه علــوم اعصــاب
شــناختی آلمــان شــامل دانشــکدههای
روانشناســی ،فلســفه ،بخــش علــوم رفتــاری
شــناختی ،موسســه ماکــس پالنــک و بخــش
نورولــوژی دانشــگاه پزشــکی شــریطه فعالیــت
دارد .ایــن دانشــکده بــا جــذب دانشــجویان
کارشناســی ارشــد و دکتــری بــه مطالعاتــی در
خصــوص ذهــن و مغــز میپــردازد.

جهش  10پلهای ایران در رتبهبندی
شاخص جهانی نوآوری

در رتبهبنــدی شــاخص جهانــی نــوآوری در
ســال  ،2018جمهــوری اســامی ایــران بــا
جهشــی قابــل توجــه از رتبــه  75در ســال
 2017بــه جایــگاه  65در ســال  2018رســیده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه رتبــه ایــران در
ایــن شــاخص در ســال  106 ،2015بــوده اســت.
شــاخص جهانــی نــوآوری نــام گزارشــی اســت
کــه هــر ســاله توســط ســازمان جهانــی مالکیــت
فکــری ( )WIPOمنتشــر میشــود و در آن بــه
رتبهبنــدی کشــورها از منظــر نــوآوری میپــردازد
کــه خوشبختانــه بــا اقدامــات معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری اســامی ایــران در
تعامــل بــا وایپــو و نیــز دســتگاهها و نهادهــای
مرتبــط علــم و فنــاوری کشــور ،زمینــه ارتقــای
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جایــگاه ایــران در ایــن گــزارش فراهــم شــده
اســت .ایــن رشــد قابــل توجــه مرهــون رشــد در
ابعــادی همچــون خروجیهــای دانــش و فنــاوری
(از جایــگاه  90در ســال  2015بــه جایــگاه 41
در ســال  )2018و خروجیهــای خــاق (از
جایــگاه  116در ســال  2015بــه جایــگاه 59
در ســال  )2018اســت کــه بیشــک توســعه
زیســتبوم نــوآوری و کارآفرینــی و همچنیــن
توســعه اســتارتآپهای فعــال در بخشــهای
مختلــف اقتصــادی نقــش بیبدیلــی در کســب
ایــن جایــگاه داشــته اســت.
بــر اســاس گــزارش ســال  2018ســازمان
جهانــی مالکیــت فکــری ،ایــران بــا رشــدی
 10پلهــای یکــی از بیشــترین رشــدها را در
میــان کشــورهای همتــراز خــود داشــته اســت.
نکتــه قابــل توجــه اینکــه جایــگاه کشــورمان
در شــاخص کارایــی نــوآوری (Innovation
 ،)Efficiency Ratioاز رتبــه  56در ســال
 2017بــه رتبــه  11در ســال  2018رســیده
اســت .این امــر بیشــتر مرهــون وضعیــت
مناســب شــاخصهای مربــوط بــه ابعــاد
خروجــی اســت و نشــان از ایــن موضــوع دارد
کــه ایــران توانســته اســت علیرغــم ضعــف در
برخــی شــاخصهای مربــوط بــه ورودیهــا،
خروجیهــای نوآوارنــه بســیار مطلوبــی را ارائــه
دهــد .بــر اســاس گــزارش مذکــور ،ایــران در
میــان  34کشــور بــا درآمــد متوســط بــه بــاال
()upper-middle-income countries
در رتبــه  16و در میــان  9کشــور آســیای
مرکــزی و جنــوب غربــی آســیا در رتبــه دوم
قــرار دارد .براســاس جدولــی کــه در آن جایــگاه
کشــورها در رتبهبنــدی کلــی شــاخص جهانــی
نــوآوری ارائــه شــده اســت ،رتبــه کشــورمان از
جایــگاه  106در ســال  2015بــه جایــگاه 65
در ســال  2018رســیده اســت کــه در مقایســه
بــا گــزارش ســال  ،2017بعــد ســرمایه انســانی
و پژوهــش نیــز هماننــد ســالهای قبــل رتبــه
قابــل اعتنایــی داشــته اســت و در رتبــه 45

بیــن کشــورهای مــورد بررســی قــرار دارد .بعــد
زیرســاخت بــا  12رتبــه بهبــود از جایــگاه 99
بــه جایــگاه  ،87پیچیدگــی کســبوکار بــا
هفــت پلــه بهبــود از رتبــه  115بــه رتبــه ،108
پیچیدگــی بــازار بــا شــش پلــه بهبــود رتبــه از
جایــگاه  112بــه جایــگاه  ،106در آخــر بعــد
نهادهــا بــا چهــار رتبــه تنــزل ،از جایــگاه 106
بــه جایــگاه  110در بیــن کشــورهای مــورد
بررســی رســیده اســت.
بنــا بــر ایــن گــزارش ،یکــی از ویژگیهــای
گــزارش شــاخص جهانــی نــوآوری ،نــگاه
همهجانبــه و متــوازن بــه همــه ابعــاد اثرگــذار
بــر نــوآوری اســت و مــرور دادههــای جــدول
جدیــد رتبهبنــدی کشــورها در ســازمان
جهانــی مالکیــت فکــری نشــان از ایــن دارد
کــه رشــد شــاخصهای کشــور ،چــه در بازههــای
چهــار ســاله (از ســال  2015تــا  )2018و چــه
در مقایســه بــا ســال گذشــته ،در اغلــب قریــب
بــه اتفــاق ابعــاد ،بــا رشــد همــراه بــوده اســت.
امــا نکتــه قابــل توجــه اینکــه علیرغــم رشــد
رتبــه کلــی کشــور در ســالهای اخیــر ،برخــی
از ابعــاد کــه بــه ورودیهــای نــوآوری برمیگــردد
رتبــه مطلوبــی نــدارد و ایــن ضعــف و عــدم
تــوازن در رتبــه ابعــاد ،نبایــد بــا رشــد قابــل
توجــه و رتبــه بســیار خــوب ابعــاد دیگــر کــه
منتــج بــه بهبــود در رتبــه کلــی شــده اســت،
نادیــده گرفتــه شــود.

برگزاری نشست بهرهبرداری از
فناوریهای داخلی حوزه سالمت

یکــی از دغدغههــای اصلــی مراکــز درمانــی و
بیمارســتانهای کشــور ،اســتفاده از ظرفیــت
شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور داخلــی بــا
هــدف افزایــش بهــرهوری و ارائــه خدمــات بــه
مراجعیــن اســت .از طــرف دیگــر ،شــرکتهای
دانشبنیــان ،واحدهــای فنــاور عضــو پارکهــا
و مراکــز رشــد و همچنیــن صنایــع نوینــی
در کشــور در ایــن حــوزه فعــال هســتند کــه
فناوریهــا ،محصــوالت و خدماتشــان میتوانــد
بــه ایــن هــدف کمــک کنــد.
ت علمــی در نظــر
مرکــز فنبــازار ملــی معاونــ 
دارد «نشســت بهرهبــرداری از فناوریهــای
داخلــی حــوزه ســامت و تجهیــزات پزشــکی»
را بــا هــدف آشــنایی مدیــران بیمارســتانها و
مراکــز درمانــی بــا محصــوالت دانشبنیــان و
فناوریهــای داخلــی ایــن حــوزه ،با حضــور
شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور ایــن حــوزه
و جمعــی از متخصصــان و متولیــان مراکــز
درمانــی و بیمارســتانهای سراســر کشــور
برگــزار کنــد.
رویکــرد ایــن نشســت ،مواجــه کــردن طرفیــن
بــا یکدیگــر و عرضــه محصــوالت و فناوریهــا
بــه مدیــران بیمارســتانها و مراکــز درمانــی
در حوزههــای تجهیــزات و ملزومــات
پزشــکی ،تجهیــزات آزمایشــگاهی ،تجهیــزات
دندانپزشــکی ،تجهیــزات و لــوازم هتلینــگ
بیمارســتانی ،لــوازم مصرفــی پزشــکی و فنــاوری
زیســتی اســت.
ایــن نشســت کــه مردادمــاه ســال جــاری و
بــا حضــور شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور
فعــال برگــزار میشــود ،شــامل دو بخــش
خواهــد بــود :بخــش اول بــه ارائــه محصــوالت
و دســتاوردهای شــرکتهای منتخــب در قالــب
نمایشــگاه بــه مدیــران اختصــاص دارد و در
بخــش دوم نیــز جلســات مذاکــره اختصاصــی
( )B2Bبیــن عرضهکننــدگان و خریــداران
ایــن محصــوالت برگــزار میشــود .همچنیــن
همزمــان بــا ایــن نشســت« ،دومیــن همایــش
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بینالمللــی بیمارســتان هوشــمند و راهکارهــای
عملیاتــی» همــراه بــا ارائــه امتیــاز بازآمــوزی
نیــز برگــزار خواهــد شــد.

استانداری تهران برای تحقق «شهر
هوشمند» قدم برمیدارد

جدیــد اهمیــت یافتــه اســت ،اســتانداری خــود
را متعهــد میدانــد بــا توجــه بــه اولویــت
ســازمانها و دســتگاههایی مثــل پارکهــای
علمــی و فنــاوری و دانشــگاهها اقدامــات الزم
را جهــت تســهیل فعالیــت آنهــا انجــام دهــد».
هفتمیــن نمایشــگاه بینالمللــی نــوآوری و
فنــاوری ( ،)2018 INOTEXبزرگتریــن
نمایشــگاه تخصصــی در حــوزه فنــاوری و
نــوآوری در ایــران از  14تــا  16تیرمــاه 1397
در محــل نمایشــگاههای تخصصــی شــهرداری
تهــران (بوســتان گفتگــو) برگــزار شــد.

چهارمین نشست کارگروه فناوریهای کارا
ایران و اتریش برگزار شد
اســتاندار تهــران در آخریــن روز از نمایشــگاه
اینوتکــس در غرفــه اســتارتآپها و
شــرکتهای دانشبنیــان حضــور یافــت و
بــا شــرکتها و بنیانگــذاران جــوان ایــن
شــرکتها بــه گفتوگــو پرداخــت.
مقیمــی بــه اهمیــت ایــن بخــش از اقتصــاد
کشــور اشــاره کــرد و گفــت« :اســتانداری خــود
را موظــف میدانــد تــا بــرای تســهیل فعالیــت
اســتارتآپهایی کــه بــا نــوآوری امــور پیچیــده
زندگــی را آســان میکننــد ،اقدامــات الزم را
انجــام دهــد .ایــن جوانــان در شــرایط فعلــی
توانســتهاند اشــتغال ایجــاد کننــد و تحوالتــی
را نیــز در جامعــه رقــم بزننــد».
وی بــا اشــاره بــه شــعار ایــن نمایشــگاه یعنــی
«شــهر هوشــمند ،زندگــی هوشــمند» بــه
قابلیتهایــی کــه شــهرداری تهــران بــرای
تبدیــل شــهر تهــران بــه یــک شــهر هوشــمند
صــورت داده اســت اشــاره کــرد و گفــت« :مــا
در اســتانداری ســعی داریــم همــه دســتگاههای
اجرایــی را بــرای تحقــق شــهر هوشــمند کنــار
هــم قــرار دهیــم تــا بتواننــد هــر یــک وظایــف
خــود را بــه شــکل مطلــوب انجــام دهنــد .از
آنجــا کــه امــروزه نــوآوری و فناوریهــای
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در ســفر رئیسجمهــوری کشــورمان و هیئــت
همــراه بــه ســوئیس و اتریــش ،عــاوه بــر
بررســی فرصتهــای همــکاری علمــی و
فنــاوری میــان ایــران و ســوئیس و امضــای
تفاهمنامههــا و موافقتنامههــای همــکاری
بیــن کشــورمان و ایــن دو کشــور ،چهارمیــن
نشســت کارگــروه فناوریهــای کارا ایــران و
اتریــش نیــز برپــا شــد.
در ایــن ســفر ،بــا در نظــر داشــتن جایــگاه
مطلــوب کشــور ســوئیس در شــاخصهای
نــوآوری جهانــی ،فرصتهــای همکاریهــای
فناورانــه و علمــی بیــن دو کشــور ،در
دســتور کار معــاون محتــرم علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری اســامی ایــران قــرار گرفــت.
در ســفر مذکــور پــس از مذاکــرات مشــترک

هیئتهــای عالیرتبــه دو کشــور ،دو بیانیــه
همــکاری علمــی و بیانیــه همــکاری بهداشــتی
و یــک موافقتنامــه حمــل و نقــل جــادهای بــه
امضــای نماینــدگان دو کشــور رســید.
در ادامــه ایــن ســفر نشســتهای رســمی
مقامــات عالــی دو کشــور ایــران و اتریــش در
ویــن برگــزار شــد و عــاوه بــر مالقاتهــای
انجــام شــده بیــن مقامــات دو کشــور ،پنــج
ســند همــکاری در حوزههــای انرژیهــای
تجدیدپذیــر ،آب ،اقتصــادی ،بهداشــت و معــدن
بیــن مقامــات دو کشــور امضــا شــد.
بنــا بــر ایــن گــزارش ،چهارمیــن نشســت
کارگــروه فناوریهــای کارا ایــران و اتریــش
کــه بــا مســئولیت معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری ایــران و ذیــل نقشــه راه
همکاریهــای اقتصــادی پنجســاله دو کشــور
صــورت میگیــرد ،همزمــان بــا ســفر هیئــت
بلندپایــه ایرانــی بــه اتریــش در ویــن توســط
مرکــز تعامــات بینالمللــی علــم و فنــاوری
معاونــت علمــی برگــزار شــد.
نشســت صمیمانــه بــا بیــش از  ۴۰۰نفــر از
ایرانیــان مقیــم اتریــش از جملــه برنامههــای
دیگــر رئیسجمهــوری و هیئــت همــراه بــود
کــه در هتــل محــل اقامــت رئیسجمهــوری در
ویــن برپــا شــد.

گامهای جدی تهران برای حرکت به سوی
شهر هوشمند و نوآور

شــهردار تهــران در بازدیــد از شــتابدهنده

پرســیسژن فعــال در حــوزه زیســتفناوری و
کارخانــه نــوآوری تهــران ،ضمــن تاکیــد بــر رشــد
روز افــزون کشــور در فتــح قلــه فنــاوری و
قدردانــی از تــاش جــدی معاونــت علمــی بــرای
تبدیــل شــدن پایتخــت بــه شــهر هوشــمند و
نــوآور ،از عــزم جــدی شــهرداری تهــران بــرای
حرکــت در مســیر توســعه فنــاوری و نــوآوری در
شــهر تهــران خبــر داد .محمدعلــی افشــانی،
شــهردار تهــران ،در بازدیــد از مرکــز نــوآوری
گفــت« :یکــی از برنامههایــی کــه در شــورای
شــهرداری تهــران ارائــهشــده اســت ،شــهر
هوشــمند و نــوآور اســت ».وی بــا بیــان اینکــه
الزمــه شــهری هوشــمند و نــوآور اســتفاده از
دانــش و فنــاوری روز دنیاســت ،عنــوان کــرد:
«معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
تجربــه موفقــی در کل کشــور بهخصــوص شــهر
تهــران بــرای راهانــدازی شــرکتهای
دانشبنیــان و اســتارتآپها و همینطــور
تولیــد محصــول از شــرکتهای دانشبنیــان و
تجاریســازی آنهــا داشــته اســت .حرکــت
پرشــتاب کشــور بهســوی دســتیابی بــه قلــه
فنــاوری قابــل توجــه اســت و جــا دارد در ایــن راه
از فعالیــت و تالشهــای ســورنا ســتاری ،معــاون
علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری ،تشــکر ویــژه
شــود ».شــهردار تهــران بــه افزایــش تعامــل بــا
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در
راســتای ایجــاد زیرســاختها و زمینههــای
تبدیــل شــدن پایتخــت بــه شــهر هوشــمند و
نــوآور اشــاره کــرد و گفــت« :در ایــن راســتا
جلســهای بــا معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری برگــزار کردیــم کــه در پــی آن
ی مشــترک در شــهر تهــران و
بنــا شــد در برنامـها 
محلههــای کمتــر برخــوردار امکاناتــی فراهــم
شــود تــا در ایــن پهنههــای صنعتــی و متــروک
کارهایــی انجــام شــود .افشــانی همچنیــن بــا
حضــور در دانشــگاه صنعتــی شــریف ضمــن
بازدیــد از مجتمــع خدمــات فنــاوری شــریف از
نزدیــک بــا شــرکتهای دانشبنیــان و
سرآمد/شمارهچهلوپنجم/تیرماه 37 97

شــتابدهنده مســتقر در ایــن مجتمــع آشــنا
شــد .افشــانی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن
مکانهــا در اختیــار شــرکتهای دانشبنیــان و
جوانــان تحصیلکــرده ،نخبــگان و افــراد مســتعد
قــرار میگیــرد تــا موجــب اشــتغالزایی و تولیــد
ارزش افــزوده شــود ،اظهــار کــرد« :ایــن اقــدام
میتوانــد موجــب تحــرک و حیــات بیشــتر
مناطــق مختلــف شــهر تهــران بهخصــوص
مناطــق محــروم باشــد ».شــهردار تهــران دربــاره
رشــد فزاینــده شــرکتهای دانشبنیــان و
شــتاب مطلــوب ایــن کســبوکارها گفــت:
«بازدیــد از مرکــز مجتمــع فنــاوری شــریف،
شــتابدهنده پرســیسژن و کارخانــه نــوآوری،
محلــی کــه ســالها متــروک مانــده بــود و امــروز
بــه یــک محــل مناســب بــرای ایجــاد اشــتغال و
شــکوفایی بــدل شــده اســت ،گامــی مهــم در
راســتای توســعه فنــاوری اســت .در ادامــه نیــز بــا
بازدیــدی کــه از مرکــز نــوآوری دانشــگاه صنعتــی
شــریف صــورت گرفــت ،تــاش داریــم بــه کمــک
هــم شــهری هوشــمند و نــوآور ایجــاد کنیــم».
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
خواهنــد شــد .همچنیــن میتــوان در صــادرات
ارز کشور صرفهجویی کرد».

شبنیان
توان صادراتی رشکتهای دان 
حوزه تجهیزات پزشکی تقویت میشود
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در نخســتین روز نمایشــگاه بینالمللــی
ایــران هلــث ،تفاهمنامــه توســعه کســبوکار
بینالمللــی شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور
حــوزه تجهیــزات پزشــکی از طریــق تقویــت
تــوان صادراتــی و انتقــال تکنولــوژی بیــن
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
و وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
امضــا شــد.
ایــن تفاهمنامــه بــه امضــای رضــا مســائلی
مشــاور وزیــر و مدیــر کل تجهیــزات پزشــکی
وزارت بهداشــت و علیمرتضــی بیرنــگ قائــم
مقــام معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور
در امــور بیــن الملــل و رئیــس مرکــز تعامــات
بینالمللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری رســید.
یکــی از ارکان تحقــق اقتصــاد مقاومتــی،
توجــه ویــژه بــه توســعه اقتصــاد دانشبنیــان
اســت کــه بــه توســعه بینالمللــی کســبوکار
شــرکتهای دانشبنیــان وابســته اســت و در
اســناد باالدســتی کشــور از جملــه سیاسـتهای
کلــی علــم و فنــاوری ،سیاســتهای کلــی
اقتصــاد مقاومتــی ،نقشــه جامــع علمــی کشــور،
قانــون احــکام دائمــی برنامههــای توســعهای
کشــور و قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر،
توجــه بــه توســعه صــادرات محصــوالت
دانشبنیــان و ارتقــای ســطح بنگاههــا در
رســیدن بــه ایــن هــدف واال ،بهصراحــت مــورد
تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.
در ایــن تفاهمنامــه مقــرر شــده اســت کــه
از تقویــت تــوان صادراتــی و انتقــال فنــاوری
شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور حــوزه
تجهیــزات پزشــکی بهویــژه تمهیــد حضــور در
رویدادهــای بینالمللــی ،اخــذ اســتانداردهای
بینالمللــی ،انجــام تحقیقــات بــازار و ثبــت
خارجــی محصــوالت حمایــت صــورت گیــرد.
همچنیــن اســتفاده از ظرفیــت کارگــزاران
ارائهدهنــده خدمــات تخصصــی صادراتــی
و معرفــی کارگــزاران مناســب بــرای ارائــه

خدمــات بــه شــرکتهای دانشبنیــان و
فنــاور ،اطالعرســانی برنامههــای حمایتــی و
بــه اشــتراکگذاری اطالعــات حمایتهــای
انجامشــده بــه شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور
بوکار ایــن
و همچنیــن رفــع موانــع توســعه کسـ 
شــرکتها در ســطح ملــی و بینالمللــی از دیگــر
مــوارد ایــن تفاهمنامــه اســت.

نسل جدیدی از موتورهای سنگین دیزلی
در کشور شکل گرفته است

در حاشــیه مراســم افتتاحیه ششــمین نمایشــگاه
بینالمللــی حمــل و نقــل ریلــی ،بــا حضــور
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری،
وزیــر راه و شهرســازی ،وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت و وزیــر دفــاع از موتــور دیــزل ملــی
 1300اســب بخــار بــا قطعــات داخلــی رونمایــی
شــد .در مراســم رونمایــی از نخســتین موتــور
تجــاری دیــزل ســنگین ملــی بــا قطعــات
داخلــی ،ســورنا ســتاری بــا اشــاره بــه تــاش
همــه دســتاندرکاران صنعــت موتــور کشــور
بــرای بــه ثمــر رســیدن ایــن خــط تولیــد،
گفــت« :قطعــا جامعــه علمــی و فنــاوری کشــور
از راهانــدازی خــط تولیــد نخســتین موتــور
تجــاری دیــزل ســنگین ملــی بــا قطعــات داخلی
خوشــحال اســت .بــا راهانــدازی خــط تولیــد ایــن
نــوع موتــور ســنگین ،نســل جدیــدی از خانــواده
موتــور در کشــور متولــد شــده اســت.
بــه گفتــه ســتاری ،در حــال حاضــر ســاخت
ایــن موتــور بــا قــدرت یــک مگاواتــی آغــاز

شــده اســت کــه امیــدوار هســتیم تــا نســل 5
و  6مگاواتــی ایــن نــوع موتورهــای ســنگین
نیــز در کشــور توســعه یابــد .وی بــا تشــکر از
حمایتهــای وزیــر راه و شهرســازی از ایــن
طــرح بیــان کــرد« :پیشخریــد موتورهــای
تولیــدی توســط وزارت راه و شهرســازی باعــث
شــکلگیری درصــد قابــل توجهــی از بــازار
ایــن محصــول شــده اســت کــه امیدواریــم
ایــن حمایتهــا باعــث توســعه بــازار موتــور
ســنگین تولیــد داخــل شــود ».موتــور تجــاری
دیــزل ســنگین ملــی بــا قطعــات داخلــی
در زمینههــای ریلــی ،نیروگاهــی و دریایــی
کاربــرد فــراوان دارد .ســاخت ایــن موتــور ملــی
از ســال  93بــه دســت جوانــان ســختکوش
کشــور شــروع شــد و بــدون شــک ســاخت ایــن
موتــور یکــی از شــاخصهای اصلــی اســتقالل
صنعتــی کشــور بــه شــمار مــیرود .پــس از
مراســم رونمایــی ،نیــروی دریایــی ارتــش اعــام
کــرد کــه یکــی از خریــداران ایــن موتــور دیــزل
ملــی خواهــد بــود و پیشبینــی میشــود
شــرکت دیــزل ســنگین قــادر باشــد در ســال
 50دســتگاه موتــور از ایــن نــوع را تولیــد کنــد.

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد منصوب شد

طــی حکمــی از ســوی دکتــر ســورنا ســتاری،
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ،ســیدمهدی کالنتــر
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان یــزد شــد .در متــن
حکــم دکتــر ســتاری خطاب بــه دکتر ســیدمهدی
کالنتــر آمــده اســت« :نظــر بــه ضــرورت تمهیــد و
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تســهیل شــکوفایی و ثمربخشــی نخبــگان عزیــز
در اســتان یــزد و ایجــاد و تقویــت همفکــری و
همــکاری میــان نخبــگان و مســئوالن آن اســتان و
بــا توجــه بــه مراتــب علمــی ،تعهــد و کارآمــدی که
از آن برخورداریــد ،جنابعالــی را بهعنــوان رئیــس
بنیــاد نخبــگان اســتان یــزد منصــوب مینمایــم.
شایســته اســت بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال،
در چارچــوب اســاسنامه بنیــاد ملــی نخبــگان،
آییننامــه تاســیس و اداره دفتــر نخبــگان اســتان
و مصوبــات هیئــت امنــای بنیــاد و بــا بهرهمنــدی
از مشــاوره نخبــگان و صاحبــان اســتعدادهای
برتــر در ســطوح مختلــف ،بــه هماهنگــی امــور
مربــوط بــه نخبــگان و کمــک بــه شناســایی
و شــکوفایی اســتعدادهای برتــر و پشــتیبانی از
تالشهــای ذیقیمــت آنــان بــا اســتفاده بهینــه از
توانمندیهــای گســترده و ارزشــمند اســتان همت
گماریــد .بدیهــی اســت اســتاندار محتــرم و روســا
و مدیــران محتــرم دانشــگاهها و مراکــز علمــی،
فرهنگــی و صنعتــی اســتان همــکاری شایســته را
بــا جنابعالــی مبــذول خواهنــد داشــت .توفیــق
جنابعالــی را در انجــام ایــن مســئولیت خطیــر
از خداونــد متعــال خواســتارم .شــایان ذکــر اســت،
بدیــن وســیله از زحمــات جنــاب آقــای دکتــر
مصطفــی شــاهنظری و خدمــات ارزنــده ایشــان در
دوران تصــدی مســئولیت ،کمــال تشــکر بــه عمــل
میآیــد».

دومین هامیش همکاریهای بیناملللی
اقتصادی و فناوری ایران و اروپا برگزار شد
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علیمرتضــی بیرنــگ ،رئیــس مرکــز تعامــات
بینالمللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری ،بــا اشــاره بــه
برگــزاری دومیــن همایــش همکاریهــای
بینالمللــی اقتصــادی و فنــاوری ایــران و اروپــا
در بروکســل ،گفــت« :ایــن همایــش  31خــرداد
تــا اول تیرمــاه ســال جــاری بــا هــدف مقابلــه بــا
پــروژه ایرانهراســی پــس از خــروج آمریــکا از
توافــق هســتهای و در مقابــل سیاســتهای
آمریــکا بــرای برهــم زدن توافــق برجــام برگــزار
شــد .ایــن همایــش بــا محوریــت همکاریهــای
طرفیــن روی موضوعاتــی چــون توســعه
اقتصــادی ،رشــد جامعــه اســتارتآپی و نیــز
بینالمللیســازی شــرکتهای دانشبنیــان
برگــزار شــد و معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری نیــز در مراســم افتتاحیــه آن
سخنرانی کرد».
بــه گفتــه بیرنــگ ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری پــس از شــرکت در مراســم
افتتاحیــه و ســخنرانی در خصــوص اکوسیســتم
نــوآوری ،وضعیــت اســتارتآپها در ایــران
و نیــز ظرفیــت شــرکتهای دانشبنیــان،
بــا برخــی مقامــات عالیرتبــه در بلژیــک و
اتحادیــه اروپــا نیــز مالقــات کــرد.
وی همچنیــن تصریــح کــرد« :ایــن همایــش
بههمــت موسســه مطالعاتــی رونــد و بــا مشــورت
وزارت امــور خارجــه بــا موضــوع همکاریهــای
اقتصــادی و فنــاوری در بروکســل بــه عنــوان
مقــر اصلــی اتحادیــه اروپــا برگــزار شــد؛ دور اول
ایــن همایــش نیــز ســه ســال پیــش در ویــن
برگــزار شــده بــود».
قائممقــام معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــور در امــور بینالملــل ادامــه داد:
«جنجــال و هراسآفرینــی آمریــکا موجــب
شــده کــه بســیاری از شــرکتهای اروپایــی در
همــکاری بــا ایــران جانــب احتیــاط را رعایــت
کننــد؛ امــا هرگونــه کمــک بــه مقابلــه بــا
ایــن اقدامــات از طریــق فضاســازی مثبــت در

مــورد همکاریهــای ایــران و اورپــا کاری بــس
ضــروری اســت و بــه پیشبــرد سیاســتهای
کشــورمان کمــک میکنــد».
بیرنــگ در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
بیــان کــرد« :در ایــن برنامــه از مقامــات بلژیکــی
و کمیســیونرهای اتحادیــه اروپــا دعــوت شــده
بودنــد و شــرکتهای دانشبنیــان کوچــک
و متوســط نیــز در ایــن همایــش مشــارکت
کردنــد».
وی افــزود« :همایــش همکارىهــاى ایــران
و اروپــا بــا محوریــت «چشــمانداز جدیــد» و
بــا هــدف مشــخص کــردن افقهــاى جدیــد
همــکارى در زمینههــاى فنــاورى ،راهانــدازى
کســبوکارهای نــو ،فنــاورى مالــى ،انــرژى
و منابــع طبیعــى بــا تمرکــز بــر منابــع
تجدیدپذیــر ،معــادن ،ریســک ســرمایه،
ســرمایهگذارى و مناطــق آزاد تجــارى ،توســط
موسســه مطالعــات اقتصــادى و بینالمللــى
رونــد و مرکــز همکارىهــاى اقتصــادى -
تجــارى ایــران و اروپــا  ،IEBCبــا همــکارى
معاونــت علمــى و فنــاورى ریاســت جمهــورى
برگــزار شــد».
بیرنــگ در ادامــه تصریــح کــرد« :در ایــن
همایــش سیاســتگذاران و تصمیمگیــران
عالىرتبــه و مدیــران ارشــد اجرایــى از ایــران،
اروپــا بــراى بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص
افقهــاى جدیــد همــکارى ،شناســایى
ظرفیتهــاى موجــود و فرصتهــاى اجرایــى
در راســتاى شــکوفا کــردن اقتصــاد و مشــخص
کــردن چشــماندازهاى امیدوارکننــده در
شــرایط فعلــى ،حضــور یافتنــد».
بــه گفتــه وی ،در ایــن همایــش دو روزه،
نشســتهای تخصصــی بــا موضوعاتــی چــون
«چشــم انــداز اســتارتآپها در ایــران»،
«مشــارکت در حــوزه فینتــک (فناورىهــا
و نوآورىهــاى مالــى)»« ،ســرمایهگذارى و
کسـبوکار در ایــران»« ،انــرژى و منابــع ملــى»
و «صندوقهــاى ســرمایهگذارى جســورانه»

نیــز برگــزار شــد.
رئیــس مرکــز تعامــات بینالمللــی علــم و
فنــاوری معاونــت علمــی ادامــه داد« :بخــش
نمایشــگاهى اســتارتآپها ،بخــش نمایشــگاهى
تجــارت و ســرمایهگذارى ،کارگاه بــا موضــوع
تطبیــق ( )Complianceفرصــت ویــژه بــراى
بانکهــاى ایرانــى و نشســتهاى  B2Bاز
دیگــر بخشهــای ایــن همایــش دو روزه بــود».

عزم جدی معاونت علمی و فناوری برای
مشارکت در طرحهای فناورانه

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،در بازدیــد از پروژههــای
فناورانــه مشــترک جهــاد دانشــگاهی و معاونــت
علمــی و فنــاوری بــا اشــاره بــه آمادگــی معاونــت
علمــی و فنــاوری بــرای حمایــت از تجاریســازی
طرحهــای فنــاور دانشــگاهی و پژوهشــگاهی
گفــت« :معاونــت علمــی و فنــاوری بــه طــور
کامــل آمادگــی دارد تــا ضمــن مشــارکت در
طرحهــای فناورانــه کــه نیــازی از صنعــت را
تامیــن میکنــد ،بــا ایجــاد زیرســاختهای
الزم مســیر ورود ایــن طرحهــا بــه صنعــت و
بازار تجاری هموار شود».
ســتاری بــا اشــاره بــه طرحهــای مشــترک میــان
معاونــت علمــی و فنــاوری و جهــاد دانشــگاهی
گفــت« :معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری
حســاب مشــترکی بــا جهــاد دانشــگاهی دارد که
پروژههــا را بــا ســهم  50درصــد بــرای هــر یــک
از طرفیــن تامیــن مالــی میکنــد».
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رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اشــاره بــه در
مســیر پیشــرفت قــرار داشــتن ایــن طرحهــا
افــزود« :خوشبختانــه پــس از حــدود ســه
ســال از شــروع ایــن کار مشــترک ،در حــال
حاضــر پروژههــای خوبــی آمــاده تحویــل بــه
صنعــت داریــم».
ســتاری بــا تاکیــد بــر عــزم جــدی معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــرای بــه
نتیجــه رســیدن ایــن طرحهــا و ایجــاد زمینــه
بهرهمنــدی از ایــن دســتاوردها در صنایــع
گفــت« :معاونــت علمــی و فنــاوری پشــتیبانی
و حمایتهــای خــود از طرحهــای مشــترک بــا
جهــاد دانشــگاهی را بــه همــان شــکل گذشــته و
در بســتر همــکاری مشــترک ادامــه میدهــد».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در
نخســتین بخــش از بازدیــد طرحهــای فناورانــه
جهــاد دانشــگاهی بــا رونــد پیشــرفت مجموعــه
پروژههــای حــوزه بــرق قــدرت و دســتگاههای
الکترونیــک مــورد نیــاز قطارهــای شــهری و
ایســتگاهها آشــنا شــد .ســتاری همچنیــن
ضمــن بازدیــد از مجموعــه تجهیــزات بــرق
فشــار قــوی قابــل جابهجایــی ،تســت ولتــاژ،
مبدلهــای بــرق قــدرت ،تجهیــزات ســامانه
رانــش و پیشرانــش قطارهــای شــهری،
تجهیــزات کنتــرل دور موتــور و تجهیــزات
الکترونیــک صنایــع ریلــی از توانمندیهــا و
پیشــرفتهای مجموعــه جهــاد دانشــگاهی در
حــوزه تولیــد تجهیــزات بــرق اضطــراری ()UPS
دیــدن کــرد .ســومین بخــش از بازدیــد معــاون
علمــی و فنــاوری بــه تجهیــزات و دکلهــای
نمکزدایــی نفــت خــام ســاخته شــده توســط
پژوهشــگران و فنــاوران جهــاد دانشــگاهی
اختصــاص یافــت.
گفتنــی اســت ایــن طرحهــا بــا ســرمایهگذاری
مشــترک معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری و جهــاد دانشــگاهی اجرایــی شــده
اســت و بــا انجــام حمایتهــای مــادی و
زیرســاختی زمینــه ورود ایــن طرحهــا بــه بــازار
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تجــاری و حــل نیازهــای صنعــت فراهــم شــده
اســت.
در ایــن بازدیــد ســیدحمیدرضا طیبــی رئیــس
جهــاد دانشــگاهی ،پیمــان صالحــی معــاون
نــوآوری و تجاریســازی فنــاوری و اســماعیل
قادریفــر رئیــس مرکــز توســعه فناوریهــای
راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری ســتاری را
همراهــی کردنــد.

پذیرش واحدهای فناور دریایی در مراکز
رشد کشور عملیاتی میشود

در راســتای حمایــت از ایدههــای فناورانــه و
ایجــاد اشــتغال و رونــق اقتصــادی دوازده واحــد
فنــاور دریایــی در مرکــز رشــد پــارک فنــاوری
اســتان هرمــزگان پذیــرش میشــوند ،ایــن
واحدهــا در حوزههــای مکانیــک ،فنــاوری
دریایــی ،فنــاوری اطالعــات ،تبلیغــات و پلیمــر
هســتند کــه پــس از داوری در شــورای فنــاوری
به تصویب نهایی رسید.
پویــان ادیبــی ،مدیــر مرکــز رشــد واحدهــای
فنــاور پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان ،تصریــح
کــرد« :سیاســت کلــی پــارک علــم و فنــاوری
حمایــت از ایدههــای فناورانه و ایجاد کسـبوکار
اســت و در ایــن زمینــه تــاش کردهایــم تــا از
ایدههــای نــو کــه منجــر بــه تولیــد محصــول
فناورانــه میشــود حمایــت کنیــم .بــا حمایــت
از ایدههــای فناورانــه و کمــک بــه تجاریســازی
آن بــازار ایــن محصــوالت رونــق میگیــرد
کــه ایــن امــر ســبب ایجــاد اشــتغال پایــدار

میشــود ».مدیــر مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور
پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان همچنیــن از
خــروج یــازده واحــد فنــاور از مرکــز رشــد بــا
تصویــب شــورای فنــاوری مرکــز رشــد پــارک
علــم و فنــاوری خبــر داد .ادیبــی خاطرنشــان
کــرد« :ســه میلیــارد و  680میلیــون ریــال
تســهیالت در اختیــار  17واحــد فنــاور قــرار
میگیــرد ».در خصــوص تحقیقــات کاربــردی
ایــن دانشــکده بایــد بــه پایاننامههــا و
رســالههای دانشــجویی چنــد ســال اخیــر گــروه
زیستشناســی دریــا در زمینــه زیســت فنــاوری
دریــا اشــاره کــرد کــه شناســایی و اســتحصال
محصــوالت زیســتفناورانه از جانــوران و
گیاهــان دریایــی ماننــد مــواد دارویی و آرایشــی،
آنزیمهــا ،مکملهــای تغذیــهای و درمانــی
و ترکیبــات دارای خاصیــت آنتیاکســیدانی،
ضدفولینگهــای زیســتی ،پاکســازی
زیســتی ( )Bioremediationبــا اســتفاده از
جلبکهــای دریایــی و میکروارگانیســمها از
جملــه دســتاوردها و تحقیقــات کاربــردی ایــن
دانشــکده اســت.

تسهیل فضای کسبوکارهای دانشبنیان
مهمترین اقدام دولت است

بــه منظــور تســهیل کسـبوکارهای دانشبنیــان
جلسـهای مشــترک بــا حضــور علــی ربیعــی وزیر
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و ســورنا ســتاری
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
برگــزار و تصمیماتــی بــرای حــل مشــکالت و

موانع کسبوکارهای دانشبنیان اتخاذ شد.
ســورنا ســتاری بــا اشــاره بــه اجــرای قانــون
حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان بیــان
کــرد« :تــاش معاونــت علمــی و فناوری ریاســت
جمهــوری بــر حمایــت از کســبوکارهای
دانشبنیــان اســت .تاکنــون بــا دســتگاههای
مختلفــی ماننــد مالیــات ،گمــرک و ســتاد کل
نیروهــای مســلح مســیرهای خــاص و ویــژهای
بــرای کســبوکارهای دانشبنیــان طراحــی و
اجــرا شــده اســت».
وی بــا اشــاره بــه نقــش بســیار مهــم وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و ســازمان تامیــن
اجتماعــی در تســهیل فضــای کســبوکار
دانشبنیــان بیــان کــرد« :بــه دلیــل نوپــا بــودن
اغلــب کســبوکارهای دانشبنیــان ،مشــکالتی
در تعامــل بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی وجــود
دارد کــه بایــد بــرای آنهــا راهحلــی ارائــه داد».
ربیعــی نیــز در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر
اهمیــت کســبوکارهای دانشبنیــان گفــت:
«موضــوع اشــتغال یکــی از مســائل اصلی کشــور
اســت و بایــد بــه صــورت ویــژه بــرای اشــتغال
فارغالتحصیــان در برنامــه توســعه اشــتغال
فراگیــر و برنامــه توســعه اشــتغال روســتایی و
عشــایری مســیر ویــژهای را تــدارک دیــد».
ربیعــی بــا اشــاره بــه تجربیــات گذشــته کشــور
در زمینــه توســعه اشــتغال بیــان کــرد« :بایــد از
زنجیرههــای صنعتــی و تولیــدی و شــرکتهای
بازاریابــی و فــروش حمایــت کــرد کــه تعــداد زیادی
از بنگاههــا و افــراد را بــه تحــرک وادار کنــد».
وی بــا اشــاره بــه آمادگــی وزارت تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی و ســازمان تامیــن اجتماعــی
بــرای حمایــت از شــرکتها و موسســات
دانشبنیــان افــزود« :در حــوزه حــق بیمــه
قــرارداد و ایجــاد شــعبه تخصصــی بــرای انجــام
کل امــور بیمــهای شــرکتهای دانشبنیــان،
دســتور ویــژهای صــادر میشــود و ســعی
میشــود مشــکالت در ایــن زمینــه بــا همــکاری
معاونــت علمــی بــه حداقــل برســد».
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در ایــن جلســه محمــد حســنزاده ،معــاون
بیم ـهای تامیــن اجتماعــی ،گفــت« :بــر اســاس
مصوبــات ایــن نشســت مشــترک ،کلیــه
قراردادهایــی کــه مجــری آنهــا شــرکتهای
دانشبنیــان باشــند و در حــوزه فعالیتهــای
دانشبنیــان آن شــرکت تعریــف شــده باشــند،
بــا معرفــی و تاییــد معاونــت علمــی از محاســبه
ضرایــب و پرداخــت حــق بیمــه پیمــان معــاف
خواهنــد بــود و صــدور مفاصــا حســاب منــوط
بــه اخــذ تعهــد حسابرســی از دفاتــر خواهــد
بــود ».وی بــا اشــاره بــه تعامــل ســازمان
تامیــن اجتماعــی بــا بخشهــای بســیار
متنوعــی از فعــاالن اقتصــادی بیــان کــرد« :بــه
منظــور رســیدگی تخصصــی بــه امــور بیم ـهای
شــرکتهای دانشبنیــان شــعبههای خاصــی
در تهــران بــرای ثبتنــام و رســیدگی بــه
اعتراضــات ایجــاد میشــود».
در ایــن جلســه عیســی منصــوری معاون توســعه
کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی ،علیرضــا دلیــری معــاون توســعه
مدیریــت و جــذب ســرمایه معاونــت علمــی،
مهــدی الیاســی معاونــت سیاســتگذاری و
توســعه معاونــت علمــی و همچنیــن محمــد
صاحبــکار رئیــس مرکــز شــرکتها و موسســات
دانشبنیــان معاونــت علمــی حضــور داشــتند.

فراخوان رومنایی از محصوالت برتر
فناورانه پارک فناوری پردیس معاونت
علمی اعالم شد
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«اجــاس ســالیانه و جشــنواره برترینهــای
پــارک فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی» هــر
ســاله بــا هــدف ارائــه گــزارش یــک ســاله
عملکــرد پــارک ،آگاهــی از آخریــن اقدامــات و
دســتاوردهای شــرکتهای عضــو ،رونمایــی از
دســتاوردهای برجســته فناورانــه ،انتخــاب
برتریــن شــرکتهای عضــو پــارک و ســازمان و
اشــخاص حقوقــی همــکار در زمینههــای
مختلــف بــا حضــور مدیــران ارشــد شــرکتها و
نماینــدگان برخــی از ســازمانهای دولتــی و
صنعتــی مرتبــط بــا فعالیتهــای پــارک برگــزار
میشــود .رونمایــی از آخریــن دســتاورهای
فناورانــه شــرکتهای عضــو نیــز یکــی از
برنامههای اصلی این رویداد است.
در شــهریورماه ســال جــاری و در «پانزدهمیــن
اجــاس ســالیانه و جشــنواره برترینهــای
پــارک فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی» نیــز
هماننــد هــر ســال ناظــر بــر رونمایــی از آخریــن
دســتاوردهای برتــر فناورانــه شــرکتهای عضــو
ایــن پــارک خواهــد بــود.
شــرکتهایی کــه محصوالتشــان در ایــن دوره
از اجــاس ســالیانه و جشــنواره برترینهــای
پــارک فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی
رونمایــی میشــود ،عــاوه بــر بهرهمنــدی از
فرصتهــا و مزایــای ذاتــی برگــزاری مراســم
رونمایــی ،میتواننــد از لیزینــگ محصــول
رونمایــی شــده تــا ســقف دو میلیــارد ریــال،
تســهیل فراینــد جــذب ســرمایه بــرای توســعه
محصــول رونماییشــده و قــرار گرفتــن در
بخــش ویژههــای ســامانه فنبــازار بــه مــدت
یــک مــاه بهرهمنــد شــوند .دیگــر مزیــت ایــن
رونمایــی ایــن اســت کــه پوشــش خبــری و
تبلیغاتــی از طریــق ســاخت مســتند ،انجــام
مصاحبــه و هماهنگــی پخــش در رســانههای
دیــداری ،شــنیداری و نوشــتاری ،هماهنگــی
درج تبلیغــات در نشــریات تخصصــی و معرفــی
بــرای حضــور در برنامههــای تخصصــی صــدا
وســیما صــورت میگیــرد.

بستههای جدید خدمات شبکه
آزمایشگاهی فناوریهای راهربدی
معاونت علمی

ایجــاد یــک پلتفــرم خصوصی بــرای ارائــه خدمات
شــبکه آزمایشــگاهی اشــاره کــرد و گفــت« :در
قالــب ایــن پلتفــرم و بــا مشــارکت جــدی تــر
آزمایشــگاههای عضــو شــبکه و نیــز بــا تــداوم
حمایــت حاکمیتــی معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری بــهزودی شــاهد ارتقــای
کیفیــت و کمیــت خدمــات شــبکه بــه جامعــه
علمی کشور خواهیم بود».

حامیت از برگزاری رویدادهای ترویجی
هوایی
اســماعیل قادریفــر ،رئیــس مرکــز توســعه
فناوریهــای راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری ،بــا اشــاره بــه افزایــش خدمات
شــبکه آزمایشــگاهی فناوریهــای راهبــردی
معاونــت علمــی در ســال جــاری ،گفــت« :بهتدریج
بســتههای جدیدتــری از خدمــات شــبکه
آزمایشــگاهی فناوریهــای راهبــردی معاونــت
علمــی در قالــب باشــگاه مشــتریان ،مخاطبــان و
اعضــای ایــن شــبکه ارائــه خواهــد شــد .در یــک
ســال منتهــی بــه اردیبهشــتماه ســال ،97
حــدود  88هــزار کاربــر از پایــگاه اینترنتــی شــبکه
آزمایشــگاهی فناوریهــای راهبــردی بازدیــد
کردنــد .بازدیــد و اســتفاده کاربــران نســبت بــه
مــدت مشــابه در یــک ســال گذشــته افزایــش
یافتــه اســت ».بــه گفتــه قادریفــر 46 ،درصــد از
کاربــران پایــگاه اینترنتــی شــبکه آزمایشــگاهی در
ایــن مــدت ،کاربــران جدیــد بودهانــد کــه آمــاری
بســیار قابــل توجــه اســت .وی همچنیــن تصریــح
کــرد« :طــی ایــن مــدت ،پایــگاه اینترنتــی شــبکه
آزمایشــگاهی بــه طــور متوســط در مــاه 7600
کاربــر فعــال داشــته اســت کــه یعنــی بــه طــور
متوســط روزانــه  438کاربــر از پایــگاه اســتفاده
کردهانــد .طــی شــش مــاه منتهــی بــه
اردیبهشـتماه  97خروجــی بانکهــای اطالعاتــی
شــبکه آزمایشــگاهی در حــدود  25هــزار بازدیــد
شــده اســت ».وی همچنیــن بــه راهانــدازی و

منوچهــر منطقــی ،دبیــر ســتاد توســعه
صنایــع و فناوریهــای دانشبنیــان هوایــی و
هوانــوردی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ،بــا اشــاره بــه حمایتهــای ســتاد
از اقدامــات ترویجــی ،گفــت« :ســتاد از
برگــزاری رویدادهــای ترویجــی هوایــی در
ســطوح دانشآمــوزی ،دانشــجویی ،بنگاهــی
و دانشــگاهی در ســطوح اســتانی ،منطق ـهای،
ملــی و بینالمللــی حمایــت میکنــد .از
جملــه ایــن حمایتهــا میتــوان بــه حمایــت
از برگــزاری مســابقات دانشــجویی طراحــی و
ســاخت هواپیمــای بــدون سرنشــین و
مســابقات دانشآمــوزی ایدهپــردازی
هواپیمایــی در ســال  2050اشــاره کــرد .ایــن
مســابقات بــا هــدف ترویــج موضوعــات هوایــی
و هوانــوردی در جامعــه و در ســطوح مختلــف
برگــزار میشــود و تاکنــون نتایــج خوبــی از
این مسابقات داشتهایم».
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کتاب جابهجایی بیناملللی دانشجویان
و تحصیلکردگان در سطح ایران و جهان
منترش شد

مشــاور رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان از انتشــار
کتــاب جابهجایــی بینالمللــی دانشــجویان و
تحصیلکــردگان در ســطح ایــران و جهــان
خبــر داد .پرویــز کرمــی بــا اشــاره بــه چــاپ
کتــاب جابهجایــی بینالمللــی دانشــجویان و
تحصیلکــردگان در ســطح ایــران و جهــان در
اردیبهش ـتماه ســال جــاری ،بیــان کــرد« :ایــن
کتــاب نتیجــه مطالعــه آمــاری و بررســی
روندهــای جابهجایــی بینالمللــی دانشــجویان و
تحصیلکــردگان در ســطح جهــان و ایــران
اســت کــه توســط برنامــه سیاســتگذاری
مهاجــرت نخبــگان در پژوهشــکده
سیاســتگذاری علــم ،فنــاوری و صنعــت
دانشــگاه صنعتــی شــریف انجــام و منتشــر شــده
اســت .بــا توجــه بــه فقــدان مطالعــات تخصصــی
در ایــن زمینــه در کشــور ،ایــن کتــاب در تــاش
اســت تــا تصویــری نســبتا روشــن و بــهروز از
آخریــن تحــوالت حــوزه جابهجایــی بینالمللــی
دانشـجویان و تحصیلکردگان ارائه کند».
بــه گفتــه مشــاور رئیــس بنیــاد ملی نخبــگان در
ایــن کتــاب بــرای ارائــه تصویــر کلــی از وضعیــت
و رونــد جابهجایــی بینالمللــی دانشــجویان ،در
بخــش اول وضعیــت جهانــی تحــرک دانشــجویی
بــه صــورت اجمالــی ترســـیم و ســپس در بخش
دوم وضعیــت و جایــگاه کشــور ایــران در ایــن
زمینــه تبییــن شــده اســت».
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کرمــی همچنیــن تصریــح کــرد« :در بخــش
ســوم و پایانــی کتــاب نیــز بهاختصــار
سیاســتها و برنامههــای جــذب و نگهداشــت
دانشــجویان بینالمللــی در کشــورها مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت».
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ادامــه داد« :در بخــش
پیوس ـتها نیــز اطالعــات مفیــد و کاربــردی در
زمینــه تعریــف ،شــاخصگذاری و اندازهگیــری
آمــار جمعیتــی مهاجــران ارائــه شــده اســت کــه
بــه طــور خــاص وضعیــت آمــاری ایرانیــان در دو
کشــور آمریــکا و کانــادا مــورد اشــاره قــرار گرفته
اســت ».عالقهمنــدان بــرای مطالعــه کتــاب
میتواننــد بــه ســایت اینترنتــی http://isti.ir/
pdf.970312_uploads/mobilestudent
مراجعــه کننــد.

فراخوان سومین جایزه ملی سلولهای
بنیادی و پزشکی بازساختی

فراخــوان ســومین جایــزه ملــی ســلولهای
بنیــادی و پزشــکی بازســاختی کــه بــ ه همــت
ســتاد توســعه علــوم و فناوریهــای ســلولهای
بنیــادی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری برگــزار میشــود ،اعــام شــد.
بخشهــای ایــن جایــزه شــامل ایــده برتــر،
مقالــه برتــر ،پایاننامــه برتــر و اختــراع برتــر
اســت .عالقهمنــدان تــا  31تیرمــاه ســال جــاری
ت دارنــد تــا آثــار خــود را بــه دبیرخانــه
مهلــ 
این رویداد ارسال کنند.

جایــزه ملــی ســلولهای بنیــادی و پزشــکی
بازســاختی بهمنظــور شناســایی و تشــویق
فعــاالن عالقهمنــد بــه ایــن حــوزه از ســال
 94بــ ه صــورت ســالیانه برگــزار میشــود و
از برگزیــدگان ایــن دوره از جایــزه ملــی در
ســومین جشــنواره ملــی و کنگــره بینالمللــی
ســلولهای بنیــادی و پزشــکی بازســاختی
تجلیــل بــه عمــل خواهــد آمــد.
شــرایط الزم بــرای متقاضیــان در بخــش ایــده برتر
ایــن اســت کــه متقاضــی بایــد در زمــان ثبتنــام
دانشــجو باشــد .ایــده متقاضــی بایــد در حوزههــای
مرتبــط بــوده و از شــرط الزم نــوآوری برخــوردار
باشــد .ایــن بخــش یــک برگزیــده خواهــد داشــت.
در بخــش مقالــه برتریــن متقاضــی در زمــان
ثبتنــام بایــد زیــر  35ســال تمــام باشــد .مقالــه
بایــد اصیــل بــوده و موضــوع آن بایــد در حوزههای
مرتبــط باشــد .متقاضــی بایــد نویســنده اول یــا
مســئول بوده و وابســتگی ســازمانی اول ذکر شــده
بــرای متقاضــی ایــران باشــد .تاریــخ چــاپ مقالــه
بایــد  2017یــا  2018باشــد .مقالــه بایــد در پایگاه
 ISIنمایــه شــده و حداقــل ضریــب تاثیــر آن بایــد
دو باشــد .ایــن بخــش نیــز یــک برگزیــده خواهــد
داشــت .شــرایط الزم بــرای متقاضیــان پایاننامــه
برتــر بــه ایــن صــورت اســت که ســن متقاضــی در
زمــان ثبتنــام بایــد زیــر  35ســال باشــد .موضــوع
پایاننامــه بایــد در حوزههــای مرتبــط باشــد .در
زمــان شــروع فراخــوان نبایــد بیــش از دو ســال
از فارغالتحصیلــی متقاضــی گذشــته باشــد .تنهــا
پایاننامههایــی کــه دارای صورتجلســه دفــاع
هســتند ،مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.
متقاضــی بایــد حداقــل دو مقالــه اصیل مســتخرج
از پایاننامــه داشــته باشــد .ضریــب تاثیــر یکــی
از مقــاالت بایــد ســه بــه بــاال بــوده و مقالــه دوم
نیــز بایــد در مجلههــای بــا ضریــب تاثیــر دو بــه
بــاال چــاپ شــده باشــد .ثبــت اختــراع بینالمللــی
معــادل بــا مقالــه بــا ضریــب تاثیــر ســه در نظــر
گرفتــه خواهــد شــد .ایــن بخــش یــک برگزیــده
خواهــد داشــت .در بخــش اختــراع برتــر نیــز بایــد

ســن متقاضــی در زمــان ثبتنــام زیــر  35ســال
تمــام باشــد .موضــوع اختــراع بایــد در حوزههــای
مرتبــط بــا علــوم و فناوریهــای ســلولهای
بنیــادی و پزشــکی بازســاختی باشــد .ایــن بخــش
یــک منتخــب خواهــد داشــت.
ســومین جشــنواره ملــی و کنگــره بینالمللــی
علــوم و فنــاوری ســلولهای بنیــادی و پزشــکی
بازســاختی 3 ،تــا  10آذرمــاه  ،1397در محــل
ســالن اجــاس ســران و توســط ســتاد توســعه
علــوم و فناوریهــای ســلولهای بنیــادی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
برگــزار خواهــد شــد.

اعطای «گرنت آغاز» به فارغالتحصیالن
ایرانی مقطع دکرتی

پیشتــازی در علــم و فنــاوری از اهــداف هــر
کشــوری اســت .ســرمایهگذاری و حمایــت از
تحقیــق و توســعه آن باعــث تحقــق ایــن هــدف
میشــود ،چراکــه تحقیــق و توســعه مهمتریــن
پیــشران «نــوآوری» اســت .ایــن نــوآوری در
قالــب تولیــد کاال ،خدمــات و فرایندهــا میتوانــد
منجــر بــه افزایــش رفــاه اجتماعــی ،ارتقــای
اســتانداردهای زندگــی ،تقویــت رقابتپذیــری
ملــی و بهوجودآمــدن دانــش ،فنــاوری،
کارآفرینی و اشتغال جدید شود.
در ایــن راســتا صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و
فنــاوران معاونــت علمــی پشــتیبانی از فعالیتهــای
علمی پژوهشــگران سراسر کشــور را دستور فعالیت
خــود قــرار داده اســت .حمایتهایــی کــه هــر ســال
سرآمد/شمارهچهلوپنجم/تیرماه 47 97

نســبت بــه گذشــته بــا رشــد روبـهرو 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 نگهداشــت فارغالتحصیــان
ایرانــی مقطــع دکتــری انجــام میشــود .در واقــع
افــرادی کــه از یکــی از صــد دانشــگاه معتبــر
دنیــا فارغالتحصیــل شــده و در یکــی از مراکــز
علمــی کشــور آغــاز بــه فعالیــت کردهانــد ،از ایــن
حمایــت بهرهمنــد میشــوند .البتــه پروژههــای
تحقیقاتــی پیشــنهادی و ارائهشــده آنهــا بایــد
منطبــق بــا اولویتهــای تحقیقاتــی کشــور باشــد.
ایــن حمایــت تــا ســقف یــک میلیــارد ریــال
اســت .ســال گذشــته  43پژوهشــگر ،متخصــص و
محقــق ایرانــی درخواســت دریافــت گرنــت آغــاز را
داشــتند کــه هفــت گرنــت مصــوب شــد .دو ثبــت
اختــراع ،شــش نمونــه محصــول تولیــد شــده15 ،
مقالــه علمــی و پژوهشــی 17 ،مقالــه آیاسآی و
تولیــد یــک نرمافــزار برخــی از دســتاوردهای ایــن
حمایــت اســت.

فراخوان شناسایی و حامیت از رشکتهای
خالق حوزه  ICTمنترش م یشود

مهــدی یوسـفزاده ،معــاون ســتاد توســعه فناوری
اطالعــات ،ارتباطــات و فضــای مجــازی ،گفــت:
«حمایــت از شــرکتهای دارای پتانســیل رشــد
همــواره از اهــداف ایــن ســتاد بــوده و طــرح
زیســتبوم حمایــت از شــرکتهای خــاق
اقدامــی مناســب بــرای حمایــت از شــرکتهای
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خــاق و فنــاور حــوزه  ICTکشــور خواهــد بــود .از
ســال گذشــته فراینــد تغییــر نگــرش و حمایــت از
شــرکتها در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری شــکل گرفــت و مــا معتقدیــم حمایــت
از شــرکتها فقــط محــدود بــه حمایتهــای
مالــی از ایــن شــرکتها نیســت و موفقیــت ایــن
شــرکتها بــه یــک چرخــه از انــواع حمایتهــا
نیازمنــد اســت و عــاوه بــر حمایتهــای دولــت
بــه همــکاری و همراهــی بخشهــای خصوصــی
نیــز نیازمندیــم و ایــن موفقیــت بــه اقدامــات
دولت خالصه نخواهد شد».
یوس ـفزاده ادامــه داد« :در حــال حاضــر تعــدادی
از ایــن شــرکتها کــه قبــا اطالعــات آنهــا در
ســتاد ثبــت شــده بــود ،توســط کارگروههــای
فعــال در ســتاد بــا ارزیابیهــای قبلــی شناســایی
شــدهاند و بعــد از تاییــد نهایــی از ایــن مزایــا
بهرهمنــد خواهنــد شــد .در ایــن مرحلــه درصــدد
شناســایی شــرکتهای بیشــتری در ایــن بخــش
هســتیم و بــهزودی طــی فراخوانــی اطالعــات
ایــن شــرکتها جمــعآوری و در کارگروههــای
مربوطــه ارزیابــی خواهنــد شــد».
معاون ســتاد توســعه فنــاوری اطالعــات ،ارتباطات
و فضــای مجــازی معاونــت علمــی افــزود« :در
حــال حاضــر  ۱۰کرگــروه زیــر مجموعــه ایــن
ســتاد بــا عناویــن امنیــت فضــای تبــادل داده،
فنــاوری اطالعــات ،فضــای مجــازی و توســعه
صــادرات ،الکترونیــک ،ارتباطــات و روباتیک ،شــهر
هوشــمند و اینترنــت اشــیا ،ســامت الکترونیــک،
بوکارها و ایدههــای
توســعه و حمایــت از کســ 
خالقانــه ،بانــکداری ،پرداخــت و خدمــات
الکترونیــک ،تامیــن مالــی و ســرمایهگذاریهای
خطرپذیــر ،مراکــز داده و رایانــش ابــری و پیوســت
فنــاوری اطالعــات قــرار دارنــد کــه وظیفــه ایــن
ارزیابــی را بنــا بــر ضوابــط مشخصشــده بــر
عهــده خواهنــد داشــت .در ایــن طــرح بیشــتر از
 ۳۰حمایــت مختلــف بــرای توســعه فعالیتهــا و
موفقیــت بیشــتر ایــن شــرکتها در نظــر گرفتــه
شــده اســت و بــا ایــن حمایتهــا در نظــر اســت

در پارامترهایــی نظیــر افزایــش تولیــدات داخلــی،
افزایــش میــزان اشــتغال ،افزایــش صــادرات
شــرکتهای داخلــی ،بــه دســت آوردن ســهم
بیشــتر از بــازار ،نــوآوری در محصــول و ارائــه
خدمــات و حــل مشــکالت و معضــات کشــور از
طریــق خدمــات ایــن شــرکتها و بســیاری دیگــر
از موضوعــات محقــق شــود ».یوسـفزاده در پایان
افــزود« :بــهزودی زمــان ایــن فراخــوان ،ســامانه
ثبــت اطالعــات ،شــرایط برخــورداری از حمایــت
شــرکتهای خــاق و پارامترهــای مــورد ارزیابــی
بــه شــکل کامــل اعــام خواهنــد شــد».

تشکیل هستههای نخبگانی زمینهساز
بالندگی اقتصاد کشور است

طــرح شــهید احمــدی روشــن بــا حضــور محمود
ســعادتفومنی ،قائممقــام بنیــاد ملــی نخبــگان
و جمعــی از اســاتید دانشــگاههای اســتان
ن رضوی در مشهد اجرایی شد.
خراسا 
محمــود ســعادتفومنی در نشســت آغــاز طــرح،
بــه تشــریح تاریخچــهای از راهانــدازی بنیــاد
ملــی نخبــگان و تعریــف نخبــه و اســتعداد
برتــر پرداخــت و گفــت« :بنیــاد ملــی نخبــگان
ســازمان جوانــی اســت کــه بــا توصیــه مقــام
معظــم رهبــری ایجــاد شــده اســت».
وی ســپس تدویــن ســند راهبــردی کشــور در
امــور نخبــگان را از مهمتریــن عملکردهــای بنیــاد
در ســالهای اخیــر دانســت و افــزود« :تســهیل
مســیر نخبگانــی بــرای مســتعدا ن برتر دانشــگاهی
و رســیدن آنــان بــه نقطــه اثرگــذاری بیبدیــل

یــا کمبدیــل در جامعــه تخصصــی ،یکــی از
رســالتهای مهــم بنیــاد ملــی نخبــگان اســت».
ســعادتفومنی در ادامــه بــه تشــریح
هســتههای نخبگانــی پرداخــت و خاطرنشــان
کــرد« :تشــکیل ایــن هســتهها اولینبــار
در ســخنرانی مقــاممعظــم رهبــری در ســال
 91در جمــع دانشــجویان برتــر مطــرح شــد.
بدیــن ترتیــب اگــر در دانشــگاهها حــول یــک
اســتاد جــوان برتــر مجموع ـهای از دانشــجویان
مســتعد جمــع شــوند ،یــک هســته نخبگانــی
تشــکیل میشــود کــه بــا تکثیــر و گســترش
آن میتــوان کشــور را در مســیر دســتیابی
بــه اهــداف ملــی ســوق داد ».قائممقــام بنیــاد
ملــی نخبگان وجــود هســتههای نخبگانــی را
نیــاز کشــور بــرای رســیدن بــه اقتصــادی بالنــده
و پویــا دانســت و افــزود« :یکــی از پایههــای
اصلــی اقتصــاد مقاومتــی ،اقتصــاد دانشبنیــان
اســت .اســاس و پایــه اصلــی اقتصــاد دانشبنیان،
نیــرویانســانی مســتعد و برتــر اســت ».وی بــا
بیــان اینکــه بســیاری از آموزشهــای الزم
بــرای نیــروی متخصــص در حوزههــای مختلــف
در دانشــگاه انجــام میشــود ،ادامــه داد« :از
بیــن بــردن کمبودهــا و ضعفهــای مهارتــی و
تکمیــل آموزشهــای 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،
آموزشهــای افــراد در دانشــگاه را تکمیــل
کنــد .آمــوزش و توانمندســازی دانشــجویان
مســتعد در قالــب حــل مســئله و همچنیــن
افزایــش مشــارکت آنــان در مســائل راهبــردی
کشــور و ارائــه راهحلهــای اساســی بــرای
حــل مشــکالت بنیــادی از مهمتریــن اهــداف
تشــکیل هســتههای نخبگانــی اســت».
الزم بــه ذکــر اســت ،در پایــان ضمــن برگــزاری
نشســت پرســش و پاســخ ،اســاتید دانشــگاهی
بــه بیــان نظــرات خــود پیرامــون مباحــث
مطرحشــده پرداختنــد.
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در�ره ت�الر ش�ر لندن
ب

معماری

فناوریهای نوین در خدمت معماری
سیدشهاب میرفتاح

امروزه در جهان استفاده از فناوریهای نوین
در ساختمانسازی امری متداول شده است.
مهندسان و طراحان سعی میکنند در آخرین
ساختههای خود باالترین تکنولوژیها را به
کار ببرند .با توجه به رشد روزافزون دانش در
دهههای گذشته ما شاهد ساخت بناهایی بودیم
که باعث حیرت شدند .یکی از نمونههای بارز
استفاده درست از فناوریهای نوین را میتوان
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 نیمکرهای
است که از زمین سر برآورده و هاللی از ماه را
تداعی میکند .این فرم از اینرو انتخاب شد
که طراحان بتوانند ایدههای خود را روی آن
عملی کنند .این ساختمان با ارتفاع  45متر
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و  11طبقه در کنار رودخانه تایمز خودنمایی
میکند .زیربنای کلی ساختمان حدود 1750
متر مربع است .طبقات تقریبا مدور و با قطر
متغیر بین  16تا  25متر طراحی شده است.
یکی از عناصر داخلی این ساختمان زیبا ،رمپ
عمومی آن است که از طبقه اول تا انتها با
شیب مالیمی بازدیدکنندگان را به باالترین
نقطه هدایت میکند .بازدیدکنندگان در این
مسیر مارپیچ میتوانند از پشت دیوارهای
شیشهای و تراسهای خارجی بنا ،منظرهای
زیبا از رودخانه و شهر لندن را مشاهده کنند.
بازدید از این رمپ برای عموم آزاد است تا به
نوعی بتوانند بر کار شهرداری نظارت داشته
باشند.
فاستر یکی از پیشگامان معماری پایدار است.
او در این بنا تمام امکانات را به خدمت درآورده

تا آنچه را که شایسته سال  2002بود ،در
تاالر شهر لندن به نمایش بگذارد .فاستر در نظر
داشت تا طراحی جدیدش نمونهای بیهمتا در
کاهش مصرف انرژی باشد .از همین رو شکل
ساختمان باعث شده که حدود  75درصد
سطح کمتری در مقایسه با ساختمانهای
متداول در معرض نور خورشید قرار بگیرد.
نتایج اولیه شبیهسازی ساختمان نشان داد که
کاهش عمده مصرف انرژی در یک ساختمان
اداری باید با استفاده از پوششهای فلزی
برای کنترل اتالف گرما و اشعه دریافتی باشد.
جذب انرژی خورشیدی در پانلهای مایل
باالی ساختمان ،حداکثر است .بررسی میزان
و نحوه کسب انرژی توسط هر یک از پانلهای
مفصلدار نشان داد که هر مفصل چگونه به
تنظیم میزان جذب پانلها کمک میکند .فرم
پلکانی ساختمان باعث شده هر طبقه روی
طبقه زیرین خود سایهاندازی کند .این فرم
پلکانی با زاویه  31درجه در نمای جنوبی به
عقب رفته تا در فصول گرم از تابش آفتاب
جلوگیری کند و در فصول سرد با کاهش زاویه
تابش ،نور خورشید را دریافتکند.
بخش اعظم ساختمان در بخش اداری پوششی
از شیشه سه جداره با دریچههایی جهت تهویه
دارد .این پوسته موجب کاهش چشمگیر
جذب و اتالف گرما میشود .این پانلهای 1/5
متری توسط دستگاههای برنامهریزیشده و به
صورت لیزری برش خوردهاند .جنس پانلهای
تک جداره خارجی از شیشه است و پانل
داخلی متشکل از یک پانل عایق و واحدهای
دو جداره کنترل انرژی خورشیدی است که
در پوششهایی درون دریچهها جاسازی شده
است .هنگامی که هوا مناسب باشد ،مفاصل
باز میشوند و امکان تهویه طبیعی را فراهم
میآورند .ضمن آنکه مفاصل و دریچهها
توسط ساکنان ساختمان قابل کنترل هستند.
توجه اولیه در پروسه طراحی ساختمان
محدود کردن بار گرمایی و سرمایی آن بود.

هندسه غیرمعمول ساختار بنا بیانگر این
مطلب است که پانلهای شیشهای در زوایای
مختلف به هم متصل شدهاند .در پانلهای
مدلسازیشده از تکنیک مشابهسازی نور
روز و آنالیز سهبعدی نورپردازی استفاده شده
است .با تبدیل روشنایی به انرژی گرمایی
برای هر پانل میتوان تابع تابش خورشیدی
را محاسبه کرد .به این ترتیب نمودار حداکثر
گرمای دریافتی از خورشید در هر متر از نما به
دست آمده و این نمودار میتواند در هر نقطه
از بنا بهبود پیدا کند .هندسه مشخص تاالر
با کاهش اشعه دریافتی و اتالف حرارتی از
طریق پوشش بیرونی ،میزان بهینه انرژی را در
ارتباط با سایت و جهتگیری ساختمان کسب
میکند .این تحلیل علمی ،نقشه حرارتی هر
کدام از بخشهای ساختمان را که در معرض
تابش اشعه خورشید قرار دارند ،نمایش داد و
همچنین سطوح با پوشش فلزی را نیز تعیین
کرد .در جایی که بزرگترین سطح سایه مورد
نیاز بود ،نسبت سطوح شیشهخور به سطوح
فلزی و غیرشفاف کاهش پیدا کرده و سیستم
بادگیرهای بازشو مورد استفاده قرار گرفته
است.
مهندسان با بررسیهای انجامشده متوجه شدند
تاالر شهر لندن روی سفره آبهای زیرزمینی
قرار دارد .با توجه به این نعمت مهندسان
یکی از پربازدهترین طراحیها را در مصرف
بهینه انرژی و آب به نمایش گذاشتند .در این
طراحی گرمای اضافی موجود در کل فضا به
صورت آب گرم از طریق لولهکشی در سفره
آب زیرزمینی ذخیره میشود و در زمان مورد
نیاز از طریق پمپ آب برای مصارفی همچون
راهاندازی سیستمهای سرمایشی و آبیاری
فضای سبز استفاده میشود.
این مطالب گوشهای از فناوریهای نوین تاالر
شهر لندن بود .مهندسان و طراحان ما الزم
است بهدقت تمام ظرایف این کار را درک کنند
تا بتوانند در کارهای خود از آن استفاده کنند.
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گفتوگو
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گفتوگو ب� مرضیه ن
یقی� مهبنیانگذار استارتآپ ب� ن�

هدف ما مهارتآموزی
و بهبود سالمت نوجوانان است
سیمین اسپیدکار

مرضیه یقینی  30ساله و متولد اصفهان است و فارغالتحصیل کارشناسی مهندسی صنایع و
ارشد  MBAاز دانشگاه شریف .مرضیه علیرغم اینکه در شرکتهای خوبی مشغول به کار بوده
و به عنوان مدیر برنامهریزی یک شرکت دارویی و مدیر پروژه تحلیل پورتفولیو در یک شرکت
مشاوره مدیریت فعالیت داشته است ،تصمیم میگیرد کار کارمندی با درآمد و پوزیشن اجتماعی
بوکار میگوید« :من حدود
خوب را کنار بگذارد و کسبوکار خود را راه بیندازد .او درباره این کس 
پنج سال کارمند بودم .ولی همیشه عالقه داشتم کسبوکار خودم را داشته باشم چون عالوه
بر اینکه به من حس اثربخشی بیشتری میداد ،ایدههایی داشتم که دوست داشتم در محیط
کسبوکار آنها را پیاده کنم و به نظر در این محیط خالقیت و ابتکار عمل بیشتری وجود داشت
که میتوانستم از توانمندیهایم حداکثر استفاده را بکنم .ایده این استارتآپ از یک دغدغه
شکل گرفت .دغدغهای که میخواستم یک کار اجتماعی انجام دهم که افراد جامعه سالمتر
زندگی کنند .از طرفی بابک ،یکی از دوستان همدانشگاهیام ،به واسطه اینکه در گذشته شاهد
اتفاقات ناگواری بود که بعد از طالق پدر و مادر یک نوجوان برایشان رخ داده بود ،همواره به این
فکر میکرد که مرجعی را برای نوجوان راه بیندازد تا آنها بتوانند از طریق آن سواالت خود را
مطرح کنند و نسبت به مسائل مختلف آگاهی پیدا کنند .از طرفی خودم هم فکر میکردم اگر
زمانی که وارد دانشگاه شدم مرجعی وجود داشت که میتوانستم مهارتهای مختلف اجتماعی و
ارتباطی را از آن طریق یاد بگیرم ،بسیار در زندگی موفقتر عمل میکردم .به صورت کلی اگر در
دوران نوجوانی یکسری مهارتها کسب شود ،در بزرگسالی افراد در زندگی موفقتر خواهند
بود .بر همین اساس تصمیم گرفتیم استارتآپی در حوزه توانمندسازی نوجوانان راه بیندازیم».
شما وارد یک حوزه خاص شدهاید .چقدر
خودتان در این حوزه تخصص دارید؟
ما با گروهی از روانشناسان دانشگاه تهران در ارتباط
هستیم و در واقع هر محتوایی که تولید میکنیم،
زیر نظر این افراد است .در تیم خودمان هم افراد
روانشناس داریم که در این زمینه به ما کمک
میکنند .ولی شناخت بازار و گسترش آن در حوزه
تخصصی خودم است و از دانش آکادمیک در این
زمینه استفاده میکنم.
استارتآپ برنا چه خدماتی به کاربرانش ارائه

میدهد؟
هدف برنا بهبود سالمت روان نوجوانان از طریق
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
در زمینه سالمت روان نوجوانان تولید میکنیم.
همچنین در حال توسعه یک اپلیکیشن بازی هستیم
که هدف آن این است که مدیریت احساسات را به
نوجوانان بیاموزد.
تولید محتوای آموزشی یکی از زمینههایی
سرآمد/شمارهچهلوپنجم/تیرماه 53 97

است که استارتآپهای زیادی را حول خود گرد
آورده است .شما در برنا چه محتوای متفاوتی
تولید میکنید و مزیت رقابتی شما چیست؟
محتواهای متنوعی در قالب انیمیشن ،ویدئو،
پادکست ،مصاحبه با متخصصین حوزه سالمت
روان ،محتوای متنی و غیره تولید میکنیم .بیشتر
موضوعاتی هم که به آنها میپردازیم شامل مواردی
همچون من و بدن تازه ،من و همساالنم ،من
و خانواده ،من و حس و حال تازه و من و زندگی
اینترنتی میشود که در زیرمجموعه این موضوعات به
مسائلی همچون چالشهای ارتباطی ،مسائل مربوط
به اضطرابها و افسردگی ،چالشهای تحصیلی
و انتخاب رشته ،مسائل مرتبط با فضای مجازی و
غیره میپردازیم .در این آموزشها به نوجوانان یاد
میدهیم که احساسات و چالشهای خود را بشناسند
تا بتوانند آن را مدیریت کنند.
یک موضوع مهم در کار با نوجوانان شنیدن
حرفها و خواستههای آنهاست .چطور با
نوجوانها این ارتباط را برقرار میکنید؟
بخش مهمی که در برنا در نظر گرفتهایم ،مربوط
به بخش «بپرس تا بگم» میشود .در این بخش
این امکان وجود دارد که نوجوانان در بستر
آنالین سواالت خود را از روانشناسان ما بپرسند
و روانشناسان پاسخ سواالت را میدهند .تیم
روانشناسی ما مورد تایید اساتید روانشناسی
دانسگاه تهران هستند .ما مستقیما نوجوانان را با
این افراد مرتبط میکنیم .عالوه بر این قصد داریم
بهزودی کارگاههای آنالین و حضوری برای نوجوانان
برگزار کنیم .البته برای والدین شاغل در سازمانها
کارگاههایی را تاکنون برگزار کردهایم .دورههایی مانند
سالمت روان فردی و دورههای والدگری.
چه تعداد روانشناس با شما همکاری میکنند؟
به صورت کلی تیم روانشناسی و تیم اجرایی  20نفر
هستند که از این تعداد  15نفر تیم روانشناسند که
در بخش بپرس تا بگم ،برگزاری کارگاهها و توسعه
محتوای آموزشی با ما همکاری میکنند .عالوه بر این
چهار نفر از اساتید دانشگاه تهران نیز تیم ارزیاب ما
هستند.
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شما گویا در آغاز راه خود هستید .با این حال
کمی هم از آمارهای استارتآپتان بگویید؟
با حدود سههزار نوجوان در صفحه اینستاگرام با
عنوان تا بیست که منظور تا بیست سالگی است در
ارتباط هستیم.
شیوه درآمدزایی برنا چگونه است و چه مدل
کسبوکاری را اجرا کردهاید؟
بخش برگزاری کارگاهها برای والدین تا کنون
منبع درآمدزایی ما بوده است .بخش بازی نیز که
در حال توسعه آن هستیم نیز از پلنهای دیگر ما
برای درآمدزایی است .ما شش کاراکتر نوجوان با
شخصیتهای مختلفی طراحی کردهایم که هر
کدام از این شخصیتها مشابه یک گروه از نوجوانان
ایرانی هستند .به این ترتیب که نوجوانان وقتی وارد
وبسایت تا بیست میشوند ،شخصیت خود را به
یکی از این کاراکترها نزدیک میبینند و داستان آن
شخصیت را مطالعه میکنند .ما از این کارکترها در
بازی که طراحی کردهایم ،استفاده کردهایم و زمانی
که نوجوان وارد بازی میشود همزاد خود را از بین
این شش کاراکتر با تستی که از او میگیریم پیدا
میکند و بعد وارد یک فرایند تصمیمگیری مرحله
به مرحله میشود .بهتدریج با احساسات خود آشنا
میشود ،فیدبک میگیرد و یاد میگیرد در هر
شرایطی چطور باید رفتار کند.
درآمدزایی برنا چگونه بوده است؛ یعنی به
نقطه سربهسر رسیدهاید یا نه؟
نه هنوز به آن سطح نرسیدهایم .ما با  40میلیون کار
را شروع کردیم ولی موفق به جذب سرمایه شدیم و
شرکت کارایا در کار ما سرمایهگذاری کرده است و از
این طریق هزینه را پوشش میدهیم.
کمی هم از چالشهایتان بگویید و اینکه
مهمترین مشکلتان از وقتی که کار را شروع
کردید ،چه چیزی بوده است؟
جای حمایت از سالمت روان نوجوانان در جامعه و
مسئولین خالی است و به نظر میرسد بیشتر باید
به این مسائل پرداخته شود .از طرف دیگر چالشی
دیگری که با آن روبهرو هستیم اسکیل کردن است و
اینکه بتوانیم به مرحله درآمدزایی برسیم.

اختیار صدور مجوزها به استانها
تفویض شود
حبیب آرین

گیاهان دارویی را میتوان یکی از مزیتهای منطقهای ایران دانست .تنوع این محصوالت و
زمینه تاریخی که در این حوزه وجود دارد ،سبب شده است تا بسیاری از شرکتها ،پایه کار
خود را بر گیاهان دارویی استوار کنند .شرکت گیاه دارو ماداکتو یکی از این شرکتهاست
توگوی پیش رو ،زهرا طهماسبی نادری چگنی ،ضمن
که در خرمآباد فعالیت میکند .در گف 
اینکه درباره روند فعالیت شرکت توضیح میدهد ،از مصائب و سختیهای کار در شهرستان
میگوید؛ اینکه تمرکز کار در تهران و روند طوالنی صدور مجوزها سبب میشود گاهی فعالیت
و تحقیقات شرکتهای دانشبنیان از دست برود و محصول در زمان مناسب وارد بازار نشود.
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گفتوگو

هطماس� ن�دری ن
چگ�
گفتوگو ب� زهرا
ب
مد�عامل ش� کت دانشبنیان گیاه دارو ماداکتو
ی

شرکت گیاه دارو ماداکتو را چه سالی تاسیس
کردید؟
شرکت ما در سال  90به صورت سهامی خاص
تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینه فرآوردههای
طبیعی و طب سنتی و بستهبندی گیاهان دارویی
آغاز کردیم .از اواخر سال  92تا سال  95تامین مالی
و تجهیز شرکت به طول انجامید و پس از آن به
دنبال مجوزهای قانونی فعالیت خود بودهایم و در
حال حاضر چند محصول آماده بهرهبرداری داریم.
اخذ گواهی دانشبنیان به چه سالی برمیگردد؟
بار اولی که گواهی دانشبنیان را دریافت کردیم ،به
سال  93برمیگردد که بهعنوان شرکت دانشبنیان نوپا
تایید شدیم .سال  96نیز ممیزی مجدد رخ داد و باز
هم شرکت ما به عنوان شرکتی دانشبنیان تایید شد.
چطور شد که اصال به فکر تاسیس شرکت
افتادید؟
ما یک تیم کاری بودیم که از سال  86 ،85و از زمان
دانشجویی در شرکتی که زمینه فعالیتش داروسازی
گیاهی بود ،کار میکردیم .در چند سالی که به
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.
هزینههای راهاندازی و توسعه شرکت
دانشبنیان نمیتواند 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
و نخبگان اقدام کردیم و توانستیم تسهیالتی 70
میلیون تومانی دریافت کنیم .پس از آن هم با
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
میشود؟
خط تولید مستقر در محل کارخانه کپسولهای
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گیاهی و دمنوشهای گیاهی تولید میکند .ما
هشت نوع دمنوش ترکیبی داریم .قبال از ظرفیت
خالی شرکتهای دیگر برای تهیه سه دمنوش اولیه
استفاده کردهایم .در همان زمان متوجه شدیم که
بستهبندیهای ما نیاز به ارتقا و تغییر دارد .به عالوه
فرمولها را بهروز کردیم و در زمینه کپسولها اقدام
کردیم و در مسیر تهیه فرموالسیون و اخذ مجوزهای
قانونی قدم برداشتیم .در حال حاضر دو کپسول
الغری و آرامبخش را داریم .کپسول الغری مجوزش
را دریافت کرده است و کپسول آرامبخش در مرحله
تست پایداری برای دریافت مجوز سازمان غذا و دارو
است .به این کپسول اصالحیه خورده و چنانچه
تستهای پایداری به نتیجه برسد ،مجوز صادر
میشود .در حال حاضر در فاز اول تولید کپسول
الغری و قطره ضد نفخ هستیم .محصولی که در حال
حاضر به عنوان محصول دانشبنیان در معاونت به
ثبت رسیده ،کپسول آرامبخش است.
محصوالت شما در مقایسه با سایر محصوالت
مشابه چه ویژگیهایی دارد که سبب شده
است تا معاونت علمی و فناوری آنها را به
عنوان محصوالت دانشبنیان بپذیرد؟
همانطور که میدانید ،برای دانشبنیان شدن فقط
محصول مطرح نیست بلکه روند و فرایند رسیدن به
محصول نیز بحث دیگری است؛ اینکه محصولی که
تولید میشود از طریق تحقیق و توسعه شکل گرفته
باشد و پایه تولید آن مقاالت و نتایج تحقیقات شرکت
باشد .حتی هدفگذاری محصول و کاربرد آن هم
روی این مسئله تاثیرگذار است .کپسول الغری ما
محصول چند گیاه است که اثرات جانبی داروهای
الغری را پوشش میدهند؛ اثراتی نظیر از بین رفتن
آب بدن یا مشکالت گوارشی .روند کاهش وزن با
مصرف این محصول نیز بسیار معقول و قاعدتا بین
 800گرم تا یک کیلوگرم در طول هفته است .البته
هنوز باید کار بالینی برای این محصول انجام شود ،اما
چیزی که تا امروز آزمایشها نشان دادهاند ،چیزی
است که گفتم .نیازی به رژیم هم ندارد .این محصول
محدودیت مصرف سه ماهه دارد و پس از یک مدت
استراحت ،میتوان دوباره از این کپسول در یک

بازه سه ماهه دیگر استفاده کرد .موارد منع مصرف
نیز مشخص شده است .چنانچه در کنار استفاده
از کپسولهای الغری ،رژیم غذایی نیز رعایت
شود و فرد به ورزش بپردازد ،سرعت الغری بیشتر
میشود .البته ممکن است عدهای هم به این ترکیب
حساسیت داشته باشند و به هر حال برای مصرف
هر دارویی استثناهایی وجود دارد .محصول آرامبخش
نیز ترکیبی از چند گیاه است .از آنجا که استرس
ناشی از درگیری با زندگی ماشینی در جامعه بسیار
همهگیر است و افراد را دچار بیقراری و بیخوابی
میکند ،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 میدهد ،چه مشکالتی
را احساس میکنید؟
صدور مجوزها خیلی زمانبر است و مراجع صادرکننده
تمام مجوزها هم در تهران هستند .این زمان طوالنی
و دوری مسیر روی رسیدن به هدف در زمان مناسب
خیلی تاثیرگذار است .گاهی زمان آنقدر طوالنی
میشود که دیگر نمیتوان به منافع محصول و ورود به
بازار رسید .چنانچه اختیار صدور مجوزها به استانها
تفویض شود ،بسیار گرهگشا خواهد بود چون در مرکز
تعداد پروندهها باالست و همین باعث طوالنی شدن
زمان صدور مجوزها میشود.
به طور کلی مشکالت شرکتهای دانشبنیان
و مصائب دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش
را در کشور چه میدانید؟
نکته مهم تامین منابع مالی است .اگر شرکت شما به
عنوان دانشبنیان نوپا تایید شود 300 ،میلیون تومان
با وثیقه و  100میلیون تومان بدون وثیقه میتوانید
تسهیالت دریافت کنید ولی این  100میلیون تومان
تنها هزینه گرفتن مجوز و تولید مختصر اولیه است.
اگر این شرکت نوپا بخواهد تبدیل به دانشبنیان
پیشرفته شود ،نیاز کارخانه و تولید و ساز و کار
دیگری دارد که با این رقمها قطعا اتفاق نمیافتد.
از طرفی اگر این شرکتها بخواهند برای دریافت

تسهیالت بیشتر به سمت بانکها بروند ،میبینند
که ساز و کار بانک به هیچ عنوان با کار یک شرکت
دانشبنیان همخوانی ندارد .بانک با ریسک این کار
یا دیر رسیدن مجوزها هیچ کاری ندارد .ساختارش
مشخص است و باید در زمان سررسید ،قسط
تسهیالتی را که دریافت کردهاید ،بپردازید .همین
یکی از عوامل شکست شرکتهاست .شرکتها الزم
است که تامین مالی شوند اما نه با سیستم بانکی،
بلکه با سیستم شرکتهای خطرپذیر که نداریم.
البته صندوق نوآوری و شکوفایی در یک فاز این
موضوع را استارت زد و صندوقها را موظف کرد
که به صورت ویسی اقدام کنند اما منابع محدود و
روند زمانبر است .اگر صندوقها از شرکتها طوری
حمایت کنند که در دام وامهای بانکی نیفتند و
گرفتار سیستم معیوب اداری نشوند ،بسیار مفید
خواهد بود .عالوه بر اینها فرهنگ جامعه نیز باید
تغییر کند .ما در دنیا چیزی داریم به نام فرشتگان
سرمایهگذاری که در ایران وجود ندارد .به این معنی
که شرکتهای پیشرو و موفق به استارتآپها
کمک میکنند تا آنها ایده خود را تبدیل به
محصول کنند .در عوض بعد از اینکه استارتآپها
خود به شرکتهای بزرگ تبدیل شدند ،وظیفه
دارند که این حمایت را از استارتآپ دیگری انجام
دهند و این سرمایه را در اختیار آنها بگذارند.
مسئله بعدی که به ذهن من میرسد ،فرهنگسازی
و آموزش است .اینکه مردم به کارآفرینها اعتماد
کنند تا آنها بتوانند دورههای سخت کاری خود را
پشت سر بگذارند .مثال چه اشکالی دارد مردم نذر
کنند که اگر فالن 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
میکنند ،زیاد باشد ،کمک بزرگی خواهد بود .اگر
مردم سرمایههای اندک خود را به شکل بورسی به
این شرکتها بدهند ،تولید ثروت و اشتغال اتفاق
میافتد و بهمرور در منطقه و اکوسیستم ناحیه
تغییرات مثبتی رخ میدهد .ما باید بحث کارآفرینی
و اعتماد به شرکتهای دانشبنیان را از بچهها و
مدارس آغاز کنیم.
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پرونده
 58سرآمد /شماره چهلوپنجم /تیرماه 97

ت
اکوسیس� استارتآ� و دانش ن
ت
بنیا�
گزارش �لییل رسآمد از ت� یث� اوضاع فعیل اقتصاد ب�
پ

بازارهایغیرمولد
سرمایههای مولد را میبلعد!
مریم طالبی

در روزهایی که بازار ارز و طال جوالن میدهد و بسیاری از سرمایهگذاریها به سمت
انباشت این منابع پیش رفته است ،بسیاری از دلسوزان عرصه تولید و فعاالن
اکوسیستم استارتآپی و دانشبنیانی 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 سرمایهگذاری روی شرکتهای تولیدی و نوپا کاهش
پیدا میکند و سرمایهها به جای آنکه صرف توسعه کشور در حوزههای مختلف اقتصادی
و صنعتی شود ،صرف فعالیتهای واسطهای و واردات انبوه کاالهای مصرفی میشود.
در این بین ،شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها که نقش مهمی در ارتقای تولید ملی و
توسعه کشور دارند ،از اوضاع نابهسامان اقتصادی اخیر ،بهشدت ضربه میخورند .بسیاری
از این شرکتها نیاز به اعتماد سرمایهگذاران دارند تا به رشد و بالندگی برسند ،اما وقتی
سرمایهگذار نسبت به حضور در عرصه تولید ،احساس امنیت نکند ،آنگاه حمایت از
استارتآپها و محصوالت دانشبنیان به اولویتهای پایانی سرمایهگذاران بدل میشود.
در این گزارش ضمن گفتوگو با کارشناسان حوزه استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان ،این
سوال مهم را مطرح کردهایم که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور که در تعارض با تولید
ملی و خلق محصوالت دانشبنیان است ،چطور میتوان از این وضعیت اقتصادی خارج شد؛ به
گونهای که افق روشنتری پیش پای استارتآپهای داخلی و شرکتهای دانشبنیان باشد.

اعتامدسازی؛ رشط نخست رسمایهگذاری
مولد

کار فرهنگی زحمت چندین ساله میطلبد و
نتیجه آن ،یک شبه حاصل نمیشود .مرتضی
باقری قنبرآبادی ،مدیر سرمایهگذاری صندوق
جسورانه توسعه فناوری آرمانی ،نهادینه شدن
اکوسیستم استارتآپی در ایران را نیازمند
فرهنگسازی مستمر میداند و در گفتوگو با
سرآمد ،تاکید میکند :اکوسیستم استارتآپی
در ایران هنوز به بلوغ کافی نرسیده است و
مردم شناخت درستی از آن ندارند ،اما باید
قبول کنیم از آنجایی که نرخ بهره بانکی

در کشور ما باالست ،در نتیجه مردم برای
سرمایهگذاری در شرکتهای مولد کمتر
مشتاق هستند.
به گفته باقری قنبرآبادی ،باید به این سمت
حرکت کرد که نهادهای سرمایهگذاری در
حوزه شرکتهای نوپا و مولد را توسعه دهند.
«مثال در حوزه اکوسیستم استارتآپی،
موفقهای این عرصه را پیدا کنیم و به آنها
اجازه دهیم که نهادهای سرمایهگذاری را دایر
کنند و پول سرمایهگذاران را از طریق این
نهادها به استارتآپها تخصیص دهیم».
او اعتمادسازی را شرط مهم سرمایهگذاری
سرآمد/شمارهچهلوپنجم/تیرماه 59 97

میداند و توضیح میدهد :ما در ویسیها
با مفهوم «جنرال پارتنر» و «لیمیتد پارتنر»
روبهرو هستیم .در تعریف دومی با عنوان
سهامداران خرد یا شرکای خرد ،روبهرو هستیم
که سرمایه «ویسی»ها را تامین میکنند و
مدیران صندوق ،پول سرمایهگذاران را به
فرصتهای سرمایهگذاری تخصیص میدهند.
البته در فرایندی قابل اعتماد این اتفاق میافتد
که باید در ایران هم از این فرصت استفاده
کنیم .ما در بحث «ویسی»های بورسی ،شاهد
هستیم که خیلی کم هستند افرادی که در
ویسیهای بورسی سرمایهگذاری میکنند،
چون هنوز سیستم مطلوب اعتماد وجود ندارد.
مدیر سرمایهگذاری صندوق جسورانه
توسعه فناوری آرمانی ،معتقد است :اگر یک
اکوسیستم استارتآپی کشور بتواند توسعه
یابد و به افراد باتجربه و نخبه این اجازه و
امکان را بدهد که بتوانند اعتماد مردم را
برای سرمایهگذاری جذب کنند ،فرصتهای
سرمایهگذاری را شناسایی و «اینونت» کنند،
قطعا فضای مطلوبی برای سرمایهگذاری آحاد
مردم خواهد بود.
باقری در ادامه به گوشهای از مشکالت
سرمایهگذاری در کشور اشاره میکند و
میگوید :در حال حاضر سیستم بانکمحور
در کشور ما حاکم است و مردم برای
سرمایهگذاری تنها بانکها را میشناسند.
درحالیکه اگر نهادهای تخصصی تشکیل شود
و سرمایهگذاری در اکوسیستم استارتآپی
تشریح شود ،فضای اقتصادی کشور را به نفع
اکوسیستم تغییر خواهد داد.
جالب است که باقری ،معتقد است که در
شرایط مطلوب ،حتی حضور داللها باعث
کارایی باالتر اقتصاد نیز میشود .به باور او ،در
صورتی که حباب قیمتی در اکوسیستم ایجاد
نشود ،وجود داللها میتواند بسیار مفید باشد.
«بههرحال ،دالل را نمیتوان حذف کرد ،بلکه
اکوسیستم را باید به نحوی مدیریت کرد که
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زیانهای ناشی از داللی به حداقل برسد ،که
این مسئله نیاز به فرهنگسازی عمیقی دارد».
با وجود تمام این مشکالت ،باقری به آینده
امیدوار است و اظهار میکند :درست است که
سودهای کوتاهمدت و زودبازده ،اخیرا بسیار
مورد توجه مردم قرار گرفته است ،اما به نظر
میرسد که اگر شرایط اقتصادی کشور به یک
موقعیت باثبات برسد ،رفتار اقتصادی مردم
هم تغییر خواهد کرد .من به آینده اکوسیستم
استارتآپی کشور ،بهشدت خوشبین هستم.
در آیندهای نزدیک دیگر خبری از آژانسهای
مسافرتی حضوری و آژانسهای کرایه خودرو
نیست و بازار چنین فعالیتهایی در دست
استارتآپها خواهد بود ،چراکه در جهت
بهینهسازی اقتصاد در حال حرکت هستیم.

راهکارهای عملی برای جذب رسمایه
استارتآپی

از آنجایی که تغییرات نرخ ارز و شرایط تورمی
روی اکوسیستم استارتآپی بهطور مستقیم
تاثیر میگذارد ،این موضوع ،هم سرمایهگذاران
و هم بازیگران اصلی استارتآپها و
شرکتهای دانشبنیان را نگران میکند .رضا
زرنوخی ،مدیرعامل صندوق توسعه تکنولوژی
ایران ،با اشاره به همین دغدغهها در گفتوگو
با «سرآمد» تاکید میکند :شرایط فعلی ،بیشتر
یک نااطمینانی برای ورود به اکوسیستم
استارتآپی و دانشبنیانی را پیش میآورد.
بنابراین این تغییرات ،بیشتر اثر روانی بر حوزه
سرمایهگذاری در کل اقتصاد را ایجاد خواهد
کرد .حال از آنجایی که اکوسیستم استارتآپی
نسبتا فضای جدیدی است ،سرمایهگذاران را
دچار شک میکند که آیا سرمایه خود را وارد
این اکوسیستم کنند ،یا اینکه به سراغ ارز و
سکه بروند.
زرنوخی نسبت به تاثیر نوسانات ارزی بر
کسبوکارهای استارتآپی و دانشبنیانی،
چندان بدبین نیست و ادامه میدهد :داستان

دیگری که پشت قضیه وجود دارد ،این است
که وقتی میگوییم تغییرات ارز در اقتصاد
تاثیر میگذارد ،این مسئله در همه بخشهای
اقتصادی تاثیر میگذارد .در این بین ،بنگاههای
بزرگتر و کسبوکارهای سنتی بیشتر تحت
تاثیر قرار میگیرند .بنابراین استارتآپها اگر
معتقدند که بهرهوری در اقتصاد ایجاد میکنند،
باید آگاه باشند که در این شرایط ،روزنه امیدی
برایشان ایجاد میشود ،زیرا به نسبت بنگاههای
سنتی ،توان بیشتری برای مقابله با نوسانات
ارزی و مشکالت اقتصادی اخیر دارند.
او در تکمیل دیدگاهش ،توضیح میدهد:
استارتآپها تا امروزه همواره برای در دست
گرفتن بازار با چالشهای متعددی دستوپنجه
نرم کردهاند .بنابراین در شرایط موجود نمیتوان
اینگونه تصور کرد که استارتآپها از شرایط
بد به بدتر میافتند .از آنجایی که چالش
جدید تغییرات ارز امروزه برای کسبوکارهای
سنتی هم ایجاد شده است و افزایش هزینهها بر
استارتآپها هم تاثیر میگذارد ،استارتآپها
میتوانند با هوشمندی ،این پیچیدگی را
با موفقیت پشت سر بگذارند .مثال برخی از

استارتآپها در حوزههایی فعال هستند که
در این حوزهها ،کاالهای مشابه خارجی هم
وارد میشود .این کاالهای خارجی به تبع
تغییرات ارز ،قیمتهای باالیی دارند و بسیاری
از مصرفکنندهها توان خریدشان را ندارند.
درنتیجه به سراغ نمونه داخلی آن کاالها
میروند که استارتآپها در حال تولید آنها
هستند .درنتیجه برای برخی از استارتآپها
که با کاالهای خارجی در رقابت هستند ،بسیار
شرایط مطلوبی ایجاد میشود.
مدیرعامل صندوق توسعه تکنولوژی ایران
درباره راههای جذب سرمایه در اکوسیستم
استارتآپی و دانشبنیانی ،خاطرنشان
میکند :انعطاف ،چاالکی و ارزش افزودهای
که یک استارتآپ دارد ،توجیه الزم را ایجاد
میکند تا یک سرمایهگذار ،سرمایهاش را
در این اکوسیستم وارد کند .در این میان،
معتقدم پیش از هر چیز ،دولت باید کامال
از این بخش خارج شده و صندوق نوآوری و
شکوفایی تعطیل شود ،زیرا در نظر بگیرید که
صندوق نوآوری نهایتا هزار میلیارد تومان پول
دارد و قصد دارد این مبلغ را به شرکتهای
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نوآور وام دهد .در عین حال ،چون میخواهد
وامهایی با نرخ پایین ارائه دهد ،همه شرکتها
را وسوسه میکند که در صف انتظار بایستند.
بنابراین وقتی تزریق وام با نرخ حمایتی وجود
داشته باشد ،دیگر سرمایهگذار سنتی برای
سرمایهگذاری راغب نمیشود و حتی شرکتها
هم برای سرمایهگذاران ناز میکنند ،چون
تصور میکنند پیشنهادهای بهتری دارند،
درحالیکه اشتباه فکر میکنند.
او بر این باور است که راهکار جدی ،تعطیل
کردن همه مسیرهای وامدهی به شرکتهای
استارتآپی است .به گفته او ،اگر این اتفاق
بیفتد ،سرمایههای بیشتری به سمت
اکوسیستم تزریق میشود؛ بهطوریکه سرمایه
آزاد به صورت قرض و وام در اختیار شرکتها
قرار نمیگیرد ،بلکه سرمایهگذار و سهامدار
وارد گود میشوند و بهعنوان شریک ،با شرکت
کار میکنند.
زرنوخی در ادامه استدالل خود مبنی بر تبعات
منفی اعطای وام به استارتآپها ،تصریح
میکند :سوال اینجاست که سرمایه سرگردان
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چرا وارد حوزه بورس و صنعت ساختمان
میشود ،چون سرمایهگذار به دنبال سود
است .پرسش بعدی اینجاست که چرا حوزه
فعالیتهای دانشبنیان نباید به سرمایهگذاران
سود دهد؟ چون فعاالن این حوزه از دولت
وام میگیرند که این روش بسیار غلطی است.
درواقع دولت با حمایت مالی ناکارآمد ،این
اکوسیستم را به مرور فلج میکند .چون هم
شرکتها به دنبال جذب سرمایهگذار نمیروند،
هم سرمایهگذاران به این فکر میکنند که
شرکتی که با منابع مالی ارزان سرپا ایستاده
است ،قطعا سودده نیست .درحالیکه دولت
میتواند به این صورت حمایت کند که مثال اگر
کسی در این حوزه نوآوری و کارآفرینی کرد،
از معافیت مالیاتی بهره ببرد و به این ترتیب،
دولت میتواند از این طریق ،مشوق خوبی برای
ارتقای این اکوسیستم باشد.

استارتآپها باید نگاه جهانی داشته باشند

«حتی در شرایط نرمال اقتصادی هم
استارتآپها برای جذب سرمایه و تامین منابع

مالی دچار مشکل هستند ».اینها بخشی از
گفتههای سجاد اکباتانی ،مدیر طرح و توسعه
شرکت «شناسا» است که در گفتوگو با
«سرآمد» تاکید دارد :در شرایط بغرنج کنونی
که ارزش پول ملی افت میکند و هر کسی
به دنبال حفظ ارزش سرمایه خودش است،
واقعیت تلخی که وجود دارد ،این است که نگاه
استارتآپی یک نگاه بلندمدت است و بنابراین
سرمایهگذاری که میخواهد در کوتاهمدت
ارزش پول خود را حفظ کند ،عمال در این
شرایط ،سرمایهگذاری در یک استارتآپ،
گزینه مناسبی برای اینگونه سرمایهگذاران
نیست.
اکباتانی پیشنهاد میدهد :شاید راه چاره این
باشد که خود استارتآپها به سمت نگاه
بینالمللی بروند .امروزه اغلب استارتآپها نه
به لحاظ محصول و نه به لحاظ بازار ،توجهی
به برون مرزها ندارند ،درحالیکه خیلی از
محصوالتی که خلق میکنند ،محصوالت ویژه
و خوبی هستند .منظور از برون مرز هم لزوما
آمریکا و اروپا نیست .گاهی در بازار کشورهای
مسلمان یا حوزه شمال آفریقا میتوان مانور
داد و محصوالتی را در این کشورها عرضه کرد.
حتی میتوان پارتنری را برای تداوم کار پیدا
کرد ،یا پروژهای گرفته شود که منابع ارزی را
تامین کند ،که البته کار راحتی نیست.
به باور اکباتانی ،در حال حاضر این تجربه
را داریم که استارتآپهای ما با یکسری
ایرانیهایی که در خارج از کشور در حوزه
کارآفرینی کار میکنند ،در حوزه تامین مالی
ارتباط برقرار میکنند و اتفاقاتی که در این
مسیر میافتد ،قابل تامل است .مثال فرد ایرانی
که در منطقه اسکاندیناوی زندگی میکند و
کاسبی خوبی هم دارد ،اگر بتوان آن فرد را
بهعنوان سرمایهگذار جذب کرد ،میتوانیم
شاهد نتایج خوبی باشیم.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور ،اکباتانی معتقد
است :استارتآپها مجبورند فشارهای زیادی

را تحمل کنند که باید هوشمندانه و با اتخاذ
روشهای خاص و جدید ،از این مشکالت عبور
کرد .به گفته او ،هر بحرانی که اتفاق میافتد،
برای افراد فرصتطلب میتواند به جای تهدید،
یک فرصت باشد .بهخصوص در بحث جایگزین
کردن تولید داخل با محصول خارجی .مثال
در حوزه نرمافزارهایی که سازمانها مورد
نیازشان است ،استارتآپها میتوانند بازار را
در دست بگیرند .اما اینکه بگوییم تحریم و
شرایط اقتصادی حاضر میتواند فرصتی برای
استارتآپها باشد ،چندان موافق نیستم .البته
ممکن است در آینده اقتصادی نزدیک هم
شاهد بحرانهای دیگری باشیم.
از آنجایی که بخش زیادی از استارتآپها به
تولید ثروت از درگاه ارائه خدمات به مشتری
میپردازند ،اکباتانی تاکید میکند :در این
وضعیت ،میتوان روی بحث ارائه خدمات
تخصصی تمرکز کرد .ارائه خدمات تخصصی
شاید بتواند عمده نیازهای سازمانها و
ارگانهای بزرگ را تامین کند و بازار مطلوبی
برای استارتآپها به حساب آید.
راهکار دیگــری کــه اکباتانــی پیشــنهاد
میدهــد ،ایــن اســت کــه در شــرایط
اقتصــادی بحرانــی ،ورود بــه بازارهــای دولتــی
و کســبوکارهای  B2Bتــا حــدی میتوانــد
بــه اســتارتآپها و حفظشــان کمــک کنــد.
بــه گفتــه او ،در چنیــن بــازاری منابــع مالــی
بــا کمــی نوســان میتوانــد ارزش خــود را
حفــظ کنــد .بنابرایــن نــگاه بــه پروژههــا و
بــازار دولتــی شــاید بتوانــد کمککننــده
باشــد.
حال باید دید با توجه به فروکش کردن نسبی
نوسانات ارزی ،اوضاع مالی استارتآپهای
ایرانی بهبود پیدا میکند ،یا اینکه با یک
نوسان ارزی دیگر و باال رفتن چشمگیر
هزینههای تداوم کار ،استارتآپهای دیگری
پرچم سفید را باال میبرند و اعالم شکست
میکنند.
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پرونده
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ن
و�رز»
مد�ه ش�کت رسمایهگذاری
خطرپذ� «ر یا�ن چ
ی
گفتوگو ب� همدی زیودار ،عضو هیئت ی

یک استارتآپ دو میلیون دالری حاال
یک میلیوندالر ارزش دارد!
مریم طالبی

پس از سالها فعالیت حرفهای در قلب شهرهای شلوغ و راهاندازی استارتآپهای مختلف ،حاال قصد دارد که برای
ادامه فعالیتهایش به یکی از روستاهای استان گیالن مهاجرت کند.مهدی زیودار کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه
تربیت مدرس است که به گفته خودش ،از سال  ۸۴تا آخر سال  ،۹۶یعنی به مدت  ۱۲سال ،در فضای مطالعاتی و
فناوری دانشگاه صنعتی شریف فعال بوده است .همبنیانگذار و نخستین مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری
دانشگاه شریف بین سالهای  ۸۹تا  ۹۱بوده و در همان سالها هم فعالیتهایی برای شکلگیری انجمن «ویسی»
ایران داشته است؛ به گونهای که در سال  ۹۰هدایت انجمن ویسی را از طریق صندوق شریف برعهده میگیرد .او
در حال حاضر عضو هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر «رایان ونچرز» است و به صورت فریلنس ،سایت
زیویسی (زیودار ونچر کپیتال) را با هدف منتورینگ و مشاوره به استارتآپها 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 استارتآپی گیالن ،نقشی
هرچند اندک ایفا کند.او تاکید دارد که از نزدیک ،دغدغههای کسبوکاری و مالی استارتآپها را بارها حس کرده
و شناخت نسبتا خوبی از اکوسیستم استارتآپی ایران دارد .با این فعال حوزه استارتآپها درباره وضعیت فعلی
اقتصاد کشور به گفتوگو نشستیم و این سوال مهم را مطرح کردیم که با وجود جذب باالی سرمایه در بازارهای
غیرمولدی مثل سکه و ارز ،استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان باید چه راهکاری را در پیش بگیرند تا بتوانند
از سرمایههای راکد و معلق در جامعه بهرهمند شوند و یک گام جدی در جهت اعتالی تولید داخلی بردارند.

به نظرتان امسال در حوزه جذب سرمایه
برای حمایت از تولیدات داخلی کشور ،توفیقی
حاصل خواهیم کرد؟
از نظر من با شعار یا با حرکت دستوری امکان
حمایت از تولید ملی فراهم نخواهد شد و کارکردی
هم نخواهد داشت .تولیدکننده باید بهخوبی 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 اینصورت تولید کاالهای غیرقابل رقابت
با محصوالت بینالمللی امکانپذیر نخواهد بود.
با رصد بازار و اقتصاد کشور شاهد افزایش
روزافزون سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد
اقتصاد و ناتوانی بخشهای مولد از جذب

سرمایه هستیم .چطور میشود این معادله را
برعکس کرد و سرمایههای راکد را به سمت
شرکتهای نوآور و دانشبنیان کشاند؟
واقعیتش را بخواهید ،من به شخصه موافق ورود
سرمایههای بخش سنتی به این بخش نیستم .یا
حداقل رفتار سرمایههای سنتی در حال حاضر
مساعد برای ورود به این بخش نیست .اولین دلیلم
این است که بخشی از سود در شرکتهای نوآور
ناشی از سود سرمایه یا  capital gainاست ،که
بخش سنتی این بخش را درک نمیکند.
دلیل دوم این است که ریسک و عدم قطعیت از
ویژگیهای اصلی شرکتهای نوآور است که بخش
سنتی خیلی میانه خوبی با این مفهوم ندارد ،چون
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سود حاصل از سرمایهگذاری در بخش سنتی ارز و
طال و ساختمان و ...بدون ریسک و قانعکننده است.
دلیل سوم هم این است که ماهیت و رفتار شرکتهای
نوآور با توجه به لزوم سرمایهگذاری مجدد سودها و
عدم امکان تقسیم سود ،با ماهیت و رفتار سرمایههای
بخش سنتی همخوانی ندارد .بنابراین اگر اقدامی
برای ورود سرمایه های سنتی به شرکتهای نوآور در
حال انجام است ،بایستی با بررسی دقیق ابعاد مختلف
باشد تا چالشهای آتی رخ ندهد.
از بین حوزههای اقتصادی شامل حوزه
خدمات ،صنعت و کشاورزی ،کدامیک برای
استارتآپها و شرکتهای نوآور ،پتانسیل
بیشتری برای جذب سرمایه وجود دارد؟
کشور ما کشور فرصتهاست و روی هر بخشی امکان
شکلگیری استارتآپهای توانمند وجود دارد ،اما به
نظر میرسد استارتآپهای خدماتی ،گردشگری و
کشاورزی امکان خوبی برای توسعه دارند.
به اعتقاد شما نوسانات ارزی اخیر ،چه تاثیر
کوتاهمدت و بلندمدتی بر فعالیت شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپها خواهد داشت؟
اثرگذاری نوسانات ارزی به صورت مستقیم
وابسته به نوع فعالیت استارتآپهاست ،اما
به صورت غیرمستقیم بر فعالیت اکوسیستم
استارتآپی اثرگذار است .مهمترین اثر ،کاهش
سود خالص ارزی استارتآپ است .با توجه به
اینکه عموم خدمات استارتآپها ریالی انجام
میشود و لذا سودآوری استارتآپ ریالی
است ،عمال انتظار سودآوری بنیانگذاران و
سرمایهگذاران دچار خدشه میشود و بخش
زیادی از زحمت استارتآپ بر باد میرود .بنابراین
استارتآپ همیشه باید در جنگ روانی مقایسه
سودآوری ناشی از فعالیت و سودآوری ناشی از
داللی ارز باشد .دومین اثر غیرمستقیم بر فعالیت
استارتآپ ،کاهش ارزشگذاری ارزی استارتآپ
است .به عبارت دیگر ،اگر استارتآپی تا قبل از
نوسانات ارزی ،دو میلیون دالر ارزش داشت،
پس از نوسانات به یکباره تا یک میلیون دالر
کاهش پیدا میکند .همچنین استارتآپهای
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حوزه خدمات ،امکان افزایش قیمت خدمات خود
متناسب با نوسانات ارزی را نخواهند داشت.
اقتصاد داللمحور چه تاثیری بر فعالیت
استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان خواهد
داشت؟
مهمترین آسیب اقتصاد داللمحور این است که
فعاالن اقتصادی خدمت یا تولیدمحور همیشه چند
گام از اقتصاد داللمحور عقب هستند و متاسفانه بازار
هم از اقتصاد داللمحور پشتیبانی میکند.
شاهدهستیمکهدرکشورهایتوسعهیافته،
سرمایههای راکد را به سمت تولید سوق
میدهند و در این بین ،استارتآپها و
شرکتهای دانشبنیان نیز از این وضعیت
سود میبرند .به نظرتان چطور میشود این
الگو را پیادهسازی کرد؟
به نظرم کلمه جادویی «ثبات» راز موفقیت نهتنها
شرکتهای نوآور ،بلکه کلیه فعاالن خدمت یا
تولیدمحور است .منظور از ثبات هم ثبات نرخ ارز،
تورم ،بهره ،قوانین و مقررات و ...است .بنابراین در
وضعیت باثبات میتوان به جذب سرمایه در بخش
تولید امیدوار بود .پس از ثبات آنچه مهم و کلیدی
است ،تعامل با بازارهای بینالمللی است که متاسفانه
در این حوزه هم مشکالت جدی داریم.
دولت و حاکمیت در حمایت از شرکتهای
مولد و نوپا ،چه نقش سازندهای میتوانند بر
عهدهبگیرند؟
نقش دولت بیشتر در آمادهسازی زیرساختهاست
که متاسفانه هماکنون مهیا نیست .مثال از مهمترین
زیرساختها میتوان به ثبات اقتصاد کالن و
شاخصهای اقتصادی ،ثبات شرایط سیاسی،
بهینهسازی و البته تطبیق سریع قوانین و مقررات
متناسب با حرکت رو به جلوی تکنولوژی (زیرا
تکنولوژی صبر اندکی دارد) ،عدم مداخله مستقیم
دولت ،تامین زیرساختهای مخابراتی و اینترنتی
و فضای فیزیکی ،وجود اهرم منابع مالی دولتی
با منابع بخش خصوصی برای کمک به مدیریت
ریسک سرمایهگذاری اشاره کرد که متاسفانه این
زیرساختها همچنان مهیا نشده است.

گفتوگو ب� ی ن
مد�عامل استارتآپ «استاداکر»
حس� اخالقپور ،ی

مریم بهروزیان

او  26سال در آمریکا زندگی کرده که  12سالش را در منطقه «سیلیکون ولی» ،قلب
فناوری جهان گذرانده و به مباحث نرمافزار در صنایع مختلف مسلط است .تحصیالت
بعد از لیسانس را در آمریکا گذرانده و در رشته فیزیک و نرمافزار درس خوانده است.
حسین اخالقپور ،هماکنون مدیرعامل استارتآپ «استادکار» است .این استارتآپ
تالش میکند متخصصان را برای کارهای مختلف پیدا کند .مثال انواع خدمات برقکاری،
لولهکشی ،تعمیرات لوازم منزل ،کارواش ،نظافت خانه ،خدمات پرستاری ،خدمات کامپیوتری
و انواع خدمات تخصصی با کمک این استارتآپ ارائه میشود .اخالقپور در گفتوگو با
«سرآمد» در خصوص راهحلهای جذب سرمایه در صنایع مولد و نحوه حمایت صحیح از
استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان در شرایط فعلی اقتصاد کشور توضیح داده است.
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پرونده

استارتآپها و صنایع سنتی ،تبادل
نوآوری و سرمایه انجام دهند

در شــرایط رکــود اقتصــادی و فــرار
ســرمایهها بــه ســمت بــازار ســکه و
ارز ،بهتریــن اســتراتژی بــرای اســتمرار
حرکــت اســتارتآپها چیســت؟
یکــی از صنایعــی کــه اســتارتآپها بایــد
بــه آن توجــه کننــد ،مســکن و ساختوســاز
اســت .چراکــه در رکــود اقتصــادی مــردم
پولهایشــان را از بانــک بیــرون میکشــند
و اگــر نتواننــد بــه ســراغ ســکه و ارز برونــد،
ایــن پولهــا در مســکن ســرمایهگذاری
میشــود .بــا ایــن حســاب قیمــت مســکن
رشــد خواهــد کــرد ،کــه ایــن مســئله یــک
فرصتــی اســت بــرای برخــی از اســتارتآپها
کــه در بحــث مدیریــت اطالعــات مســکن و
همچنیــن مدیریــت ساختوســاز و مصالــح
ســاختمانی ورود کننــد.
البتــه مســلما نوســانات ارزی و تــورم بــاال
میتوانــد تاثیــر زیــادی روی وضعیــت
اســتارتآپها بگــذارد ،چراکــه در ایــن
شــرایط ،هــم ریســک ســرمایهگذاری در
ایــران بــاال مـیرود و هــم خــود اســتارتآپها
شــرکتهای ریســکپذیرند و ایــن بــه
ایــن معناســت کــه قیمــت ســرمایهگذاری
پایینتــری را بــه خــود اختصــاص میدهنــد،
چــون در شــرایط ریســکی هســتند .بنابرایــن
ســرمایهگذار حاضــر نخواهــد بــود بــا
قیمــت بــاال ســرمایهگذاری کنــد .بهعــاوه
اینکــه جــذب ســرمایه خارجــی بــه میــزان
چشــمگیری کاهــش خواهــد داشــت و بــه
همیــن دلیــل ،مــا بایــد از منابــع داخلــی
بــرای تامیــن ســرمایه مــورد نیــاز اســتفاده
کنیــم .اگرچــه ایــن یــک تهدیــد بــرای ادامــه
حیــات استارتآپهاســت ،امــا از طــرف دیگــر
یــک فرصــت هــم هســت .از آنجایــی کــه در
شــرایط رکــود اقتصــادی قــرار داریــم ،صنایــع
ســنتی بــه نــوآوری اســتارتآپها احتیــاج
دارنــد تــا بتواننــد پروژههــای جدیــدی را
تعریــف کننــد .پروژههایــی کــه بــا ســاختار
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جدیــدی بــه تحــول آن صنایــع ســنتی
میانجامــد .از طــرف دیگــر اســتارتآپها
هــم بــه ایــن پــول نیــاز دارنــد .ایــن امــر
زمانــی صــورت میگیــرد کــه پروژههــای
اســتارتآپی کامــا بــه صنایــع ســنتی مــا
مربــوط باشــند .الزمــه ایــن امــر ایــن اســت
کــه بیــن ایــن دو بخــش مهــم یــک ارتبــاط
خوبــی برقــرار شــود .ایــن زمانــی صــورت
میگیــرد کــه مدیــران صنایــع بــزرگ ســنتی
بــا یــک نگــرش جدیــدی بــه اســتارتآپها
نــگاه کننــد و آنهــا را جــدی بگیرنــد و بــا
روشهــای جدیــد و بــا تکنولوژیهــای نــو
ارزشگــذاری شــرکتها کــه بــر مبنــای
اینترنــت و تکنولــوژی و تحلیــل داده و
ماشــین لرنینــگ اســت ،آشــنا شــوند.
اوضــاع ســرمایهگذاری در صنایــع
مولــد را تــا چنــد مــاه آینــده ،چطــور
پیشبینــی میکنیــد؟
ســه تــا شــش مــاه آینــده بهخاطــر
بالتکلیفــی در معاهــدهای کــه بــا پنــج
کشــور دنیــا داریــم ،باعــث میشــود خیلــی
از کشــورها ریســک نکننــد کــه بــا ایــران کار
کننــد و ایــن یعنــی مــا در زمینــه واردات و
صــادرات بهشــدت دچــار مشــکل خواهیــم
شــد کــه تولیــد داخلــی را تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد .صنعــت مــا کــه عمدتــا بــر پایــه
صنایــع ســنتی اســتوار شــده ،نمیتوانــد آن
بهــره ســابق را بدهــد و ایــن بــه این معناســت
کــه دیگــر ســهام ایــن صنایــع در بــازار بــورس
نمیتوانــد آن رشــد ســابق را داشــته باشــد؛
یعنــی رشــدی کــه عمــا جبــران تــورم را
بکند.بنابرایــن مــا بــا تــورم باالیــی مواجــه
خواهیــم شــد و مــردم مجبــور میشــوند
پولهایشــان را از بــازار بــورس بیــرون
بکشــند و بــه جایــی مثــل خریــد ارز کــه
ریســک کمتــری دارد ببرنــد ،کــه ایــن هــم
بــر دامنــه مشــکالت میافزایــد.
چطــور میشــود ســرمایههای بیشــتری

را بــه ســمت تولیــد کشــاند؟ در ایــن
بیــن ،اســتارتآپها و شــرکتهای
دانشبنیــان ،چــه نقشــی میتواننــد
ایفــا کننــد؟
بــرای اینکــه بتــوان پــول مــردم را بــه
ســمت تولیــد داخــل کشــاند ،تنهــا بــا شــعار
حمایــت از تولیــد داخــل نمیتــوان بــه ایــن
هــدف دســت پیــدا کــرد ،بلکــه بایــد چیــزی
بیــش از یــک شــعار در میــان باشــد .مدیــران
ایــن صنایــع بایــد یــک رویکــرد جدیــد را
پــی بگیرنــد؛ رویکــردی کــه بــا النــچ کــردن
پروژههــای نــو همــراه باشــد .بــا تکنولــوژی
جدیــد میتواننــد تولیــدات را بــا هزینــه
کمتــر و بهــرهوری بیشــتر بــه ســرانجام
برســانند .ایــن پروژههــای جدیــد هــم
میتوانــد شــوری را در مــردم ایجــاد کنــد و
هــم اینکــه آنهــا را بــرای ســرمایهگذاری
جــذب کنــد؛ بهطوریکــه قــول یــک
برگشــت ســرمایهای دهــد کــه بتوانــد جبــران
تــورم را کنــد .در ایــن بیــن ،مهمتریــن
کاری کــه صنایــع ســنتی و اســتارتآپها
میتواننــد بــا هــم انجــام دهنــد ،ایــن اســت

کــه یکســری پروژههایــی را تعریــف کننــد
کــه در راســتای کارآمــد کــردن ایــن صنایــع
باشــد و همچنیــن بایــد ایــن پروژههــا را
بهخوبــی اطالعرســانی کننــد تــا مــردم
آگاه شــوند .در ایــن راســتا میتــوان بــا
صــادر کــردن اوراق مشــارکت ،اوراقــی کــه بــا
پشــتوانه دولــت بــه مــردم عرضــه میشــود،
در جهــت جــذب ســرمایه مــردم و بهینــه
کــردن صنایــع گام برداشــت.
در ایــن میــان ،دولــت چــه نقــش
حمایتــی میتوانــد داشــته باشــد؟
بــرای جــذب ســرمایه در صنایــع مولــد ،الزم
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
پروژههــای ریسـکپذیرتر شــوند .دولــت بایــد
شــفافیتی ایجــاد کنــد کــه مــردم بداننــد در
ســود یــا ضــرر ایــن پروژههــا شــریک هســتند.
در ایــن بیــن ،دولــت میتوانــد تــا حــدودی
میــزان ضــرر مــردم را کنتــرل کنــد تــا میــزان
ضررشــان از یــک حــدی باالتــر نــرود.
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پرونده

مد�عامل ش�کت دانشبنیان
گفتوگو ب� شادرخ امسوی ،ی
«افشید دانش و صنعت»

چرا سرمایههای مولد جذب بازار
داللی میشود؟
مریم بهروزیان

با توجه به سوگیری سرمایهها به سمت بازار سکه و ارز ،شاهد هستیم که هماکنون
سرمایههای کمتری به سمت فعالیتهای استارتآپی و دانشبنیانی تزریق
میشود .دکتر شادرخ سماوی ،در گفتوگو با «سرآمد» به تحلیل این شرایط
نامطلوب و راههای برونرفت 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 همچنین مدیرعامل
شرکت دانشبنیان «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 سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری پردازش تصویر است.
این استاد دانشگاه بر این باور است که اگر شرایطی مهیا شود که شرکتهای دانشبنیان
بتوانند ایدهپردازی کنند و ایده را به ساخت برسانند و از آن سود اقتصادی ببرند و
البته کسی قادر به دزدیدن ایده آنها نباشد و تا انتها حقوق مادی ایده برای شرکت
باقی بماند ،آنگاه خواهیم دید که این شرکتها سوددهی خواهند داشت.
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در شــرایط کنونــی اقتصــاد کشــور و
بــا وجــود ســرمایههایی کــه روز بــه
روز بــه ســمت انباشــت ارز و ســکه
پیــش میرونــد ،چطــور میتــوان بــه
ارتقــای تولیــدات داخلــی دل بســت؟
بــرای ارتقــای تولیــدات داخلــی بایــد بیــن
ســه عنصــر «ســاخت» و «تولیــد علــم»
و «بــازار» ارتبــاط قــویای ایجــاد شــود.
حمایــت مالــی دولتــی بــه خــودی خــود قــادر
بــه ایجــاد بســتر الزم بــرای رشــد تولیــدات
داخلــی نیســت .االن شــاهد وضــع نابهســامان
شــرکتهای دانشبنیــان هســتیم ،زیــرا
بســیاری از ایــن شــرکتها وابســته بــه
وامهایــی هســتند کــه شــهرکهای
تحقیقاتــی و ارگانهــای دولتــی در اختیــار
ایــن شــرکتها گذاشــتهاند .بســیاری از
شــرکتها محصولــی را بــه صــورت نمونــه
طراحــی و ســاختهاند ،ولــی در مرحلــه ورود
کاال یــا خدمــات ایــن شــرکتها بــه بــازار
شــاهد شکســت و بــروز مشــکالت اساســی
در ایــن شــرکتها میشــویم .شــاید یــک
دلیــل ایــن اســت کــه فعــاالن و بانیــان
ایــن شــرکتها افــراد دانشــگاهی هســتند
و تخصصــی در فراینــد کس ـبوکار و ظرایــف
بــازار ندارنــد.
در شــرایط فعلــی اقتصــاد کشــور،
شــرکتهای نــوآور و دانشبنیــان
چطــور میتواننــد ســرمایههای ســنتی
و راکــد اقتصــاد را بــه ســمت خــود
بکشــانند تــا هــم نیازهــای مالــی خــود
را برطــرف کننــد و هــم اینکــه بتواننــد
ســرمایههای ســرگردانی را کــه بــه
ســمت بازارهــای غیرمولــد مثــل ارز و
ســکه و داللــی پیــش میرونــد ،بــه
مســیر درســت هدایــت کننــد؟
نمیتــوان انتظــار داشــت کــه صاحبــان
ســرمایه بــه چیــزی امیــد ببندنــد کــه
بازدهــی اقتصــادی نداشــته اســت.

بســیاری از شــرکتهای دانشبنیــان بــه
ســرمایه دولتــی وابســته هســتند و ایــن از
کاســتیهای ایــن شرکتهاســت .در اقتصــاد
صنعتــی و در تئــوری اقتصــادی آدام اســمیت
قــرن هجدهــم ،بازدهــی بــه ســه عنصــر
ســرمایه ،نیــروی کار و مــواد اولیــه وابســته
بــوده اســت .در اقتصــاد امــروز و تئــوری
اقتصــادی  ، Paul Romerعامــل چهــارم
یعنــی «نــوآوری و ایــده» نقــش اساســی بازی
میکنــد .در بــازار فعلــی ایــران شــرکتهای
دانشبنیــان نمیتواننــد ســوددهی باالیــی
داشــته باشــند ،زیــرا «نــوآوری و ایــده» قابــل
حراســت نیســت .دولــت بــه جــای ارائــه
کمــک مالــی بــه شــرکتها بایــد قوانیــن
حفــظ مالکیــت معنــوی را ارتقــا بدهــد.
ایــده نــو ماننــد اســتخراج طــا اســت .اگــر
در یــک ســاختار اقتصــادی فــردی کــه طــا
را اســتخراج میکنــد و تمــام زحمــات بــا او
بــوده اســت ،نتوانــد از طــای خــود نگـهداری
کنــد ،نبایــد امیــد داشــت کــه افــراد بــه
اســتخراج طــا ترغیــب شــوند .اگــر شــرایطی
مهیــا شــود کــه شــرکتهای دانشبنیــان
بتواننــد ایدهپــردازی کننــد و ایــده را بــه
ســاخت برســانند و از آن ســود اقتصــادی
ببرنــد و کســی قــادر بــه دزدیــدن ایــده آنهــا
نباشــد و تــا انتهــا حقــوق مــادی ایــده بــرای
شــرکت باقــی بمانــد ،آنگاه خواهیــم دیــد
کــه شــرکتها ســوددهی خواهنــد داشــت.
در زمینــه فنــاوری اطالعــات و  ICTمیتــوان
ایــن تعبیــر را کــرد کــه معــادن طــا بســیار
زیــاد اســت و فقــط بایــد اســتخراج کــرد و
آن را فروخــت .میتــوان بــا افزایــش پهنــای
بانــد شــبکه ارتباطــی محیــط بســیار مناســبی
بــرای تعامــل اقتصــادی در فضــای مجــازی
مهیــا کــرد .در چنیــن محیطــی و بــا وضــع
و تدویــن قوانیــن حفــظ مالکیــت معنــوی
میتــوان نیروهــای جــوان و متخصــص را وارد
بــازار ســاخت نرمافــزار و اپلیکیشــن کــرد و
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ســرمایهداران را ترغیــب کــرد در چنیــن
بــازاری کــه احتمــال ســوددهی زیــاد خواهــد
بــود ،ســرمایهگذاری کننــد.
بــه اعتقــاد شــما ،کدامیــک از
حوزههــای اقتصــاد کشــور مثــل
خدمــات ،صنعــت یــا کشــاورزی،
پتانســیل بیشــتری دارنــد تــا
شــرکتهای دانشبنیــان بــه منظــور
مدیریــت ســرمایهها و ارتقــای بهــرهوری
در اقتصــاد کشــور بــه آن ورود کننــد؟
هــر ســه زمینــه خدمــات و صنعــت و
کشــاورزی میتوانــد پذیــرای شــرکتهای
دانشبنیــان باشــد ،ولــی یکــی از زمینههایــی
کــه میتوانــد بــا ســرعت بــه بازدهــی
برســد ،زمینــه  ICTو فنــاوری اطالعــات
اســت .کاربــرد  ICTدر حیطــه خدمــات
میتوانــد بــا ســرعت بیشــتری بــه بازدهــی
برســد .نمونههــای خوبــی از ایــن نــوع
فعالیــت را میتــوان در تپســی ،دیجــیکاال
و دیــوار مشــاهده کــرد .درکل ،شــرکتهای
دانشبنیــان بایــد چنــد پارامتــر را رعایــت
کننــد کــه اولیــن و مهمتریــن آنهــا داشــتن
یــک تیــم کاری مناســب اســت .ایــن تیــم
کاری بایــد ســابقه کار و حتی ســابقه تشــکیل
شــرکتهای دیگــر دانشبنیــان را داشــته
باشــد .بایــد شــرکت یــک برنامــه راهبــردی
نوشــته باشــد و بــه آن عمــل کنــد .بخشــی از
کار شــرکت بایــد مطالعــه و شــناخت بــازار و
یافتــن راهکارهــای مناســب نیــز باشــد .مــدل
کســبوکار و منابــع مالــی از نــکات مهمــی
اســت کــه بســیاری از شــرکتها آن را رعایــت
نمیکننــد و فقــط بــه دنبــال رفــع ایــرادات
تکنیکــی در ســاخت یــک دســتگاه هســتند،
و وقتــی آن را میســازند ،خریــداری بــرای
آن ندارنــد ،یــا بعــد از فروختــن یــک نســخه
از آن ،کارگاههــای دیگــر آن را کپیبــرداری
میکننــد و بــه فــروش میرســانند و شــرکت
ســازنده ورشکســته میشــود.
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در کشــورهای توســعهیافته چطــور
توانســتهاند ســرمایههای راکــد را بــه
ســمت تولیــد بیاورنــد و از شــرکتهای
نوپــا حمایــت کننــد؟
در کشــورهای توســعهیافته ســرمایه راکــد
ســوددهی نــدارد .مثــا در برخــی کشــورها
ماننــد ژاپــن ســود ســپرده در حــدود
ســهدهم درصــد اســت .بنابرایــن تنهــا راه
ایجــاد ســوددهی در اینگونــه کشــورها،
ســرمایهگذاری اســت .در ایــران اکثــر
شــرکتهای دانشبنیــان را جوانــان تشــکیل
میدهنــد و یکــی از خصایــص جوانــان نیــز
قــدرت روحــی بــرای دســت زدن بــه کارهــای
پرمخاطــره اســت .اگــر ســرمایهگذاری در
ایدهپــردازی و نــوآوری دارای مخاطــره
باشــد ،میتوانیــم تــا مدتــی انتظــار حضــور
جوانــان در ایــن عرصــه را داشــته باشــیم .ولی
ســرمایهداران کــه عمومــا جــوان نیســتند ،بــه
دنبــال ثبــت ســرمایه در حیطههایــی هســتند
کــه کمتریــن خطــر و بیشــترین ســوددهی
را داشــته باشــد .پــس بایــد بــه دنبــال ایــن
باشــیم کــه ریســک شــرکتهای نوپــای
دانشبنیــان کــم شــود.
وضعیــت حمایــت دولــت و حاکمیــت
از حرکــت شــرکتهای مولــد و نوپــا
در عرصــه ارتقــای تولیــد را چگونــه
میبینیــد ؟
حمایــت دولــت از شــرکتهای نوپــا بســیار
ایــراد دارد .برخــی بــر ایــن باورنــد کــه
دانشــگاهها 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 کارخانههــای
کشــور مــا بــه صــورت کامــل از کشــورهای
صنعتــی وارد شــدهاند .قطعــات ایــن صنایــع
کامــا وارداتیانــد .دانشــگاه در کشــورهای
صنعتــی بهعنــوان ســرویسدهنده صنایــع
اســت .یعنــی طراحــی و ســاخت ایدههــای

جدیــد و بهروزرســانی صنعــت بــه عهــده
دانشــگاه اســت و تولیــد انبــوه آن بــه عهــده
کارخانــه اســت .دانشــگاهها در رشــتههای
مهندســی کاری انجــام نمیدهنــد جــز
اینکــه نیازهــای صنعــت را بــرآورده کننــد.
تــا زمانــی کــه کارخانههــای مــا وارداتیانــد،
نیــازی بــه دانشــگاههای ایــران نخواهنــد
داشــت و نیازهــای آنهــا توســط فروشــنده
خارجــی بــرآورده میشــود .ایــن نیازهــا
شــامل قطعــات یدکــی و سیســتمهای ب ـهروز
رساندهشــده جدیــد اســت .بــا پیشــرفت
تکنولــوژی ،ســرعت تغییــرات بیشــتر شــده
اســت و وابســتگی صنایــع بــه فروشــنده
خارجــی هــر روز بیشــتر میشــود .االن نســل
چهــارم صنعــت ایجــاد شــده اســت کــه در
هیچکــدام از صنایــع ایــران نســل چهــارم
حضــور نــدارد .ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه
در نســل جدیــد صنعــت بســیار پررنــگ
اســت و تمــام صنعــت بــه صــورت یکپارچــه از
تکنولــوژی اینترنــت اشــیا اســتفاده میکنــد.
بســیاری از محققیــن از این اســتعاره اســتفاده
میکننــد کــه نســل چهــارم را بــه کشــاورزی
مکانیــزه تعبیــر میکننــد و نســل ســوم را بــه
کشــاورزی گاوآهــن.
در ایــن شــرایط ،حمایــت دولــت از
شــرکتهای دانشبنیــان بایــد بــه ایــن
طریــق باشــد کــه یکــی از صنایــع را بهعنــوان
یــک پــروژه پایلــوت ملــزم کنــد کــه بــا
اســتفاده از شــرکتهای داخلــی و محصــوالت
ســاخت داخــل ،نســل چهــارم صنعــت را
پیادهســازی کنــد .اگــر نســل چهــارم صنعــت
بــه صــورت بومــی پیادهســازی نشــود،
فاصلــه روزافــزون بیــن تکنولــوژی روز دنیــا
و صنایــع داخلــی بــه حــدی خواهــد رســید
کــه هیچیــک از محصــوالت داخلــی قــدرت
رقابــت بــا محصــوالت خارجــی را نخواهنــد
داشــت و هــم در عرصــه کیفیــت و هــم در
زمینــه قیمــت ،صنایــع مــا حرفــی بــرای

گفتــن نخواهنــد داشــت.
پرداخــت مســتقیم و نقــدی بــه شــرکتهای
نوپــا کار صحیحــی نیســت .شــرکتهای
دانشبنیــان نوپــا عمومــا بــا یــک ایــده
محــوری کار را شــروع میکننــد و دلیــل
تشــکیل شــرکت ،گــرد آمــدن تعــدادی
متخصــص در زمینــه ایــده محــوری اســت.
شــرکتها راجــع بــه مســائل اقتصــادی
عمومــا هیــچ تجربــهای ندارنــد .تقریبــا
میتــوان گفــت کــه شــرکتها هیــچ
مخاطــرهای را در مقابــل خــود نمیبیننــد و
تقریبــا تمــام مخاطــرات بــا حمایــت مســتقیم
و نقــدی برطــرف شــده اســت.
در برخــی از کشــورهای صنعتــی ،دانشــگاهها
پروژههایــی را از صنعــت میگیرنــد و از دل
ایــن پروژههــا شــرکتهای نوپایــی شــکل
میگیرنــد و بــه محــض اینکــه ایــده اولیــه
ایــن شــرکتها بــه ســاخت میرســد ،ثبــت
اختــراع میشــود ،ســپس شــرکتهای
معظــم ایــده و بعضــا کل شــرکت نوپــا را
خریــداری میکنــد .افــرادی کــه قــادر بــه
ارائــه ایــده هســتند ،بهعنــوان یــک شــغل،
شــرکت نوپــا تشــکیل میدهنــد و چنــد
ایــده را ثبــت اختــراع میکننــد و کل شــرکت
را بــه شــرکتهای معظــم میفروشــند و
ســراغ تشــکیل شــرکت بعــدی میرونــد.
حمایتــی کــه از شــرکتهای نوپــا در برخــی
از کشــورهای صنعتــی میشــود ،در حــد
ایــن اســت کــه بــه آنهــا اجــازه حضــور در
پارکهــای علــم و فنــاوری را میدهنــد و
چنــد ســال از معافیــت مالیاتــی برخــوردار
خواهنــد بــود .تشــکیل ایــن شــرکتها
دارای ریســک اســت و تشــکیلدهندگان
آنهــا از خطــرات خبــر دارنــد ،ولــی مطمئــن
هســتند کــه اگــر ایــدهای را ثبــت کننــد،
مالکیــت معنــوی آن ایــده متعلــق بــه آنهــا
خواهــد بــود و کســی قــادر بــه دزدیــدن ایــده
نخواهــد بــود.
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ایو� ،بنیانگذار «مهآهنگ»
گفتوگو ب� رسوش ب

پرونده

شرکتهای دانشبنیان از نوسانات
ارزی ضرر میکنند

تحصیالت آکادمیک خود را در رشته مهندسی نرمافزار و سپس در رشته  MBAوDBA
گذرانده است .به گفته خودش ،حدود  18سال است که فعالیت اقتصادی میکند و از  10سال
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 دانشبنیان به نام «همآهنگ» شروع
به فعالیت کرده است .ایوبی توضیح میدهد :این محصول در قالب یک اپلیکیشن استریم
موسیقی است که افراد به جای خرید آلبوم موسیقی میتوانند با پرداخت حق اشتراک به
صورت نامحدود به موسیقیهای مورد عالقهشان گوش دهند .در گفتوگوی «سرآمد» با
این فعال حوزه استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان ،او به مشکالت فعلی اقتصاد کشور
و تاثیر مستقیم آن بر فعالیتهای استارتآپی و دانشبنیانی اشاره میکند ،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 میآید .البته این انتظار
واهی است که از یک سرمایهگذار انتظار داشته باشیم که پول خود را در جای غیرمطمئن
یا با ریسک باال و بازدهی پایین سرمایهگذاری کند .درنتیجه یک شرکت نوآور باید بتواند
طرحی را به یک سرمایهگذار ارائه دهد که بازدهی باالتر و ریسک پایینتر از بازارهای
غیرمولد داشته باشد؛ هرچند در شرایط فعلی اقتصاد ،قطعا کار بسیار مشکلی خواهد بود.
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به نظرتان چه پیششرطهایی برای ارتقای
تولیدات داخلی و جهش استارتآپها و
شرکتهای دانشبنیان در حوزه تولید وجود
دارد؟
به نظرم شرط اول این است که ما بتوانیم
محصوالت رقابتی از نظر کیفی و قیمت تمامشده
پایین در ایران تولید کنیم که عمال در وضعیت
اقتصاد فعلی کشور به دلیل افزایش نرخ ارز،
قیمت تمامشده کاالی ما از کاالی خارجی در
کوتاهمدت کمتر خواهد بود .هرچند در درازمدت
اینچنین نخواهد بود .شرط دوم نیز در ارتقای
تولیدات داخلی است ،ثبات وضعیت اقتصادی
و فضای مناسب برای تولید کسبوکار ،بسیار
حیاتی است که متاسفانه در شرایط فعلی کشور،
این موضوع کامال با چالش روبهروست .درنتیجه
بدیهی است که در کشور ما ،اغلب سرمایهها به
تولید اختصاص پیدا نمیکند و به سمت مواردی
همچون تجارت ارز و سکه پیش میرود.
چه راهکار عملی وجود دارد که بتوانیم
سرمایههای تزریقشده در بازارهای داللی
را به سمت استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان متمایل کنیم؟
اگر نوآوری با نگاه اقتصادی باشد و طرح تجاری
مناسبی وجود داشته باشد ،قطعا توانایی جذب
سرمایه هم به وجود میآید .البته این انتظار واهی
است که از یک سرمایهگذار انتظار داشته باشیم
پول خود را در جای غیرمطمئن یا با ریسک باال
و بازدهی پایین سرمایهگذاری کند .درنتیجه
یک شرکت نوآور باید بتواند طرحی را به یک
سرمایهگذار ارائه دهد که بازدهی باالتر و ریسک
پایینتر از بازارهای غیرمولد داشته باشد .هرچند
در شرایط فعلی اقتصاد ،قطعا کار بسیار مشکلی
خواهد بود .با این وجود ،معتقدم بخش خدمات
در کوتاهمدت و بلندمدت و بخش کشاورزی
در درازمدت ،پتانسیل بیشتری را دارد که
سرمایههای غیرمولد را به سمت خود جذب کند.
فکر میکنید نوسانات اخیر بازار ارز
میتواند تاثیر جدی بر فعالیت استارتآپها

و شرکتهای دانشبنیان داشته باشد؟
در کوتاهمدت تاثیر زیادی ندارد ،اما در یک
پروسه بیش از شش ماه به دلیل تاثیر کلی
که بر اقتصاد کشور میگذارد ،شرکتهای
دانشبنیان نیز از اثرات این نوسانهای ارزی،
زیان خواهند دید.
در شرایطی که شرکتهای دانشبنیان
و استارتآپها بهخوبی میتوانند ارزش
افزوده تولید کنند و به تولید داخلی جان
تازهای ببخشند ،چرا سرمایهها بیشتر به
سمت داللی تمایل دارند؟
شاید تعریف من از داللی با تعریف شما تفاوت
داشته باشد .از نظر من داللی به خودی خود
فعل بدی نیست .اتفاقا بسیاری از استارتآپهای
فناوری ماهیت داللی دارند .بهعنوان مثال خود ما
در «همآهنگ» دالل یا واسطه بین تهیهکننده
موسیقی و مصرفکننده آن هستیم .زمانی داللی
شکل منفی به خود میگیرد که ارزش افزوده در
فرایند داللی ایجاد نشود.
در کشورهای توسعهیافته چه راهکاری را
پیش بردهاند که اهم سرمایهها به بخشهای
مولد اقتصاد تزریق میشود؟
مهمترین روش در این کشورها ،ایجاد ثبات
اقتصادی ،تصویب قوانین شفاف و گشودن
درهای باز به اقتصاد جهانی است .ضمن اینکه
در حوزههای نوآوری و پیشرو همواره حمایتها
و مشورتهایی نظیر معافیتهای مالیاتی ،اعطای
وامهای بدون بهره و ...نیز وجود دارد.
نقش فعلی دولت در حمایت از
استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان را
چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر من در چند سال اخیر ،دولت در این حوزه
بسیار خوب عمل کرده است .فعالیت صندوقهای
حمایتی و تسهیل فرایند دانشبنیان شرکتها از
این نمونههاست ،اما درواقع آنچه امروز برای این
شرکتها مشکلساز شده ،جریان کلی و عمومی
اقتصاد ایران است که استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان نیز از آن مصون نیستند.
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میراث فرهیختگی
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و� گ�های آن به ب�انه درگذشت غالمرضا بن�پور ،یپ� ت� ی ن� ن
در�ره قنات و ی ژ
مق� یا�ان
ب

پاسداری از نشانههای حیات
ملیکا حسینی

ایــران در منطقــه گــرم و خشــک قــرار دارد و
همــواره بــا مشــکل کمآبــی دســت و پنجــه
نــرم میکــرده اســت .بــه همیــن دلیــل
از گذشــتههای دور مــردم ایرانزمیــن
روشهــای مختلفــی را بــرای حفــظ و
نگهداشــت و اســتفاده بهینــه از آب ابــداع
کــرده بودنــد .حفــر قنــات یکــی از همیــن
روشهــا بــوده کــه قدمتــی طوالنــی دارد
و ایرانیــان مبــدع آن هســتند هــر چنــد در
کشــورهای دیگــر اطــراف نیــز میتــوان
نشــانی از آن یافــت .حفــر قنــات در ایــران
ســبب شــده اســت حتــی در مناطــق خشــک
ایــران هــم نشــانی از ســبزی و آبــادی وجــود
داشــته باشــد .در اینکــه عمــر قنــات
در ایــران چنــد هــزار ســال اســت ،دقیقــا
نمیتــوان ســخن گفــت امــا در کاوشهایــی
کــه در ســال  2014در نزدیکــی ســد ســیمره
انجــام شــد ،آثــار بهجــا مانــده از قناتــی
دیــده شــد کــه قدمــت آن بــه هــزاره ســوم
پیــش از میــاد بازمیگــردد .همچنیــن در
منطقــه مــکا کــه عمــان امــروزی اســت ،قناتی
از هــزاره دوم پیــش از میــاد کشــف شــده
اســت .در ســال  2003نیــز پــس از زلزلــه بــم
یــک قنــات کشــف شــد کــه بیــش از 2000
ســال عمــر دارد و در اواخــر دوره هخامنشــی
حفــر شــده بــود .قنــات قصبــه گنابــاد کــه
همچنــان فعــال اســت در دوره هخامنشــی
ســاخته شــده اســت.

بیشــک بزگتریــن موفقیــت مــردم
در دنیــای باســتان در بهرهبــرداری از
آبهــای زیرزمینــی ،ســاختن راهروهــای
دراز زهکشــی یعنــی قنــات بــوده کــه آب را
از تهنشســتهای آبرفتــی یــا ســنگهای
رســوبی غیرمتراکــم جمــعآوری میکننــد.
همانطــور کــه گفتــه شــد از قنــات بــرای
نخســتینبار در ایــران اســتفاده شــده اســت.
در هــر صــورت فــن ســاختن آن از طــرف
شــرق بــه افغانســتان و از غــرب بــه مصــر
گســترش یافتــه اســت .امــروزه تعــداد زیــادی
از ایــن قناتهــا در ایــران و افغانســتان هنــوز
مــورد اســتفاده اســت.
علــت پرداختــن بــه موضــوع قنــات در ایــن
شــماره از ســرآمد ،درگذشــت غالمرضــا
نبیپــور ،مقنــی گنابــادی اســت کــه در
 101ســالگی و بــه علــت کهولــت ســن 30
خردادمــاه ســال جــاری درگذشــت .نبیپــور
در قناتهــای بســیاری کار کــرد کــه یکــی از
آنهــا قنــات قصبــه گنابــاد اســت کــه ثبــت
جهانــی شــده اســت .همچنیــن شــخصیت
غالمرضــا نبیپــور بــه عنــوان پیرتریــن
مقنــی ایــران در فهرســت مفاخــر حامــل
میــراث ناملمــوس کشــور بــه ثبــت رســیده
اســت .ســال گذشــته نیــز فیلــم کوتاهــی از او
بــه عنــوان پیرتریــن معلــم جهــان در شــبکه
 National Geographyپخــش شــد.
او در روزگاری کــه قناتهــا کمکــم بــه
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فراموشــی ســپرده میشــوند ،مقنیهــای
بســیاری را آمــوزش داد کــه در حــال حاضــر
مشــغول بــه کارنــد و بــا تــاش خــود اجــازه
نــداد ایــن حرفــه از بیــن بــرود.
کتابــی از خاطــرات نبیپــور نیــز بــا عنــوان
«قنــات قصبــه گنابــاد یــک اســطوره» بــه
همــت محمدحســین پاپلــی یــزدی و رجبعلی
لبافخانیکــی نوشــته شــده اســت.
پرونــده «دانــش بومــی حفــر قنــات در گناباد»
بــر پایــه مصاحبــه بــا اســتاد نبــی پــور و آقای
صدیقــی از ســوی دفتــر ثبــت آثــار ملــی
خراســان رضــوی تهیــه و پــس از ارائــه در
شــورای سیاســتگزاری ثبــت ،بــه شــماره
 ۸۰در تاریــخ  ۹۳/۱۱/۱۵در فهرســت میــراث
ناملمــوس بــه ثبــت رســیده اســت.
آنچــه در ادامــه میخوانیــد ،مــروری اســت
بــر قنــات در دوران گذشــته ،ویژگیهــای
ایــن ســازه و مراحــل ســاختن آن .دربــاره
قنــات میتــوان بیــش از اینهــا ســخن
گفــت؛ ســازهای کــه هــر چنــد روزگاری
پاســخ مناســبی بــرای ســرزمین کمآبــی
چــون ایــران بــوده اســت ،امــا بــه مــرور زمــان
در روزگار نــو کمکــم بــه دســت فراموشــی
ســپرده میشــود.

قنات در دوره هخامنشیان

در زمــان هخامنشــیان تعــداد قناتهــای
فــات ایــران افزایــش یافــت .ایــن احتمــال
مــیرود کــه حتــی در ایــن دوره برخــی از
قناتهــای قدیمــی نیــز احیــا شــده باشــند
تــا مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .اســترابو
تاریخنــگار و جغرافــیدان کــه در ســال 50
پیــش از میــاد بــه دنیــا آمــد و تنهــا اثــر
باقیمانــده از او کتــاب جغرافیاســت ،در چنــد
جــای اثــر خویــش بــه رشــته قناتهایــی در
در مناطــق شــرقی قلمــرو هخامنشــیان کــه
بــا مشــکل کمآبــی روبــهرو بودنــد ،اشــاره
میکنــد .از جملــه اینکــه از تعــداد زیــادی
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چــاه آب در ســرزمین گدروزیــا نــام میبــرد
کــه بــه احتمــال زیــاد سلســله چاههایــی
بــوده کــه رشــته قناتــی طوالنــی را در آنجــا
تشــکیل میدادهانــد .دربــاره مــکان دقیــق
ســرزمین گدروزیــا کــه از نواحــی جنــوب
شــرقی امپراتــوری هخامنشــی بــود ،اتفــاق
نظــری بیــن پژوهشــگران وجــود نــدارد،
اگرچــه برخــی آن را منطبــق بــر ســرزمین
بلوچســتان امــروزی میداننــد .امــا اظهاراتــی
نیــز از ســوی برخــی دانشــمندان ایرانــی از
جملــه مرحــوم ابراهیــم باســتانی پاریــزی در
اینبــاره صــورت گرفتــه کــه آن را بــا یکــی
از نواحــی اســتان کرمــان کنونــی منطبــق
میدانــد .در هــر صــورت چــه گدروزیــا را
در بلوچســتان بدانیــم و چــه در کرمــان ،از
دیربــاز در ایــن مناطــق حفــر چاههــای
متعــدد هــم بــه صــورت تکحلق ـهای و هــم
بــه شــکل قنــات رواج داشــته اســت .ایــن
ســخن اســترابو نیــز بیشــک اشــارهای بــه
وجــود رشــته قنــوات طوالنــی و متعــدد آن
منطقــه دارد .بنــا بــه گفتــه همیــن نویســنده،
آب مصرفــی شــهر پتــرا و نیــز آب مــورد نیــاز
مــردم در آن ســرزمین بــرای کشــتوکار از
چشمهســاری تامیــن میشــد کــه از درون
کوههایــی میجوشــید کــه ایــن شــهر را
چــون حصــاری در بــر گرفتــه بودنــد .اســترابو
در اینجــا بــه احتمــال زیــاد اشــاره بــه قناتــی
دارد کــه آبهــای زیرزمینــی را از مجــرای
کــوه بــه ســطح زمیــن هدایــت میکــرده
اســت و آن چیــزی کــه او بهاشــتباه چشــمه
مینامــد ،در واقــع مظهــر قنــات بــوده اســت.

ویژگیهای سازه قنات

قنــات ســازهای اســت کــه احتیــاج بــه مراقبت
دائمــی دارد .ریــزش دیوارههــا و ســقف دهلیــز
کــه امــری غیرقابــل اجتنــاب اســت ،گاهــی
اتفــاق میافتــد و جلــوی جریــان طبیعــی
آب را میگیــرد .بنابرایــن حفــر قنــات،

نقطــه پایــان کار نیســت و ایــن ســازه بایــد
بــه صــورت مرتــب الیروبــی شــود .چنانچــه
قســمتی از کــوره قنــات در نتیجــه ســیل و
رســوب مــواد پــر شــود یــا قســمتهایی
از مســیر و کــوره قنــات ریــزش کنــد و آب
بنــد شــود ،بایــد ایــن رســوبات را بالفاصلــه
از کــوره خــارج و خرابــی را اصــاح کــرد
تــا باعــث خرابــی ســایر نقــاط قنــات نشــود
و ایــن عمــل را اصطالحــا خرابیکشــی
میگوینــد .رســوبات ایجــاد شــده در کــوره
قنــات را زنگابــه گوینــد .زنگابههــا در
حقیقــت مقــداری از امــاح کلســیم (غالبــا
ترکیبــات بیکربنــات) موجــود در آب قنــات
هســتند کــه ضمــن جریــان آب و طــی
مســافتی در کــوره قنــات ،بهخصــوص بــا
نزدیــک شــدن بــه ســطح زمیــن و در نتیجــه
بــاال رفتــن دمــای آب بــه صــورت غیــر
قابــل حــل درمیآینــد و رســوب میکننــد.
بنابرایــن زنگابــه فقــط در قنواتــی مشــاهده
میشــود کــه امــاح کلســیم داخــل آب آن
قنــوات زیــاد باشــد.
مهمتریــن شــرط حفــر قنــات ،شــیب زمیــن
اســت کــه از شــیب کــف قنــات بایــد بیشــتر
باشــد و شــرط دوم موجــود بــودن طبقــات
آبــده اســت .چنیــن بــه نظــر میرســد کــه
بهتریــن و ارزانتریــن راهحــل حفــر قنــوات
ایــن باشــد کــه از مخــرج قنــات شــروع بــه
کار کــرده و کلیــه خاکهــای کنــده شــده
را همانجــا یعنــی محــل آفتابــی شــدن
قنــات خــارج ســازند ولــی ایــن کار از لحــاظ
اجرایــی مقــدور نیســت .ایرانیــان باســتان
ایــن مشــکل را اینگونــه حــل کــرده بودنــد
کــه بــه فواصــل معیــن در مســیر قنــات
چاههــای عمــودی  -کــه بــه آن میلــه یــا
میلهچــاه میگوینــد  -حفــر میکردنــد
تــا بتواننــد خاکهــای حاصــل از حفــر چــاه
افقــی را کــه بــه آن پیشــکار میگوینــد،
بــدون طــی کــردن مســافت زیــاد ،بــه خــارج

قنــات منتقــل کننــد .ایــن خاکهــا معمــوال
در اطــراف چاههــا انباشــته میشــود .همیــن
تــوده کــردن خــاک بــر گــرد میلــه یــا دهانــه
چــاه اگرچــه کاری ســاده بــه نظــر میرســد،
امــا بهتریــن وســیلهای اســت کــه مانــع از
نفــوذ آبهــای ســطحی بــه داخــل قنــات
میشــود و از خرابــی میلــه و ســطح داخلــی
قنــات جلوگیــری میکنــد.
عــاوه بــر ایــن ،همیــن خاکهایــی کــه
اطــراف چــاه انباشــته میشــود ،از دیــدگاه
هوایــی منظــرهای خــاص بــه مســیر قنــوات
میدهــد و جریــان آن را روی زمیــن کامــا
مشــخص میســازد .بدیهــی اســت کــه عمــق
چاههــا در یــک رشــته قنــات متغیــر اســت و
گــودی از صفــر کــه محــل خــروج آب قنــات
اســت تــا عمــق مــادر چــاه کــه در ابتــدای
قنــات قــرار دارد ،تغییــر میکنــد.
عمیقتریــن مــادر چــاه حفــر شــده در ایــران
بیــن  300تــا  400متــر اســت و مــادر چــاه
قنــات بــزرگ گنابــاد اســت .در یــک قنــات
معمــوال فاصلــه بیــن چاههــا در حــدود 20
تــا  50متــر اســت و در برخــی مــوارد بــه
 200متــر نیــز میرســد .ابعــاد چــاه افقــی
کــه بــه آن مجــرا میگوینــد 60 ،در 120
ســانتیمتر 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
میکردنــد.
مطالعــه در تاریــخ آبیــاری ایــران نشــان
میدهــد کــه در ایــن ســرزمین ز دو نــوع
قنــات اســتفاده میشــده اســت .یکــی
قناتهایــی کــه بــا ایجــاد آن ،آبهــای
تحتاالرضــی مناطــق مرتفــع بــه روی
زمیــن آورده میشــد و دوم قنــات رودی
کــه بــه وســیله مجرایــی در زیــر خــاک،
آب زیرزمینــی را از نقــاط مرتفــع بــه مــزارع
مــیآورد  .در واقــع در نــوع دوم قناتهــا،
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بــه جــای اســتخراج و جمــعآوری آبهــای
زیزمینــی ،آب رودخانــه را بــه مــزارع هدایــت
میکردنــد .ایــن نــوع قنــات در زمینهایــی
احــداث میشــد کــه اســتفاده از آب رودخانــه
بــه علــت فــراز و نشــیبهای زمیــن از
طریــق نهرهــای معمولــی ممکــن نبــود .بــرای
احــداث ایــن نــوع از قناتهــا ،چاههایــی در
نزدیکــی بســتر رودخانــه حفــر میشــد و بــا
زدن نقــب آب چــاه بــه اراضــی کمارتفاعتــر
دور از بســتر رودخانــه رســانده میشــد.

مراحل حفر قنات

گمانهزنــی :نخســتین گام بــرا حفــر قنــات
گمانهزنــی اســت .در رابطــه بــا ناحی ـهای کــه
پیشتــر قناتهایــی در آن وجــود داشــته و
وجــود آب زیرزمینــی در آن مســلم اســت،
کار بهســرعت پیــش م ـیرود .امــا گاهــی کار
ســختتر اســت .بــرای حفــر قنــات اســتادکار
مقنــی در اطــراف زمینهایــی کــه نیــاز بــه
آب دارنــد ،بــه جســتوجو میپــردازد تــا
زمیــن آبــداری بیابــد .پــس از انتخــاب محــل
مــورد نظــر و در نظــر گرفتــن شــیب زمیــن
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نقطــهای را بــه عنــوان چــاه گمانــه در نظــر
میگیرنــد و شــروع بــه کنــدن میکننــد تــا
بــه آب برســند .اگــر چــاه اول بــه آب نرســید،
چاههــای دیگــری حفــر میشــود تــا بــه آب
برســند و پــس از رســیدن به ســطح ایســتایی،
ســطح زمیــن مشــخص میشــود و بــا طنابــی
ســطح ایســتایی و ارتفــاع پــس از رســیدن بــه
ســطح ایســتایی مشــخص میشــود تــا طــول
کــوره آب بــه دســت بیایــد.
حفــر کــوره :بعــد از پایــان ترازبنــدی حفــر
کــوره قنــات آغــاز میشــود .بــرای حفــر
کــوره آن را از مظهــر قنــات شــروع میکننــد
و بــه ســمت مــادر چــاه حرکــت میکننــد.
ابتــدا دهلیــز قنــات روبــاز اســت امــا زمانــی
کــه دیوارههــای آن بــه ارتفــاع دو متــر
میرســد ،بــه صــورت تونــل درمیآیــد.
مقنیــان بــرای اینکــه مطمئــن شــوند در
یــک خــط مســتقیم پیــش میرونــد ،از یــک
چــراغ پیهســوز اســتفاده میکننــد و ســایه
چــراغ بایــد در وســط کار قــرار بگیــرد .شــیب
مناســب بــرای کــف کــوره بایــد بــه گون ـهای
باشــد کــه حرکــت آب امکانپذیــر شــود.

شــیب مناســب بـهازای هــر هــزار متــر بــه 60
تــا  70ســانتیمتر میرســد.
لبُــر :زمانــی کــه هنــگام حفــر کــوره
بغ 
مانعــی ایجــاد شــود ،یعنــی ســنگی بیــن راه
باشــد ،مقنیــان از چندیــن روش اســتفاده
میکننــد .اگــر ســنگ کوچــک باشــد و
امــکان جابهجایــی وجــود داشــته باشــد،
آن را بــا چــرخ گلکشــی بــه ســطح زمیــن
منتقــل میکننــد .اگــر متوســط باشــد،
گودالــی در کــف کــوره میکننــد و ســنگ
را در آن مدفــون میکننــد کــه بهاصطــاح
گفتــه میشــود ســنگ گورکــن شــده
اســت .امــا اگــر ســنگ بهقــدری بــزرگ
باشــد کــه امــکان جابهجایــی یــا گورکــن
کــردن آن نباشــد ،ســنگ را دور میزننــد
و مجــددا کــوره را در راســتای اولیــه خــود
قــرار میدهــد و بــه ایــن عمــل بغلبُــر
میگو ینــد .
شــیوه هوارســانی :هرچــه از ســمت مظهــر
قنــات بــه طــرف مــادر چــاه پیــش م ـیرود،
فاصلــه میلههــا از یکدیگــر و ارتفــاع خــود
میلههــا بیشــتر میشــود .در بعضــی مواقــع
بــه دلیــل جنــس خــاک و کمبــود هــوا در
مســیر قنــات ،مقنیهــا دچــار دمگرفتگــی
میشــوند کــه خطــر مــرگ برایشــان دارد.
بــرای حــل ایــن مشــکل در فاصلــه دو متــری
میلــه اصلــی قنــات ،میلــه جدیــدی حفــر
میکننــد .خــود منقیــان بــه ایــن میلــه
جدیــد اصطالحــا «جفتــه بــادو» میگوینــد
کــه هــوا را داخــل کــوره بــه جریــان
میانــدازد.
حفــر میلــه :جایــگاه میلههــا پــس از
ترازبنــدی مشــخص و عمــق هریــک معلــوم
میشــود .فاصلــه میلههــا از یکدیگــر حــدود
 1/5برابــر عمــق میلــه اســت و بــه همیــن
دلیــل تعــداد میلههــا در قســمت خشــک
بیشــتر از قســمت مرطــوب اســت .حفــر
چاههــای اولیــه ســخت نیســت امــا هرچــه

بــه مــادر چــاه نزدیکتــر میشــود ،حفــر
چــاه نیــز مشــکلتر اســت .بــه طــور مثــال
امــکان برخــورد بــه ســفره آب زیرزمینــی
وجــود دارد کــه بــرای حــل ایــن مشــکل
از روش دبیلزنــی اســتفاده میکننــد،
یعنــی وقتــی نشــت آب از دیــواره میلــه کار
را مشــکل میکنــد ،میلــه را بهاصطــاح
مقنیــان کفــن میکننــد .در پایــان حریــم
قنــات مشــخص میشــود .ایــن حریــم بــرای
جلوگیــری از تخریــب و نگــهداری قنــات در
دو طــرف چاههــای قنــات در نظــر گرفتــه
میشــود.
مصالــح قنــات :در گذشــته تنهــا از آجــر در
کورههــای قنــات یــا در میلههــا اســتفاده
میشــد .کارایــی آجــزر در میلــه بــرای
«دشــنه کــردن» قســمت فوقانــی بــود و در
کورههــا از آجــر در قســمتهایی کــه ریــزش
داشــت ،اســتفاده میشــد .امــا از اواخــر دوره
قاجــار اســتفاده از کــول کــه نوعــی تنبوشــه
ســفالی بیضیشــکل بــود ،در یــزد متــداول
شــد و ســپس اســتفاده از آن بــه مناطــق
دیگــر نیــز ســرایت کــرد.
مقطــع کانــال قنــات بیضیشــکل اســت و
یــک نفــر بهراحتــی میتوانــد در آن رفــت و
آمــد کنــد .در زمینهــای شــوالنی یــا سســت
عمومــا مقنیــان مجبــور میشــوند تونــل
قنــات را بــا آجــر ،ســفال ،کــول یــا ســنگ
بســازند تــا از ریــزش قنــات جلوگیــری کننــد
و بــا ایــن کار عمــر قنــات را افزایــش و هزینــه
الیزوبــی را کاهــش دهنــد.
منبــع :گــزارش بررســی اجمالــی تاریــخ
فناوریهــای مرتبــط بــا آب ،کشــاورزی و
محیــط زیســت در ایــران بــا رویکــرد شــناخت
خالقیتهــا و ابتــکارات پیشــینیان بــرای
بهرهگیــری در توســعه فنــاوری ،کلثــوم
غضنفــری ،بههمــت انتشــارات دانشــگاه
تهــران و ســتاد توســعه فناوریهــای آب،
خشکســالی ،فرســایش و محیــط زیســت.
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چنین کنند بزرگان

در�ره زندگـی و مرگ ابوحیان توحیدی
اشاراتـی ب

فیلسوف رمیده از خلق
معصومه ترکانی

خبر مانند برق و باد در شهر پیچید ،در کوچه
و بازار و مساجد و مدارس ،زن و مرد ،عامی
و عالم ،کشاورز و بازرگان و سپاهی همه با
شگفتی خبر را به هم میگفتند« :شنیدهای
که ابوحیان توحیدی ،آن دانشمند کهنسال،
همه تالیفاتش را سوزانده و خاکسترش را بر
باد داده؟» این عمل فیلسوف نامی باعث شد
تا قاضی ابوسهل ،طاقت از کف بدهد و نامهای
سراسر عتاب برای او بنویسد .ابوحیان در جواب
او نوشت« :جسد امروز یا فردا شدهام ،از اینرو
که در دهه نود عمرم ...نه فرزند سربهراهی دارم
و نه یار دلخواهی ،نه دوست نزدیکی ،نه پیر
و سخنرانی ،نه محرم قابل اطمینانی ،و بر من
ناگوار است که این آثار را در دست کسانی
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واگذارم که اسباب بازی خویش و بیآبروسازی
من نمایند ،همین مردمی که بیست سال در
کنارشان زیستم و یک یار وفادار و یک انسان
پرهیزگار در میانشان ندیدم و با آنکه پایه و
مایه مرا میشناختند ،از قدرناشناسی و ناسپاسی
اینان بسیاری از اوقات علف صحرا خوردم و با
تهیدستی خجالتباری به سر بردم و بهناچار
دین و مروت را بنده درم کردم».
و در ادامه« :اکنون احوال و افکار و اخالق و
رفتارم همه غریب تلقی میشود ،رمیده از خلق،
به تنهایی خو کرده ،حیرتناک و ستمزده و
نومید از همه چیز در انتظار مرگم ،چه آفتاب
عمر رو در غروب دارد و آب زندگی رو به ته
کشیدن است و ستاره عمر در حال رنگ باختن».

این حال و روز مردی است که او را با صفاتی
چون پیر صوفیان ،فیلسوف ادبا و ادیب فالسفه،
محقق کالم و متکلم محققان و پیشوای
بالغتپیشهگان ستودهاند .دانشمندی که او را
بهحق میتوان دایرهالمعارف قرن چهارم هجری
نامید ،ادیبی که تمام کتابهایش را به زبان
عربی نوشت و او را برترین نثرپرداز سراسر تاریخ
عرب میدانند و گلستان سعدی را متاثر از آثار او
میشمارند ،مردی که تنگدستی و محرومیتها
او را به جنون سوزاندن کتابهایش کشاند.
علی بن محمد بن عباس با کنیه ابوحیان از
دانشمندان ،مشاهیر ،ادبا ،حکما و صوفیان
قرن چهارم هجری است؛ نامآوری که به
سبب اختالف در محل والدتش ،ایرانیان
او را ایرانی و اعراب او را عرب میدانند ،اما
یاقوت که کاملترین شرح حال او را نوشته،
ابوحیان را «شیرازی االصل» میداند و البته
بر کسی پوشیده نیست که ابوحیان تحت نظر
دانشمندان و عالمان و حامیان ایرانی به عرصه
بالندگی رسید و نامش در تاریخ ماندگار شد.
لقب توحیدی را بدین سبب داشت که پدرش
فروشنده نوعی خرما موسوم به «توحید» بود.
ابوحیان در کودکی پدر و مادرش را از دست
داد و تحت کفالت عمویش که مردی تندخو و
خشن بود ،قرار گرفت .آالم و رنجهای کودکی
اثر خودش را گذاشت و از ابوحیان مردی ناامید
و مایوس و بدبین و تندزبان ساخت که بهرغم
عالمی نابغه بودن ،در مراوده و دوستی با دیگران
توفیق چندانی نداشت و بیشتر عمرش در خیل
راندگان بود تا خواندگان.

استادان

از اساتید ابوحیان میتوان به قاضی ابوسعید
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 کالم و نحو و
فقه و بالغت و عروض و قافیه و علوم قرآنی را نزد

این دانشمند فراگرفت .تقوی و زهد و خداترسی
ابوسعید سیرافی به گونهای بود که گرایش
ابوحیان به تصوف را در اثر مجالست با او میدانند
و برخی محمد غزالی را در تصوف پیرو ابوحیان
میدانند .او علوم عقلی را نزد ابوالحسن عامری و
عیسی بن عدی و ابوسلیمان منطقی سجستانی
آموخت .این سه حکیم ،فاصله بین فارابی و
ابنسینا را پر میکنند .البته از بین این گروه
ابوسلیمان عالوه بر استادی ،دوست و مصاحب
ابوحیان نیز بوده ،چنانکه هرکه خبر ابوسلیمان
را میخواسته ،از ابوحیان میپرسیده .ابوسلیمان
با وجود علم باال به سبب نابینایی از یک چشم
و ابتال به پیسی بیشتر در خانه بود و کسانی که
طالب علم بودند ،به خانه او میرفتند .معلومات
وسیع ابوحیان ،گذشته از استادان یادشده ،اول
به دلیل مطالعه و رونویسی کتابهای متعدد و
متنوع است ،زیرا نسخهبرداری کتاب شغل اصلی
او بود و دیگر به علت مالقات او با صاحبان افکار
و عقاید و مذاهب و مسالک گوناگون در شهرهای
متفاوت است که به او افق دید گستردهای داد.

زندگی ابوحیان

ابوحیان که به وراقی (نسخهبرداری کتاب) روزگار
میگذراند ،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 آنجا کوشید به دستگاه ابوالفضل بن عمید
راه یابد که ناکام ماند و پس از مرگ ابنعمید
ن عمید هم
در زمان وزارت پسرش ابوالفتح ب 
توفیقی در راه یافتن به دربار آلبویه نیافت و
باز به بغداد برگشت .هنگامی که صاحب بن
عباد پس از برکناری ابنعمید (پسر) ،به وزارت
رسیده بود ،باز هم ابوحیان بخت خود را آزمود،
اما دیرزمانی نکشید که به سبب تندخویی از
درگاه این وزیر نیز رانده شد.
پس از آن مدتی هم به وساطت ابوالوفای
بوزجانی در بیمارستان عضدی بغداد مشغول
به کار شد و در آن زمان به نوشتن کتاب
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«مثالب الوزیرین» پرداخت که در آن ابنعمید
و ابنعباد را بهشدت هجو کرده است ،هر چند
در آخر کتاب اعتراف میکند که آلبویه دیگر
مانند آن دو وزیر را به خود ندیده است .پس
از این دوران بود که به دستگاه ابنسعدان،
وزیر صمصامالدوله ،که به علت شغل بازرسی
لشکر ،العارض نیز خوانده میشد ،وارد شد و
«کتاب االمتاع و الموانسه» خود را که شرح
گفتوگوهای علمی و ادبی با این وزیر است،
تالیف کرد .با عزل و قتل ابنسعدان دوران کوتاه
رو کردن بخت به ابوحیان نیز سپری شد و او
در سالهای واپسین زندگی دلزده از دربارها و
مایوس از بخت خویش به سلک صوفیان درآمد
و در شیراز به بحث و درس و تالیف پرداخت.

مکتوبات

از کتب سوختهشده اطالعی نداریم ،اما ازجمله
کتابهای او که به دست ما رسیده ،میتوان پی
به وسعت اطالعات و دانش ابوحیان برد.
«االمتاع و الموانسه» :جامعترین اثر توحیدی
«االمتاع و الموانسه» است .این کتاب شرح
گفتوگوهای علمی و ادبی ابوحیان با ابنسعدان
وزیر است و در اصل ،شرح مجالس چهل شب
است .از مهمترین مطالب این کتاب ،اطالعات
منحصربهفردی است که در شب هفدهم
درباره نویسندگان «رسائل اخوانالصفاء» در آن
مییابیم .اخوانالصفا گروهی بودند که دست به
تالیف مکتوباتی بدون نام نویسنده میزدند و
صاحب عقاید خاصی در مورد دین و فلسفه بودند.
«المقابسات» :ابوحیان در «المقابسات» که از
لحاظ فلسفه بسیار اهمیت دارد ،با نثر شیوایی از
ت و شنودهایی که در انجمنهای
مباحثات و گف 
فلسفی ،بهویژه جلسات ابوسلیمان سحبستانی،
جریان داشته ،سخن گفته و اطالعات دست اولی
درباره فلسفه نیمه دوم قرن چهارم هجری ب ه
دست داده است .تحریر این کتاب که در آن
از  106مجلس سخن گفته شده 30 ،سال به
درازا کشیده است .ازجمله مطالب شایان توجه
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«المقابسات» این است که تنها مورد وصف
خودکشی یک عالم پیر بر اثر تنگدستی را در آن
میخوانیم و در جایی ابوحیان تصریح میکند که
خودکشی آن پیرمرد دانشمند اگر نه اینکه منع
شرعی داشت ،عملی بود مردانه و بزرگمنشانه.
استاد شهید مطهری از «المقابسات» و «االمتاع
و الموانسه» بهعنوان کتابهای نفیس یاد کرده
است«.البصائر و الذخائر» :توحیدی در این کتاب
به زبان طنز به انتقاد اجتماعی پرداخته است.
این کتاب در  10جزء نگارش یافته و مفصلترین
اثر ابوحیان است .ازجمله در حکایتی میگوید
ی یا زیاد؟
که از معاویه پرسیدند کـه ت و مکارتر 
سامان میآورم ،اما

من کا ر پراکنده را ب ه
گفت 
زیاد اصال نمیگذارد کار از دست به در رود .و
نیز آورده است بسا کلمهای که به گویندهاش
میگوید از من بگذر.
عبید زاکانی ،طناز بزرگ ایرانی ،در «رساله
دلگشا» به این کتاب ابوحیان نظر ویژهای داشته
است« .فی علم الکتابه» :ابوحیان ،مولف رساله
«فی علم الکتابه» است که از نخستین آثار
به نگارش درآمده در بیان انواع خط و قلم و
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
حرکات ،شکل حروف را میسازند و شکل
حروف در حرکات دست نهفته است .از اینرو
این حرکات در خطوط و حروف نوشتهشده
ظاهر میگردند و بهسادگی میتوان این حرکات
را در شکل آن دید».
«رساله السقیفه» :مهمترین اثر ابوحیان از لحاظ
شیعه «رساله السقیفه» است که نشان از منازعات
اهل شیعه و سنت در روزگار آلبویه میدهد که
از زبان ابوبکر و عمر و ابو عبیده و حضرت علی(ع)
جاری شده و ابنابی الحدید این رساله را در شرح
نهجالبالغه نقل کرده و صریحا میگوید این رساله
ساخته و پرداخته ابوحیان است و ظاهرا سالها
بعد خود ابوحیان تصریح میکند که این رساله را
در مقابله با رافضه برساخته است.

«مثالب الوزیرین» :کتاب «مثالب الوزیرین»
ب بن عباد
یا «اخالق الوزیرین» در هجو صاح 
و ابنالعمید به نگارش درآمده و هجونامه
بیرحمانهای است که با مهارت ،خصوصیات
جسمی و روحی دو وزیر ،بهویژه صاحببن عباد،
را به تمسخر گرفته و از او انتقام کشیده است.
ابنخلکان میگوید :در این کتاب به دو نفر وزیر
خوشنام تاخته ،نقایص ایشان را شمرده ،فضایل
ایشان را سلب کرده و نهایت تعصب به کار برده
و انصاف ننموده است .سپس اضافه میکند :موافق
آنچه خودم تجربه کرده و از موثقین نیز شنیدهام،
این کتاب بسیار شوم و بدمیمنت است ،هرکه
تملکش کند ،احوالش واژگون گردد« .الهوامل و
الشوامل» :رسالهای است شامل  175سوال فلسفی
که ابوحیان مطرح کرده و ابنمسکویه ،نویسنده
«تجارب االمم» و رئیس کتابخانه ابنعمید
به آنها پاسخ داده است .ابنمسکویه ،فلسفه را
تمرین مرگ ارادی میدانست و ابوحیان عقیده
داشت که انسان خود معضل خویش است و هر
دو این دانشمندان از نمایندگان «انسانگرایی»
در دورهای بودند که بعدها به «عصر رنسانس
اسالمی» شهرت یافت .این سواالت گرچه گاه
مربوط به طبیعیات است ،اما عمدتا جنبه اخالقی
و روانشناختی و فلسفی دارد .این سوالها و
پاسخها در کتابی به نام «الهوامل و الشوامل»
گردآوردی شده .گفتهاند «هوامل» یعنی شترانی
که برای چرا به حال خود رها شدهاند و «شوامل»
یعنی گردآورندگان آن شترها.
اهمیت سوالهای ابوحیان در آن است که نهتنها
اشتغاالت ذهنی وی را که از نامتعارفترین
شخصیتهای عالم اسالم است ،تصویر میکند،
بلکه فضای فکری قرن چهارم را نشان میدهد.
نمونهای از این سواالت عبارتاند از:
مسئله سوم :چرا بعضی از اسامی گوشنوازتر و
در شنیدن خوشایندترند؟
مسئله بیستوهشتم :چرا یک شخص ،روز معین
یا ماه معینی را دوست دارد؟
مسئله چهلوپنجم :چرا انسان پس از اینکه پیر

شد ،دوباره به میانسالی و جوانی و طفولیت باز
نمیگردد؟ این نظم دلیل بر چیست؟
مسئله پنجاهم :علم چیست؟ حد و طبیعت آن
کدام است؟
مسئله پنجاهوهفتم :در مورد کسی که خود را
کشته ،میتوان پرسید قاتل است یا مقتول؟
مسئله هفتادوششم :چگونه است که انسان
هرگاه بخواهد ،میتواند در یک ساعت هزار
دشمن برای خود بسازد ،اما درست کردن یک
دوست کوشش و زمان زیادی میخواهد؟
مسئله صد و بیستویک :چرا کسی که دچار
غم و اندیشهای است ،با ریش خود ور میرود ،یا
با انگشت بر زمین میکوبد و با ریگ یا تسبیح
بازی میکند؟
مسئله صد و بیستونهم :چرا از کارها و
حرفهای دلقکی که خود نمیخندد ،بیشتر
خندهمان میگیرد؟
و البته شاهبیت سوالها این سوال است :چرا
کمخردان برخوردارند و هنروران ناکامیاب؟

مرگ فیلسوف

ابوحیان تنها در آخرین روزهای زندگی که دچار
فلج کامل شد ه بود ،به نوعی آرامش رسید و در
آخرین لحظات سر بلند کرد و خطاب به حاضران
که خدا را به یادش میآوردند ،گفت« :مگر خیال
میکنید مرا نزدیک شرطه یا سپاهی میبرند؟
نه ،من نزد پروردگار آمرزگار میروم ».این بگفت
و جان سپرد.
آوردهاند که ابوحیان با شیخ الشیوخ ابوالحسن
صوفی کدورتی داشت .شیخ پس از مرگ
ابوحیان را در خواب دید و پرسید خدای تعالی
با تو چه کرد؟ ابوحیان پاسخ داد« :خدای تعالی
مرا به رغم تو آمرزید ».گویند ابوالحسین با
مریدان به سر خاک ابوحیان رفت و لوحی بر
آن نصب کرد.
مقبره ابوحیان در شیراز روبهروی قبر ابوعبداهلل
بن خفیف از اکابر تصوف و در پشت بازار وکیل
شیراز قرار دارد.
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علم در متون کهن

گن�یه به ن
پند�مه هوشنگشاه در منظومه شکرستان

پندنامهها ،گنجینه دانشهای پیشین
در ادبیات کهن
علیاصغر بشیری
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کلمات قصار و جمالت کوتاه که امروزه نیز
طرفداران بسیاری دارد ،چکیده حکمت و
دانش افرادی است که غالبا در قالب عباراتی
کوتاه عرضه میشود .این عبارات و جمالت
قصار با احادیث دینی نیز قابلیت بررسی دارند.
سخنان عارفان و صوفیان نیز بخش مهمی از
همین جمالت قصار را شامل میشود.
بخش مهم دیگری از این عبارت قصار ،آن
چیزی است که با نام پندنامه در ادبیات فارسی
رواج یافته است .این پندنامهها ،بخشی مهم از
ادبیات کهن فارسی را به خود اختصاص دادهاند.
امروزه آثاری ویژه ب ه نام پندنامه نیز آفریده
شده که پندنامه منسوب به عطار از این قبیل
است .اما آنچه در این بخش ب ه نام پندنامه
مدنظر است ،جمالتی است که غالبا از شاهان،
پهلوانان و حکمای پیش از اسالم در متون
کهن انعکاس یافته است و به نوعی حکمت
خسروانی را شامل میشود .پندهای جمشید،
کیومرث ،هوشنگ ،فریدون ،رستم و ...بخشی
از این آثار هستند که در متون کهن انعکاس
یافته است .متونی مانند المعجم فی ملوک آثار
العجم ،جامعالتواریخ ،شاهنامه ،اسکندرنامهها و
بسیاری از آثار منظوم و منثور دیگر بخشهای
بسیاری از این پندنامهها را در خود انعکاس
دادهاند .در بخشی از این پندنامهها ،مسائل
مربوط به اخالق ،حکمت ،الهیات ،زندگی در
اجتماع و بسیاری از اصول زیستن در این
جهان را تعلیم میدهند .این پندها ،غالبا
از کسانی نقل شدهاند که دستی در اداره
جامعه داشته ،یا اختراعات و اکتشافاتی برای
مردم داشتهاند .برای نمونه از پادشاهی مانند
جمشید پندنامههای فراوانی نقل شده است؛
یکی به این دلیل که جمشید از پادشاهان مهم
دنیای اساطیر است و دیگر اینکه اختراعات
و آیینهای فراوانی به جمشید منسوب است.
برای نمونه گفته شده که ابزار جنگی ،یا صنعت
خیاطی از اختراعات اوست .نوروز را او بنیان
گذارد ،یا اینکه طبقات چهارگانه اجتماع را

هم او بهوجود آورد .همین اهمیت جمشید در
پادشاهی یا کارکردهای او در اختراعات است
که باعث شده به او پندنامههای فراوانی نیز
منسوب شود ،تا جایی که حافظ شیرازی در
ساقینامه مشهور خود نیز میگوید:
چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج
که یک جو نیرزد سرای سپنج
پندهای پادشاهان یا حکما ،در متون گذشته
انعکاس فراوانی داشته و این انعکاس تا متون
ادبی معاصر را نیز شامل میشود و یکی از این
آثار ،منظومه شکرستان است .این منظومه
سروده امیرخسرو دارایی است که اواخر دوره
قاجار میزیسته و درواقع منظومه او را باید از
آثار متاخر ادب فارسی محسوب و در زمره
آثار سنتگرای ادبیات معاصر قلمداد کرد.
این منظومه کمی بیش از 10هزار بیت است.
موضوع اصلی آن نظم انوار سهیلی است .انوار
سهیلی یک بازنویسی دیگر از کلیله و دمنه
است که حسین بن علی کاشفی (قرن دهم)
آن را به نثر فنی نوشته است .کلیله و دمنه
از آثار مشهور ادبیات جهان است که اصلی
هندی دارد؛ در ادبیات فارسی بازنویسیها و
بازسراییهای فراوانی از این اثر صورت گرفته
که یکی از این آثار مشهور ،انوار سهیلی است و
گویا همین کتاب بوده که به زبانهای اروپایی
نیز ترجمه شده است و آنان از رهگذر این اثر
با کلیله و دمنه آشنا شدهاند .این منظومه را
امیرخسرو دارایی در بحر هزج مثمن محذوف
(وزن خسرو و شیرین نظامی) به شعر کشیده
و تا حدودی به متن اصلی نیز وفادار بوده
است .در بخشی از این منظومه (به تأسی از
متن اصلی ،یعنی انوار سهیلی) ،به پندنامه
هوشنگشاه 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 میدهد و به او میگوید 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
دابشلیم و همراهانش به درون غار میروند و
پس از جستوجو ،گنجی عظیم را مییابند
که مقادیر بسیاری طال و جواهرات و سکهها و
جامهای زرین بود .در بین آن همه گنج ،نظر
دابشلیم به صندوقچهای جلب شد .آن را گشود
و درون کیسهای چرمین ،کاغذی یافت که روی
آن مطالبی نوشته بود .دابشلیم و همراهان او
نتوانستند آن خط را بخوانند .برخی میگفتند
که شاید ِورد و جادو در آن نوشته شده و هر
کسی حدس و نظری داشت .دابشلیم دستور
داد که حکیمان را فراخوانند تا ببینند که در
آن کاغذ چه نوشته شده است.
سرانجام حکیمی که خطوط کهن را میتوانست
بخواند ،آوردند:
به سعی چاکران داناحکیمی
که بود آگه ز خطهای قدیمی
به درگاه شهش کردند احضار
ملک فرمود :کای دانای هشیار
بباید کرد این خط ترجمانی
یکایک را به سمع ما رسانی
حکیم وقتی خط را خواند ،به دابشلیم گفت:
این پندنامه هوشنگ شاه است .هوشنگ شاه
در این کاغذ نوشته« :من این گنجها را برای
دابشلیم به یادگار نهادهام و این پندنامه را نیز
برای او نوشتهام».
سپس حکیم توضیح داد« :پندهای هوشنگ
 14پند مهم است که برای بقای پادشاهی الزم
است که دابشلیم آنان را بهکار بندد».
پس از آن بهتفصیل پندهای 14گانه هوشنگ
شاه برای دابشلیم خوانده میشود .ازجمله
پندهای هوشنگ شاه میتوان به پند نخست
او اشاره کرد:
نخست ار چاکری را امتیازی
ببخشید و نمودش سرفرازی
به حقش نشنود افساد مردم
بدان کز دیگران دارد تقدم
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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 دولتپرستی
بکوشندش به قلع و بیخ هستی
به الفاظ خوش و معنای پر شر
دل شه را کنند از وی مکدر
بیندازندش از چشم خداوند
نمام خرسند...
شود شه بیوفاّ ،
 13پند دیگر نیز به همین تفصیل و در
موضوعات مهم علم سیاست بیان شده است.
اما یک بحث که اینجا مطرح است ،این است
که پندهای هوشنگ شاه در متن اصلی کلیله
و دمنه بهرامشاهی نوشته نصراهلل منشی نیامده
است.
بحث مهم دیگر ،این است که چرا در آغاز این
داستان ،پندهای هوشنگ شاه آمده است؛ چرا
در بین آن همه پادشاه یا حکیم ایرانی و یونانی
و اسالمی ،در این منظومه ،هوشنگ از اهمیت
خاصی برخوردار است .در پاسخ میتوان این
احتماالت را بررسی کرد :هوشنگشاه در سنت
داستانی کهن (پیش از شاهنامه) ،نخستین پادشاه
از سلسله پیشدادیان است .بعدها در شاهنامه،
کیومرث -که بهقول استاد مهرداد بهار ،نخستین
پیشنمونه انسانی بود -بهعنوان نخستین پادشاه
مطرح شد؛ اما با این وجود ارزش و اهمیت
هوشنگ در بنیانگذاری پادشاهی ایران همیشه
در متون دیگر پس از شاهنامه نیز از اهمیت
فراوان برخوردار است .هوشنگ شاه اختراعاتی
مانند آهن داشته و گفته شده که کشاورزی نیز
از ابداعات او بوده است .در بسیاری از متون ادبی
و تاریخی کهن ،پندنامههای هوشنگ شاه ،بخش
مهمی از پندنامهها را به خود اختصاص داده که
انعکاس این پندنامه در انوار سهیلی یا منظومه
شکرستان نیز حاصل همین پیشینه است.

تا روشهای کارآمد
حل مساله را
تمرین کنید.

تیم سازی درست
به شما این امکان
را میدهد...

با تیم درست
برنده شوید

تیمسازی به شما
فرصت میدهد تا...

تا نقاط ضعف و
قدرت کارکنان
را بهتر ببینید.

تا کانالهای ارتباطی
جدیدی را به
وجود بیاورید  .

به درک بهتری از
نقش هر کدام از
اعضای تیم دست
پیدا کنید.

به درک بیشتر و
بهتری از ارزش برند
کمپانی و انتظاراتی
را که از شما وجود
دارد ،برسید.

حمایت بیشتری
از اعضای تیمتان
بگیرید.
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قصهها و آدمها

گن�یه به جمموعه فیمل حلقه از ژ پ ن
ا� ت� آمریاک

دختر حلقهها
محمد سرابی

داســتان «حلقــه» کــه درســت در ابتــدای فیلــم
و رمــان مطــرح میشــود ،ماجــرای یــک نــوار
ویدیویــی ویاچاس اســت کــه بیننــدهاش را
میکشــد ،امــا تصویــری کــه در ذهــن بیشــتر
تماشــاگران باقــی میمانــد ،دختربچــهای بــا
لبــاس ســفید و موهــای مشــکی صــاف بلنــد
اســت کــه تمــام صورتــش زیــر موهــا مخفــی
شــده اســت .دیــدن ایــن کــودک بــه معنــی
مالقــات بــا مــرگ اســت .قربانــی بــه شــکلی
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وحشــتزده جــان میدهــد ،درحالیکــه
هیــچ زخمــی نــدارد و ظاهــرا بــر اثــر شــوک
قلبــی مــرده اســت .امــا هــر کســی کــه صــورت
جســد را دیــده باشــد ،میفهمــد کــه او پیــش
از مــرگ بهشــدت ترســیده اســت .ســالی
کــه «حلقــه» ســاخته شــد ،هنــوز نوارهــای
ویدیویــی رایــج بــود و فایلهــای تصویــری
رایانــهای فراگیــر نشــده بودنــد .وقتــی کســی
نــوار ویدیویــی بــدون نــام را تماشــا میکنــد،

ابتــدا تصــور میکنــد تصاویــر پراکنــده و
بیمعنــی و بیکیفیتــی را دیــده اســت کــه بــه
شــکلی تصادفــی در کنــار هــم قــرار گرفتهانــد،
امــا بالفاصلــه تلفنــی کــه در نزدیکــی او قــرار
دارد ،زنــگ میزنــد و صدایــی از پشــت آن
میگویــد کــه هفــت روز بعــد خواهــد مــرد.
ســال  1991کوجــی ســوزوکی رمانــی بــا
نــام «حلقــه» را منتشــر کــرد کــه چندیــن
ســال بعــد بــه منبــع الهــام فیلمــی ترســناک
در ســینمای ژاپــن تبدیــل شــد .ایــن اولیــن
بخــش از ســهگانه اول «حلقــه» بــود .دو
کتــاب دیگــر بــه ترتیــب بــا عنــوان «مارپیــچ»
در ســال  1995و «گــره» در  1998قصــه
هولنــاک بخــش اول را ادامــه دادنــد .امــا ماجــرا
بــه اینجــا ختــم نشــد و در ســال 1999
ســوزوکی کتــاب «تولــد» را بــه چــاپ رســاند؛
یــک مجموعــه داســتان کوتــاه کــه اتفاقاتــش
در جهــان «حلقــه» رخمیدادنــد .دو رمــان
دیگــر «حلقــه» کــه بعــد از ســهگانه اولــی
نوشــته شــدند ،بــه ترتیــب در ســالهای
 2012و  2013بــا عنــوان «اس» و «جــزر
ن اول بــا
و مــد» وارد بــازار شــد .قصــه رمــا 
اقتبــاس ســینماییاش کمــی متفــاوت اســت.
بااینحــال ســاختار اصلــی داســتان همانــی
اســت کــه روی پــرده میبینیــد .زن جوانــی
کــه صــورت او در نــوار ویدیــو دیــده میشــود،
شــیزوکو نــام دارد کــه میتوانــد دربــاره
حــوادث آینــده پیشگوییهایــی انجــام
دهــد .یــک روزنامهنــگار زن بــه نــام آســاکاوا
کــه بــا پســر کوچکــش زندگــی میکنــد ،بــه
دنبــال مــرگ فرزنــد یکــی از اقوامــش موضــوع
را پیگیــری میکنــد و ناخواســته درگیــر
طلســمی مرگبــار میشــود کــه عامــل آن
دختربچ ـهای بــه نــام ســاداکو یامامــورا اســت.
اولیــن فیلمــی کــه بــر اســاس ایــن کتــاب
ســاخته شــد 1998 )ringu( ،بــود کــه
هیدیوناکاتــا ،کارگــردان هموطــن نویســنده،
آن را ســاخت و در گیشــه فــروش بســیار

خوبــی کــرد .چنانکــه توانســت رکــورد فیلــم
پرفــروش وحشــت را در ژاپــن از آن خــود کنــد.
ایــن فیلــم یــک ســال بعــد در هنگکنــگ بــه
نمایــش درآمــد و توانســت در خــارج از ژاپــن
هــم بــه بــازار مناســبی دســت پیــدا کنــد.
تیتــراژ فیلــم روی امــواج دریــا کــه بــه رنــگ
ســیاه هســتند ،شــروع میشــود و در همــان
گ اول بیــن دو دختر نوجــوان تمام
چنــد دیالــو 
طــرح اصلــی داســتان شــرح داده میشــود.
صحنههــای طوالنــی در فیلــم بــه ســکوت
میگــذرد ،امــا مشــخص میشــود کــه عامــل
مرگبــاری در تعقیــب شخصیتهاســت.
آســاکاوا تــاش میکنــد ایــن عامــل را پیــدا
کنــد ،امــا بــهزودی میفهمــد کــه خــود نیــز
درگیــر طلســم شــده اســت.
البتــه قبــل از ســاخت فیلــم «رینگــو» یــک
فیلــم تلویزیونــی  95دقیقـهای بــه نــام Ring:
 Kanzenbanدر ژاپــن ســاخته شــده بــود
کــه چنــد بــار در شــبکههای تلویزیونــی بــه
نمایــش درآمــد و فرامــوش شــد .ایــن اثــر در
ســال  1995و بــه کارگردانــی جوجــی آیــدا
ســاخته شــده بــود ،ولــی انعــکاس خاصــی در
دنیــای ســرگرمی نداشــت.
در ســال  1998دنبالــه فیلــم «رینگــو» بــا نــام
 rasenبــه نمایــش درآمــد .ایــن فیلــم را هــم
جوجــی ایــدا کارگردانــی کــرده بــود و در آن
ســتارههای فیلــم اصلــی را دوبــاره روی پــرده
آورد .داســتان ایــن فیلــم کــه اقتبــاس از رمــان
«مارپیــچ» اســت ،از فیلــم اول پیچیدهتــر
اســت .ســاداکو در ایــن فیلــم از نــو متولــد
میشــود و اینبــار یــک آسیبشــناس را
هــدف قــرار میدهــد کــه اوقاتــش را در اتــاق
تشــریح میگذرانــد .دفترچــه خاطــرات روزانــه
او نیــز جایگزیــن نــوار ویدیویــی میشــود.
برخــاف فیلــم اول ایــن دنبالــه موفــق نبــود.
در ســال  1999هیدیــو ناکاتــا دســتبهکار
شــد و فیلــم ســوم را بــا نــام «رینگــو  »2مقابــل
دوربیــن بــرد کــه دنبالــه رســمی فیلــم اول
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محســوب میشــود .در ایــن داســتان ســاداکو
کــه بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت ،بــاز
هــم بــه دنبــال کشــتن دیگــران اســت.
معمــوال هالیــوود فیلمهــای پرفــروش
کشــورهای توســعهیافته را بهســرعت
شناســایی میکنــد و رونوشــت آنهــا یــا
برداشــتی از آنهــا را میســازد .اینبــار یــک
کشــور نزدیکتــر بــه ســراغ ایــن فیلــم رفــت
کــه فاصلــه اندکــی بــا ژاپــن داشــت .در ســال
 1999در کشــور کــره هــم فیلــم «ویــروس
حلقــه» بــه کارگردانــی کیــم دونــگ بیــن
ســاخته شــد .در ایــن فیلــم کــه اقتبــاس
متفاوتــی از رمــان اســت ،نــام ســاداکو بــه
پــارک ایــون ســئو تغییــر یافــت و حرفــه
روانشناســی هــم ســهم مهمــی در فضــای
فیلــم پیــدا کــرد.
همزمــان ژاپــن داســتان «حلقــه» را
جذابتــر از ایــن دانســت کــه بــرای ســاخت
قســمتهای بعــدی فیلــم صبــر کنــد و در
همیــن ســال ســریال تلویزیونــی «حلقــه» در
 13قســمت پخــش شــد کــه ســه کارگــردان
آن را ســاخته بودنــد .داســتان در ادامــه
قســمت دوم فیلــم یعنــی «مارپیــچ» رخ
میدهــد ،امــا معماییتــر از آن محســوب
میشــود .در مقابــل از میــزان صحنههــای
ترســناک کاســته شــده اســت تــا در تلویزیون
قابــل نمایــش باشــد .در ایــن ســریال کســانی
کــه بــه دام حلقــه میافتنــد 13 ،روز فرصــت
دارنــد تــا از آن آزاد شــوند ،امــا در مقابــل،
تعــداد افــرادی کــه قربانــی طلســم حلقــه
میشــوند ،بیشــتر شــده اســت و بــه شــکل
تصاعــدی افزایــش پیــدا میکنــد.
درســت یــک ســال بعــد یــک فیلــم ســینمایی
دیگــر هــم در ژاپــن تولیــد شــد کــه بــاز
هــم ماجــرای «حلقــه» را نشــان م ـیداد ،امــا
داســتان آن قبــل از تمــام قســمتهای قبلــی
رخ مـیداد .در «حلقــه صفــر  -تولــد» اتفاقــات
 30ســال قبــل از اولیــن قســمت را میبینیــم؛
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ماجراهایــی کــه بــه مــرگ ســاداکو و تبدیــل
شــدندش بــه یــک روح شــرور ختــم میشــود.
فیلمنامــه از داســتان کوتــاه «قلــب لیمویــی»
از مجموعــه «تولــد» اقتبــاس شــده اســت کــه
نویســنده رمــان در ســال  1999منتشــر کــرده
بــود .نوریــو ســوروتا ایــن فیلــم را کارگردانــی
کــرد.
ایــن همــه موفقیــت از چشــم ســرمایهگذاران
هالیــوود پنهــان نمانــد و در ســال 2002
گــور وربینســکی کــه تــا آن زمــان ســه فیلــم
ســاخته بــود ،بازســازی فیلــم «حلقــه» ژاپــن
را انجــام داد .وربینســکی درســت ســال بعــد
از آن «دزدان دریایــی کاراییــب» را ســاخت و
دیگــر بــه ســراغ آثــار ترســناک از ایــن دســت
نرفــت .امــا «حلقــه» آمریکایــی کــه محصــول
دریــم ورکــس پیکچــرز بــود ،بــه موفقیــت
خوبــی دســت پیــدا کــرد .ســاخت موســیقی
ایــن فیلــم را هانــس زیمــر و بــازی نقــش اول
آن را نائومــی واتــس در نقــش ریچــل خبرنــگار
بــر عهــده داشــتند.
فیلمنامــه بــه جــز چنــد تغییــر جزئــی ،از روی
فیلــم ژاپنــی ســاخته شــده اســت .در ایــن
فیلــم هــم زنــی کــه مــرده اســت ،در آینــه
بیضــی شــکل موهایــش را شــانه میکنــد
و نوجوانانــی کــه اولیــن قربانیــان هســتند،
در یــک قــاب تصویــر بــا صورتهــای محــو
ایســتادهاند .البتــه فضــای آمریکایــی فیلــم
اثــر خــود را بــر اثــر گذاشــته اســت و بــه جــز
اینکــه نــام ســاداکو بــه ســامارا تغییــر یافتــه،
برخــی قســمتهای دیگــر بــدون اینکــه بــه
داســتان اصلــی لطم ـهای وارد کننــد ،تغییــر
کردهانــد.
در ســال  2005آمریــکا «حلقــه »2را ســاخت.
اســتودیو دریــم ورکــس از هیدیوناکاتــا،
کارگــردان نســخه ژاپنــی ،بــرای کار دعــوت
کــرد و خــط داســتان را بــا محــور پســر ریچــل
ادامــه داد کــه ســامارا روحــش را تســخیر کرده
اســت .بــه ایــن شــکل عنصــر تــرس از دختــر

بــه پســر منتقــل شــد .ایــن دنبالــه ممکــن بــود
بــا توجــه بــه اســتفاده از مهــارت هالیــوودی و
کارگــردان ژاپنــی ،فیلــم شــاخصی در مجموعــه
«حلقــه» باشــد ،ولــی نتوانســت انتظارهــا را
بــرآورده کنــد.
در ســالهای  2012و  2013نیــز دو فیلــم
پشــت ســر هــم بــه نــام «ســاداکو س ـهبعدی»
تولیــد شــدند کــه داســتان «حلقــه» را در
مســیر مشــابهی ادامــه میدادنــد .در ســال
 2016فیلــم «ســاداکو مقابــل کایاکــو» هــم
در ژاپــن تولیــد شــد کــه اگرچــه در مســیر
داســتانی «حلقــه» قــرار نمیگیــرد ،امــا بــا
اســتفاده از ویژگیهــای آن ســاخته شــده
اســت .کایاکــو کــودک ترســناک فیلــم «کینــه»
اســت کــه فضایــی شــبیه داســتان «حلقــه»
دارد.
در ســال  2017فیلــم آمریکایــی Rings
بــه کارگردانــی فرانسیســکو خاویــر گوتیــرز و
نویســندگی دیویــد الکا ،جیکــوب اســتس و
آکیــوا گلدســمن ســاخته شــد .ایــن ســومین
فیلــم بلنــد در مجموعــه فیلمهــای آمریکایــی
«حلقــه» بــهشــمار مــیرود .داســتان ایــن
فیلــم  13ســال بعــد از «حلقــه» اول رخ
میدهــد و در آن یکــی از بیننــدگان نــوار
ویدیــو کشــف میکنــد کــه فیلــم دیگــری
درون فیلــم اصلــی اســت کــه تابهحــال
کســی متوجــه آن نشــده اســت .شــاید
شــباهت بیــش از حــد داســتان بــه اولیــن
فیلــم باعــث شــد کــه ایــن اثــر هــم نتوانــد
رونــد روبهرشــدی در ادامــه آثــار قبلــی
باشــد .در آخریــن فیلــم «حلقــه» دیگــر
نوارهــای ویدیویــی وجــود ندارنــد ،بلکــه
فایــل تصویــری از طریــق ایمیــل منتقــل
میشــود .امــا عناصــر دیگــر ماننــد چــاه
قدیمــی همچنــان وجــود دارنــد .نــام فیلــم
را هــم میتــوان بــه معنــای نمــای دایــره
ماننــد دهانــه چــاه دانســت کــه بارهــا دیــده
میشــود و هــم بــه معنــای زنجیــره طوالنــی

مرگهایــی تفســیر کــرد کــه بــرای مجــازات
دیــدن ویدیــوی ناشــناس رخ میدهــد.
پــای «حلقــه» بــه دنیــای گیــم هــم بــاز شــده
اســت .در گیمــی کــه ســال  2000از روی ایــن
فیلــم ســاخته شــده اســت ،داســتان بــازی در
مرکــز کنتــرل بیماریهــا رخ میدهــد .بعــد از
مــرگ ناگهانــی و همزمــان چنــد پژوهشگــر
در یــک روز ،مرکــز بــه حــال آمــاده بــاش
درمیآیــد و بــه دنبــال آن برنامــهای بــه نــام
«حلقــه» روی رایانــ ه کشتهشــدهها کشــف
میشــود.
کوجــی ســوزوکی ،نویســنده رمــان «حلقــه»،
در یــک دهــه پــس از انتشــار آن در ژاپــن و
کشــورهای دیگــر برنــده پنــج جایــزه ادبــی
شــد .از او ســه کتــاب مســتقل در انگلیــس
هــم منتشــر شــده اســت .ســوزوکی مجموعــه
داســتان ترســناک «آب ســیاه» را هــم نوشــت
کــه هیدیوناکاتــا آن را بــه صــورت فیلــم
درآورد .مجموعــه حــدود  18فیلــم بــر اســاس
داســتانهای او ســاخته شــده اســت.
نزدیــک دو دهــه اســت کــه فیلــم حلقــه بــه
شــکل الگــوی شناختهشــدهای از ســینمای
وحشــت درآمــده اســت .صــورت ســاداکو
تقریبــا هیــچگاه در فیلــم دیــده نمیشــود.
تنهــا گاهــی بخشــی از آن را از بیــن موهــای
آویختــهاش میبینیــم .بااینحــال در
صحنههــای اندکــی کــه حضــور دارد ،بــه
انــدازه کافــی هــراس را بــه بیننــده منتقــل
میکنــد .بــه جــز اقتباسهــای داســتانی و
ســینمایی ،دوربینمخفیهــای متعــددی
هــم بــا ســوژه فیلــم «حلقــه» ســاخته
شــده اســت و مخاطبــان آنهــا در فضایــی
ســاختگی ،دختربچــهای را میبیننــد کــه بــا
همــان لبــاس ســفید و موهــای بلنــد از صفحه
تلویزیــون خــارج میشــود .تقریبــا تمــام
کســانی کــه در مقابــل ایــن صحنهســازی
قــرار میگیرنــد ،حتــی کســانی کــه فیلــم را
هــم ندیــده باشــند ،از ایــن بچــه میترســند.
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تکنولوژی و تفاوت ی ن
ب� نسیل چه ت� یث�ی ب� اکرمندان دارد؟

قدرت بهرهوری
ترانه رجبیان

انگلســتان دچــار مشــکل بهــرهوری اســت .بــا
وجــود رشــد اقتصــادی و تعــداد امیدوارکننــده
مشــاغل موجــود ،خیلــی از افــراد شــاغل
احســاس میکننــد بــه انــدازه کافــی مولــد و
کارآمــد نیســتند و آنچــه بســیاری از ایــن افراد
میگوینــد ،ایــن اســت کــه کارفرماهایشــان
شــرایط را از آن چیــزی کــه هســت ،بدتــر
میکننــد .
در یــک نظرســنجی آنالیــن کــه بــرای
رمزگشــایی مشــکل بهــرهوری در انگلســتان،
توســط شــرکت چندملیتــی مخابراتــی
بریتانیایــی ودافــون و بــا شــرکت 3019
فــرد شــاغل انجــام شــده 23 ،درصــد از
شــرکتکنندگان تصدیــق کردهانــد کــه
احســاس «بیفایــده» بــودن میکننــد.
بــه گفتــه تونــی بیلــی ،مدیــر بخــش تجــارت
منطقــهای ودافــون ،ایــن وضعیــت بــرای
عملکــرد اقتصــادی و بــازده صنعتــی «غیرقابــل
تحمــل» اســت .اگرچــه یــک فرصــت فوقالعــاده
بــرای صاحبــان کسـبوکار محســوب میشــود،
چــون تقریبــا یکچهــارم از افــراد شــاغل در
بریتانیــا خــود را «بیفایــده» میداننــد،
بنابرایــن ایــن امــکان بــرای کارفرمایــان وجــود
دارد تــا بــا مدیریــت رفتارشــان و همچنیــن
تنظیــم شــرایط محیــط کار ،بهــرهوری را
در کارکنــان خــود افزایــش داده و خروجــی
کارشــان را افزایــش دهنــد.
کلیــد درک ایــن مســئله کــه چطــور میتــوان
ایــن کار را انجــام داد ،ایــن اســت کــه کارکنــان
بتواننــد بــه درک بهتــری از خودشــان دســت

پیــدا کننــد ،بهخصــوص آنهایــی کــه خــود را
ســختکوش نمیداننــد« .قــدرت بهــرهوری»
گزارشــی اســت کــه در ســال  2016توســط
ودافــون و مدرســه اقتصــاد لنــدن منتشــر
شــده و بــه بررســی راههایــی میپــردازد
کــه ایــن مســئله را ممکــن میکنــد .ایــن
گــزارش نشــان میدهــد کــه بــا پرداختــن
بــه ســه حــوزه کلیــدی شــامل شــیوههای
کار در یــک محیــط ،اســتفاده از تکنولــوژی
و انعطافپذیــری نیــروی کار ،شــرکتها و
موسســات میتواننــد میــزان بهــرهوری خــود را
بــه شــکل معنــاداری افزایــش دهنــد.
بــر اســاس گزارشهــای موجــود کار کــردن
روی شــرایط موجــود در محــل کار شــروع خوبی
خواهــد بــود :بخــش اعظمــی از کارکنانــی کــه
در نظرســنجی شــرکت کردهانــد ،معتقدنــد
جلســات زیــاد ،اســترس و فرایندهــای مختلــف
باعــث میشــود بازدهیشــان محــدود شــود.
تجدیــد نظــر در فرایندهــای روزانــهای کــه
در محیــط کار انجــام میشــود ،یکــی از
روشهــای افزایــش بهــرهوری و میــزان کار
انجامشــده اســت.
اگــر رویههــای کاری برداشــته یــا ســاده
شــوند ،کارکنــان آزادتــر میشــوند و بــازده کار
باالتــر مـیرود .آزمــودن روشهایــی ماننــد کــم
کــردن جلســات یــا بســنده کــردن بــه جلســات
بحــث ایســتاده میتوانــد باعــث شــود کار
بیشــتری در طــول روز انجــام شــده و حــرف
کمتــری زده شــود .عــاوه بــر ایــن همپوشــانی
مشــاغل نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود .آیــا دو
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نفــر درســت روی یــک موضــوع کار میکننــد؟
اطمینــان حاصــل کــردن از اینکــه هــر
کارمنــدی در شــرکت حــوزه خــودش را دارد،
میتوانــد منابــع شــما را حفــظ کنــد و باعــث
شــود کارهایــی کــه معمــوال نادیــده گرفتــه
میشــوند ،بــه ســرانجام برســند.
در زمانــی کــه «بیواســطگی» و «میــزان
ارتبــاط» بیشــترین ارزش را دارنــد ،تیمهــای
مدیریتــی بایــد ایــن نکتــه را در نظــر بگیرنــد
کــه کــدام فرایندهــا امــکان دیجیتالیــزه شــدن
دارد و چــه تکنولوژیهایــی بایــد بهطــور ویــژه
مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد .در نظرســنجیای
کــه در انگلســتان انجــام شــده 80 ،درصــد
از کارمندانــی کــه خودشــان را بهعنــوان
نیروهــای بهــرهور معرفــی کردهانــد ،گفتهانــد
مناســبترین تکنولــوژی را بــرای انجــام
امــورات شغلیشــان در اختیــار دارنــد.
تعجـبآور نیســت کــه قــرار دادن مناسـبترین
ابــزار در اختیــار کارکنــان تاثیــر بهســزایی
در نتیجهگیــری بهتــر از کار روزانــه آنهــا
خواهــد داشــت .ایــن مســئله بهخصــوص در
مــورد افــرادی صــدق میکنــد کــه در عصــر
تکنولــوژی بــه دنیــا آمدهانــد (متولــدان ســال
 1995بــه بعــد) ،بهطوریکــه  61درصــد از
ایــن افــراد میگوینــد کیفیــت تکنولــوژی
کــه هــر روز بــا آن ســروکار دارنــد ،بــر میــزان
بهرهوریشــان اثــر میگــذارد .بنابرایــن اگــر
میخواهیــد بهــرهوری کارکنانتــان را افزایــش
دهیــد ،مطمئــن شــوید کــه بــه نرمافزارهــای
ب ـهروز پــروژه دسترســی دارنــد .بهطــور مرتــب
در اینترنــت در مــورد نرمافزارهــای رایــگان و
اشــتراک مرتبــط بــا صنعــت خــود جس ـتوجو
کنیــد و بهعنــوان کمتریــن اقــدام اطمینــان
حاصــل کنیــد کــه همــه کارمندانتــان میتوانند
در طــول روز بــه ایمیلهایشــان دسترســی
داشــته باشــند .کارمنــدی کــه امــکان ارتبــاط
داشــته باشــد ،کارمنــد بهــرهوری خواهــد بــود.
البتــه ایــن فقــط کارمنــدان جــوان نیســتند
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کــه از در اختیــار داشــتن تکنولــوژی مناســب
ســود میبرنــد .شــرکتها وقتــی ابــزار الزم را
در اختیــار داشــته باشــند ،رونــق میگیرنــد.
کارمنــدان بهــرهوری بیشــتری خواهنــد داشــت
و صاحبــان کســبوکار میتواننــد بــه رقابــت
ادامــه دهنــد.
عــاوه بــر ایــن ،در دنیــای مــدرن بســیاری از
کارمنــدان احســاس میکننــد فقــر تکنولــوژی
یــا تکنولوژیهــای از رده خارجشــده
میتوانــد بــه بهــرهوری آنهــا لطمــه بزنــد .در
ســمت دیگــر طیــف ،بخــش اعظــم کارفرمایــان
( 75درصــد) یــا صاحبــان کســبوکار از
اینکــه چطــور اســتفاده از تکنولــوژی مناســب
میتوانــد روی بازدهــی دفتــر کارشــان اثــر
بگــذارد ،نــاآگاه هســتند.
بــه وجــود آوردن یــک محیــط کار دیجیتــال
کارآمدتــر میتوانــد هــم بــه شــکل مســتقیم
 بــا در اختیــار گذاشــتن ابزارهایــی کــهکارایــی کارکنــان را افزایــش میدهــد  -و
هــم غیرمســتقیم  -بــا افزایــش انعطافپذیــری
بــرای تــاش بیشــتر  -روی میــزان بهــرهوری
اثــر داشــته باشــد .ایــن انقــاب تکنولــوژی
اســت کــه ایــن امــکان را بــه کارکنــان داده
اســت تــا بتواننــد دفتــر ســیار داشــته باشــند
و حیــن رفتوآمــد هــم کار کننــد ،منزلشــان
را بــه دفتــر کار متصــل کننــد ،آن هــم بــه
گونــهای کــه تــا پیــش از ایــن ممکــن نبــوده
اســت و همچنیــن از راه دور در جلســات
شــرکت کننــد.
و اینکــه کجــا ،کــی و چطــور کار میکنیــم
نیــز مهــم اســت 45 :درصــد از کارمنــدان
ترجیــح میدهنــد در محیطــی کار کننــد کــه
بتواننــد در مــورد چگونگــی فعالیتشــان اظهــار
نظــر کننــد .بــا متصــل کــردن افــراد ،فرایندهــا
و اطالعــات بــه یکدیگــر از طریــق تکنولــوژی
(کــه باعــث میشــود کارکنــان یــک شــرکت
خیلــی راحتتــر بتواننــد بیــرون و داخــل
شــرکت کار کننــد) کســبوکارها میتواننــد

طــی فراینــد تکاملشــان ،میــزان بهــرهوری را
نیــز افزایــش دهنــد .امــا انعطافپذیــری در
هــر حــوزهای معنــای خــاص خــود را دارد و
پیــدا کــردن تعــادل مناســب بخــش مهمــی
از هوشــمندانه کار کــردن ،خوشــحال و درگیــر
نگــه داشــتن کارمنــدان و در نهایــت افزایــش
بهــرهوری اســت .انعطافپذیــری بهویــژه بــرای
نســل جدیــد (متولــدان ســال  1995بــه بعــد)
اهمیــت دارد ،امــا تیمــی کــه بــا آن همــکاری
میکننــد نیــز مهــم اســت .بهطوریکــه 75
درصــد از ایــن افــراد میگوینــد نهتنهــا تیمــی
کــه بــا آنهــا کار میکننــد ،اهمیــت دارد،
بلکــه مهمتریــن عامــل در افزایــش بهــرهوری
آنهاســت ،درحالیکــه ایــن مســئله تنهــا
بــرای  60درصــد از بچههــای جنــگ (متولــدان
ســالهای  1945تــا  )1960مهــم اســت.
ایــن تفاوتهــای جــدی در نگرشهــای بیــن
نســلی نشــاندهنده چالشهایــی اســت کــه
تیمهــای مدیریتــی بــا آن مواجــه میشــوند:
شــما چگونــه میتوانیــد شــرایط کار خــود
را بــرای افزایــش بهــرهوری فراهــم کنیــد،
درحالیکــه افــراد مختلــف نیازهــای متفاوتــی

دارنــد؟ بــه گفتــه بیلــی وقتــی بحــث شــرایط
کاری و انعطافپذیــری مطــرح باشــد ،چیــزی
وجــود نــدارد کــه بــرای همــه افــراد مناســب
باشــد .او میگویــد« :درک ایــن موضــوع کــه
هــر کــدام از کارمنــدان میخواهنــد و نیــاز
دارنــد کــه چطــور و کجــا کار کننــد ،اولیــن قدم
بــرای شــناخت بهتــر آنهاســت کــه باعــث
هوشــمندانهتر شــدن فرایندهــای کاری و
تکنولوژیهــای بــه کار رفتهشــده و درنهایــت
منجــر بــه موفقیــت میشــود .هــر کارمنــد،
شــغل ،ســازمان و مشــتری نیازهــا و انتظــارات
متفاوتــی دارد ».بــرای اینکــه نیروهــای کار
بتواننــد بــه مشــکل بهــرهوری 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
در کنــار نیروهایشــان ،اســتفاده از تکنولــوژی
مناســب ،درک تفاوتهــای بیــن نســلی و
افزایــش انعطافپذیــری محــل کار ،کاهــش
تعــداد کارمندانــی کــه احســاس «غیرمفیــد
بــودن» میکننــد ،امکانپذیــر خواهــد بــود.
منبع :گاردین
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کارآفرینی

پتانسییل ب�ای ت ن
ساخ� جامعه ب� ت�

کارآفرینی که میخواهد یک تراشه
در مغزتان بکارد!
مائده تابش

برایان جانسون در جاهطلبی کم نمیآورد .او
بنیانگذار و مدیرعامل شرکت کرنل است که در
حوزه علوم اعصاب کار میکند و میخواهد «مرزهای
هوش انسانی را گسترش دهد» .او قصد دارد این کار
را از طریق پروتزهای عصبی انجام دهد؛ روشی برای
«تقویت مغز» که میتواند عملکرد ذهنی را بهبود
دهد و به درمان اختالالت مغزی کمک کند .معنای
سادهاش این است که او میخواهد یک تراشه توی مغز
شما کار بگذارد! هنوز معلوم نیست که جانسون دقیقا
این کار را چطور انجام خواهد داد .مباحث هیجانانگیز
زیادی در مورد امکانات فناوری وجود دارد ،اما بهطور
عمومی محصول کرنل در حال حاضر یک ایده است؛
یک ایده خیلی بزرگ .جانسون میگوید« :امیدوارم تا
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 15سال آینده بتوانیم ابزار قدرتمندی برای ارتباط
با مغزمان ایجاد کنیم .من میتوانم میزان یادگیری،
دامنه تخیل و توانایی عشق ورزیدن را افزایش دهم؟
آیا میتوانم واقعیت  10بعدی را درک کنم؟ آیا
میتوانم بیماریهای عصبی و اختالالت مغزی را
بهبود دهم یا درمان کنم؟» اینکه این تکنولوژی
قرار است چه شکلی داشته باشد ،هنوز مشخص
نیست .او از اصطالح «تراشه مغز» استفاده میکند ،اما
پیشرفتهایی که در زمینه پروتزهای عصبی صورت
میگیرد ،باعث میشود به سمت شیوههای کمتر
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.

این کار ممکن است بعید به نظر برسد ،اما جانسون
در انجام دادن چنین کارهایی رکورددار است .او
در اولین ترم تحصیلی خود در دانشگاه ،کسبوکار
سودآوری برای فروش تلفن همراه به دانشجوها راه
انداخت .تا  30سالگی شرکت اینترنتی Braintree
را تاسیس کرد که شش سال بعد آن را به قیمت
 800میلیون دالر به به  PayPalفروخت و 100
میلیون دالر از این درآمد را صرف تاسیس کرنل در
سال  2016کرد که در حال حاضر بیش از  30نفر
کارمند دارد .اما جانسون  40ساله میگوید که بیش
از حد الزم پول دارد .او در یوتا و در خانوادهای که
پیرو فرقه مورمون بودند ،بزرگ شد و دو سال نیز
بهعنوان میسونر در اکوادور فعالیت کرد و در آنجا
تحت تاثیر ایدهای قرار گرفت که خودش آن را تحت
عنوان «میل شدید به بهبود زندگی دیگران» توصیف
میکند .ایده جانسون برای تاسیس کرنل حاصل یکی
از عمیقترین تجربههای اوست .او از  24تا  34سالگی
دچار افسردگی مزمن بوده و پدر و پدرخواندهاش نیز
با مشکالت شدید مغزی مواجه بودهاند .او میگوید:
من یک دهه خودم را در مغزم شکنجه کردم .من
شاهد بودم و تجربه کردم که وقتی مغز در بهترین
حالتش نیست ،چه اتفاقی میافتد .ایده درمان آلزایمر
زمانی از «چقدر خوب میشود که »...به «واقعا مهم»
تبدیل شد ،که پدرخواندهام عالیم اولیه بیماری را
نشان داد .کمک کردن به آدمها برای اینکه بتوانند
بر اعتیاد غلبه کنند ،برای این از «چقدر خوب
میشود که »...به «واقعا مهم» تبدیل شد که پدرم در
 25سال اول زندگی من از اعتیاد رنج میبرد .او شک
و تردیدهایی را که در مورد فعالیتهای کرنل وجود
دارد ،درک میکند ،اما استداللش این است که این
یک پتانسیل برای ساختن جامعهای بهتر است .سوال
او این است که« :چه میشود اگر همه  -نه فقط افراد
خاص  -دسترسی مشابهی به اطالعات ،یادگیری،
بهبود مهارتها و تکامل شناختی داشته باشند؟»
اگرچه ایدهای که جانسون برای مغز انسان دارد ،کامال
ایدهآلگرایانه است ،اما هنوز مسائل اخالقی زیادی در
مورد این فرایند مطرح است؛ ازجمله مسئله امنیت
وجود یک تراشه در مغز .او این تراشه را بهعنوان

یک ابزار ضروری توصیف میکند که برای تکامل
شناختی الزم است و میگوید با خوشحالی در بین
اولین کسانی قرار خواهد گرفت که این «تقویت
مغزی» را تجربه میکنند.
با وجود همه این چیزها ،کرنل شرکت سودآوری
است .جانسون ادعا میکند این مسئله باعث میشود
برندشان بهترین فرصت را برای تولید یک «محصول
قابل استفاده» در پایان یک مسیر سخت و پرهزینه
داشته باشد .او میگوید درحالیکه سرمایهگذاری
خارجی برای حفظ شرکت ضروری است ،عالقه
عمومی و سرمایهگذاری در زمینه علوم اعصاب در
چند سال گذشته افزایش یافته است و احتماال ادامه
خواهد داشت .الون ماسک ،رئیس کمپانی تسال ،در
اوایل سال جاری با راهاندازی شرکت Neuralink
وارد میدان شده و پیشبینی میشود که ارزش بازار
پروتزهای عصبی تا سال  2024به  14/6میلیارد دالر
برسد .بنابراین جانسون تمرکز خود را بر آینده گذاشته
است؛ عادتی که در ابتدا الهامبخش این پروژه بوده
است .او میگوید درحالیکه تالش میکند بفهمد بعد
از فروش  Braintreeباید چه کاری انجام دهد12 ،
مهمانی شام را با باهوشترین افراد ترتیب داده است.
«من هر جلسه را با یک سوال شروع میکنم :ما امروز
باید روی چه چیزی تمرکز کنیم تا بتوانیم دنیایی را
به وجود بیاوریم که در سال  2050زندگی کردن در
آن را دوست داشته باشیم ».و با کمی تغییرات جزئی،
او تقریبا هر بار پاسخهای مشابهی را میشنود :علم
آب و هوا ،آموزش و پرورش ،مراقبتهای بهداشتی،
هوش مصنوعی ،ساختار حکومت ،امنیت .بااینحال
هیچوقت ،حتی یک نفر از میان صدها نفری که در
این مهمانیها حضور داشته است ،به تقویت خود
مغز اشاره نکرده است .جانسون میگوید« :مغز
همه چیزی است که ما هستیم ،همه چیزی است
که انجام میدهیم و همه چیزهایی که میخواهیم
باشیم .به نظر من مغز همزمان مهمترین متغیر و
همچنین بزرگترین نقطه کور انسان بهعنوان یک
گونه است .من تصمیم گرفتم اگر ریشه مشکالت
بشر در مغز اوست ،آن را عوض کنم».
منبع :گاردین
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چاپ سه بعدی چگونه به مکک کوداکن فلج مغزی یمآید
کارآفرینی

راهی که ما رفتیم
مائده تابش

نوید و سامیا پرویز کسبوکاری راه انداختند تا باقی
خانوادهها مثل آنها رنج نکشند .این زوج سرویس
خدمات سالمتی  Andiamoرا به دنبال مرگ پسر 9
سالهشان دیامو راهاندازی کردند .دیامو دچار فلج مغزی
بود و برای نگهداری و حمایت از بدنش به بریسها و
اسپلینتهای مختلف نیاز داشت که تحت عنوان اورتوز
شناخته میشوند .اینکه اورتوزی پیدا شود که درست
به اندازه اعضای بدن دیامو باشد ،او و خانوادهاش را
دچار استرس و ناراحتی زیادی میکرد و به همین
خاطر نوید و سامیا مصمم شدند تا جایگزینی برای
آن پیدا کنند .درست کردن بریس شامل درست
کردن یک قالب گچی از بخشی از بدن است که نیاز
به حمایت توسط اورتوز دارد .دیامو که در سال 2012
به دلیل عوارض ناشی از بیماری از دنیا رفت ،برای
دستها ،کمر ،مچها و لگن و رانش به بریس احتیاج
داشت .جلسات قالبگیری و سایز کردن بریسها در
نقاط مختلفی از شهر انجام و توسط تیمهای پزشکی
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مختلف هماهنگ میشد .بیشتر وقتها این بریسها
اندازه دیامو نبود و او و خانوادهاش مجبور بودند یک
بار دیگر همه آن راه را بروند تا بریس درست و اندازه
شود .نوید میگوید« :اگر دیامو اورتوز نداشت ،چون
نمیتوانست بدنش را کنترل کند یا صاف بنشیند،
پس نمیتوانست درست غذا بخورد ،یا درست توی
صندلی چرخدارش قرار بگیرد ،و این یعنی نمیتوانست
به مدرسه برود و ما هم نمیتوانستیم از خانه بیرون
برویم .همه این تالشها و مشقتها برای چیزی که اگر
بخواهم ساده بگویم ،یک تکه پالستیک است ».فرایند
اندازهگیری بخشهای مختلف بدن برای درست کردن
اورتوز ،تجربه سختی برای دیامو بود .نوید مجبور بود
وقتی پالستیک سرد را دور بدن دیامو میپیچیدند،
او را صاف و بیحرکت نگه دارد و این فرایند ممکن
بود حدود یک ساعت طول بکشد .نوید میگوید:
«وقتی این کار را برای او میکردند ،صورتش از شدت
فریادهایی که میکشید ،بنفش میشد .شما کودکی را

توی تله میاندازید که هیچ راهی برای ارتباط برقرار
کردن ندارد .انجام این کار روی یک فرد بزرگسال
واقعا وحشتناک است و قطعا برای بچهای که هیچ
ایدهای از اتفاقی که میافتد ندارد ،بدتر است».
چیزی حدود سه تا شش ماه طول میکشید که
اورتوزها در  NHSساخته شود و در این زمان دیامو
رشد کرده بود و اورتوز بهسختی ممکن بود اندازهاش
شود .این خانواده سرویسهای خصوصی خدمات
سالمتی و پزشکی را نیز امتحان کردند که میتوانستند
اورتوزها را در زمانی حدود شش هفته آماده کنند ،ولی
همان پروسه اندازهگیری باید تکرار میشد و باز هم
تضمینی وجود نداشت که اورتوز مورد نظر اندازه باشد.
از طرف دیگر ،درمان خصوصی فوقالعاده گران بود؛
بهطوریکه تهیه بریسی که برای حدود  9ماه قابل
استفاده بود ،چیزی حدود  5000دالر هزینه داشت.
ایده راهاندازی این کسبوکار یک سال پس از مرگ
دیامو به ذهن نوید رسید .او در یک کنفرانس تکنولوژی
نشسته بود و دمویی از بخشهای جایگزین موتورهای
بخار را که با پرینتر سه بعدی ساخته شده بود ،تماشا
میکرد .او در مورد پرینت سه بعدی اطالعاتی داشت،
اما این فناوری در زمان زندگی دیامو آنقدر پیشرفت
نکرده بود که یک گزینه قابل دسترس برای این
خانواده باشد .او میگوید« :آنجا بود که متوجه شدم
تکنولوژی به شکل عظیمی پیشرفت کرده است».
نوید و سامیا با گروهی از متخصصان مشورت و درباره
فرایند چاپ سه بعدی ،اسکن کردن و علم مواد تحقیق
کردند و  12ماه بعد اولین نمونه اورتوزها آماده بود.
کسبوکار لندنی آنها ،از اسکن کردن و چاپ سه
بعدی برای اندازهگیری و تولید اورتوز برای کودکان و
نوجوانانی استفاده میکند که نمیتوانند از اندامهایشان
استفاده یا قامت و راستای بدنشان را حفظ کنند .نوید
میگوید :متخصصان چاپ سه بعدی پیش ما میآمدند
و میگفتند« :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 اندازهگیری در این سیستم جدید
شامل اسکن کردن بدن در یک دقیقه با استفاده از یک

اسکنر دستی سه بعدی است .این اسکن بسیار دقیقتر
از استفاده از قالب پالستیکی است و کل فرایند از نظر
نوید خیلی سرگرمکننده و مفرح است .او میگوید:
«بچهها عاشقش هستند .چه بخواهند ببینند که چه
اتفاقی دارد میافتد ،چون خیلی کار هیجانانگیزی
است و چه وقتی که روی تبلتشان مشغول تماشای
کارتون هستند و ما داریم بدنشان را بهسرعت اسکن
میکنیم ».اورتوزهایی که به روش چاپ سه بعدی
آماده میشوند ،سبکتر از مدلهای قبلی بوده و کمتر
مایه دردسر هستند ،حدود یک هفته طول میکشد
تا آماده شوند و هزینه ساختشان حدود  1500دالر
است .از زمانی که  Andiamoالنچ شده است ،سایر
شرکتها مانند  Plus Medicaنیز وارد عرصه چاپ
سه بعدی اورتوز شدهاند .اما به گفته نوید ،این شرکت
تنها شرکتی است که روی تولید اورتوز ویژه کودکان
تمرکز دارد .او میگوید« :ما کل این پروسه را بر اساس
تجربه خانوادگی خودمان طراحی کردیم ».پس از
گرفتن گرنت و کمکهای کوچکی از اسپانسرهایی
مثل دل و آیبیام Andiamo ،بهتازگی  1/7میلیون
یورو سرمایه از  NCL Technology Venturesو
 Alfabeat investmentsو  WeWorkدریافت
کرده که  367یوروی آن مربوط به فینالیست شدن این
شرکت در جایزه  WeWork Creator awardsاست.
بر اساس اعالم شرکت  Industry Arcکه یک شرکت
تخصصی تحقیقات بازار است ،پیشبینی میشود که
ارزش بازار جهانی این اورتوزها ساالنه  7/3درصد رشد
داشته باشد و بر این اساس شرکت  Andiamoتا سال
 2020ارزشی معادل  2/7میلیارد دالر خواهد داشت.
نوید و سامیا در حال حاضر  30بیمار دارند و تا امروز
 160اورتوز را تحویل داده و آماده هستند تا شرکتشان
را گسترش دهند .نوید میگوید« :هدف ما این است که
طی  18ماه آینده حداقل  100مریض جدید را پذیرش
کنیم ».آنها امیدوارند که تا  10سال بعد بتوانند 15
میلیون کودک بیمار را تحت پوشش خدمات خود قرار
دهند« .هیچ راه بهتری برای بهخاطر نگهداشتن دیامو
به ذهنمان نمیرسد ،جز اینکه شرایطی را به وجود
بیاوریم تا هیچ خانواده و هیچ کودکی مجبور نشود
مسیری را برود که ما طی کردیم».
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کارآفرینی
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آی�؟
چطور از پس محالت اضطراب راهاندازی کسبواکر ب� ی

کمی آرامتر!
مستانه رجبی

تیانا دیگوری وقتی شروع به راهاندازی کسبوکاری کرد که امروز به تجارتی موفق تبدیل
شده ،مجبور شد با استرسها ،حمالت اضطراب و عدم قطعیتها و سردرگمیهای زیادی
مواجه شود .حاال او به دیگر کارآفرینها کمک میکند تا از این مرحله به سالمت عبور کنند.
بهعنــوان یــک کارآفریــن شــما مجبوریــد
بــرای تبدیــل کــردن رویاهایتــان بــه
واقعیــت ریســک زیــادی کنیــد .فرصتهــای
باورنکردنــی کــه ســر راه مــن قــرار گرفتنــد،
اگــر از منطقــه امنــم بیــرون نمیآمــدم و
خــودم را وادار بــه پیــدا کــردن پتانســیلها
و اســتعدادهای درونــیام نمیکردنــد ،اتفــاق
نمیافتادنــد.
بااینحــال ایــن اتفــاق هزینــهای دارد .ســه
ســال قبــل و درحالیکــه مــن وارد دومیــن
ســال راهانــدازی کســبوکار شــخصیام
میشــدم ،شــروع بــه تجربــه حمــات
اضطــراب کــردم.
مــا نبایــد از جــان کندنهایمــان بــرای
رســیدن بــه اهدافــی کــه داریــم ،خجالــت
بکشــیم .اینکــه کســی بتوانــد ایــن ســبک
زندگــی را دنبــال کنــد ،بــه جرئــت و جســارت
نیــاز دارد.
احساســاتی کــه آن زمــان داشــتم،
عجیبتریــن حسهایــی بــود کــه
نمیتوانســتم معنایــش را درک کنــم .نصــف
شــب درحالیکــه ســرتاپا عــرق کــرده بــودم،
از خــواب میپریــدم .نمیتوانســتم نفــس
بکشــم و قلبــم تــوی ســینه میکوبیــد.
دفعــه اولــی کــه ایــن اتفــاق افتــاد ،بــا خــودم
گفتــم حالــم خــوب نیســت تــا اینکــه هفتــه
بعــد درحالیکــه داشــتم در پیکادلــی قــدم
مـیزدم ،ایــن اتفــاق تکــرار شــد .میلرزیــدم،

احســاس تهــوع میکــردم و نزدیــک بــود
غــش کنــم.
دربــاره حمــات اضطــراب میدانســتم،
ولــی هیــچ ایــدهای در مــورد اینکــه
اینقــدر شــدید اســت و ســروکلهاش
میتوانــد اینقــدر غیرمنتظــره پیــدا شــود،
نداشتم .اســترس و تغییــرات بــزرگ در
زندگــی دو تــا از دالیــل شــایع بــروز ایــن
حمــات هســتند و مــن کــه آن موقــع
داشــتم محصولــم را النــچ میکــردم ،بــا هــر
دو دســتوپنجه نــرم میکــردم.
در آن زمــان اســترسهایی دربــاره مدیریــت
کــردن ارتباطاتــم بــا مشتریان ســختگیر و
مواجــه شــدن بــا مشــکالتی کــه پیــش رویــم
بــود ،داشــتم .در مــورد کسـبوکارم و اینکــه
چطــور پیــش خواهــد رفــت ،مطمئن نبــودم و
نمیدانســتم چــه اتفاقــی میافتــد اگــر همــه
چیــز آنطــور کــه برایــش برنامهریــزی کــرده
بــودم ،پیشــرفت نکنــد .همچنیــن دربــاره
ایجــاد یــک کســبوکار بــادوام بــا درآمــد
قابــل اطمینــان نگــران بــودم.
مثــل بیشــتر کارآفرینهــا ،در ســال اول
راهانــدازی اســتارتآپم ،ســعی میکــردم
همــه چیــز را خــودم امتحــان کنــم و
احســاس میکــردم کــم آوردهام .ایــن مســئله
بــه قیمــت دو مــاه دوری مــن از کارم تمــام
شــد تــا دوبــاره  -هــم از نظــر جســمی و هــم
از نظــر روانــی  -ســرحال شــوم.
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مــا بــرای دومیــن ســال پیاپــی در تجارتمــان
موفــق شــدیم و مــن خیلــی خوشــحال بــودم.
ولــی هنــوز هــم در پشــت صحنــه بهســختی
داشــتم بــا مشــکالت مالــی ســروکله مـیزدم
و چندیــن هــزار دالر از پسانــداز شــخصیام
را روی ایــن کار ســرمایهگذاری کــردم.
احساســم ایــن بــود کــه بــرای رســیدگی
بــه کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود و حفــظ
وضعیــت حرفهایمــان ،درســت مثــل
هواپیمــا در وضعیــت خلبــان خــودکار قــرار
گرفتــم .و بعــد یکدفعــه ســروکله حمــات
اضطــراب از ناکجاآبــاد پیــدا شــد .اصــا
عادالنــه نبــود.
یــک ســال بعــدم صــرف یادگیــری ایــن
مســئله شــد کــه چطــور بایــد ایــن احساســات
را در عیــن رســیدگی بــه امــور مربــوط بــه
کســبوکار مدیریــت کنــم.
مــن بــه یکســری اســتراتژیهای مقابلــهای
رســیدم .یــاد گرفتــم کــه چطــور بایــد یــک
رابطــه شــراکت بلندمــدت بســازم و بــا
چالشهــا مقابلــه کنــم .همچنیــن فهمیــدم
کــه اگــر ذهنــم را مثبــت و بــاز نگــه دارم،
فرصتهــا بــه ســمتم میآینــد .یــاد گرفتــم
کــه روی چیزهایــی کــه مهــم اســت ،متمرکــز
بمانــم و تصویــر بزرگتــری را در ذهنــم
حفــظ کنــم.
خوشــحالم کــه بگویــم از آن موقــع تــا االن
وارد مرحلــه ســالمتری شــدهام .اســترس
و اضطــراب بــه دالیــل مختلــف بــرای
کارآفرینهــا غیرقابــل اجتنــاب اســت .امــا
مــن مجبــور بــودم بــا آن مقابلــه کنــم.
نمیتوانســتم اینطــوری ادامــه بدهــم.
وقتــی کــه امــروز داســتانم را بــرای خیلــی
از دوســتان تعریــف میکنــم ،خیلــی تعجــب
میکننــد کــه درگیــر چنیــن اتفاقــی شــدم.
آنهــا میگوینــد مــن خیلــی آرام و مطمئــن
بــه نظــر میرســیدم .وقتــی دچــار حمــات
اضطــراب شــدم ،بــا تعــداد کمــی از آدمهــا
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حــرف زدم .آن موقــع نمیخواســتم دوســتان
و مشــتریهایم فکــر کننــد نمیتوانــم اوضــاع
را کنتــرل کنــم .ولــی از آن موقــع یــاد گرفتــم
کــه ایــن اتفــاق ممکــن اســت بــرای خیلــی از
آدمهــا پیــش بیایــد.
و ایــن نکتــه بــرای کســبوکار جدیــد مــن،
«آرامتــر» ،الهامبخــش بــود« .آرامتــر» یــک
پلتفــرم اســت کــه از کارآفرینهــای خــاق
در مســیر راهانــدازی استارتآپشــان حمایــت
میکنــد و بــه آنهــا کمــک میکنــد بــا
روشهــای مدیریــت اضطــراب و احســاس
عــدم قطعیــت آشــنا شــوند .مــن بــا صاحبــان
بســیاری از کســبوکارهای کوچــک کار
کــردم کــه در ســکوت بــا ایــن احساســات
درگیــر هســتند و تجارتشــان را مدیریــت
میکننــد ،بــدون کمــک کســی کــه از آنهــا
باهوشتــر باشــد.
و مــن بــرای ایــن دســته از کارآفرینهــا
توصیــهای دارم:

نفس بکشید

بــدون اینکــه خودتــان را مــورد قضــاوت
قــرار دهیــد ،ایــن مســئله را بپذیریــد کــه
احســاس اضطــراب میکنیــد .ســعی کنیــد
بــا آن نجنگیــد و یادتــان باشــد کــه وقتــی
ایــن احساســات از بیــن بــرود ،احســاس
بهتــری خواهیــد داشــت.
چهــار ثانیــه از طریــق بینــی نفــس بکشــید.
دو ثانیــه نفســتان را نگــه داریــد و ســپس
بازدمتــان را خیلــی آرام بیــرون بدهیــد،
جــوری کــه هشــت ثانیــه طــول بکشــد .تــا
زمانــی کــه احســاس کنیــد آرامتــر شــدید،
بــه ایــن کار ادامــه بدهیــد.

این هم میگذرد!

همــه ابعــاد کســبوکارتان بــرای شــما
خیلــی بــزرگ بــه نظــر میرســد ،چــون
شــما بهشــدت درگیــرش هســتید .وقتــی

بــا چالــش یــا موضــوع پیشبینینشــدهای
مواجــه میشــوید ،بــه خودتــان بگوییــد :ایــن
هــم میگــذرد.
بــه خودتان یــادآوری کنیــد کــه هــر اتفاقــی
هــم کــه پیــش آمــده باشــد ،موقــت اســت و
نتیجــه آن ممکــن اســت شــما را بــه مســیر
بهتــری هدایــت کنــد ،حتــی اگــر در حــال
حاضــر قــادر بــه دیــدن آن نباشــید .دربــاره
تصویــر بزرگــی کــه در ذهــن داریــد ،فکــر
کنیــد و اهــداف تجاریتــان را در پرســپکتیو
قــرار دهیــد.

با خودتان مهربان باشید

شــما ســبک زندگ ـیای را انتخــاب کردهایــد
کــه میتوانــد برایتــان چالشهایــی را
بــه همــراه داشــته باشــد و در عیــن حــال
پاداشهــای غیرمنتظــرهای بــه دنبــال دارد.
همــه چیزهایــی را کــه قــرار اســت در آینــده
بــه دســت بیاوریــد ،بــه خودتــان یــادآوری و
از گفتوگوهــای درونــی منفــی خــودداری
کنیــد.

هــر روز بــرای خودتــان زمــان بگذاریــد و ســه
نکتــهای را کــه مرتبــط بــا کســبوکارتان
اســت و بابــت آن خوشــحال یــا قدرشــناس
هســتید ،یادداشــت کنیــد .فرقــی هــم
نمیکنــد کــه یــک موضــوع عمومــی باشــد
یــا همــان موقــع اتفــاق افتــاده باشــد .ایــن
مســئله خیلــی مهــم اســت کــه مــا بتوانیــم
دســتاوردهای مثبتمــان را در زندگــی شــلوغی
کــه داریــم ،بــه رســمیت بشناســیم .و مهمتــر
از همــه اینکــه یادتــان باشــد کمکهــای
زیــادی بــرای شــما وجــود دارد .شــما تنهــا
نیســتید.
اضطــراب چیــزی اســت کــه میتوانیــد بــر آن
غلبــه کنیــد ،بنابرایــن بــه کسـبوکارتان ادامــه
دهیــد .مــن شــاهدی بــرای ایــن ادعــا هســتم.
ایــن کار فقــط بــه تمریــن احتیــاج دارد .مــا
هیچوقــت نبایــد از تالشهایــی کــه بهعنــوان
یــک کارآفریــن میکنیــم تــا بــه اهدافمــان
برســیم ،خجال ـتزده باشــیم .اینجــور زندگــی
کــردن نیــاز بــه شــجاعت دارد.
منبع :گاردین
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کارآفرینی

ره� ب ز�رگ تبدیل شوید؟
چطور به یک ب

عصر نسخههای ناکارآمد رهبران
شکستخورده
مستانه طهماسبی
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امروزه برنامههای زیادی برای تربیت رهبران
موفق در دسترس است؛ از کارگاههای یکروزه
تا برنامههای آموزشی شرکتی .اما این احتمال
زیاد است که هیچکدام از این برنامهها کمک
چندانی به کسی نکنند که میخواهد تبدیل
به یک رهبر تاثیرگذار شود .در این سخنرانی
صریح و شفاف ،رزالیند تورز مشاهدات ۲۵
ساله خود را از شیوه کار رهبران واقعا بزرگ
دنیا شرح میدهد و سه پرسش ساده اما حیاتی
را مطرح میکند که باید برای موفق شدن در
آینده از روسای آتی شرکتها پرسید.
چه چیزی باعث میشود 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 میایستد و فرمان میدهد 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 برنامههای پرورش رهبر که بر اساس
الگوهای موفقیت در جهانی بود که در قدیم
وجود داشت ،نه جهانی که امروز وجود دارد و
نه جهانی که در راه است.
پژوهشی که ما برای بررسی کارایی برنامههای
تربیت رهبران در چهارهزار شرکت انجام دادیم،
نشان داد که در  58درصد این شرکتها ،وجود
اختالف قابل توجه در ضریب هوشی افراد ،نقش
مهمی برای انتخاب یک فرد بهعنوان رهبر دارد.
این یعنی با وجود همه برنامههای آموزشی که
در شرکتها وجود دارد ،جریانهای خارج از
فعالیت اصلی شرکت ،شیوه ارزشیابی ،روشهای
تربیتی و ...بیش از نیمی از شرکتهایی که ما
بررسی کردیم ،در تربیت رهبران بزرگ به اندازه
کافی کارآمد نیستند .شاید از خودتان بپرسید
که آیا شرکتی که در آن کار میکنید ،میتواند
در تبدیل شدن شما به یک رهبر بزرگ قرن
بیستویکمی کمک کند؟ در کمال شگفتی باید
بگویم که احتماال نه.
من تا امروز 25 ،سال از زندگی حرفهای خودم

را صرف بررسی این موضوع کردم که چه عاملی
باعث میشود رهبران بزرگ به وجود بیایند .من
با بیش از  500شرکت در آمریکا کار کردم،
مشاور بیش از  200مدیرعامل بودم و خیلی
بیشتر از آن چیزی که تصورش را میکنید ،به
توسعه سیستم رهبری در این شرکتها کمک
کردم .اما همین چند سال پیش فهمیدم که
روند آزاردهندهای در تربیت و آمادهسازی
رهبران در دنیا وجود دارد .من فهمیدم با
وجود همه تالشهایی که صورت میگیرد،
داستانهایی آشنا درباره افراد وجود دارد که
مدام تکرار میشود .یکی از این ماجراها درباره
کریس است؛ او یک رهبر ابرقهرمان با پتانسیل
بود .او به واحد جدیدی منتقل شد و شکست
خورد و خسارتهای غیرقابل جبرانی به جا
گذاشت .و بعد ماجرای افرادی مثل سیدنی
پیش آمد که مدیرعامل بسیار ناامید بود ،چون
شرکتش یکی از بهترین شرکتها برای رهبران
بود ،ولی تنها یکی از  ۵۰رهبر برجسته توانایی
مدیریت ابتکارات را داشت .و ماجراهای دیگری
مثل تیم رهبران ارشد که در تجارتهای پررونق
فصلی به دلیل تغییر بازار دچار شوک میشوند
و خودشان را در موقعیتی میبینند که مجبورند
امکانات شرکت را به نصف کاهش دهند یا اعالم
ورشکستگی کنند.
حاال ،همه این داستانهای تکراری باعث به
وجود آمدن دو سوال میشود :سوال اول اینکه
چرا با وجود سرمایهگذاریهای بیشتری که در
زمینه توسعه رهبری در دنیا صورت میگیرد،
شکافهای رهبری در حال بیشتر شدن است؟
و سوال دوم اینکه رهبران بزرگ باید چه
کارهای دیگری غیر از رشد و رونق دادن انجام
دهند؟ من به قدری از این پرسشها خسته
شده و همچنین از شنیدن این داستانها ناامید
شده بودم که بهخاطر همین ماجراها کارم را
رها کردم تا همه وقتم را صرف مطالعه در
این زمینه کنم .من طی یک سال به مناطق
مختلف جهان سفر کردم تا درباره کارآمدی
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و ناکارآمدی تمرینهای رهبری در شرکتها،
کشورها و سازمانهای غیردولتی ،نکاتی یاد
بگیرم .درنتیجه ،به آفریقای جنوبی رفتم ،جایی
که این فرصت را داشتم تا بفهمم چطور نلسون
ماندال ،رهبر فقید آفریقای جنوبی ،در پیشبینی
و هدایت بستر سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
کشور ،از زمان خودش جلوتر بود .عالوه بر
این ،بعضی رهبران غیردولتی را مالقات کردم
که با وجود داشتن منابع مالی بسیار محدود،
اغلب با گردآوردی تضادهای ظاهری در یک
جا ،توانستهاند تاثیری عظیم روی شرایط دنیا
بگذارند .من ساعتهای زیادی را در کتابخانه
نهاد ریاست جمهوری گذراندم تا ببینم محیط
چه تاثیری در شکلدهی رهبران و اقداماتی
که انجام میدهند ،دارد و همچنین تاثیر
اقداماتشان چگونه است .و بعد ،وقتی به صورت
تمام وقت سر کارم برگشتم ،در این جایگاه ،به
گروه منحصربهفردی پیوستم که آنها نیز به
یافتن پاسخ این سواالت عالقهمند بودند.
اما از تمامی تجربههایی که به دست آوردم،
توانستم خصوصیات رهبرانی را استخراج کنم
که در مسیرشان پیشرفت میکردند و بفهمم
که چه کارهای متفاوتی را انجام میدادند
و همچنین به تمرینهایی پی بردم که آنها
را آماده میکرد تا بتوانند به اندازه نیروهای
بالقوهشان رشد کنند .و امروز میخواهم برخی
از این اطالعات را با شما به اشتراک بگذارم.
چه عاملی باعث به وجود آمدن یک رهبر
بزرگ در قرن بیستویکم میشود؟
در قرن بیستویکم که دنیا دیجیتالتر و
شفافتر بوده و جریان اطالعات و نوآوری در
آن از سرعت زیادی برخوردار است ،در دنیایی
که انجام هیچ کار بزرگی بدون حل معادالت
پیچیده امکانپذیر نیست ،تکیه کردن به
شیوههای سنتی توسعه ،از سرعت رشد شما
بهعنوان یک رهبر میکاهد .واقعیت این است
که شیوههای ارزیابی سنتی مانند مطالعه در
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زمینه شغلی که بین تمام اعضای یک سازمان
انجام میشود ،یا معیارهای سنتی عملکرد در
یک سازمان میتواند باعث به وجود آمدن نوعی
مثبتاندیشی کاذب در شما شود و همچنین
با نهادینه کردن این فکر در وجودتان که شما
آمادهتر از چیزی هستید که واقعا هستید ،باعث
میشود دچار نوعی آرامش کاذب شوید .رهبری
در قرن بیستویکم بر اساس سه سوال تعریف و
نشان داده میشود.
شما برای پیشبینی تغییر بعدی در الگوی
کسبوکار یا زندگیتان به کجا نگاه میکنید؟
پاسخ این سوال در تقویمتان است .منظورم
این است که زمانهایتان را با چه کسانی
میگذرانید؟ روی چه موضوعاتی کار میکنید؟
مقصد سفرهایتان کجاست؟ برای مطالعه چه
چیزی را انتخاب میکنید؟ و چطور از این طریق
به درک مشکالت بالقوه میرسید و چگونه برای
انجام فوری یک کار تصمیم میگیرید و خودتان
را حاضر و آماده میکنید؟ نوعی تیم رهبری
وجود دارد که از روش گردآوری اطالعات از
تک تک اعضای سازمان استفاده میکند؛ یعنی
یک نفر میگوید اینجا چیزهایی وجود دارد که
روی من تاثیر میگذارد ،و نفر بعدی میگوید
اینجا روندهایی وجود دارد که روی عضو دیگر
تیم تاثیر میگذارد و ...آنها این اطالعات را به
اشتراک میگذارند و بعد بر اساس این اطالعات،
تصمیمهایشان را میگیرند تا یک استراتژی را
تصحیح کنند ،یا از تیمشان یک حرکت جدید
انتظار داشته باشند .رهبران بزرگ همه چیز را
به حال خود رها نمیکنند و به اصطالح بیخیال
نیستند ،آنها همه چیز را تحت نظر و کنترل
دارند و آینده را شکل میدهند ،نه اینکه فقط
نسبت به آن واکنش نشان دهند.
سوال دوم این است که تنوع افراد در گروههایی
که عضوشان هستید ،در زندگی شخصی یا
حرفهایتان چقدر است؟ میدانید ،ما اغلب
چیزهایی درباره شبکههای متشکل از دوستان
خوب قدیمی میشنویم .بهطور قطع این آدمها

در شرایط خوبی در خیلی از سازمانها مشغول
به کار هستند .اما تا حدودی ،همهمان عضو
گروهی از افراد هستیم که با آنها احساس
راحتی میکنیم .بنابراین این سوال من درباره
ظرفیت شما برای ایجاد رابطه با آدمهایی
است که خیلی با شما فرق دارند؛ چه از نظر
بیولوژیکی و جسمی و چه از نظر تواناییهای
کاربردی ،عقاید سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی-
اجتماعی و ...و همچنان هم با وجود همه این
اختالفات ،آنها با شما ارتباط داشته و تا حدی
به شما اعتماد دارند که میخواهند برای رسیدن
به هدفی مشترک با شما همکاری کنند .رهبران
بزرگ درک میکنند که داشتن شبکهای متنوع
از افراد ،منبعی برای شناسایی الگوها در سطوح
وسیعتر و همچنین یافتن راهحلهاست ،چون
شما آدمهایی را در کنار خودتان دارید که شیوه
فکری متفاوتی دارند.
و سوال سوم این است که آیا به اندازه کافی
جرئت یا جسارت دارید که دست از روشی
بکشید که در گذشته برایتان موفقیتآمیز
بوده است؟ ضربالمثلی قدیمی وجود دارد
که میگوید« :خواهی نشوی رسوا ،همرنگ
جماعت شو ».اما اگر این توصیه را دنبال کنید،
فرصتها بر شما رهبری میکنند ،یعنی شما
همیشه کاری را انجام میدهید که برایتان

مطمئنتر و راحتتر است .رهبران بزرگ این
جرئت را دارند که متفاوت باشند .آنها تنها
درباره ریسک کردن حرف نمیزنند ،بلکه واقعا
ریسک میکنند .یکی از رهبران بزرگ دنیا این
واقعیت را با من در میان گذاشت که موثرترین
پیشرفتها زمانی اتفاق میافتد که فرد بتواند
این احساس را در خود به وجود بیاورد و جلوی
کسانی بایستد که میگویند ایده جدید او خام
یا بیش از حد بلندپروازانه یا صرفا ابلهانه است.
ن است که آدمهایی که بعدا به
نکته جالب ای 
شما ملحق میشوند ،همان افرادی از گروهتان
نیستند که احتمال میدادید با شما همکاری
کنند ،بلکه اغلب کسانی هستند که شیوه
متفاوتی برای فکر کردن دارند و میخواهند
برای یک جهش شجاعانه به شما پیوندند .و
باید بدانید که این یک جهش است ،نه یک
قدم .شما برای تبدیل شدن به یک رهبر قرن
بیستویکمی به پاسخ این سه سوال نیاز دارید،
نه برنامههای سنتی تربیت رهبران .بنابراین چه
عاملی در قرن بیستویکم یک رهبر بزرگ را
میسازد؟ من خیلیها ،خیلی از رهبران بزرگ
دنیا را دیدم .آنها زنان و مردانی هستند که
خود را نه فقط برای آسایش مطمئن دیروز،
بلکه برای واقعیتهای امروز و همه احتماالت
نامعلوم فردا آماده میکنند.
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موفقیت
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ت� یث� مهدیل ب� طرایح حمصوالت

برای طراحی یک فناوری بهتر ،زمینه
را درک کنید
مائده تابنده

یک ابزار پیشرفته پزشکی چقدر میتواند برای مردم آفریقا کاربرد داشته باشد ،اگر نتواند
آبوهوای این قاره را تحمل کند؟ تانیا داگالس یک مهندس پزشکی است و در این سخنرانی
تد از زمانی میگوید که مخترعان در جستوجوی فناوری بهتر ،اغلب به نیازهای واقعی مردم
بیتوجه هستند و اینکه چطور درک و دریافت عمیقتر از زمینهای که فناوری قرار است
در آن مورد استفاده قرار گیرد ،میتواند ما را به سمت ارائه راهکارهای بهتر هدایت کند.
اینجــا یــک گورســتان زبالــه اســت؛ جایــی
کــه معمــوال آرامــگاه نهایــی تجهیــزات و وســایل
پزشــکی بیمارســتانها در آفریقاســت .چــرا؟
عمــده وســایل پزشــکی موجــود در آفریقــا
وارداتــی هســتند و بیشــتر وقتهــا بــا شــرایط
محیطــی متناســب نیســتند .ایــن وســایل ممکن
اســت بــرای کنتــرل ،نگــهداری و تعمیــر نیــاز
بــه کارکنــان آموزشدیــده داشــته باشــند کــه
در آفریقــا وجــود نــدارد ،شــاید هــم نتواننــد
دمــا و رطوبــت بــاالی محیــط را تحمــل کننــد.
همچنیــن ایــن وســایل بهطــور معمــول بــه
منبــع بــرق قابــل اطمینــان و جریــان بــرق
مســتمر نیــاز دارنــد.
یکــی از دســتگاههای پزشــکی کــه ممکــن
اســت بــه زبالــهدان فرســتاده شــود ،مانیتــور
ســونوگرافی اســت کــه ضربــان قلــب نوزادانــی را
نشــان میدهــد کــه هنــوز بــه دنیــا نیامدهانــد.
در کشــورهای غنــی ایــن مســئله یکــی از
اســتانداردهای مراقبتــی دوران بــارداری اســت،
درحالیکــه در جوامــع فقیــر اســتاندارد مراقبتــی
یعنــی یــک مامــا کــه بــا یــک گوشــی بــه ضربان
قلــب نــوزاد گــوش میدهــد .ایــن روش بیــش
از  100ســال اســت کــه مــورد اســتفاده قــرار

میگیــرد و بهشــدت بــه مهــارت و تجربــه مامــا
وابســته اســت.
دو مختــرع جــوان از اوگانــدا ،چنــد ســال قبــل
از یــک درمانــگاه مراقبتهــای بــارداری کــه در
یکــی از بیمارســتانهای محلــی واقــع شــده بــود،
بازدیــد کردنــد .آنهــا در آن زمــان دانشــجوی
رشــته فنــاوری اطالعــات بودنــد و در حیــن
بازدیــد متوجــه شــدند کــه خیلــی وقتهــا
مامــا درحالیکــه ســعی میکنــد بــا اســتفاده از
گوشــی صــدای ضربــان قلــب جنیــن را بشــنود،
قــادر بــه انجــام ایــن کار نیســت .بنابرایــن آنهــا
مانیتــوری را اختــراع کردنــد کــه میتوانــد
ضربــان قلــب جنیــن را بســنجد .درواقــع آنهــا
گوشــی قدیمــی را تغییــر دادنــد و آن را بــه یــک
گوشــی هوشــمند متصــل کردنــد .برنامــهای
کــه روی گوشــی هوشــمند وجــود دارد ،ضربــان
قلــب را ضبــط میکنــد و ســپس آن را تحلیــل
میکنــد و اطالعاتــی را در مــورد وضعیــت بچــه
در اختیــار مامــا قــرار میدهــد .ایــن دو مختــرع
آرون توشــابه و جاشــوا اوکلــو نــام دارنــد.
همچنیــن مختــرع دیگــری بــه نــام تنــدکای
کاتســیگا در بوتســوانا مشــغول کار بــرای
یــک ســازمان مردمنهــاد در زمینــه ســاخت
سرآمد/شمارهچهلوپنجم/تیرماه 111 97

ســمعک بــود .او در حیــن کار متوجــه شــد
کــه ســمعکهایی کــه ســاخته میشــوند ،بــه
باتریهایــی نیــاز دارنــد کــه بایــد پــس از مدتــی
تعویــض شــوند ،امــا ایــن هزینــه بــرای بیشــتر
مصرفکنندگانــی کــه او بــا آنهــا آشــنایی
داشــت ،مقرونبهصرفــه نبــود .بنابرایــن
تنــدکای بهعنــوان یــک مهنــدس نوعــی شــارژر
بــا باتریهــای خورشــیدی اختــراع کــرد کــه
قابــل شــارژ هســتند و میتواننــد جایگزیــن
باتریهــای قبلــی در ســمعک شــوند .او
شــرکتی بــه نــام دفترونیکــس تاســیس کــرد و
در حــال حاضــر مشــغول ســاختن ســمعکهای
خورشــیدی اســت کــه از اختــراع خــود در تولیــد
آنهــا اســتفاده میکنــد.
همــکار مــن ،ســودش سیوارســو هــم نوعــی
دســتکش هوشــمند ویــژه مبتالیــان بــه جــذام
طراحــی و اختــراع کــرده اســت .ممکــن اســت
خیلــی از ایــن افــراد دیگــر بیمــار نباشــند ،یــا
بیماریشــان درمــان شــده باشــد ،امــا عــوارض
عصبــی ناشــی از بیمــاری باعــث میشــود
خیلــی از مبتالیــان بــه جــذام حــس المســه
خــود را از دســت بدهنــد و بــه همیــن خاطــر
هــم هســت کــه ممکــن اســت در معرض آســیب
قــرار بگیرنــد .ایــن دســتکشها مجهــز بــه
حسگرهایــی بــرای شناســایی حــرارت و فشــار
اســت کــه میتوانــد بــه کاربــر هشــداردهــد و
درنتیجــه بــه شــیوه موثــری میتوانــد بهعنــوان
حــس المســه مصنوعــی عمــل کنــد و مانــع از
بــروز آســیب شــود .ســودش ایــن دســتکش را
زمانــی اختــراع کــرد کــه بیمــاران مبتــا بــه
جــذام را حیــن انجــام فعالیتهــای روزانهشــان
مشــاهده کــرد و متوجــه شــد کــه شــرایط چــه
ریســکها و خطراتــی را بــرای آنهــا ایجــاد
میکنــد.
همــه ایــن مخترعــان کــه مــن بــه آنهــا اشــاره
کــردم ،علــم مهندســی را بــا علــم بهداشــت و
درمــان ترکیــب کردهانــد و ایــن درواقــع کاری
اســت کــه مهندســان پزشــکی انجــام میدهنــد.
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در دانشــگاه کیــپ تــاون ،مــا دورهای بــه نــام
طراحــی و نــوآوری ســامت داریــم کــه اغلــب
دانشــجویان مهندســی پزشــکی ایــن دوره را
میگذراننــد .هــدف از برپایــی ایــن دوره ،آشــنایی
دانشــجویان بــا فلســفه جهــان طراحــی اســت
و طــی دوره دانشــجوها تشــویق میشــوند در
عیــن حــال کــه بــرای یافتــن راهحلهایــی بــرای
مشــکالت ســامتی جســتوجو میکننــد ،بــا
جوامــع مختلــف تعامــل داشــته باشــند.
یکــی از گروههایــی کــه مــا در حــال حاضــر
بــا آن کار میکنیــم ،گروهــی از ســالمندان
در کیــپ تــاون هســتند و یکــی از پروژههــای
کالســی اخیــر مــا مربــوط بــه مشــکالت ناشــی
از از دســت دادن شــنوایی ســالمندان بوده اســت.
دانشــجویانی کــه اغلــب آنهــا مهندس هســتند،
معتقــد بودنــد کــه میتواننــد ســمعکهایی
بهتــر طراحــی کننــد .آنهــا ســاعاتی را بــا
ایــن ســالمندان زمــان گذراندنــد و کســانی کــه
بــه آنهــا خدمــات پزشــکی ارائــه میدهنــد و
همچنیــن بــا پرستارهایشــان صحبــت کردنــد
و خیلــی زود فهمیدنــد کــه ســمعکهایی کــه
اکنــون وجــود دارنــد ،بــه انــدازه کافــی خــوب
هســتند ،ولــی بســیاری از افــراد ســالمند کــه بــه
ســمعک احتیــاج داشــتند و میتوانســتند بــه
آن دسترســی داشــته باشــند ،ســمعک ندارنــد.
همچنیــن بســیاری از کســانی کــه ســمعک
داشــتند هــم از آن اســتفاده نمیکردنــد.
دانشــجویان متوجــه شــدند کــه خیلــی از
ســالمندها بهطــور کلــی مشــکل ضعــف
شــنوایی خــود را انــکار میکننــد و از اســتفاده
ت میکشــند .عــاوه بــر ایــن،
از ســمعک خجال ـ 
آنهــا متوجــه شــدند کــه شــرایط زندگــی ایــن
ســالمندان بــا وضعیــت ضعــف شنواییشــان
ســازگار نیســت .بــرای مثــال ،خانههــا و
مراکــز اجتماعــی مخصــوص ســالمندان پــر از
بازتابهــای صــدا بــود کــه شنواییشــان را
مختــل میکــرد .بنابرایــن دانشــجویان بــه جــای
اینکــه بــه توســعه و طراحــی یــک ســمعک

جدیدتــر و بهتــر فکــر کننــد ،بــه بررســی محیط
زندگــی افــراد ســالمند پرداختنــد ،بــا ایــن
رویکــرد کــه بتواننــد شــرایط صوتــی محــل را
بهبــود دهنــد .آنهــا همچنیــن پویشــی طراحــی
کردنــد کــه هــدف آن آگاهیبخشــی دربــاره
مشــکل ضعــف شــنوایی و مقابلــه بــا خجالــت
از اســتفاده از ســمعک بــود .ایــن اتفــاق زمانــی
میافتــد کــه افــراد بــه کاربــر  -در ایــن مثــال
ســالمندان  -و نیازهــای آنهــا و زمینـهای که در
آن حضــور دارنــد ،توجــه کننــد و بیشــتر وقتهــا
الزم اســت مــا از تمرکــز فنــاوری فاصلــه بگیریــم
و از نــو بــه بررســی و شناســایی مشــکل بپردازیم.
ایــن روش بــرای درک یــک مشــکل از طریــق
شــنیدن و تعامــل برقــرار کــردن ،روش جدیــدی
نیســت ،ولــی بیشــتر وقتهــا مهندســانی کــه
قصد توســعه فنــاوری دارند ،از این روش اســتفاده
نمیکننــد .یکــی از دانشــجویان مــا قبــا در
رشــته مهندســی نرمافــزار تحصیــل و کار کــرده
اســت و در آن زمــان بیشــتر محصوالتــی کــه
بــرای مشــتریان درســت میکــرد ،محصوالتــی
بــود کــه درنهایــت مشــتری آن را دوســت
نداشــت .وقتــی مشــتریها محصــول را پــس
میدادنــد ،خیلــی وقتهــا میگفتنــد کــه قبــا
نمیدانســتند چــه چیــزی میخواهنــد .پــس از
اتمــام دوره ،ایــن دانشــجو بــه مــا گفــت کــه حاال
میفهمــد کــه خــود او متوجــه نبــوده اســت
کــه مشــتریاش دقیقــا چــه چیــزی میخواهــد.
همچنیــن دانشــجوی دیگــری ایــن بازخــورد
را بــه مــا داد کــه بــا گذرانــدن ایــن دوره یــاد
گرفتــه اســت کــه چطــور بــا همدلــی محصولــی
را طراحــی کنــد کــه ایــن درس مخالــف بــا
آموزشهــای مهندســی بــود کــه بــه او یــاد داده
بــود هــر چیــزی را بــرای عملکــرد طراحــی کنــد.
آنچــه همــه ایــن مثالهــا نشــان میدهــد،
ایــن اســت کــه مــا در جســتوجو بــرای
فنــاوری ،بیشــتر وقتهــا نیازهــای واقعــی افــراد
را در نظــر نمیگیریــم ،ولــی بــه فنــاوری احتیــاج
داریــم ،بــه ســمعک و مانیتورهــای ضربــان قلــب

جنیــن نیــاز داریــم.
پــس چطــور داســتانهای موفقیــت بیشــتری در
مــورد دســتگاههای پزشــکی در آفریقــا بســازیم؟
چگونــه مخترعــان بیشــتری بســازیم بــه جــای
اینکــه فقــط بــه چنــد نمونــه اســتثنایی تکیــه
کنیــم کــه میتواننــد نیازهــای واقعــی مــا را
بفهمنــد و بــا روشهــای عملــی بــه ایــن نیازهــا
پاســخ دهنــد؟ خــب ،مــا روی نیازهــا و خــود
افــراد و زمینــه آنهــا تمرکــز میکنیــم .شــاید
بــه خودتــان بگوییــد« :اینکــه واضــح اســت».
یــا «البتــه کــه زمینــه مهــم اســت».
امــا آفریقــا یــک قــاره سرشــار از تنــوع اســت؛
قــارهای بــا اختالفهــای زیــاد در زمینــه
ســامت ،ثــروت ،درآمــد و آمــوزش .اگــر فــرض
کنیــم مهندســان و مخترعــان مــا امــروز بــه
انــدازه کافــی در مــورد زمینههــای مختلــف در
آفریقــا اطالعــات دارنــد کــه بتواننــد مشــکالت
جوامــع مختلــف و البتــه حاشــیهایترین جوامــع
را حــل کننــد ،درواقــع دچــار اشــتباه شــدهایم.
اگــر مــا در قــاره آفریقــا لزومــا آگاهــی کافــی
دربــاره مشــکالت نداشــته باشــیم ،شــاید آن
موقــع یــک نفــر بــا مهــارت و تعهــد کافــی بتواند
بــه آفریقــا بیایــد ،زمــان را بــه شــنیدن و تعامــل
کــردن بــا مــردم اختصــاص دهــد و بعــد بــا
دانــش و اطالعــات کافــی بــرای اختــراع کــردن
بــرای آفریقــا ،ایــن قــاره را تــرک کنــد.
امــا در مــورد درک زمینههــا ،یادتــان باشــد
کــه ایــن مســئله مربــوط بــه تعامــات ســطحی
نیســت ،بلکــه هــدف تعامــل عمیــق اســت و
غوطــهور شــدن در واقعیتهــا و پیچیدگیهــای
زمینـهای کــه مــا در آن هســتیم و هماکنــون در
آن در آفریقــا غوطــهور شــدهایم .مــا امــروز پایــگاه
دانشــی قــوی و غنــی داریــم کــه میتوانیــم بــا
اســتفاده از آن ،راهکارهایــی بــرای حــل مشــکالت
خــود بیابیــم .پــس بیاییــد وقتــی در قــارهای کــه
مملــو از اســتعدادهای استفادهنشــده اســت،
زندگــی میکنیــم ،خیلــی بــه دیگــران وابســته
نباشــیم.
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ب� ت
پذ�ی
عدال� در سازمان و اکهش مسئولیت ی

مواد اولیه تجارتی که بهتر کار میکند
نیلوفر منزوی

فرقی نمیکند که به مراسم عروسی یک دوست دعوت نشدیم ،یا بهخاطر یک
بدشانسی در شرکت مورد توبیخ قرار گرفتیم ،چون در هر صورت بیعدالتی ما را
ناراحت میکند و درنتیجه تواناییمان را برای درست فکر کردن از دست میدهیم.
و این فقط یک مسئله شخصی نیست ،بلکه به ضرر کسبوکار تجارتمان نیز تمام
میشود .در این سخنرانی تد مارکو آلورا ،تاجر آمریکایی ایتالیایی و مدیرعامل
بزرگترین شرکت گاز طبیعی اروپا ،از شیوهای میگوید که برای اجرای عدالت
در شرکتشان وجود دارد و اینکه چطور توانایی انجام کاری که افراد فکر میکنند
درست است ،میتواند آنها را راضیتر نگه دارد و بهرهوریشان را باال ببرد.
بــرای مــن قضیــه اینطــوری بــود کــه بــه
عروســی دوســتم دعــوت نشــده بــودم .اولــش
خیلــی برایــم مهــم نبــود .فکــر میکــردم
کــه مراســم کوچکــی برگــزار کردهانــد ،امــا
بعــد کــه دیــدم چنــد نفــر دیگــر بــه عروســی
میرونــد ،درحالیکــه بــه انــدازه مــن بــه
دامــاد نزدیــک نبودنــد ،احســاس کــردم
کــه طــرد شــدهام .واقعــا احســاس مزخرفــی
بود .احســاس میکــردم در حقــم ظلــم شــده
اســت .هفتــه پیــش شــبیه ایــن ماجــرا در
مــورد دخترانــم ،لیپســی و گرتــا ،هــم اتفــاق
افتــاد .آنهــا داشــتند بــه نوبــت بــا یــک جــور
وســیله مخصــوص کمــر مادرشــان را ماســاژ
میدادنــد و یکــی از دخترهــا پیــش خــودش
فکــر کــرده بــود کــه بــه خواهــرش زمــان
بیشــتری بــرای ماســاژ داده شــده اســت .همــان
موقــع مــن وارد اتــاق شــدم و دیــدم گرتــا بــا
عصبانیــت داد میزنــد« :ایــن اصــا عادالنــه
نیســت!» صــورت لیپســی هــم خیــس اشــک
شــده بــود و همســرم یــک کرنومتــر دســتش
گرفتــه بــود تــا مطمئــن شــود هــر کــدام از
دخترهــا دقیقــا یــک دقیقــه بــا آن ماســاژور

کار میکننــد.
احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه بیعدالتــی
شــما را نیــز بــه انــدازه مــن یــا دخترانــم
عصبانــی کنــد .علتــش ایــن اســت کــه
بیعدالتــی آنقــدر مــا را عصبانــی میکنــد
کــه دیگــر نمیتوانیــم بهدرســتی فکــر کنیــم.
میترســیم و شــک میکنیــم و مــدام دنبــال
بیعدالتــی میگردیــم .درد را احســاس
میکنیــم و از آن میگذریــم .بیعدالتــی
یکــی از مشــکالت اساســی در جامعــه ماســت و
یکــی از دالیــل اصلــی چنــد قطبــی شــدن کــه
در عیــن حــال بــرای کســبوکار ضــرر دارد.
بیعدالتــی در کار باعــث میشــود
کارمندهــا حالــت تدافعــی پیــدا کننــد و
مسئولیتپذیریشــان را از دســت بدهنــد.
نتایــج مطالعــهای کــه در ایــن زمینــه
انجــام شــده ،نشــان میدهد  ۷۰درصــد
از کارمنــدان آمریکایــی ،مســئولیتپذیر
نیســتند و ایــن مشــکل هــر ســال شــرکتها
را متحمــل ضــرری معادل  ۵۵۰میلیــارد دالر
میکنــد .ایــن مبلــغ معــادل نیمــی از هزین ـه
آمــوزش در آمریــکا و معــادل تولیــد ناخالــص
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ملــی کشــوری مثــل اتریــش اســت .بنابرایــن
اولویــت مــا بایــد از بیــن بــردن بیعدالتــی و
برقــراری دوبــاره عدالــت باشــد .امــا ایــن کار در
عمــل چــه معنــی دارد؟ آیــا مــا بایــد قوانیــن
بیشــتری وضــع کنیــم ،یــا سیســتم خاصــی بــه
وجــود بیاوریــم؟ آیــا ایــن بــه معنــی ایجــاد
برابــری اســت؟ خــب ،تــا حــدودی همینطــور
اســت .امــا عدالــت در مقایســه بــا قانــون و
برابــری جذابتــر اســت و بــا شــیوههای
عجیــب و غریبــی اعمــال میشــود.
 ۱۵ســال قبــل مــن از کارم در یــک بانــک
ســرمایهگذاری آمریکایــی اســتعفا دادم تــا بــا
یــک شــرکت دولتــی نفتــی بــزرگ ایتالیایی کار
کنــم .آن شــرکت یــک دنیــای متفــاوت بــود.
بــا خــودم فکــر میکــردم کلیــد دســتیابی
بــه بهتریــن نتیجــه نوعــی سیســتم ریســک
 تشــویق اســت کــه بــر اســاس آن شــماافــرادی را کــه بهتریــن عملکــرد و بازدهــی را
داشــتهاند ،تشــویق میکنیــد و بــه آنهــا
ترفیــع میدهیــد و بــه افــرادی کــه عملکــرد
ضعیفــی داشــتهاند ،چیــزی میدهیــد کــه
نگرانــش باشــند .امــا در ایــن شــرکت هــم
حقــوق مــا ثابــت بــود و هــم شــغلی مطمئــن
داشــتیم .همــه جایگاههــا تعریــف شــده بــود.
پــس مهارتهــای مــن خیلــی هــم مــورد
توجــه نبــود .آنجــا بــود کــه ناامیــد شــدم،
ولــی بعــد دیــدم کــه ایــن شــرکت بازدهــی
حیرتانگیــزی دارد و در عرصههایــی بســیار
ســخت و حســاس بــه رقابــت میپــردازد.
چنیــن سیســتمی در کســبوکار بازدهــی
باالیــی داشــت .در مدیریــت پــروژه و در
عملیــات اکتشــاف نیــز کامــا کارآمــد بــود .تیم
اکتشــاف مــا بیشــتر از هــر شــرکت دیگــری
در جهــان توانســته بــود منابــع نفــت و گاز را
کشــف کنــد .تیــم مــا یــک پدیــده بــود و همــه
ســعی میکردنــد بــه علــت آن پــی ببرنــد کــه
چطــور چنیــن چیــزی ممکــن اســت .پیــش
خــودم فکــر میکــردم ایــن موفقیــت بــه
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دلیــل شــانس و اقبــال ماســت .امــا بعــد از هــر
اکتشــاف جدیــدی ،کمتــر بــه نظــر میرســید
کــه ایــن مســئله فقــط مربــوط بــه شــانس و
اقبــال باشــد .آیــا مــا وســیله خاصــی در اختیــار
داشــتیم؟ نــه .آیــا مــا نرمافــزار قــویای
داشــتیم کــه هیچکــس دیگــری نداشــت؟ نــه.
آیــا نابغ ـهای داشــتیم کــه بــه بقیــه میگفــت
نفــت دقیقــا کجاســت؟ نــه .ســالها بــود کــه
شــرکت هیــچ فــرد متخصــص جدیــدی را
جــذب نکــرده بــود .پــس راز کار مــا در چــه
چیــزی نهفتــه بــود؟
من همــه افــراد شــرکت را بهدقــت بررســی
کــردم .دوســتم را مــورد بررســی قــرار دادم
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 آدمهــا میدانســتند دارنــد چــه کار
میکننــد .و بعــد ایــن فکــر بــه ذهنــم رســید
کــه موضــوع بــر ســر عدالــت بــود .همــه ایــن
آدمهــا در شــرکتی کار میکردنــد کــه قــرار
نبــود نگــران نتایــج کوتاهمــدت باشــند .آنهــا
بهخاطــر بداقبالــی یــا خطــای غیرعمــد توبیــخ
نمیشــدند .ایــن افــراد میدانســتند کــه بــر
اســاس هدفــی کــه دارنــد ،مــورد ارزیابــی
قــرار میگیرنــد ،نــه نتیجــهای کــه بــه آن
میرســند .آنهــا بهعنــوان یــک انســان
مــورد ارزیابــی قــرار میگرفتنــد و بخشــی
از یــک جامعــه بودنــد .پــس هــر اتفاقــی کــه
میافتــاد ،شــرکت آنهــا را مــورد حمایــت
قــرار م ـیداد .ایــن بــرای مــن تعریــف عدالــت
بــود .تحــت چنیــن تعریفــی شــما دیگــر روی
ایــن مســئله کــه آیــا عدالــت برقــرار اســت
یــا نــه ،حســاس نمیشــوید و ایــن مســئله
نتایــج بینظیــری دارد .ایــن افــراد قــادر
بودنــد روی هدفشــان کــه پیــدا کــردن نفــت
و گاز بــود ،تمرکــز کننــد و بابــت سیاســتها

یــا ترسهــای شــرکت نگرانــی
نداشــتند .آنهــا میتوانســتند
خیلــی خــوب ریســک کننــد،
زیــرا بیــش از حــد حالــت تدافعــی
نداشــتند و بــرای بــه دســت
آوردن جایزههــای بــزرگ دســت
بــه قمــار نمیزدنــد .ایــن افــراد
اعضایــی ایــدهآل بــرای یــک
گــروه بودنــد کــه بــه همــکاران
خــود اعتمــاد داشــتند و نگــران خصومــت
دیگــران نبودنــد .میشــود اینطــوری گفــت
کــه آنهــا تفریــح میکردنــد .آنقــدر تفریــح
میکردنــد کــه حتــی یکــی از کارمندهــا
یــک بــار اعتــراف کــرد در شــام کریســمس
شــرکت بیشــتر از شــام کریســمس خانوادگــی
بــه او خــوش گذشــته اســت .امــا ایــن افــراد،
در سیســتم عادالنــهای کار میکردنــد کــه
بــه واســطه آن میتوانســتند کاری را انجــام
دهنــد کــه آن را درســت میدانســتند ،نــه
اینکــه بــه دنبــال منافــع شــخصی خودشــان
باشــند ،یــا اینکــه دنبــال کار ســریع و راحــت
باشــند .همیــن توانایــی بــرای انجــام کاری کــه
آن را درســت میدانیــم ،یکــی از پایههــای
عدالــت و در عیــن حــال یــک محــرک بــزرگ
بــرای افــراد اســت .و فقــط جوینــدگان نفــت
نبودنــد کــه کار درســت را انجــام میدادنــد.
مــا در آن شــرکت یــک مدیــر منابــع انســانی
داشــتیم کــه یــک بــار از مــن خواســت فــردی
را میــان افــراد داخــل شــرکت بــرای یــک
پســت مدیریتــی انتخــاب کنــم .فــرد مــورد
نظــر بســیار مناســب بــود ،امــا دوره دبیرســتان
را تمــام نکــرده بــود ،پــس بــه صــورت رســمی
بــرای ایــن جایــگاه صالحیــت نداشــت ،امــا
بــه قــدری خــوب بــود کــه انتخابــش کامــا
منطقــی بــه نظــر میرســید و اســتخدام هــم
شــد .یــا یکــی دیگــر از افــراد شــرکت از مــن
خواســت بودج ـهای بــرای ســاخت یــک کارگاه
پنیرســازی در کنــار تاسیســات خودمــان در

اکــوادور در اختیــارش قــرار دهــم.
هیــچ منطقــی در ایــن درخواســت
نبــود .تــا آن موقــع هیچکــدام از
افــراد کارگاه تولیــد پنیــر نســاخته
بودنــد ،ولــی ایــن همــان چیــزی
بــود کــه آن روســتا بــه آن نیــاز
داشــت ،چــون شــیری کــه در
آنجــا تولیــد میشــد ،پیــش
از فــروش ،فاســد میشــد.
آنهــا یــک کارگاه پنیرســازی نیــاز داشــتند
و مــا آن را راهانــدازی کردیــم .مــن در ایــن
اتفاقــات و اتفاقــات مشــابه یــاد گرفتــم کــه
چطــور عــادل باشــم .مــن و همکارانــم بــه ایــن
نیــاز داشــتیم کــه بتوانیــم ریســک بکنیــم و
شــما در چنیــن سیســتم عادالنــهای اســت
کــه میتوانیــد خطــر کنیــد و میتوانیــد
جســارت عــادل بــودن را داشــته باشــید .مــن
ایــن نکتــه را درک کــردم کــه ایــن آدمهــا و
باقــی همکارانشــان بــه چنــان نتایــج درخشــانی
دســت پیــدا کردنــد و چنــان کارهــای بزرگــی
را انجــام دادنــد کــه هیــچ تشــویقی نمیتوانــد
محــرک آن باشــد .مــن خیلــی هیجــانزده
شــده بــودم .دلــم میخواســت بفهمــم ایــن
سیســتم چطــور کار میکنــد .میخواســتم
کار بــا ایــن سیســتم را یــاد بگیــرم تــا بتوانــم
در آینــده رهبــر بهتــری باشــم.
بنابرایــن بــا همکارانــم ،مدیــران منابــع انســانی
و گروهــی از متخصصــان اعصــاب و روان
صحبــت کــردم و متوجــه شــدم آن چیــزی
کــه در ذهــن افــراد میگــذرد و شــیوه کاری
آنهــا ،کامــا توســط دانــش جدیــد مغــز مــورد
تاییــد اســت .همچنیــن فهمیــدم کــه چنیــن
سیســتمی در هــر ســطح و هــر شــرکتی قابــل
اجراســت .شــما نــه بــه حقــوق ثابــت و نــه
شــغل مطمئــن نیــاز داریــد ،چــون از نظــر
علمــی ثابــت شــده اســت کــه آدمهــا بهطــور
ذاتــی میتواننــد عدالــت را حــسکننــد .مــا
فــرق درســت و غلــط را حتــی قبــل از اینکــه
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بتوانیــم حــرف بزنیــم ،یــا بــه آن فکــر کنیــم،
میدانیــم .تجربــه مــورد عالقــه مــن مربــوط
بــه بچههــای شــش ماهــهای اســت کــه
مشــغول تماشــای توپــی هســتند کــه تــاش
میکنــد از تپــهای بــاال بــرود .آنجــا یــک
مربــع مهربــان وجــود دارد کــه بــه تــوپ
کمــک میکنــد تــا از تپــه بــاال بــرود .و بعــد
یــک مثلــث بــدذات تــوپ را بــه پاییــن هــل
میدهــد .بعــد از اینکــه ایــن فیلــم چندیــن
بــار بــه نمایــش درآمــد ،از بچههــا خواســته
شــد اســباببازی مــورد عالقهشــان را از
بیــن یــک تــوپ ،یــک مربــع و یــک مثلــث
انتخــاب کننــد .ولــی هیچکــدام از آنهــا
اســباببازی مثلــث را انتخــاب نکــرد .همــه
آنهــا دلشــان میخواســت کــه مربــع باشــند.
علــم ثابــت کــرده اســت کــه مــا وقتــی عدالــت
را میبینیــم ،یــا احساســش میکنیــم ،در
مغزمــان مــادهای ترشــح میشــود کــه بــه
مــا احســاس لــذت میدهــد ،لــذت زیــاد.
امــا وقتــی احســاس میکنیــم بــا بیعدالتــی
مواجــه شــدیم ،احســاس درد میکنیــم،
دردی خیلــی بیشــتر از آنچــه بــه واســطه
یــک زخــم جســمی بــه وجــود میآیــد.
چــون بیعدالتــی باعــث فعــال شــدن بخــش
ابتدایــی مغــز مــا میشــود ،یعنــی قســمتی
کــه بــا انــواع خطرهــا و روشهــای نجــات
ســروکار دارد .وقتــی بیعدالتــی باعــث ایجــاد
نوعــی خطــر میشــود ،همــه ذهــن مــا را
درگیــر میکنــد .درنتیجــه انگیــزه ،خالقیــت
و ارزش کار گروهــی بهطــور کامــل از بیــن
میرونــد .در عیــن حــال کامــا طبیعــی اســت
کــه مــا چنیــن رفتــاری بــروز بدهیــم ،چــون
بهطــور ذاتــی حیواناتــی اجتماعــی هســتیم.
مــا بــرای بقــا بــه ایــن احســاس کــه عضــوی از
اجتمــاع هســتیم ،احتیــاج داریــم .مــا آنقــدر
بیدفــاع آفریــده شــدهایم کــه الزم اســت تــا
حدود  ۱۰ســالگی کســی مراقبمــان باشــد،
تــا زمانــی کــه مغزمــان دربــاره غــذا بــه بلــوغ
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برســد .الزم اســت کــه در چنیــن اجتماعــی
باشــیم .پــس چــه خوشــمان بیایــد و چــه نــه،
بــا دعــوت نشــدن بــه عروســی یــک دوســت،
طــرز فکــر بدویمــان همــان واکنشــی را
نشــان میدهــد کــه اگــر از اجتمــاع اخــراج
شــویم ،نشــان خواهــد داد .علــم بهطــور کامــا
روشــن نشــان میدهــد کــه چــرا عدالــت
خــوب اســت و چــرا بیعدالتــی مــا را وارد
حالــت تدافعــی میکنــد .امــا از طــرف دیگــر،
علــم نشــان میدهــد کــه در یــک محیــط
عادالنــه ،نهتنهــا همــه مــا دوســت داریــم مثــل
آن مربــع باشــیم ،بلکــه بهطــور طبیعــی بــه
مربــع بــودن گرایــش داریــم و ایــن بــه دیگــران
اجــازه میدهــد تــا آنهــا هــم در پاســخ عــادل
باشــند .ایــن تعامــل باعــث بــه وجــود آمــدن
یــک جــور حلقــه عدالــت زیبــا میشــود ،امــا
وقتــی عدالــت را شــروع میکنیــم ،یــک قطــره
از بیعدالتــی همــه اســتخر را آلــوده میکنــد
و متاســفانه قطــرات بیعدالتــی زیــادی در
ایــن اســتخر وجــود دارنــد .بنابرایــن همــه
ســعی مــا بایــد بــر ایــن باشــد کــه تــا آنجــا
کــه ممکــن اســت ،بیعدالتــی را از همــه جــا
حــذف کنیــم ،از جامعــه خودمــان و از شــرکت
خودمــان شــروع کنیــم .مــن خیلــی نگــران
ایــن مســئله هســتم ،چــون رهبــری یــک
تیم  ۳۰۰۰نفــره کامــا حرف ـهای را بــر عهــده
دارم ،و تفــاوت میان  ۳۰۰۰نیــروی کار شــاد
و بــا انگیــزه و  ۳۰۰۰نفــری کــه فقــط منتظــر
پایــان ســاعت کار هســتند ،قابــل توجــه اســت.
پــس اولیــن چیــزی کــه تــاش میکنــم در
ایــن نبــرد عدالــت بــه آن برســم ،ایــن اســت
کــه خــودم را از ایــن معادلــه خــارج نگــه
دارم .یعنــی پیشزمینههــای فکــری خــودم
را بشناســم .مثــا مــن واقعــا از کســانی کــه
حرفــم را تاییــد میکننــد ،خوشــم میآیــد،
امــا ایــن بــرای یــک شــرکت ،و بــرای هــر
کســی کــه نظــر متفاوتــی دارد ،رفتــار چنــدان
جالبــی نیســت .پــس مــا تــاش میکنیــم

بــه صــورت فعــال فرهنــگ پذیــرش نظــرات
و شــخصیتهای متفــاوت را در شــرکتمان
جــا بیندازیــم .دومیــن کاری کــه انجــام
میدهیــم ،کمــی عملیتــر اســت .مــا همــه
قوانیــن ،فرایندهــا و سیســتمهای شــرکت را
کــه بــرای تصمیمگیــری و تخصیــص منابــع
بــر پایــه آنهــا عمــل میکنیــم ،بررســی و
آن بخــش از مقــررات را کــه چنــدان واضــح
نیســتند ،یــا خیلــی منطقــی نیســتند ،یــا اصــا
معنــای خاصــی ندارنــد ،کنــار میگذاریــم.
عــاوه بــر ایــن ،ســعی میکنیــم تــا هــر
چیــزی را کــه باعــث محــدود شــدن جریــان
اطالعــات در داخــل شــرکت میشــود ،از ســر
راه برداریــم .و بعــد در مــورد فرهنــگ و انگیــزه
هــم بررســیهای مشــابهی انجــام میدهیــم.
درواقــع منظــورم ایــن اســت کــه هرچقــدر
هــم کــه قوانیــن ،فرایندهــا و سیســتمها
را بــه شــکل کامــا ســختگیرانه بررســی
کنیــم ،بــاز هــم بــه حــس واقعــی از عدالــت
نمیرســیم .علتــش هــم ایــن اســت کــه
آخریــن قــدم بــرای رســیدن بــه عدالــت چیــز
دیگــری اســت.
ایــن احســاس بــه احساســات افــراد ،نیازهــای
آنهــا ،وقایــع زندگــی خصوصیشــان و
نیازهــای جامعــه مربــوط اســت .پرســشها
و عوامــل زیــادی وجــود دارنــد کــه گنجانــدن
آنهــا داخــل یــک لیســت یــا یــک فرمــول،
آنقدرهــا ســاده نیســت و بهســختی میتــوان
همــه ایــن عوامــل را در فراینــد تصمیمگیــری
منطقــی دخالــت داد .امــا اگــر از ایــن عوامــل
چشمپوشــی کنیــم ،نــکات مهمــی را در نظــر
نگرفتهایــم ،و نتیجــه ایــن کار بــه وجــود
آمــدن احســاس بیعدالتــی اســت .بنابرایــن
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؟
اینهــا ســواالت ســختی اســت ،امــا اگــر از
خودمــان بپرســیم کــه آیــا پاســخ منطقــی،
همــان پاســخ درســت اســت ،یــا نــه ...خــب،
همــه مــا پاســخ را درون خودمــان داریــم .مــا
پاســخ را از دوران کودکیمــان میدانســتیم.
و نتیجــه دانســتن جــواب درســت بــرای
تصمیمگیــری بســیار جالــب اســت .و روشــن
کــردن قلبهــا کلیــد دســت پیــدا کــردن بــه
باالتریــن بهــرهوری از نیــروی کار اســت .چــون
اگــر بــه ایــن موضوع کــه نیروهــای کارتــان چه
احساســی دارنــد ،اهمیــت بدهیــد ،آنهــا تــرس
خــود را کنــار میگذارنــد و خــود واقعیشــان
را در حیــن انجــام کار نشــان خواهنــد داد .اگــر
عدالــت ســنگ بنــای زندگــی باشــد ،چــرا همــه
رهبــران در زمینــه کســبوکار آن را بهعنــوان
اولویــت خــود قــرار نمیدهنــد؟ آیــا کار کــردن
در شــرکتی کــه شــرایط عادالنـهای دارد ،بهتــر
نیســت؟ آیــا داشــتن همــکاران و مدیرانــی کــه
انتخــاب و آمــوزش آنهــا بــر اســاس عدالــت
و شخصیتشــان بــوده و نــه بــر اســاس نتایــج
آزمــون مدیریت  ۶۰ســال پیــش ،بهتر نیســت؟
مــا بــه چنیــن جایگاهــی خواهیــم رســید ،امــا
چــرا در حــال حاضــر چنیــن شــرایطی وجــود
نــدارد؟ خــب یکــی از دالیلــش انفعــال اســت
و البتــه تــا حــدی هــم بهخاطــر ایــن اســت
کــه برقــراری عدالــت همیشــه راحــت نیســت.
عدالــت نیازمنــد قضــاوت و ریســک کــردن
اســت .درســت مثــل حفــر آن هشــت چــاه کــه
یــک جــور ریســک بــود .ترفیــع فــردی کــه
دبیرســتانش را تمــام نکــرده بــود هــم یــک
ریســک بــود .ســاخت یــک کارخانــه پنیــر در
اکــوادور هــم یــک ریســک بــود .امــا عدالــت
ریســکی اســت کــه ارزشــش را دارد .بنابرایــن
بایــد از خودمــان ســوال کنیــم کــه کجــا
میتوانیــم ریســک کنیــم؟ کــی میتوانیــم
کمــی جلوتــر برویــم ،تــا تفــاوت کار منطقــی
و کار درســت را بفهمیــم؟
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محیط زیست

آ� یمتوان اکری کرد که مهه از صنعت هوافضا ب�رهمند شوند؟
ی

شش فناوری فضایی برای بهبود
زندگی در زمین
مستانه تابش
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 )Danielleیک
وود (Wood
دنیل
گروه تحقیقاتی را در آزمایشگاه رسانه
امآیتی سرپرستی میکند؛ گروهی که
اعضایش در حال از پیش رو برداشتن سدی
هستند که باعث محدودیت بهرهگیری از
مزایای کاوشهای فضایی به گروهی از افراد
نخبه و ثروتمند میشود .او شش تکنولوژی
فضایی را شناسایی کرده است که میتواند
برای بهبود سالمتی روی کره زمین مورد
استفاده قرار بگیرد .او میگوید« :فضا برای
توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد ،یعنی برای
منفعت همه مردم».
من شغلم را وقتی  17سالم بود ،انتخاب کردم.
در یکی از شبهای گرم تابستانی در فلوریدا
بیرون از خانه ایستاده بودم و فقط چند کیلومتر
با اقیانوس فاصله داشتم .چشم انتظار یک جور
معجزه بودم .آن تابستان این امکان را پیدا
کرده بودم که بهعنوان کارآموز در مرکز فضایی
کندی ناسا کار کنم و معجزهای که آن شب
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 میداد
بر لبه سیاهچالهها کاوش کنند .یکدفعه تمام
آسمان پر از نور شد .انگار وسط شب دوباره
روز شده بود .ما خیلی زود توانستیم صدای
موتورهای شاتل را در قلبمان حس کنیم و این
یک معجزه نبود؛ بلکه ترکیبی از تالش یک
تیم چندهزار نفره بود که با کمک هم توانسته
بودند چیزی را تبدیل به واقعیت کنند که
پیش از آن غیرممکن به نظر میرسید و من
میخواستم عضو آن تیم باشم.
بنابراین تصمیم گرفتم به دانشگاهی بروم که
بتوانم مهندسی هوافضا بخوانم .و سال بعد از
آن ،آموزش من از امآیتی شروع شد و آن
موقع بود که به یک پروژه دانشجویی ساخت
ربات فضایی پیوستم .همه چیز مطابق روال
عادی پیش میرفت تا اینکه من با موضوع

مهمی مواجه شدم که باعث سردرگمیام شد.
ماجرای این سردرگمی از تعطیالت تابستانی
آن سال شروع شد .من داوطلب شده بودم
به مدرسهای در کنیا سفر کنم و در آنجا به
دختران  5تا  17ساله درس انگلیسی ،ریاضی
و علوم بدهم .آنها هم به من آهنگهای
سواحیلی یاد میدادند .اما مهمتر از هر چیزی،
من از این فرصت برای آشنایی با دخترها
استفاده کردم و متوجه شدم این دخترها به
همراه رهبران قبیلههایشان از پس سختیهای
مهمی برآمدند تا بتوانند اجازه پیدا کنند که
بهترین فرصت را در زندگی داشته باشند .و من
میخواستم عضوی از این تیم باشم.
درواقع میخواستم عضو تیمی باشم که
میتواند سختیها را از پیش رو بردارد و
باعث بهبود زندگی دخترها در سراسر دنیا
شود .ولی از طرف دیگر نگران بودم که مبادا
یادگیری مهندسی هوافضا خیلی برای این
کار مفید نباشد .نگرانیام این بود که این تیم
کنیایی نتواند از فناوریهایی استفاده کند که
من داشتم در مورد فضا یاد میگرفتم .ولی
خوشبختانه متوجه شدم فکرم اشتباه است.
بنابراین برگشتم و دوباره شروع به کارآموزی
در ناسا کردم و اینبار یکی از مربیهایم به من
یاد داد که چطور کشورهایی مانند کنیا دهها
سال است که از تکنولوژیهای فضایی استفاده
میکنند تا شرایط زندگی را در کشور خود
بهبود دهند .و آنجا بود که من متوجه شدم
میتوانم شغلی در زمینه صنعت فضا و توسعه
داشته باشم« .کاوش و استفاده از فضای بیرونی
باید در جهت سودرسانی به همه مردم ،فارغ
از سطح اقتصادی یا توسعه علمیشان باشد».
ما در این سالها کار چندانی در راستای این
هدف انجام ندادهایم .هر چند که دهها سال
است مردم تالش میکنند تا آنچه در این
بیانیه آمده است ،تبدیل به واقعیت شود.
البته این ایده جدیدی نیست .درواقع در سال
 1967ملیتهای مختلف از سراسر دنیا دور
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هم جمع شدند و معاهده فضایی را امضا کردند
که یک بیانیه مهم داشت .نیروهایی مانند
استعمار و نژادپرستی و نابرابریِ جنسیتی
بسیاری از مردم را از فوای ِد فضا بیبهره گذاشته
و باعث شده ما باور کنیم که فضا برای اقلیتی
از مردم است یا برای ثروتمندان یا نخبگان.
ولی نمیتوانیم این دید را برتابیم ،زیرا دنیا
ِ
ماموریت حیاتیای دارد که زندگی همه مردم
را بهبود ببخشد.
مسیر حرکت ما برای محقق کردن این امر
ریشه در  ۱۷هدف توسعه پایدار سازمان ملل
متحد دارد .همه کشورهای عضو سازمان ملل
متحد توافق کردهاند که این اهداف در صدر
اولویتهایشان تا سال  ۲۰۳۰قرار گیرد .این
اهداف موقعیتهای ارزشمندی را در زمان به
ما میدهند؛ موقعیتهایی برای اینکه بتوانیم
فقر شدید را از بین ببریم ،موقعیتهایی برای
اینکه مطمئن شویم همه به آب و غذای تمیز
دسترسی دارند .ما بهعنوان اعضای یک جامعه
جهانی باید دنبال دستیابی به این اهداف
باشیم .و تکنولوژی فضایی از توسعه پایدار
حمایت میکند .در حقیقت شش نوع سرویس
فضایی وجود دارد که میتواند به ما کمک کند
تا اهداف توسعه پایدار را محقق کنیم .بیایید
در چند دقیقهای که پیش رو داریم ،هر کدام
از این سرویسها را بررسی کنیم و نمونههایی
از اهدافی را ببینیم که توسط این سرویسها
پشتیبانی میشوند .آمادهاید؟
ماهوارههای ارتباطی ابزارهایی هستند که امکان
دسترسی به تلفن و اینترنت را در هر نقطهای
از کره زمین تامین میکنند .این مسئله بهطور
خاص در زمان بازیابی پس از فاجعه اهمیت
دارد .هنگام وقوع توفان هایان در فیلیپین ،الزم
بود شبکه ارتباطی محلی تعمیر شود .بنابراین
آنتنهای ارتباطی بادیای به محل آورده شد
که میتوانست به ماهوارهها متصل شود .این
قابلیت در دوره تعمیر و بازیابی مفید واقع شد.
ماهوارههای موقعیتیاب موقعیت ما را با توجه
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به موقعیت خود مشخص میکنند .محققان
میتوانند از این قابلیت برای مشخص کردن
گونههای در معرض خطر حیاتوحش استفاده
کنند .مثال این الکپشت مجهز به سیستمی
است که میتواند اطالعات موقعیتش را با
استفاده از ماهوارههای موقعیتیاب مشخص
کند و دانشمندان این اطالعات مکانی را از
طریق ماهوارههای ارتباطی دریافت میکنند.
آنها میتوانند از این اطالعات استفاده کنند
تا سیاستگذاریهای بهتری در این زمینه
داشته باشند و بفهمند که ما چطور میتوانیم
حیوانات را زنده نگه داریم.
ماهوارههای مشاهده زمین یکی دیگر از این
سیستمها هستند که به ما میگویند در
محیطمان چه خبر است .در حال حاضر،
حدود  ۱۵۰ماهواره مشاهده زمین وجود دارد
که توسط  ۶۰آژانس دولتی کنترل میشوند
و تنها ماهوارههای مشاهده زمین محسوب
میشوند که البته بعضی شرکتها هم در حال
اضافه شدن به این فهرست هستند .بسیاری از
دولتها اطالعات این ماهوارهها را به صورت
رایگان و آنالین در اختیار عموم قرار میدهند.
بسیاری از ماهوارههای مشاهده زمین اصال
عکس نمیگیرند ،بلکه محاسبات را میگیرند
و این محاسبات را با مدلهای پیشرفته
کامپیوتری ادغام میکنند و تجسمهای جهانی
زیبایی میسازند که جریانهای اقیانوسی
و دمای اقیانوسها را بهطور جهانی نشان
میدهد ،یا میتوانیم به کمک آنها به نمک و
دود و غبا ِر اتمسفر نگاه کنیم ،یا بارش باران و
برف را در سراسر کره زمین ببینیم ،یا به چرخه
زندگی گیاهی ساالنه در خشکی و در اقیانوس
ِ
نگاه کنیم .پژوهشگران میتوانند این اطالعات
را در مورد بارندگی و پوشش گیاهی بگیرند و از
آن برای فهم این نکته که چه مکانهایی روی
کره زمین در معرض خطر قحطی و خشکی
است ،استفاده کنند و البته این اطالعات را در
اختیار سازمانهای کمکرسانی قرار دهند تا

آنها بتوانند قبل از تشدید گرسنگی در این
مناطق ،کمکهای غذاییشان را آماده کنند.
ما همچنین در پایگاه بینالمللی فضایی
یک آزمایشگاه گردان داریم که هم خود آن
و هم هر چیزی که در داخلش قرار دارد،
گرداگرد زمین معلق است .این ابزارها تاثیر
جاذبه را تجربه نمیکنند و به همین خاطر
ما اسمشان را میکروگرانش گذاشتیم .وقتی
فضانوردان در محیط میکروگرانشی هستند،
بدنهایشان جوری واکنش نشان میدهد که
انگار بهسرعت در حال پیر شدن هستند .در
این شرایط استخوانها و عضالت فضانوردان
تضعیف میشود و سیستم قلبی عروقی و
سیستم ایمنیشان تغییر میکند .همانطور که
دانشمندان روی این موضوع تحقیق میکنند
که چطور فضانوردان را سالم نگه دارند ،ما
میتوانیم از تمرینها و تکنیکهایی که برای
فضانوردان استفاده میشود ،بهره ببریم و آنها
را برای بهبود وضعیت سالمتی در اختیار مردم
کره زمین قرار دهیم.
بهطور معمول ما همینطور که فناوریهای
مختلف را برای فضانوردان و کاوش در فضا یا
ساخت فضاپیماها بهبود میدهیم ،میتوانیم
از این اختراعات برای بهبود زندگی روی کره
زمین استفاده کنیم .مثالی که خودم خیلی
دوست دارم ،یک نوع سیستم تصفیه آب
است که یکی از اصلیترین اجزای آن بر پایه
تکنولوژی استوار است که برای تصفیه آب در
ایستگاههای فضایی استفاده میشود .در حال
حاضر این سیستم در سراسر جهان مورد
استفاده قرار میگیرد .فضا منبع بیانتهای
الهام است؛ چه از راه تحصیل و چه از طریق
علم ستارهشناسی ،تحقیق و تجربه قدیمی
خیره شدن به ستارگان .حاال کشورهای
مختلف در سراسر دنیا با بهکارگیری دانش
محلی مهندسی و علوم و فضا درحال پیشبرد
پیشرفتهای خود هستند.
حاال بیایید با بعضی از جدیدترین مهندسان

ماهواره از سراسر دنیا آشنا شویم .این الیکا آبیو
است از ونزوئال .الیکا در حال تمرین و یادگیری
در زمینه مهندسی ماهواره است و زیر نظر
بخشی از برنامه ماهوارهای محلی در ونزوئال
فعالیت میکند .او نرمافزاری طراحی کرده که
به اعضای تیمش این امکان را میدهد تا طراحی
بهتری برای سیستمهای قدرتی داشته باشند.
این آدل کاستیلو دوران است ،از فیلیپین .او
هم هواشناس است و هم مهندس ماهواره و
از دادههای ماهواره برای پیشبینی وضع هوا
استفاده میکند.
و در آخر با هاال آشنا شوید .او اهل سودان است
و در مقطع کارشناسی در خارطوم مهندسی
برق خوانده است .او و چند دانشجوی دیگر
تصمیم گرفتند ماهواره خودشان را بسازند .و
پس از آن بود کههاال توانست بورسیهای برای
یادگیری مهندسی ماهواره برای ادامه تحصیل
در مقطع کارشناسی ارشد بگیرد.
هر کدام از داستانهایی که امروز با شما در
میان گذاشتم ،نشان میدهند که فضا برای
توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد ،یعنی
برای منفعت همه مردم .اما ما باید کارهای
بیشتری انجام دهیم ،چون در حال حاضر
محدودیتهایی وجود دارد که مردم را از فضا
جدا و تاثیر این تکنولوژی را محدود میکند.
برای بسیاری از مردم ،دادههای حاصل از
مشاهده زمین بسیار پیچیده و سرویسهای
ارتباطات ماهوارهای بسیار گران هستند.
تحقیقات میکروگرانشی هم دستنیافتنی
به نظر میرسند .این انگیزه کار من بهعنوان
مسئول آزمایشگاه رسانه امآیتی است .من
بهتازگی یک گروه تحقیقاتی جدید به نام
توانمندسازی فضایی راه انداختهام .ما در این
گروه در حال تالش هستیم تا مرزهایی را که
باعث محدود شدن مزایای فضایی میشوند ،از
میان برداریم .و همچنین سیستمهای کاربردی
آینده را توسعه میدهیم تا در توسعه پایدار
سهیم باشیم.
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در�ره فیمل ن
دا� دارکو
ب

آن دنیای دیگر
زهره توحیدی

در شــب دوم اکتبــر ســال  ۱۹۸۸نوجوانــی بــه
نــام دانــی دارکــو در خــواب راه مــیرود .او
صــدای خرگوشــی در قامــت انســان را دنبــال
میکنــد و از خانــه خــارج میشــود .صبــح
پــس از بیــدار شــدن و یافتــن خــود در زمیــن
گلــف بــه خانــه بازمیگــردد و میبینــد در
یــک اتفــاق عجیــب موتــور یــک هواپیمــای
جــت روی اتاقــش ســقوط کــرده و او بــا
رفتنــش از مــرگ نجــات یافتــه اســت .فیلــم
«دانــی دارکــو» ( )Donnie Darkoروایــت
کنــدوکاو دانــی (بــا بــازی جیــک جیلنهــال)
در چگونگــی زنــده ماندنــش و رویارویــی او بــا
آدمهــای دوروبــرش اســت .امــا ایــن روایــت
پــس از  ۲۸روز و  ۶ســاعت و  ۴۲دقیقــه و ۱۲
ثانیــه پایــان مییابــد .درســت در زمانــی کــه
خرگــوش انســاننما گفتــه بــود و بــا مــرگ
دانــی بــر اثــر ســقوط موتــور جــت؛ همــان
حادث ـهای کــه در ابتــدای فیلــم از آن نجــات
یافتــه بــود.
فیلمــی کــه ریچــارد کلــی در ســال ۲۰۰۱
ســاخته اســت ،روایتــی پیچیــده از جهانهــای
مــوازی اســت .ایــن فیلــم نیــاز بــه تماشــای
چندبــاره دارد تــا بــا آگاهــی بــه آنچــه تــا
پایــان ماجــرا رخ میدهــد ،بتــوان قطعــات
پــازل را شناســایی کــرد و بــا کنــار هــم
چیــدن آنهــا درنهایــت دریافــت کــه ماجــرا
از چــه قــرار اســت .البتــه در ســال ۲۰۰۴
نســخهای همــراه بــا شــرح فیلــم منتشــر
شــد کــه بــه فهــم آن کمــک میکــرد .ولــی
در همــان نســخه اولیــه ســال  ۲۰۰۱درون
داســتانی کــه روایــت میکنــد نیــز شــرحی

وجــود دارد .نوجوانــی کــه نقــش قهرمــان
فیلــم را بــازی میکنــد ،از معلــم خــود
کتابــی بــا عنــوان «فلســفه ســفر در زمــان»
میگیــرد کــه گویــی فیلــم بــا ترتیــب فصــول
آن پیــش م ـیرود و تکههایــی از مقدمــه هــر
فصــل در فیلــم نشــان داده میشــود .ایــن
کتــاب شــرحی بــر چگونگــی رخدادهاســت و
همانطــور کــه قهرمــان داســتان را هدایــت
میکنــد ،بــه بیننــده نیــز بــرای فهمیــدن
رونــد داســتان کمــک میکنــد.
بــر اســاس شــرح کتــاب فلســفه ســفر در
زمــان ،در کنــار جهــان اصلــی جهانــی دیگــر
موســوم بــه جهــان ممــاس وجــود دارد .جهان
ممــاس تمــام ویژگیهــای جهــان اصلــی
را دارد و هرچــه در جهــان اصلــی باشــد،
نســخهای از آن در جهــان ممــاس هــم وجــود
دارد .جهــان ممــاس ناپایــدار اســت و پــس از
یــک زمــان معیــن نابــود میشــود .چنانکــه
در فیلــم دانــی دارکــو نیــز ایــن زمــان  ۲۸روز
و  ۶ســاعت و  ۴۲دقیقــه و  ۱۲ثانیــه تعییــن
شــده اســت؛ زمانــی کــه خرگــوش انســاننما
بــه نــام فرانــک (بــا بــازی جیمــز دووال) بــه
دانــی دارکــو اطــاع میدهــد .درواقــع فیلمــی
کــه از آن حــرف میزنیــم ،در جهــان مماســی
اتفــاق میافتــد کــه از نســخه اصلــی آن
فقــط چنــد دقیقــه در ابتــدا و انتهــای فیلــم
نشــان داده شــده اســت؛ دقایقــی پیــش از
نخســتین ســقوط موتــور جــت کــه بــا آن
مواجــه میشــویم و دقایقــی پــس از دومیــن
ســقوطی کــه میبینیــم و در انتهــای فیلــم
قــرار دارد.
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جهــان مماســی کــه ماجــرای دانــی دارکــو
در آن روایــت میشــود ،بیــن دو ســقوط
بــه نمایــش درآمــده اســت کــه درواقــع یــک
ســقوط اســت؛ فقــط آن کســی کــه انتخــاب
شــده اســت تــا مــوازی بــا رخدادهــای جهــان
اصلــی ماموریتــی را بــه انجــام برســاند ،در
ایــن جهــان ممــاس فرصتــی یافتــه اســت تــا
ماموریتــش را انجــام دهــد .در فیلــم «دانــی
دارکــو» ایــن شــخص دانــی اســت و روایتــی
کــه در فیلــم میبینیــم ،روایــت فرصتــی
اســت کــه بــه او داده شــده اســت .امــا چــرا
ســقوط موتــور جــت؟ بــاز هــم طبــق شــرح
کتــاب «فلســفه ســفر در زمــان» هــر چیــزی
کــه در جهــان اصلــی هســت ،یــک و دقیقــا
یــک نســخه مشــابه در جهــان ممــاس نیــز
دارد .اگــر بنــا بــه هــر علتــی جســم موجــود
در جهــان اصلــی بــه جــای یــک نســخه
دو نســخه مشــابه در جهــان ممــاس پیــدا
کنــد ،در زمــان نابــودی جهــان ممــاس
نســخه مشــابه دوم بــه ســیاهچالهای بــدل
میشــود کــه بــرای جهــان اصلــی خطرنــاک
و نابودکننــده اســت .در فیلــم «دانــی دارکــو»
ایــن جســم موتــور جــت اســت؛ یکــی آن کــه
بــر اتــاق او ســقوط میکنــد و دیگــری آن
کــه از هواپیمــای حامــل مــادر و خواهــرش
جــدا میشــود .جهــان اصلــی فیلــم چگونــه
از ایــن خطــر نجــات مییابــد؟
ماجــرای دانــی دارکــو بــر اســاس راهحــل
همیــن مســئله رخ میدهــد .دانــی یــک
دریافتکننــده ( )Reciverاســت کــه
ماموریــت مییابــد تــا جســم دوم را از جهــان
ممــاس خــارج کنــد .در ایــن ماموریــت دانــی
راهنماهایــی بــه نــام موجــودات مشــابه مــرده
( )Manipulated Deadو موجــودات
مشــابه زنــده ()Manipulated Living
دارد کــه او را در انجــام ماموریتــش یــاری
میکننــد .مهمتریــن یــار او یگانــه موجــود
مشــابه مــرده ،یعنــی همــان خرگــوش
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انســاننما بــه نــام فرانــک اســت .ایــن
موجــودات بــه زمــان ایجــاد شــدن جهــان
ممــاس میآینــد تــا بــه دانــی کمــک کننــد.
چنانکــه فرانــک بــا فراخوانــدن دانــی در
خــواب او را از محــل ســقوط موتــور جــت
دور کــرد تــا در جهــان ممــاس زنــده بمانــد و
ماموریتــش را انجــام دهــد .فرانــک عــاوه بــر
آن در طــول فیلــم همــواره بــا دانــی حــرف
میزنــد و او را بــه کارهــای مخربــی تشــویق
میکنــد کــه بــه نظــر میرســد تبعــات آن
کارهــا مســیر را بــرای انجــام ماموریــت دانــی
همــوار میکنــد.
بــا مــروری بــر وقایــع فیلــم میتــوان دیــد
کــه وقتــی دانــی بــه تشــویق فرانــک لولــه آب
مدرســه را شــکاند ،تعطیــل شــدن مدرســه
باعــث شــد بــا دختــری بــه نــام گرچــن (بــا
بــازی جنــا مالــون) آشــنا شــود .ســپس بــار
دیگــر بــه درخواســت فرانــک خانــه جیــم
کانینگهــام ،یــک ســخنران معــروف ،را آتــش
زد و بــر اثــر ایــن آتشســوزی پلیــس بــه
شــواهدی از کــودکآزاری دســت پیــدا کــرد
کــه منجــر بــه دســتگیری جیــم شــد .بــا
دســتگیر شــدن جیــم معلــم مدرســه کــه
از طرفدارانــش بــود ،بــه کمپیــن حمایــت
از او پیوســت و نتوانســت بــا گــروه رقصــی
کــه خواهــر دانــی در آن حضــور داشــت ،بــه
لسآنجلــس بــرود .مــادر دانــی گــروه رقــص
را همراهــی کــرد و در غیــاب او دانــی و خواهر
بزرگتــرش 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،
بــا گرچــن تصــادف کــرد .پــس از تصــادف
دانــی کــه کنــار جســد گرچــن ایســتاده
بــود ،بــه فرانــک شــلیک کــرد و او را کشــت.
بدیــن ترتیــب فرانــک کــه در انتهــای جهــان
ممــاس بــا شــلیک دانــی کشــته میشــود،
ایــن امــکان را مییابــد کــه در ابتــدای آن

بهعنــوان موجــود مشــابه مــرده او را هدایــت
کنــد .درواقــع زمــان در جهــان ممــاس بــه
امــری پیچیــده بــدل میشــود .چنانکــه
در اواســط فیلــم میبینیــم ،فرانــک وقتــی
ماســکش را برمــیدارد ،یــک چشــمش
زخمــی اســت؛ همــان چشــمی کــه دانــی در
انتهــای فیلــم بــدان شــلیک میکنــد .یــا در
ابتــدای آشــنایی بــا گرچــن ،دانــی برایــش
تعریــف میکنــد کــه یــک بــار خانــه کســی
را آتــش زده اســت ،درحالیکــه صحنــه
آتــش زدن خانــه جیــم کانینگهــال هنــوز
نرســیده اســت .امــا بــا همــه ایــن تفاصیــل
ماجــرای جهانهــای مــوازی چــه چیــزی را
روایــت میکنــد؟
کســی کــه انتخــاب شــده تــا در جهــان
ممــاس ماموریتــی را بــه انجــام برســاند،
نوجوانــی باهــوش اســت کــه مشــکالت
روانــی دارد .انتخــاب یــک نوجــوان بــا چنیــن
ویژگیهایــی بهعنــوان قهرمــان و مشــکالتی
کــه بــا آنهــا مواجــه میشــود ،دو مســئله
مــوازی را در فیلــم پیــش میبــرد کــه
شــاید بتــوان گفــت یکــی مجــازی از دیگــری
اســت .دانــی دارکــو بــه همــان میــزان کــه بــا
پیچیدگــی مواجهــه بــا موجــودی از آینــده و
جهانــی دیگــر مواجــه اســت ،بــا پیچیدگــی
دنیــای آدمهــای بالــغ بیــرون نیــز درگیــر
اســت .گرچــه وجــه علمــی  -تخیلــی فیلــم از
وجــود جهــان دیگــری در کنــار جهانــی کــه
برایمــان آشناســت ،حــرف میزنــد ،وجــه درام
آن وجــود جهــان دیگــری درون یــک نوجــوان
در دوران بلــوغ را روایــت میکنــد .موجــود
خرگوشنمایــی کــه در زمــان ســفر کــرده،
بــه قهرمــان داســتان میگویــد کــه جهــان
در زمــان معینــی بــه پایــان خواهــد رســید.
ایــن زمــان در کنــار اینکــه مــدت زمــان
تعیینشــده بــرای جهــان مماســی اســت
کــه از آن حــرف زدیــم ،زمــان باقیمانــده از
زندگــی دانــی اســت .درواقــع بــا مــرگ دانــی

جهــان بــرای او بــه پایــان میرســد؛ کنایـهای
بــر اینکــه دنیــا بــرای نوجوانــی چــون دانــی
دارکــو متمرکــز بــر خــودش اســت .چنانکــه
خــود را قهرمانــی درمییابــد کــه وظیفــه
نجــات جهــان بــه او محــول شــده اســت،
همانطــور کــه اغلــب در نوجوانــی چنیــن
حــس میکنیــم.
دانــی دارکــو باهــوش و خــارج از چهارچــوب
اســت .ذکاوتــش و برائتــش از رفتارهــای
بچههــای بــه اصطــاح نرمــال بــه او
ایــن امــکان را میدهــد کــه در برابــر
قانونگذاریهــای مدرســه و قالبــی کــه
بــرای زندگــی تعییــن میکنــد ،مقاومــت
کنــد و بــه اعتــراض برخیــزد .در طــول فیلــم
دانــی بــا معلــم ســطحینگر مدرســه ،کیتــی
بحــث میکنــد و نظــر توهینآمیــزی را کــه
در ذهنــش میگــذرد ،بــر زبــان مــیآورد.
ســخنران فریــبکار ،جیمــی کانینگهــال را
در برابــر شــنوندگانش رســوا میکنــد و بــا
بــه آتــش کشــیدن خانـهاش دســتش را بــرای
جامعــه رو میکنــد .در ایــن میــان پــدر و
مــادرش از حمایــت او دریــغ نمیکننــد
و حتــی او را درک میکننــد .بــه نظــر
میرســد آنچــه تحــت عنــوان جهــان
ممــاس از نظــر علمــی بــا آن مواجهیــم ،از
زاویــه دیــد دیگــر جهــان ممــاس و ایدهآلــی
اســت کــه یــک نوجــوان در مواجهــه بــا
جهــان خشــک و ســرکوبگر اطرافــش در
ذهــن خــود متصــور میشــود .جهانــی کــه
در آن دیگــر بــا خواهــرش بحــث نمیکنــد
و مــادرش را بــا الفــاظ توهینآمیــز خطــاب
نمیکنــد .
نکتــهای کــه فیلــم «دانــی دارکــو» را بــا
همــه پیچیدگیهایــی کــه در وجــه علمــی
دارد ،در ذهــن بیننــده مانــدگار میکنــد،
بســتری اســت کــه در آن روایــت میشــود.
امــا نمیتــوان گفــت ماجــرای دانــی دارکــو
در محــل زندگــیاش فقــط بســتری بــرای
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بــه تصویــر کشــیدن جهانهــای مــوازی
اســت .چراکــه از طرفــی جهانهــای مــوازی
نیــز خــود بهانــهای بــود بــرای بــه تصویــر
کشــیدن کشمکشــی کــه یــک نوجــوان
قالبگریــز بــا جامعــه پیرامونــش دارد .ایــن
رابطــه دوطرفــه و کنایــی بیــن دو وجــه فیلــم
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همانقــدر کــه درک آن را دشــوار میکنــد،
مانــدگارش میکنــد .کارگــردان جــوان فیلــم
ریچــارد کلــی در ســن  ۲۴ســالگی نهتنهــا
توانســته اســت رونــدی قابــل تفســیر از یــک
نظریــه علمــی  -تخیلــی را ترتیــب بدهــد،
ایــده خوبــی بــرای نشــاندن ایــن ایــده در

واقعیــات زندگــی داشــته اســت ،چنانکــه
گویــی زندگــی دانــی دارکــو زندگــی تکتــک
ماســت.
برخــاف اغلــب فیلمهــای ژانــر علمــی -
تخیلــی کــه آینــده را بــه تصویــر میکشــند،
«دانــی دارکــو» در دهــه  80اتفــاق میافتــد.
آینــده بــرای همــه مــا نامعلــوم و مبهــم
اســت ،امــا گذشــته آشــنا و حتــی بــه ســبب
همیــن آشــنا و امــن بودنــش دوستداشــتنی
و بــه اصطــاح نوســتالژیک اســت .گویــی
انتخــاب بســتری قدیمــی بــرای فیلــم حکایت
از ایــن دارد کــه آنچــه روایــت میکنــد ،نــه
محصــول پیشــرفت علمــی و نــه محصــول
پســرفت اخالقــی بشــر در جهــان ایــن
ســالها ،کــه بخشــی از ذات زندگــی انســان
اســت .بنابرایــن در عیــن عجیــب و غریــب
بــودن ،آشــنا و در عیــن پیچیــده بــودن ،بــه
انــدازه زندگــی هــر روز ما ســاده اســت .شــاید
در ابتــدای فیلــم گریــم موجودی کــه از جهان
دیگــر آمــده و دانــی را هدایــت میکنــد،
نامتجانــس بــه نظــر برســد .چــرا بایــد کســی
کــه از پایــان دنیــا خبــر میدهــد و قهرمــان
داســتان را از مــرگ نجــات میدهــد ،لبــاس
و ماســک یــک خرگــوش عروســکی داشــته
باشــد و ماننــد بســیاری از موجوداتــی کــه در
ســایر فیلمهــای علمــی  -تخیلــی از جهــان
دیگــر آمدهانــد ،بــا ظرافــت طراحــی نشــده
باشــد؟ در پایــان فیلــم میبینیــم کــه ایــن
موجــود یکــی از دوروبریهــای دانــی در
جهــان اصلــی بــود و لبــاس خرگــوش لبــاس
او بــرای جشــن هالوویــن بــود .بــه همیــن
ســادگی عجیبتریــن موجــود فیلــم کــه
قــدرت ســفر در جهانهــا و زمانهــا را دارد،
فقــط یــک انســان در لبــاس مبــدل اســت.
روایــت فیلــم نیــز بــا وجــود پیچیدگــی
در فهــم نــکات علمــیاش در وجــه درام
ســاده اســت .آدمهایــی کــه دانــی در خانــه
و مدرســه بــا آنهــا مواجــه اســت ،در دو

کلیــپ بــا تصویــر آهســته و موســیقی متــن
معرفــی میشــوند .در شــخصیتپردازی
افــراد نیــز همــه چیــز مشــخص اســت .معلــم
پرورشــی فــردی بــا افــکار ســطحی اســت کــه
زندگــی را میتوانــد بــه دو قطــب عشــق و
تــرس ســاده کنــد .معلــم ادبیــات بــه دنبــال
شکســتن هنجارهــای کلیشــهای و دعــوت
دانشآمــوزان بــه فکــر کــردن و تفســیر
کــردن اســت و بــه تصمیــم مدیــر قانونمــدار
شــغلش را از دســت میدهــد .معلــم فیزیــک
فــردی باهــوش ،دلســوز ولــی محافظــهکار
اســت کــه تــا جایــی کــه خطــری تهدیــدش
نکنــد ،بــه آگاهــی شــاگردانش کمــک
میکنــد .همــه اینهــا بســیار عیــان جنــگ
بیــن نگاههــای مختلــف در جامعــه پیرامــون
مــا را بــه نمایــش میگــذارد .حتــی مطــرح
شــدن داســتانی از گراهــام گریــن کــه در
آن نوجوانانــی بــه هنجارشــکنی میپردازنــد
و برداشــت ســطحی معلــم پرورشــی از
کتــاب و ممنوعیــت آن در مدرســه ،بــدون
هیــچ کنایــهای مشــکالت جامعــهای را کــه
نوجوانــان بــدان وارد میشــوند ،نشــان
میدهــد .چراکــه وجــود جهــان ممــاس و
رابطــه کنایــیای کــه بــا جهــان قهرمــان
داســتان دارد ،بــرای فیلــم کافــی اســت.
در پایــان فیلــم ،دانــی دارکــو بــا ســاختن
کرمچالـهای موتــور جــت را از جهــان ممــاس
خــارج میکنــد و جهــان اصلــی را از خطــر
آن نجــات میدهــد .خــودش در جهــان
واقــع بــر اثــر ســقوط موتــور جــت میمیــرد،
همانطــور کــه خــودش هــم در شــعری کــه
ســر کالس ادبیــات خوانــد و گفــت «و خــودم
نجــات پیــدا نمیکنــم ،چــون مــن دانــی
دارکــو هســتم ».شــاید ایــن جملــه آخــر
حــال نوجوانانــی باشــد کــه بــه جنــگ دنیــای
بالــغ رفتهانــد ،امــا درنهایــت بــه رنــگ آن
درآمدهانــد و خــود را بــه ســبب قهرمــان
بودنشــان الیــق قربانــی شــدن میداننــد.
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ن گ
فصل داغ خ�ب�ن

طنز

تابستان خود را چگونه میگذرانند؟
مهدی استاداحمد

در جهان امروز باید همه چیز را بررسی کرد.
مخصوصا در این ایام که شبکههای اجتماعی از رونق
افتادهاند و انسان از درگیری با ویپیان و کانکتینگ
و آپدیتینگ خسته شده ،وقت برای بررسی کردن
بیشتر است .به نظرم در حال حاضر مهمترین 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.

بهعنوان مثالی دیگر در باب اینکه نخبگان دوست
دارند نهایت هر چیز را تجربه کنند ،به عرضتان
میرسانم که جمعی از نخبگان وقتی از گرمای
شهرشان کالفه میشوند ،میبینند جاهای گرمتری
نیز وجود دارد .به دالیلی که عرض شد ،نخبگان در
تابستان به جنوب میروند .در همین زمینه شاعر
فرموده است:
نخب ه بندری تو چه بینظیری /نخب ه بندری الهی
نمیری

نخبگان درگیری فکری زیادی دارند .نخبگان
مغزی دارند پر از انواع و اقسام تفکرات .نخبگان
دائم در حال دستوپنجه نرم کردن با اندیشههای
گوناگوناند .خالصه که نخبگان سرشان شلوغ
است و استراحت الزم دارند .به همین دلیل
نخبگانی که  9ما ِه سه فصل دیگر سال را دنبال
کار میگردند ،در سه ماه تابستان استراحت
میکنند 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
میکنید ،در کنار ساحل فقط نخبه میبینید .حتی
خود شما که کنار ساحل شاد و خندانید ،نخبهاید.
قدر خودتان را بدانید.

رشق

شامل

جنوب

نخبگان دوست دارند چیزهای مختلف را تجربه کنند.
نخبگان از تجربهگراترین قشرهای جامعهاند .نخبگان
تا خودشان چیزی را تجربه نکنند ،آن را نمیپذیرند.
نخبگان دوست دارند نهایت هرچیزی را تجربه کنند.
بهعنوان مثال نخبگان دوست دارند نهایت بیکاری
را تجربه کنند ،وگرنه که کار برایشان ریخته است.
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نخبگان دوست دارند با مکاتب مختلف آشنا شوند.
نخبگان عاشق آشنا شدن با آیینهای مختلفاند.
نخبگان دوست دارند فرهنگهای مختلف را
بشناسند .نخبگان دوست دارند در فضاهای
فرهنگی متفاوت تنفس کنند .برای آشنایی با
فرهنگها و مکاتب و آیینهای مختلف کجای
جهان بهتر از شرق؟ از گذشتههای دور نخبگان از
چهار اقلیم جهان به شرق سفر میکردند و سفرنامه
مینوشتند و گاهی همینجا اتراق میکردند و
خانواده تشکیل میدادند و الی آخر .نخبگان نیز
در ایام تابستان به شرق میروند .البته در بعضی
موارد به دلیل محدودیت بودجه به شرق کشور
یا شرق شهر خودشان میروند .حتی در مواردی
دیده شده که نخبه به شرق منزل مسکونی خود
سفر کرده است.

غرب

نخبگان هرگز به غرب نمیروند .هیچ توضیحی هم
الزم نیست .صفحه هم پر شده .اگر پر نشده بود هم
هیچ چیزی برای گفتن نداشتم .موفق باشید.

گفتوگو با مهدی زیودار ،عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر «رایان ونچرز»
پس از سالها فعالیت حرفهای در قلب شهرهای شلوغ و راهاندازی استارتآپهای مختلف،
حاال قصد دارد که برای ادامه فعالیتهایش به یکی از روستاهای استان گیالن مهاجرت کند.
مهدی زیودار کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس است که به گفته خودش ،از سال
 ۸۴تا آخر سال  ،۹۶یعنی به مدت  ۱۲سال ،در فضای مطالعاتی و فناوری دانشگاه صنعتی
شریف فعال بوده است .همبنیانگذار و نخستین مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه
شریف بین سالهای  ۸۹تا  ۹۱بوده و در همان سالها هم فعالیتهایی برای شکلگیری انجمن
«ویسی» ایران داشته است؛ به گونهای که در سال  ۹۰هدایت انجمن ویسی را از طریق
صندوق شریف برعهده میگیرد .او در حال حاضر عضو هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری
خطرپذیر «رایان ونچرز» است و به صورت فریلنس ،سایت زیویسی (زیودار ونچر کپیتال)
را با هدف منتورینگ و مشاوره به استارتآپها برای جذب سرمایه راه انداخته است.
صفحه 64

ماهنامهخبری،علمی/آموزشی،تحلیلی
بنیادملینخبگان

saramad
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